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บทคดัย่อ 

 

หัวข้อวจัิย การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชใ้ชชุ้ดฝึกพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษผา่นส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

ผู้ดําเนินการวจัิย นางจรินทร์ธร  ภทัรพงศโ์อฬาร 

หน่วยงาน สาขาวชิาภาษาต่างประเทศวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปี พ.ศ. 2560 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษใช ้

ชีวติประจาํวนัโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษผา่นส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะ 

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1ประจาํปีการศึกษา 2560  โดยผูว้จิยัไดส้ร้าง 

ชุดฝึกพฒันาการทกัษะการพูดภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด คือ  

ชุดท่ี 1 แบบฝึกการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัผ่านส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะจากยี่ห้อ

และสโลแกน (slogan) ชุดท่ี 2 แบบฝึกการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัผ่านส่ือส่ิงพิมพ์

สาธารณะจากยีห่อ้สโลแกน(slogan)และคาํโฆษณา(advertising copy jingle)และชุดท่ี 3แบบฝึกการ

พดูภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัผา่นส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะประเภทโฆษณาจากแหล่งต่างๆ   

 

ผูว้ิจยัให้นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายทาํทดสอบคาํศพัท์ท่ีปรากฏอยู่ส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะท่ีซ่ึง

สามารถพบไดใ้นชีวติประจาํวนัและเก็บผลคะแนนไวห้ลงัจากนั้นไดใ้ห้เรียนรู้คาํศพัทแ์ละการอ่าน

ออกเสียงด้วยแบบฝึกชุดท่ี 1-3ก่อนเรียนคร้ังละประมาณ 10นาที และมอบหมายให้นักศึกษาไป

ทบทวนเป็นการบา้น แลว้จึงทดสอบหลงัเรียน  ผลปรากฏว่าทกัษะการพูดของนกัศึกษาไดรั้บการ

พฒันาในระดบัท่ีน่าพอใจ นกัศึกษามีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบทกัษะการพูดหลงัฝึกสูงกว่าก่อนฝึก 

ซ่ึงมีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย t-test เท่ากบั -11.529 และมีค่า Sig เท่ากบั .000(<.05) 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ท่ีไดใ้ห้ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสทาํงานวิจยั

ในชั้นเรียนฉบบัน้ี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนตลอดจนการ

เป็นการพฒันาตนเอง 

ขอขอบพระคุณ อาจารยธ์ัญศญา  ธรรมิสกุล และอาจารยส์าขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซ่ึง

กรุณาสละเวลา ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํตลอดการทาํวจิยั 

 ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูเ้ป็นท่ีรัก ผูใ้ห้กาํลงัใจและให้โอกาส

การศึกษาอนัมีค่ายิง่ 
 

จรินทร์ธร  ภทัรพงศโ์อฬาร 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั   

 

สังคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสารและความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ การส่ือสารท่ี

สะดวกรวดเร็ว ทาํให้โลกดูเหมือนมีขนาดเล็กลง ความกา้วหนา้ ความเคล่ือนไหวตลอดจนการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจรวมทั้งวฒันธรรม มีผลกระทบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว บุคคลในสังคมตอ้งติดต่อ พบปะเพื่อ

ดาํเนินกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัยิง่ในการ

ส่ือสารความรู้สึกนึกคิดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและกนั ในการศึกษาหาขอ้มูลความรู้ ถ่ายทอดวทิยาการ 

รวมถึงทางดา้นเศรษฐกิจ ภาษามีความจาํเป็นยิง่ข้ึนเม่ือมีการเจรจาต่อรองดา้นการคา้ รวมทั้งการประกอบ

อาชีพต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะช่วยสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งชนชาติ

ต่าง ๆ เพราะภาษาจะสร้างให้มีความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละเช้ือชาติ ทาํใหส้ามารถปฏิบติั

ตนต่อกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรม สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมของ

ชาติไทยไปสู่สังคมโลกภาษาจึงเป็นส่ือกลางท่ีสาํคญัในการติดต่อส่ือสารของชนชาติต่าง  

ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้เกือบทุกแขนง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการถ่ายทอดวทิยาการทางดา้น 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงเผยแพร่โดยใชภ้าษาองักฤษแทบทั้งส้ินการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วย

ใหผู้เ้รียนมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล โดยเฉพาะผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศซ่ึงเป็นพื้นฐานในการ

แสวงหาความรู้ ทั้งจากตาํรา หนงัสือ ส่ิงพิมพต่์างๆ ตลอดส่ืออินเตอร์เน็ตผูมี้ทกัษะการอ่านท่ีดียอ่มมีความรู้

ภาษาองักฤษไดท้นัที ไม่ตอ้งรอการแปลหรือการถ่ายทอดเป็นภาษาแม่ ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาต่างประเทศ

ท่ีมีความสาํคญัต่อคนไทยอยา่งมากอีกภาษา  

วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาท่ีนกัศึกษาอาชีวศึกษาไดเ้รียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการเรียนภาษาองักฤษมากเพราะตระหนกัวา่ภาษาองักฤษจะเป็นหนทางท่ี

จะทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บรู้ ข่าวสารและพฒันาตนเองไปสู่ระดบัอาเซียน และนานาชาติ (อาภรณ์รัตน์,2553) 

การเรียนภาษาองักฤษนั้นมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะทั้ง 4ทกัษะ คือ การฟัง การพดู การอ่าน 

และการเขียน  การอ่านออกเสียงเป็นทกัษะพื้นฐานในการเรียนภาษาองักฤษ  การอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง

ชดัเจนจะช่วยใหน้กัศึกษาเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษของตนเอง  และจะส่งผลใหน้กัศึกษาได้

พฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆใหดี้ข้ึนตามมา (อาภรณ์รัตน์,2553)โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการพดู 
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ทกัษะการอ่านและการพดูมีความเช่ือมโยงดา้นทกัษะกนัโดยตรงเพราะตอ้งใชพ้ื้นฐานการออกเสียง

แบบเดียวกนัเพื่อส่ือความหมาย หรือถ่ายทอดความคิด เพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบขอ้มูล  ถึงแมว้า่ทกัษะการพดู

จะมีแหล่งกาํเนิดของขอ้มูลแตกต่างจากการอ่าน  เพราะวา่การพดูจะตอ้งพดูออกมาจากความคิดและจะตอ้ง

รู้จกัหลกัการสร้างประโยคข้ึนในสมองแลว้ถ่ายทอดออกมา  ในทางกลบักนัการอ่านเป็นเพียงการถ่ายทอด

ขอ้มูลมาจากงานเขียนท่ีตนเอง หรือผูอ่ื้นเขียนข้ึนมาซ่ึงไม่ตอ้งคิดสร้างประโยคข้ึนมาในสมองแบบ

ทนัทีทนัใด 
อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัเก่ียวกบัการอ่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบนัน้ีมกัจะมุ่งเนน้

ศึกษาการเทคนิคอ่านเพื่อความเขา้ใจ  หรือการฝึกอ่านจบัใจความอยา่งรวดเร็ว  แต่ไม่ไดศึ้กษาวา่ทกัษะการ

อ่านออกเสียงยงัช่วยพฒันาทกัษะการพดูไดอี้กดว้ย  ไม่นานมาน้ีมีนกัวจิยัดา้นศึกษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ชาวเกาหลีใต ้โซ ซูยอน (Sueyon Seo) ไดน้าํเสนอบทความวจิยัเร่ือง การอ่านออกเสียงช่วยพฒันาทกัษะการ

พดูของผูเ้รียนชาวต่างชาติไดห้รือไม่ (Does Reading Aloud Improve Foreign Language Learners’ Speaking 

Ability?)โดยไดศึ้กษาจากกลุ่มประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 2ชาวต่างชาติท่ีศึกษาใน

ภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-มิลวอกี(the University of Wisconsin-Milwaukee)จาํนวน 31 

คน  ซ่ึงโซไดใ้ชท้กัษะการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆของนกัศึกษาใน 3ดา้น ไดแ้ก่ การพดู การเขียน 

และการอ่าน  โดยในงานวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดรั้บผลการทดลองเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากโดยนกัศึกษาสามารถ

พดูส่ือสารไดย้าวข้ึนและมีไวยากรณ์มากข้ึน 

 ดงันั้นในงานวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใช้

ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 

2557  โดยผูว้จิยัไดส้ร้างชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด และมีการทดสอบทกัษะการพดู

ทั้งก่อนและหลงัจากการฝึกฝนการอ่านออกเสียงจากชุดฝึก      

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1. เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษนกัศึกษาก่อนและหลงัไดรั้บการฝึกทกัษะ

การอ่านออกเสียงคาํศพัทด์ว้ยชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษระดบัปานกลางและตํ่า 
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สมมติฐานการวจิัย 

1. กลุ่มตวัอยา่งมีค่าคะแนน Post-test สูงกวา่คะแนน Pre-test 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในระดบัการออกเสียง(Pronunciation) และเสียง

ทา้ยคาํ (Final sound ไดแ้ก่ e และ es) พฒันาข้ึน 

 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิัยคร้ังนี ้

 ประชากร 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษระดบัปานกลางและตํ่า 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัศึกษาท่ีทาํการทดสอบพดูแนะนาํตนเองและสถาบนัของตนเองและไม่ผา่นจาํนวน 10 คน 
 
ตัวแปรในการวจัิย ไดแ้ก่ตวัแปรปัจจยัและตวัแปรตาม 

 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ไดแ้ก่ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด  

 ตวัแปรตามไดแ้ก่ทกัษะการพดูภาษาองักฤษนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1พฒันาข้ึน 

 

ระยะเวลาในการทาํวจัิย คือ 1 ภาคเรียนการศึกษา 

 

พืน้ในการเกบ็ข้อมูล คือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. นกัศึกษา หมายถึงนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษ

ในชีวติจริง2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร และมีผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษตํ่า จาํนวน 10คน 

2. การฝึกฝนการพดูในระดบัของ Pronunciation คือ การออกเสียงภาษาองักฤษเก่ียวกบัเสียงสระ เสียง

พยญัชนะ ระดบัเสียงเนน้หนกัเบา รวมทั้งการฝึกจงัหวะการพดูอีกดว้ย 

3. ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงหมายถึง ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงท่ีใชใ้นงานวจิยั

คร้ังน้ีซ่ึงมีจาํนวน3ชุด คือ ชุดท่ี 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงระดบัคาํ ชุดท่ี 2 และ 3แบบฝึกการอ่าน
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บทความ แบบฝึกทั้ง 3 ชุดมุ่งเนน้การอ่านออกเสียงพยางคท์า้ย s และ esและยงัมีการกาํหนดเวลาใน

การอ่านใหมี้ความเหมาะสมกบัความยาวของบทความเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ฝึ้ก อ่านชา้เกินไป  เพราะ

ไม่วาจะเป็นการอ่านหรอการพดู  ผูฝึ้กจะตอ้งมีความกระฉบักระเฉงทั้งการอ่านและการพดู 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลของการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบวา่การใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านสามารถ

เสริมสร้างพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดห้รือไม่ เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการทางดา้นภาษาของผูเ้รียน ซ่ึงจะนาํไปสู่การ

วางรากฐานท่ีดีในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

                               ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด 

ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพปีท่ี 1พฒันาข้ึน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ดงัน้ี 

 

ความหมายและทฤษฏเีกีย่วกบัทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  เป็นส่วนหน่ึงของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมี 2 ลกัษณะ คือ การ

อ่านออกเสียง (Reading aloud) และ การอ่านในใจ (Silent Reading ) การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อฝึก

ความถูกตอ้ง (Accuracy) และความคล่องแคล่ว ( Fluency) ในการออกเสียง ส่วนการอ่านในใจเป็นการอ่าน

เพื่อรับรู้และทาํความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านซ่ึงเป็นการอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกบัการฟัง ต่างกนัท่ี การ

ฟังใชก้ารรับรู้จากเสียงท่ีไดย้นิ ในขณะท่ีการอ่านจะใชก้ารรับรู้จากตวัอกัษรท่ีผา่นสายตา ทกัษะการอ่าน

ภาษา องักฤษเป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดความชาํนาญและมีความสามารถเพิ่มพนูข้ึนได ้ ดว้ย

เทคนิควธีิการโดยเฉพาะ ครูผูส้อนจึงควรมีความรู้และเทคนิคในการสอนทกัษะการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อให้

การอ่านแต่ละลกัษณะประสบผลสาํเร็จ (ข่ายแกว้, กลัยา) 

โซ ซูยอน (Sueyon Seo) นกัวจิยัดา้นศึกษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ชาวเกาหลีใต ้ไดน้าํเสนอ

บทความวจิยัเร่ือง การอ่านออกเสียงช่วยพฒันาทกัษะการพดูของผูเ้รียนชาวต่างชาติไดห้รือไม่ (Does 

Reading Aloud Improve Foreign Language Learners’ Speaking Ability?)โดยผูว้จิยักล่าววา่ขอ้ดีของการให้

นกัศึกษาอ่านออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นมีประโยชน์อยู ่2 ประการคือ 1) การใหผู้เ้รียนไดพู้ดออกเสียงดว้ยตนเอง

จะเป็นการลดความกงัวลใจเก่ียวกบัการออกเสียงคาํศพัท ์2) การฝึกพดูอ่านออกเสียงคาํศพัท์

ภาษาต่างประเทศท่ีไม่คุน้เคยจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการพดูภาษาท่ีสอง ซ่ึงเป็นการจดัการกบักลไกล

ป้องกนัตนเองเก่ียวกบักระบวนการพดูไดอ้ยา่งชดัเจน(Aarticulatorymechanism) ถา้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนอ่าน

ออกเสียงคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคยเสียงก่อน  ผูเ้รียนจะเกิดความไม่แน่ใจวา่คาํศพัทน์ั้นๆจะออกเสียงอยา่งไร 

ผูเ้รียนบางคนอาจจะออกเสียงคาํศพัทน์ั้นๆเบากวา่ปรกติบา้ง หรือออกเสียงไม่ชดับา้ง และส่งผลกระทบต่อ

การพดูได ้ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดเ้รียนรู้ไวยากรณ์ผา่นการอ่านบทความจนสามารถพดูภาษาญ่ีปุ่นแบบมี

ไวยากรณ์ได ้โดยในงานวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดรั้บผลการทดลองเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากโดยนกัศึกษาสามารถ

พดูส่ือสารไดย้าวข้ึนและมีไวยากรณ์มากข้ึน 

 

การจัดการการเรียนการสอนและการดําเนินกจิกรรมในช้ันเรียน 
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รายวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 รหสั 2000-1202 น้ีมีวตัถุประสงคเ์นน้ใหน้กัศึกษาสามารถเพ่ือให้

สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ดู พดู อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนัโดยมีคาํอธิบาย

รายวชิา ดงัน้ี ศึกษา ศึกษาเก่ียวกบั การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคาํสั่ง เร่ืองราว  การสนทนาโตต้อบใน

สถานการณ์ต่างๆ  หรือท่ีกาํหนดเก่ียวกบัครอบครัว  งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาในเร่ืองอดีต  ปัจจุบนั

และอนาคต  เทศกาลทางวฒันธรรม  การอ่านเร่ืองทัว่ไป  ขอ้ความสั้นๆ  ท่ีพบในชีวติประจาํวนัจากส่ือ

ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การเขียนขอ้ความสั้นๆ การใชพ้จนานุกรม และ Online Dictionary  การใช้

ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้  หรือ

ฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทางภาษาดว้ยตนเอง   การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ผูว้จิยัสังเกตวา่นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัออกเสียงภาษาองักฤษยงัไม่คล่องบา้ง ไม่ถูกตอ้งบา้ง และไม่ให้

ความสาํคญักบัการฝึกฝนการพดูในระดบัการออกเสียง (Pronunciation) คาํต่างๆในภาษาองักฤษ เพราะคาํ

ในภาษาองักฤษมีเร่ืองของการ Stress เสียงกาํกบัคาํศพัททุ์กคาํ ซ่ึงสาเหตุน้ีจะนาํไปสู่การพดูสนทนาท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพื่อใหน้กัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1สาขาวชิาการขาย ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง2 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการพดูภาษาองักฤษตํ่าไดฝึ้กฝนการพดูเป็นภาษาองักฤษใหค้ล่องแคล่ว  โดยผูว้จิยัไดส้ร้างชุดฝึกพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด คือ ชุดท่ี 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียงระดบัคาํ ชุดท่ี 2 และ 

3แบบฝึกการอ่านบทความ แบบฝึกทั้ง3 ชุดมุ่งเนน้การอ่านออกเสียงพยางคท์า้ย s และ esผูว้จิยัมุ่งเนน้ฝึก

นกัศึกษาออกเสียงเสียงพยางคท์า้ย s และ es  เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะการเรียนรู้ในรายวชิา

ภาษาองักฤษในชีวติจริง2 รหสั 2000-1202 ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษในหวัขอ้ Present Simple 

Tense   ซ่ึงมีโครงสร้างประโยคและเง่ืองไขดงัน้ี 
Present Simple Tense 

โครงสร้าง:  Subject + Verb1 

เง่ืองไข:   คาํกริยาเติม  s หรือ es  เม่ือตามหลงัประธานเอกพจน์บุรุษท่ี 3 

 

นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดเวลาในการอ่านใหมี้ความเหมาะสมกบัความยาวของบทความ ผูว้จิยัให้

นกัศึกษากลุ่มเป้าหมายพดูแนะนาํตนเองและสถานศึกษาของตนเองเป็นภาษาองักฤษอยา่งง่ายๆก่อนฝึก  

หลงัจากนั้นจึงดาํเนินการฝึกทกัษะการอ่านของนกัศึกษาดว้ยแบบฝึกชุดท่ี 1-3ก่อนเรียนคร้ังละประมาณ 10

นาที และมอบหมายใหน้กัศึกษาฝึกอ่านเป็นการบา้น แลว้จึงทดสอบหลงัเรียน   

จุดมุ่งหมายของวิจยัในชั้นเรียนน้ี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาวา่การใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการพดูออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้น

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ไดห้รือไม่ โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการพดูออกเสียง
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ภาษาองักฤษก่อนและหลงัทาํกิจกรรม  ซ่ึงการประเมินน้ีก็คือ Pre-test และ Post-test และระหวา่งการ

ประเมินทั้ง 2 คร้ัง นกัศึกษาจะไดใ้ชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ จาํนวน 3 ชุด สัปดาห์

ละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 3สัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกการออกเสียงท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 

ความหมายและทฤษฏเีกีย่วกบัแบบชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง 

แบบชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง เป็นแบบฝึกเสริมทกัษะเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และ

เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของผูเ้รียนตั้งแต่

เร่ิมตน้ไปจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงการสร้างชุดฝึกทกัษะในคร้ังน้ีไดส้ร้างตามทฤษฏีทั้ง  3ทฤษฎีดงัน้ี 

1. ลาํดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก  ซ่ึงเป็นไปตาม  วธีิการสอนของกาเย ่ (Gagné, 1965)  ท่ีวา่  

“การเรียนรู้มีลพดบัขั้นและผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้  เน้ือหาท่ีง่ายไปหายาก” 

2. การฝึกทกัษะเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  ฝึกทาํซํ้ าๆ ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏี 

พฤติกรรมของสกินเนอร์ (Skinner, 1938) ท่ีวา่  “บุคคลเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระทาํ โดยมีการเสริมแรงเป็น

ตวัการ  เม่ือบุคคลตอบสนองการเร้าของส่ิงเร้า  ควบคู่กนัในช่วยเวลาท่ีเหมาะสม  ส่ิงเร้านั้นจะรักษาระดบั  

หรือเพิ่มการตอบสนองใหเ้ขม้ข้ึน 

3. ในการฝึกทกัษะเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  ฝึกทาํซํ้ าๆ ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏีลอง 

ผดิลองถูกของธอร์นไดด ์(Thorndike, 1908) ท่ีวา่  “การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะทาํและการ

เรียนรู้จะเกิดข้ึน  เพราะบุคคลกระทาํซํ้ าและยิง่ทาํมากความชาํนาญจะเกิดข้ึนไดง่้าย 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
โซ ซูยอน (Sueyon Seo) นกัวจิยัดา้นศึกษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ชาวเกาหลีใต ้ไดน้าํเสนอ

บทความวจิยัเร่ือง การอ่านออกเสียงช่วยพฒันาทกัษะการพดูของผูเ้รียนชาวต่างชาติไดห้รือไม่ (Does 

Reading Aloud Improve Foreign Language Learners’ Speaking Ability?)โดยไดศึ้กษาจากกลุ่มประชากร

เป็นนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 2ชาวต่างชาติท่ีศึกษาในภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยัวสิคอนซิน-

มิลวอกี(the University of Wisconsin-Milwaukee)จาํนวน 31 คน  ซ่ึงโซไดใ้ชท้กัษะการอ่านเพื่อพฒันา

ทกัษะดา้นอ่ืนๆของนกัศึกษาใน 3ดา้น ไดแ้ก่ การพูด การเขียน และการอ่าน   
โดยผูว้จิยักล่าววา่ขอ้ดีของการใหน้กัศึกษาอ่านออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นมีประโยชน์อยู ่2 ประการคือ 1) 

การใหผู้เ้รียนไดพ้ดูออกเสียงดว้ยตนเองจะเป็นการลดความกงัวลใจเก่ียวกบัการออกเสียงคาํศพัท ์2) การฝึก

พดูอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาต่างประเทศท่ีไม่คุน้เคยจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการพูดภาษาท่ีสอง ซ่ึงเป็น

การจดัการกบักลไกลป้องกนัตนเองเก่ียวกบักระบวนการพดูไดอ้ยา่งชดัเจน(Aarticulatorymechanism) ถา้ให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนอ่านออกเสียงคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคยเสียงก่อน  ผูเ้รียนจะเกิดความไม่แน่ใจวา่คาํศพัทน์ั้นๆจะ

ออกเสียงอยา่งไร ผูเ้รียนบางคนอาจจะออกเสียงคาํศพัทน์ั้นๆเบากวา่ปรกติบา้ง หรือออกเสียงไม่ชดับา้ง และ
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ส่งผลกระทบต่อการพดูได ้ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดเ้รียนรู้ไวยากรณ์ผา่นการอ่านบทความจนสามารถพดู

ภาษาญ่ีปุ่นแบบมีไวยากรณ์ได ้โดยในงานวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดรั้บผลการทดลองเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากโดย

นกัศึกษาสามารถพดูส่ือสารไดย้าวข้ึนและมีไวยากรณ์มากข้ึน 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากร 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษระดบัปานกลางและตํ่า 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัศึกษาท่ีทาํการทดสอบพดูแนะนาํตนเองและสถาบนัของตนเองและไม่ผา่นจาํนวน 10 คน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้การวจิัย คอื แบบชุดฝึกและแบบทดสอบ 

1. แบบชุดฝึกมี  3  ชุด คือ 

                     ชุดท่ี  1  การฝึกออกเสียงในระดบัคาํและเสียงทา้ยพยางค ์(Final sound) 
 ชุดท่ี  2  การฝึกอ่านออกเสียงในระดบับทความและเสียงทา้ยพยางค ์(Final sound)ระดบัง่าย 

 ชุดท่ี  3  การฝึกอ่านออกเสียงในระดบับทความและเสียงทา้ยพยางค ์(Final sound)ระดบัยาก 

 2.  แบบประเมินการพูดก่อนและหลงัฝึกโดยใชแ้บบ ลิงเคิร์ทสเกล โดยมีคะแนนเรียงจากมากไปนอ้ย  

จาก  4  คะแนนไปจนถึง  1  คะแนน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาทดสอบทกัษะการพดูออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใหพ้ดูแนะนาํตนเองและสถาบนัของ

ตนเองสั้นๆ ประมาน 1-2 นาที  เพื่อเก็บเป็นคะแนนทดสอบก่อนไดรั้บการฝึก  โดยไดน้กัศึกษา

กลุ่มเป้าหมายท่ีทาํคะแนนทดสอบในระดบัปานกลางและตํ่าจาํนวน 10 คน(Pre-test) 

2. สร้างและกาํหนดรูปแบบการพฒันาทกัษะการอ่าน และแบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน ตาม

ขั้นตอน ต่อไปน้ี 

2.1 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัอ่านออกเสียงตามชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
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ชุดท่ี 1 โดยฝึกกบัครูผูส้อนสัปดาห์ละ  2คร้ัง  คร้ังละ 10 นาที และฝึกปฏิบติัเองท่ีบา้นเป็น

เวลา 1 สัปดาห์โดยอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ยกเป็นคาํๆ  เป็นคาํศพัทท์ั้งกลุ่มคาํกริยา และ

คาํนามท่ีลงทา้ยดว้ย s และ es 
2.2 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัอ่านออกเสียงตามชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษชุด

ท่ี 2 โดยฝึกกบัครูผูส้อนสัปดาห์ละ  2 คร้ัง  คร้ังละ 10 นาที และฝึกปฏิบติัเองท่ีบา้นเป็น

เวลา 1 สัปดาห์ โดยอ่านบทความท่ีประกอบดว้ย คาํศพัทท์ั้งกลุ่มคาํกริยา และคาํนามท่ีลง

ทา้ยดว้ย s และ es 

2.3 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัอ่านออกเสียงตามชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษชุด

ท่ี 3โดยฝึกกบัครูผูส้อนสัปดาห์ละ  2 คร้ัง  คร้ังละ 10 นาที และฝึกปฏิบติัเองท่ีบา้นเป็น

เวลา 1 สัปดาห์โดยอ่านบทความท่ีประกอบดว้ย คาํศพัทท์ั้งกลุ่มคาํกริยา และคาํนามท่ีลง

ทา้ยดว้ย s และ es 

3. นกัศึกษาทดสอบทกัษะการพดูออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใหพ้ดูแนะนาํตนเองและสถาบนัของ

ตนเองสั้นๆ ประมาน 1-2 นาที  เพื่อเก็บเป็นคะแนนทดสอบหลงัไดรั้บการฝึก(Post-test) 

 

สถิติทีใ่ช้และวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัทกัษะการพดูหลงัจากใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง

ภาษาองักฤษโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

  

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัจะใชแ้บบประเมินประเมินการพดูเพื่อมาประเมินและเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการใช้

ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และมีผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษระดบัปานกลาง

และตํ่า จาํนวน 10 คน 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล 

 

การวเิคราะห์ขอ้มลและแปรความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

N แทนจาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 x แทน คะแนนเฉล่ีย 

SD แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 Max แทน คะแนนสูงสุด  

Min แทน คะแนนตํ่าสุด 

t แทน ค่าสถิติท่ีใช ้พิจาณา t-test for Dependent Samples 

 ∑D  แทน ผลรวมความแตกต่างคะแนนแต่ละคู่ 

∑D2 แทน ผลรวมความแตกต่างคะแนนแต่ละคู่ยกกาํลงัสอง 

** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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การนาํเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลงัการทดสอบพดูภาษาองักฤษโดยใช้

ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง จาํนวน 3ชุด ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ประจาํปี

การศึกษา 2560 
 

 

 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการพัฒนาทกัษะในการอ่านแบบฝึกชุดที ่1 – 3 
 

เลขท่ี 

 

รหสันกัศึกษาท่ีใชใ้นงานวจิยั 

 

แบบฝึกชุดท่ี 1 

 

แบบฝึกชุดท่ี 2 

 

แบบฝึกชุดท่ี 3 

1.  Student 001 Î P P 

2.  Student 002 P P P 

3.  Student 003 P P P 

4.  Student 004 Î Î P 

5.  Student 005 Î Î P 

6.  Student 006 Î Î P 

7.  Student 007 Î Î P 

8.  Student 008 Î Î Î 

9.  Student 009 Î Î Î 

10.  Student 010 Î P P 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน                 P      หมายถึง          ผา่น     (ผดิไม่เกิน 5 คาํ) 

                              Î      หมายถึง          ไม่ผา่น (ผดิตั้งแต่  6 คาํข้ึนไป) 

 
ตารางที่ 2ตารางเปรียบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการพฒันาทกัษะการพูด 

 

เลขท่ี 

 

รหสันกัศึกษาท่ีใชใ้นงานวจิยั 

 

คะแนนก่อนฝึก 

 

คะแนนหลงัฝึก 

1.  Student 001 12 16 

2.  Student 002 15 18 

3.  Student 003 15 18 

4.  Student 004 12 16 

5.  Student 005 12 17 

6.  Student 006 9 16 
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7.  Student 007 9 17 

8.  Student 008 7 14 

9.  Student 009 7 13 

10.  Student 010 14 18 
 

จากตารางเปรียบเทียบพบวา่ หลงัการพฒันาทกัษะการพดูของนกัศึกษาทั้งหมดมีผลดีข้ึน 
 

ตารางที่ 3 ตารางค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบการพูดก่อนฝึกปฏิบัติและหลงัฝึก

ปฏิบัติโดยใช้ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษและการ เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนฝึกปฏิบัติและหลงัฝึกปฏิบัติใช้ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

 

คะแนนจากการทดสอบการพูดโดยใช้

ชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง

ภาษาองักฤษการทดสอบ 

 

N 

 

x 

 

SD 

 

t-test 

 

Sig 

คะแนนฝึกปฏิบติัก่อนเรียน 10 10.40 2.12 -11.529 .000* 

คะแนนฝึกปฏิบติัหลงัเรียน 10 15.20 2.15 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 3 พบวา่จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพื่อพฒันา

ทกัษะการพดูมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั10.40และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั2.12 (x= 10.40, SD = 2.12) และ

คะแนนฝึกปฏิบติัหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย15.20  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั2.15 (x= 15.20, SD = 2.15)  

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนฝึกปฏิบติัก่อนเรียนและคะแนนฝึกปฏิบติัหลงัเรียน มี

ค่าt-test เท่ากบั -11.529 และค่า Sig เท่ากบั .000 พบวา่คะแนนฝึกปฏิบติัหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนฝึกปฏิบติั

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่  จากการสอนโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการพดูทาํใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยัอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิัย 

 งานวจิยัน้ี  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดฝึกพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2560  โดยผูว้จิยั

ไดส้ร้างชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษจาํนวน 3ชุด และมีการทดสอบทกัษะการพดูทั้งก่อนและ

หลงัจากการฝึกฝนการอ่านออกเสียงจากชุดฝึก  ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
1. เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี  1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษนกัศึกษาก่อนและหลงัไดรั้บการฝึกทกัษะ

การอ่านออกเสียงคาํศพัทด์ว้ยชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง 

โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1ท่ีลงทะเบียนเรียน

วชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร และมีผลสัมฤทธ์ิทางการพดูภาษาองักฤษระดบัปานกลางและตํ่า จาํนวน 10 คน 

ผลการวจิยัคร้ังน้ีไดไ้ดต้อบสมมุติฐานการวจิยัท่ีไดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มตวัอยา่งมีค่าคะแนน Post-test สูงกวา่คะแนน Pre-test 

งานวจิยัคร้ังน้ีสามารถตอบสมมุติฐานการวจิยัคร้ังน้ีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมี 

ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในระดบัการออกเสียง(Pronunciation) และเสียง

ทา้ยคาํ (Final sound ไดแ้ก่ e และ es) พฒันาข้ึน 

งานวจิยัคร้ังน้ีสามารถตอบสมมุติฐานการวจิยัคร้ังน้ีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่านยัสาํคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05จึงสามารถระบุไดว้า่การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการ

อ่านออกเสียง ทาํใหน้กัศึกษามีทกัษะการพดูออกเสียงไดดี้ข้ึนจนเป็นท่ีน่าพอใจ 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการใชชุ้ดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงเพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ประจาํปี

การศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  ซ่ึงการอ่านเป็นทกัษะ  ท่ีจะสัมฤทธ์ิผลไดน้ั้น จะตอ้งกระทาํอยา่ง

ต่อเน่ือง และหรือสมํ่าเสมอ ดงันั้นจึงควรมีการพฒันาทกัษะการอ่านต่อไป โดยการกระตุน้ ใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัและรักการอ่าน โดยครูผูส้อนเรียกนกัเรียนมาอ่านใหฟั้งเป็นระยะๆ และควรพฒันาทกัษะการ

อ่านออกเสียง กบันกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ตวัอยา่งแบบประเมินดา้นการพดู 
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Speaking Rubric (Pre-test) 
 
 

Student Name:  …………………………………………………….................  Class : …………….  No.:…………….. 
 

 
Category 

Excellent 
4 points 

Good 
3 points 

Fair 
2 points 

Improved 
1 points 

1. Pronunciation     
2. Final Sound (s, es)     
3. Volume     
4. Pause     
5. Time     

     
Total     

Total Score     
 

 
 
 

Speaking Rubric (Pre-test) 
 
 

Student Name:  …………………………………………………….................  Class : …………….  No.:…………….. 
 

 
Category 

Excellent 
4 points 

Good 
3 points 

Fair 
2 points 

Improved 
1 points 

1. Pronunciation     
2. Final Sound (s, es)     
3. Volume     
4. Pause     
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5. Time     

     
Total     

Total Score     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

ตวัอยา่งชุดฝึกพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการพดู ชุดท่ี 1-3 
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ชุดฝึกพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทักษะการพูด ชุดที ่1 
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ชุดฝึกพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทักษะการพูด ชุดที2่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของบทความ:  

Richard, Jack C., Barbisan, Carlos & Sandy, Chunk. (2009). Connect Student’s 

Book2. 2ed. NY: Cambridge University Press.  (pp. 40) 
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ชุดฝึกพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทักษะการพูด ชุดที3่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของบทความ:  

Richard, Jack C., Barbisan, Carlos & Sandy, Chunk. (2009). Connect Student’s 

Book2. 2ed. NY: Cambridge University Press.  (pp. 26) 

  



27 

 
บรรณานุกรม 

 
บรรณานุกรมภาษาไทย 

ข่ายแกว้, กลัยา.  www.gotoknow.org.ออนไลน์.  สืบคน้จากอินเตอร์เน็ต.   
https://www.gotoknow.org/posts/478166, คน้เม่ือ 24 มิถุนายน 2558 

ไชยวฒิุ, วเิชียร. (2556).ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1. ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ 

อาภรณ์รัตน์, ธีรวงศ.์ (2553)รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1.http://www.scribd.com/doc/62962056/การพฒันาทกัษะกา

รอ-านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบั-ปวช-1#scribd 
 

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ 

Gagné, R. M. (1965). Conditions of learning. 
Seo, S. (2014). Does Reading Aloud Improve Foreign Language Learners’ Speaking Ability?. Journal on  

Education (JEd), 2(1). 
Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. 
Thorndike, E. L. (1908). The effect of practice in the case of a purely intellectual function. The American  

Journal of Psychology, 374-384. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gotoknow.org/
https://www.gotoknow.org/posts/478166
http://www.scribd.com/doc/62962056/การพัฒนาทักษะการอ-านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ-ปวช-1#scribd
http://www.scribd.com/doc/62962056/การพัฒนาทักษะการอ-านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ-ปวช-1#scribd


28 

 
 

ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ ช่ือสกุล นางจรินทร์ธร  ภทัรพงศโ์อฬาร 

วนั เดือน ปีเกิด 9 ตุลาคม 2527 

สถานท่ีเกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนราชดาํริ ปีการศึกษา 2544 

  สาํเร็จปริญญาตรีศิลปศาตร์บณัฑิต 

  จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2550 

  สาํเร็จปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

  จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2541 

  สาํเร็จปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวจิยัการศึกษา 

  จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา 2551 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

การงานปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ  

  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 


	หน้า
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

