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ชือเรืองงานวิจัย      การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผู ้วิจัย        นางธีราภรณ์  พลายเล็ก 

 

บทคัดย่อ 

การวิจ ัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา                    

ในการออกเสียง เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

และเพือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช ้                  

ชุดการเรียนรู้ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทั งนี เพือให้นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดผลดี

ต่อการพัฒนาทักษะทางการสือสารให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 60 คน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจ ัยครั งนีได้มาโดย                   

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกจากผู้ทีมีคะแนนจาก                      

การทดสอบเพือศึกษาเสียงพยัญชนะทา้ยค ําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา จํานวน 30 คนสุดท้ายทีมี

คะแนนตํ าสุด 

เครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ

ทีเป็นปัญหาในการออกเสียงและชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคา่ร้อยละ ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. เสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงมากทีสุด คือเสียงทีอยู่

ในกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่ เสียง [-Ѳ], [-ð] และ[-z] คิดเป็นร้อยละ100.00, 100.00 

และ 96.67  รองลงมาคือกลุ่มเสียงข้างลิ น (Lateral) ได้แก่เสียง [- l]  คิดเป็นร้อยละ 93.33  และกลุ่ม

เสียงกระดกลิน (Tap or Flap) ได้แก่เสียง [- r] คิดเป็นร้อยละ 86.67  

2.  นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากยิงขึนหลังจาก

ใช้ชุดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลียโดยรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลียเท่ากับ 44.77 

(S.D. = 14.22) 

3.  จากการเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบ

คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
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Title       The Development of English Final Consonant Pronunciation Skills 

     of Prathomsuksa 6 Students at Demonstration School,  

     Suan Sunandha Rajabhat University  

Researcher      Teeraporn  Plailek 

 

Abstract 

The objectives of this research are to: 1) study the phonetic features of English final 

consonant sounds as pronounced by Prathomsuksa six students at Demonstration School, Suan 

Sunandha Rajabhat University, 2) develop their skills of English final consonant pronunciation, 

and 3) compare their skills of English final consonant pronunciation. The result of the study will 

be utilized to develop students’ skills of English final consonant pronunciation and develop their 

communicative skills effectively. 

The population of the study is 60 Prathomsuksa six students studying at Demonstration 

School, Suan Sunandha Rajabhat University. The sample of the study is 30 Prathomsuksa six 

students selected from the students who get the lowest marks from the English final consonant 

pronunciation test.    

The instruments applied in data collecting are the English final consonant pronunciation 

test and the pronunciation packages for the development of English final consonant 

pronunciation. The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation and                

t-test.    

The study’s findings revealed the following : 

1. Three groups of English final consonant pronunciation problem of the students at the 

high level were the fricatives that consist of [-Ѳ], [-ð] and [-z] sounds with the percentages of 

100.00, 100.00 and 96.67 respectively. The final consonant with less pronunciation problem was the 

lateral with the percentage of 93.33 and the final consonant with the least pronunciation problem 

was tap or flap with the percentage of 86.67. 

2. After the development process of using the pronunciation packages, targeted students 

could pronounce the given sounds correctly with the average percentage of 44.77.      
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3.  By comparing the students’ English final consonant pronunciation skills by 

contrasting the students’ pre and post test scores, it was found that the students had obtained a 

level of .05 significantly higher than the pre test.  
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                                      กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สวนสุนันทาทีให้คําแนะนํา ค ําปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยฉบับนี จนสําเร็จด้วยดี  

ผู ้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี    

ขอขอ บคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีได้กรุณาตรวจสอบเครืองมือในการวิจ ัยแ ละ                            

ให้ค ําแนะนําอ ันเป็นประโยชน์อย่างยิงในการสร้างเครืองมือและสนับสนุนให้งานวิจ ัยนี สําเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี 

ขอบคุณนักเรียนทุกคนทีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทําแบบทดสอบซึ งเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินการวิจัย 

สุดท้ายนี  ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อธีรรัตน์ คุณแม่ฟองจันทร์ กิจจารักษ์                

อาจารย์วีรยุทธ พลายเล็ก และสมาชิกทุกคนในครอบครัวทีให้ความช่วยเหลือและเป็นกําล ังใจทีดี

เสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจ ัยฉบับนี   ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านทีได้

อบรมสั งสอนและใหค้วามรู้แก่ผู้วิจ ัยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 

            ธีราภรณ์  พลายเล็ก 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันมีภาษาต่างๆ ทีมนุษย์ใช้ติดต่อสือสารระหว่างก ัน  “ภาษาพูด” ถือเป็นสือทีมนุษย ์ใช้

ในการติดต่อสือสารอย่างเป็นธรรมชาติทีสุด โดยมนุษย ์จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่างๆ 

ออกมาในรูปของคําพูด  แม้มนุษย์จะพัฒนาสือต่างๆในการติดต่อสือสารหลายรูปแบบ แต่สือทีเป็น 

“ภาษาพูด” ก ็ย ังคงเป็นสือหล ักในการติดต่อสือสารของมนุษยไ์ม ่ว ่าจะ เป็นด ้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม การพาณิชย์ หรือด้านความบันเทิง 

ภาษา เป็นเครืองมือในการสือสารของคนในสังคม ดังที วิลกินส์ (Wilkins, 1970 อา้งถึงใน 

ธูปทอง กว้างสวัสดิ, 2545 : 2) ได้กล่าวว่า ภาษา คือสือของการติดต่อสือสารทีใช้กันมากทีสุด ภาษา

เป็นสือทีทําให้โครงสร้างสังคมมีความประณีตและสมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นหัวใจของการสือสาร  และ

การติดต่อสือสารด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะไม่สมบูรณ์เท่ากับการสือสารทีมาในรูปของ“เสียง” ทั งนี

เพราะ “เสียง” เป็นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุดใน “สือภาษาพูด” และวิชาทีเกียวข้องกับเสียงพูด คือ 

วิชาสัทศาสตร์ ซึงเป็นวิชาทีว่าด้วยการผลิตเสียง ดังนั น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสําคัญ

และจําเป็นอย่างยิงทีจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรืองการออกเสียงคําต่างๆ ในภาษานั นๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง (เอกสารประกอบการสอนสัทศาสตร์  ประกอบ  ผลงาม, 2549 : 2-5) 

การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อืน เนืองจากผู ้ เรียนไม่ได้

เรียนเพือความรู้ทางภาษาเท่านั น แต่เรียนเพือใหส้ามารถใช้ภาษาเป็นเครืองมือในการติดต่อสือสาร

กับผู ้ อืนได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั งในชีวิตประจําว ันและการทํางาน การทีจะให้

ผู ้ เรียนมีความสามารถตามทีคาดหวังดังกล่าว  หลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐานได้ก ําหนดองค์ความรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ รวมถึงคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู ้ เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพือ

เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ในการเรียนภาษาต่างประเทศ

ออกเป็น 4 สาระ คือ สาระที 1 ภาษาเพือการสือสาร  สาระที 2 ภาษาและวัฒนธรรม  สาระที 3 ภาษา

กับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน และสาระที 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

ซีงกระทรวงศึกษาธิการได้ก ําหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ที

นักเรียนต้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู ้ เรียนมีท ักษะในการสือสารเพือใช้ในการดําเนินชีวิต ท ันต่อ              
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การเปลียนแปลง พร้อมรับข้อมูลข่าวสารและสือสารข้ามว ัฒนธรรมได้ การจัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศมีความคาดหวังว่า เมือผู ้ เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนืองตั งแต่ระดับชั น

ประถมศึกษาจนถึงระดับชั นม ัธยมศึกษา ผู ้ เรียนจะมีเจตคติทีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศสือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน

ระดับสูงขึ น รวมทั งมีความรู้ความเข้าใจในเรืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 

และสามารถถ่ายทอดความคิดและว ัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได ้อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ,        

2544 : 2)   

จากสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาในการสือสาร

ได้มีประสิทธิภาพเท่าทีควร จึงจ ําเป็นต้องใช้สือการเรียนรู้ ซึงสือการเรียนรู้ถือเป็นองค์ประกอบ

สําคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการเรียนรู้ของผู ้ เรียน ดังนั นสือ

การเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายเพือช่วยให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว  

โดยผู ้สอนเป็นผู ้ปรับ เลือก และใช้สือต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนรู้  สือมีมากมายหลายประเภท ชุดการเรียนรู้ถือเป็นสืออีกประเภทหนึงทีสามารถ

นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  มีงานวิจ ัยเกียวกับการใช้ชุดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนี   

จิตรา  คันธวงศ์ (2543 : บทคัดย่อ) ทําการวิจ ัยเรือง “การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษตํ า โดยใช้ชุดการสอนบรรยาย”      

ได ้ศึกษากลุ่มต ัวอย่างจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครืองมือทีใช ้คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนและชุดการสอนบรรยาย  ผลการวิจ ัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 82.69/80.47 

เท่าเกณฑ์ทีตั งไว ้ และชุดการสอนทีพัฒนาแล้ว นําไปทดลองซํ ามีประสิทธิภาพ 80.65/80.15 แสดง

ว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก ําหนด สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

สมหว ัง  แสงสุนานนท์ (2540 : บทค ัดย่อ) ได ้ทําการวิจ ัยเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ”  ผลการวิจ ัย

พบว่า 1) ชุดการสอนทีใช้ในการทดลองครั งนี มีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับมาตรฐานที 83.31/83.12  

2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญ

ทีระดับ .01 

สมใจ  ถิระนันท์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจ ัยเรือง “การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษ

เพือการสือสารระด ับชั นประถมศึกษาปีที 6”  ผลการวิจ ัยพบว่า ชุดการสอนภาษาอ ังกฤษเพือ                   

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

3

การสือสารระด ับชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีสร้างขึ นมีประสิทธิภาพ 84.40/95.65 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีตั งไว ้ และคะแนนของนักเรียนทีได ้จากการทดสอบหลังการเรียนด ้วยแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

จากงานวิจ ัยด ังกล่าวข ้างต ้นสรุปได ้ว่า การใช ้ชุดการเรียนรู้ในการสอนภาษาอ ังกฤษเป็น

แนวทางทีช่วยให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ทําให้ผู ้ เรียนเรียนอย่างมีความสุข ช่วยให้

ผู ้ เรียนฝึกหัดในส่วนทีเพิมเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียน อีกทั งช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาของ

ผู ้ เรียนให้ดียิงขึ น 

จากประสบการณ์ในการสอนนักเรียนในระดับชั นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ัย

ราชภ ัฏสวนสุนันทา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงคําต่างๆไดไ้ม่ถูกต ้อง โดยเฉพาะเสียง

พย ัญชนะท้ายคํา (Final sound) ซึงเมือนักเรียนออกเสียงผิด อาจทําให้เกิดปัญหาในการสือสารคือ            

มีปัญหาในเรืองของการเข ้าใจความหมาย เพราะคําๆหนึงมีเสียงท้ายคําทีแตกต่างก ันจะทําให้เกิด

ความหมายทีต่างก ันได้ จากปัญหาทีพบนีทําให้ผู ้วิจ ัยสนใจทีจะทําการวิจ ัยเรือง การพ ัฒนาทักษะ 

การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษ  ทั งนี เพือให้นักเรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง อ ันจะ

เกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะทางการสือสารให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียน           

ชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2.  เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 

6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะ                        

การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําในภาษาอังกฤษ 

3. เพือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้

เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 
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คําถามการวิจัย 

1.  เสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียนชั นประถม 

ศึกษาปีที 6 มากทีสุด คือเสียงอะไร 

2.  พัฒนาการในการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษา                  

ปีที 6  ทีได้จากการฝึกโดยใช้ชุดการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

3.  นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุด                            

การเรียนรู้แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนทีได้รับการพัฒนาด้วยชุดการเรียนรูเ้พือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษจะมีพัฒนาการทางการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษดีขึ น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนือหา 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําทีเป็นปัญหาโดยไม่ศึกษาเสียงควบกลํ าและการเชือมโยง

ของเสียงในประโยค  เสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี 

(1)  เสียงหยุดหรือกัก (Stops) 

(2)  เสียงแทรก  (Fricatives) 

(3)  เสียงกึงเสียดแทรก  (Affricates) 

(4)  เสียงนาสิก  (Nasals) 

(5)  เสียงกระดกลิน  (Tap or Flap) 

(6)  เสียงข้างลิน  (Lateral) 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

2.1  ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีก ําลังศึกษา                  

ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั งนักเรียน
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โปรแกรมปกติ จ ํานวน 53 คน และนักเรียนหลักสูตร Mini English Program  จ ํานวน 7 คน  รวมทั งสิน 

60 คน 

2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จากประชากรซึงเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีก ําลังศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั งนักเรียนโปรแกรมปกติ และนักเรียนหลักสูตร Mini 

English Program  จ ํานวน 30 คน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความจําเป็นของปัญหาซึงสํารวจโดยใช้

แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียง โดยเรียงล ําดับ

คะแนนจากตํ าสุดไปหาสูงสุด โดยเลือกมาจํานวน 30 คน 

3.  ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การใชชุ้ดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา                         

ภาษาอังกฤษ 

3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  การพัฒนาทักษะการออกเสียง หมายถึง การศึกษาปัญหา การจัดทําชุดการเรียนรู้ และการนํา

ชุดการเรียนรู้ไปใช้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลัก

สัทศาสตร์ 

2.  ชุดการเรียนรู้ หมายถึง ชุดการเรียนการสอนทีให้ผู ้ เรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วย

ตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างเป็นระบบ ชุดการเรียนรู้สร้างขึ นเพือตอบสนอง

ความสามารถของผู ้ เรียนแต่ละคน ผู ้ เรียนสามารถศึกษาและประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นผู ้ให้ค ําแนะนํา 

3.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทั งโปรแกรมปกติ และ Mini English 

Program ทีก ําลังศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                           

สวนสุนันทา   
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษและพัฒนาการออกเสียงพย ัญชนะ

ท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์   

2.  เผยแพร่ข้อมูลทีได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษและผู ้ ทีเกียวข้อง  เพือนํา

ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจ ัยเรือง การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนา

ทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ  ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยทีเกียวข้อง

โดยนําเสนอเป็นลําดับ ดังนี 

1.  แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความสามารถทางการออกเสียงภาษาอ ังกฤษ 

1.1  อิทธิพลของภาษาแม่ 

1.2  สิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

1.3  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 

2.  หล ักการสอนภาษาอ ังกฤษเพือการสือสาร 

2.1  ความหมายของการสือสาร 

2.2  หลักการสอนภาษาอ ังกฤษเพือการสือสาร 

2.3  ข ั นตอนการจัดกิจกรรมเพือการสือสารในห้องเรียน 

3.  หล ักการเกียวกับการผลิตเสียง 

3.1  อวัยวะทีใช้ในการผลิตเสียง 

3.2  แหล่งกําเนิดของเสียง 

3.3  ทางเดินของเสียง 

3.4  การเกิดของเสียง 

3.5  กลไกการพูดและการแปรเสียง 

4.  ระบบเสียงภาษาอ ังกฤษ 

4.1  เสียงหยุดหรือกัก (Stops)   

4.2  เสียงเสียดแทรก (Fricatives) 

4.3  เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates) 

4.4  เสียงนาสิก (Nasals) 

4.5  เสียงกระดกลิน (Tap or Flap) 

4.6  เสียงข้างลิ น (Lateral) 

4.7  เสียงกึงสระ (Semi vowels) 

4.8  กลุ่มเสียงทีเกิดในตําแหน่งพยัญชนะท้าย 
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4.9  ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ 

4.10  ความแตกต่างของเสียง 

5.  แนวคิดและหล ักการเกียวกับชุดการเรียนรู้ 

5.1  ความหมายของชุดการเรียนรู้ 

5.2  บทบาทและความสําคัญของชุดการเรียนรู้ 

5.3  ล ักษณะและประเภทของชุดการเรียนรู้ 

5.4  องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ 

5.5  ข ั นตอนการผลิตชุดการเรียนรู้ 

6.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

6.1  งานวิจัยในประเทศ 

6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.  แนวคิดเกียวกับการพัฒนาความสามารถทางการออกเสียง 

1.1  อิทธิพลของภาษาแม่ 

      ภาษาอ ังกฤษถือเป็นภาษาสากลทีใช ้ในการสือสารทั วโลก ผู ้ทีใช ้ภาษาอ ังกฤ ษใน                 

การสือสารนั น ประกอบด้วยผู ้ทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ผู ้ทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสอง

และผู ้ทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี 

1.1.1  ผู ้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Mother Tongue) คือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

แรกนับแต่เกิดจนสามารถใช้ภาษาในการสือสารได้ การเรียนภาษาแม่นี คล้ายกับเป็นการเรียนได้

เองตามธรรมชาติ มีปัญหาในการเรียนน้อยทีสุด ประเทศทีใช้ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ 

ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

1.1.2  ผู้ใช้ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาทีสอง (Second language) ผู ้ใช้จะเรียนภาษาอ ังกฤษ

หล ังจากทีได ้เ รียนภาษาแม่แล้ว เพราะจําเ ป็นต ้องใช ้ภาษาอ ังกฤษในชีว ิตประจ ําว ัน เ ช่น                  

การติดต่อกับหน่วยราชการ ธุรกิจค้าขาย หรือการประกอบอาชีพ เป็นต้น  การใช้ภาษาทีสองนี

มักจะมีอิทธิพลจากภาษาแม่เข ้ามาแทรก ซึงมักจะเป็นล ักษณะของการออกเสียงและล ักษณะ

ไวยากรณ์ จะเห็นได้ว่าคนสิงคโปร์เชือสายจีนจะพูดภาษาอังกฤษทีมีลักษณะคล้ายภาษาจีน หรือ

คนอินเดียก็จะพูดภาษาอังกฤษทีฟังคล้ายภาษาอินเดีย การทีลักษณะของภาษาแม่เข้ามามีอิทธิพล

ในภาษาอังกฤษและมีผู ้ใช้จนเป็นทียอมรับของคนทั วไปและใช ้สือสารก ับกลุ่มชนอืนๆ ทีใช้

ภาษาอังกฤษ ก็อาจเกิดเป็นภาษาอังกฤษแบบหนึง อาจเรียกว่า Singaporean English หรือ Indian 
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English ได ้  ประเทศทีใช้ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาทสีอง ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ อินเดีย  

1.1.3 ผู ้ใช้ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Foreign language) เป็นการใช้ภาษา 

อ ังกฤษของผู ้ทีมีภาษาแม่อยู่แล ้ว ต่อมาจึงเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนนั นม ักจะเรียนเพือ

จุดประสงค์บางประการ เช่น เพือการศึกษาในระดับสูง เพือโอกาสทีอาจจําเป็นต้องใช้ภายหน้า 

หรือต้องเรียนเพราะเป็นส่วนหนึงของหล ักสูตรการศึกษา แต่ทีสําค ัญคือ ผู ้เรียนไม่ได ้เรียนเพือ

นําภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจําวัน ประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ได ้แก่ 

ประเทศไทย ญีปุ ่ น จีน เป็นต ้น การใช้ภาษาแบบนี ในขณะทีเรียนภาษาต่างประเทศ ผู ้เ รียน             

มักขาดแรงจูงใจ มองไม่เห็นความจําเป็นทีจะต้องเรียน เพราะย ังไม่มีโอกาสทีจะนําไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ ขาดผู ้สอนทีสามารถใช้ภาษาอ ังกฤษทีถูกต้อง จึงทําให้การเรียนภาษาอ ังกฤษเพือ

นําไปใช้เป็นภาษาต่างประเทศไม่ไดผ้ลดีเท่าทีควร และมีปัญหามากกว่าการเรียนภาษาประเภทที

หนึงและทีสองมาก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะศิลปศาสตร์, 2540 : 422-423) 

สรุปว ่า  อ ิทธิพลขอ งภาษ าแม่หรือภาษาอ ังกฤษ  ม ีความสําค ัญต่อ การอ อกเ สีย ง

ภาษาอ ังกฤษโดยเฉพาะก ับผู ้ทีใช ้ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาทีสองและผู ้ทีใช ้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ  จะเห็นได ้ว่าผู ้ทีภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่จะไม่มีปัญหาในเรืองของการ              

ออกเสียงหรือถ้ามีก็น้อยมาก ส่วนผู ้ทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสองและผู้ทีใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศจะมีปัญหาทางด ้านการออ กเ สียงมากขึ นตามล ําด ับ โดยเฉพาะผู ้ทีใช้

ภาษาอ ังกฤษเป็นภาษ าต่างประเทศ ทั งนี เ พราะผู ้เ รียนไม่ได ้ใช ้ภาษาอ ังกฤ ษสือสารใน

ชีว ิตประจําว ัน จึงมองไม่เห็นความสําค ัญและความจ ําเ ป็นทีจะต ้องใช้ ส่งผลให้ไม่สามารถ

สือสารได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเท่าทีควร 

1.2  สิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาเกียวกับปัจจ ัยสิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีส่งผลต่อความสําเร็จใน              

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบว่า มีปัจจัยทีสําค ัญ 3 ประการด้วยกัน 

คือ ปัจจัยเกียวกับตัวผู ้เรียน ปัจจ ัยเกียวกับการเรียนการสอน และปัจจัยเกียวกับสภาพแวดลอ้ม 

ด ังมีรายละเอียด ด ังนี  (ปีเตอร์ สตีเวนส์และคณะ(Peter Stevens, and others, 1987) อ้างถึงใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะศิลปศาสตร์, 2540 : 441-453) 

1.2.1 ปัจจ ัยเกียวก ับต ัวผู ้เ รียน ตามแนวค ิดของน ักจิตว ิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral psychologists) เชือว่าคนเราทุกคนสามารถทีจะเรียนรู้ทุกสิ งทุกอย่างได ้ถ ้า มี

ตัวกระตุ ้นและการเสริมแรง  การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการด้านกลไกทีถูกควบคุมจากสิงต่างๆ 

ภายนอก แต่นักจิตวิทยากลุ่มความคิดความเข้าใจ (Cognitive psychologists) เชือว่า ผู ้เรียนเป็น          
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ผูมี้บทบาทสําคัญในการเรียนรู้ ความรู้และสติปัญญา ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป็นปัจจ ัยทีสําค ัญทีสุดต่อผ ลสัมฤทธิ ทางการเ รียน ครูเ ป็นเพียงผู ้ร ับผิดชอบในการสอน                  

แต่นักเรียนเป็นผู ้รับผิดชอบในการเรียนรู้ ปัจจัยทีเกียวกับต ัวผู ้เรียนอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ ปัจจ ัยด้านจิตพิสัย (Affective domain) และปัจจ ัยด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 

รายละเอียดของปัจจัยแต่ละด้านสรุปได้ดังนี 

1)  ปัจจ ัยด้านจิตพิสัย (Affective domain) เป็นปัจจัยเกียวกับอารมณ์ ทัศนคติ และ

บุคลิกภาพ จะมีบทบาทในการพัฒนาทักษะทางภาษาทีสองมากกว่าปัจจ ัยด้านพุทธิพิสัย ทั งนี

เพราะอารมณ์จะเป็นต ัวควบคุมความตั งใจทีส่งเสริมหรือปิดกั นการทํางานด้านพุทธิพิส ัย                  

ถ้าผู้เรียนไม่ต้องการทีจะเรียนเขาย่อมจะเรียนได้น้อยหรือเรียนอย่างไม่เต็มความสามารถ ปัจจ ัย

ด้านจิตพิสัย ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี 

1.1) ท ัศนคติ (Attitude) ผู ้เรียนแต่ละคนต่างก็มีท ัศนคติเกียวกับการเรียน

ภาษาอังกฤษแตกต่างกันไป ซึงท ัศนคติด ังกล่าวอาจเป็นทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติทางลบ

หรือทัศนคติทางบวกและลบปนกัน ทัศนคติของผู ้เรียน ชนชาติและว ัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน เช่น ถ ้าผู ้เรียนเชือว่าภาษาอ ังกฤษเป็นสิงที

จะอํานวยประโยชน์ให้ในอนาคตข้างหน้า ผู้เรียนก็จะเต็มใจทีจะใช้เวลาและทุ่มเทในการพัฒนา

ทักษะการสือสารภาษาอังกฤษของตนมากยิงขึ น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู ้เรียนมีความรู้สึกว่า

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิงทีเป็นไปไม่ได้หรือการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการสูญเสียเวลาอ ัน            

มีค่าสําหรับการเรียนวิชาอืนทีน่าสนใจกว่าหรือสําคัญกว่า ก็จะทําให้ผู ้เ รียนไม่เต ็มใจทีจะเรียน

หรือต่อต้านการเรียน ดังนั น การจ ัดประสบการณ์ในชั นเรียนทีสนับสนุนให้ผู ้เ รียนเกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการเรียนภาษาอ ังกฤษ อาจช่วยให้ท ัศนคติทีเป็นการต่อต้านนั นลดลงหรือเกิด               

การเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึ นได้บ้าง  

1.2)  แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงแรงข ับทีท ําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ต่างๆออกมา อาร์ซี การ์ดเนอร์ และด ับเบิลยู อี แลมเบิร์ท (R.C. Gardner and W.E. Lambert, 

1972 อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะศิลปศาสตร์, 2540 : 463) ได้แบ่งแรงจูงใจ

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจเพือการบูรณาการ และแรงจูงใจ

เพือการใช้ประโยชน์ (Integrative motive and instrumental motive) 

แรงจูงใจเพือการบูรณาการ หมายถึง ความตั งใจของผู ้เรียนทีจะเป็นสมาชิก

ของกลุ่มชนทีพูดภาษานั น ส่วนแรงจูงใจเพือการใช้ประโยชน์ เป็นความต้องการของผู ้เ รียนใน

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสองหรือภาษาต่างประเทศ เพือจะได ้รับการยอมรับในสังคม

หรือได้รับประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
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1.3) ความสนใจและความต้องการ (Interests and need) ความสนใจเป็นสภาพ

ของความต้องการทีจะรู้หรือเรียนรู้เกียวกับบางสิงบางอย่าง ในด้านความสนใจของผู้เรียนแต่ละ

คนนั นย่อมมีความแตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย ด ังนั น การทีผู ้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาอ ังกฤษในชั นเรียนให้ตรงก ับความสนใจของผู ้เรียนทุกคนนั น ย่อมเป็นสิงที

เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามการเชือมโยงระหว่างความสนใจ ความรู้เดิมและแรงจูงใจของ

ผู ้เรียนเข้าด้วยกันโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสมเป็นสิงทีไม่เกินความสามารถ

ของผู ้สอน กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีสามารถเร้าใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน

ขึ นมาได้นั นจะต้องเกียวข้องกับความรู้เดิมของผู ้เรียน การนําเสนอบทเรียนทีผู ้เรียนสนใจจะทํา

ให้ผู ้เรียนมีแนวโน้มทีจะจําบทเรียนต่างๆทีเกียวข้องหรือสัมพันธ์กับความสนใจและความรู้เดิม

ของตนได้ยาวนานกว่า การรับรู้ความต้องการของตนเองจะมีผลต่อการเรียนในชั นเรียนภาษา

ด้วย เช่น ถ้าผู้เรียนคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิงทีจําเป็นสําหรับเขาและมีความพอใจทีจะ

ได้คะแนนดีๆ ผู ้เรียนก็จะเอาจริงเอาจังด้วยการตั งใจเรียนในชั นเรียน ส่วนผู ้เรียนทีค ้นหาความ

ต้องการหรือความจําเป็นของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษไม่พบ ก็จะประสบความยากล ําบาก

ในการทีจะต้องใช ้เวลาและความพยายามอย่างมากในวิชาเรียน จึงเป็นหน้าทีของครูผู ้สอนที

จะต้องพยายามอธิบายหรือชี แจงข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู ้เรียนเสียแต่เริมแรก 

 2)  ปัจจัยด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี 

 2.1)  ความรู้พืนฐานเดิม (Background knowledge) คือ ความรู้ ท ักษะ และ

ความสามารถทีจําเป็นต่อการเรียนเรืองนั นๆ การมีความรู้พืนฐานเดิมอยู่มากจะช่วยให้ผู ้เรียน

เรียนรู้ได้มากขึ น เร็วขึนและมั นคงขึ น เป็นทียอมรับของนักจิตวิทยาทั งหลายว่า ความรู้เดิม               

ทีผู้เรียนนํามาใช้ในกิจกรรมภาษาในชั นเรียน เป็นปัจจ ัยด ้านพุทธิพิสัยทีสําค ัญทีสุดทีมีผลต่อ 

การเรียนภาษา 

2.2)  กิจนิสัยในการเรียน (Study habits) หมายถึง การปฏิบัติเกียวกับการเรียน

ทีบุคคลได้ฝึกฝนจนเป็นทีเคยชิน โดยเฉพาะวิธีการทํางานและการใช้เวลาเรียนอย่างเหมาะสม 

กิจนิสัยในการเรียนทีดีมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการเรียน นักเรียนคนใดก็ตามเมือประสบ

ปัญหาเกียวกับการเรียนแล้วไปปรึกษาครู สอบถามผู ้สอนเวลาไม่เข้าใจ ใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้า

ในห้องสมุดเป็นประจํา ก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการเรียนมากกว่านักเรียนทีไม่มีกิจนิสัย

ดังกล่าว  

2.3)  ความถนัดในการเรียนภาษา (Aptitude) ความถนัดในการเรียนภาษาที

สองหรือภาษาต่างประเทศเป็นคุณล ักษณะเฉพาะทางปัญญาของผูเ้รียนทีจําเป็นในการเรียนรู้
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ภาษาทีสอง คุณลักษณะเฉพาะนี จะเป็นส่วนหนึงทีทําให้ผู ้เรียนเรียนรู้ภาษาใหม่ได้อย่างง่ายดาย 

รวดเร็ว และเรียนรู้ในระด ับสูงได้ ในการจ ัดการเ รียนการสอนนั น ผู ้สอนภาษาอ ังกฤษอาจ

ช่วยเหลือผู ้เรียนทีไม่มีความถนัดทางการเรียนภาษาอ ังกฤษโดยการจ ัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสมก ับความสามารถของผู ้เ รียนในแต่ละห้อง ใช ้เทคนิคว ิเคราะห์ผู ้เ รียนโดยเน้น                        

การส่งเสริมกลวิธีการเรียนของผู ้เรียนแต่ละคน และให้ความสนใจกับปัญหาของผู้เรียนทีไม่มี

ความถนัดทางการเรียนภาษาอ ังกฤษ 

2.4)  สติปัญญา (Intelligence) โดยทั วไป ผู้เรียนทีมีสติปัญญาสูงมักจะมีทักษะ

การเรียนสูงกว่าผู้เรียนทีมีสติปัญญาตํ า และผู้เรียนทีมีสติปัญญาสูงจะมีความสามารถในการเรียน

ทีเร็วกว่าและดีกว่าเพือนร่วมชั นคนอืนๆ โดยปกติแล้วผู ้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ทีจะพูดภาษาแรก

ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถพัฒนาทักษะการสือสารในการเรียนภาษาทีสองให้อยู่ในระด ับที

เป็นทียอมรับได้ ดังนั น ผู ้สอนนอกจากจะต้องพยายามแก้ปัญหาด้านคุณลักษณะทีเป็นอุปสรรค

ต่อการเรียนภาษาของผู ้เ รียนแต่ละคนแล ้ว ผู ้สอนยังต้องพยายามค้นหาวิธีการในการทีจะจ ัด

สภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนของผู ้เรียนทีมีระด ับสติปัญญาทีแตกต่างกันด้วย  

1.2.2  ปัจจัยเกียวกับการเรียนการสอน ปัจจ ัยนี รวมถึงปัจจัยด้านตัวผู้สอน ด้านกิจกรรม             

การเรียนการสอนทั งในและนอกชั นเรียน ด้านจุดมุ่งหมายของการสอน เป็นต้น ซึงสามารถสรุป

สาระสําคัญได้ ด ังน ี

1)  ปัจจัยด้านต ัวครู (Teacher variable) ผู ้สอนเป็นผู ้มีบทบาททีสําคัญในฐานะ

เป็นผู ้ต ั งจุดประสงค์ของการเรียนการสอน เตรียมแผนการสอน เชือมโยงกิจกรรมการเรียน             

การสอน กําหนดกิจกรรมในชั นเรียน รับผิดชอบต่อการสอนเนือหา สร้างมาตรฐานและประเมิน

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน สร้างบรรยากาศในชั นเรียน ให้ความช่วยเหลือเด็กทีมีความ

บกพร่องและกระตุ้นผู ้เรียนให้มีความขย ันหมั นเพียรและประสบความสําเร็จในการเรียน 

2)  การจ ัดรายวิชาเรียน (Course organization) การกําหนดเวลาทีเหมาะสม

สําหรับการเรียนภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้ ช่วงเวลาทีเรียนภาษา

ค่อนข้างสั นหรือยาวเกินไปจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อผู ้เรียนภาษา ผู้สอนควรจัดระบบการสอนและ

จัดเวลาในการเรียนให้เหมาะสม เพือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนทีดีขึ น     

3) การวิเคราะห์สิ งทีจําเป็นสําหรับการเรียนภาษาของผู ้เ รียน (Analysis of 

students language needs) ผู ้สอนภาษาควรจะวิเคราะห์ปัจจ ัยทีจําเ ป็นในการเรียนภาษา เช่น 

ผู ้เรียนมีโครงการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ จึงต ้องเน้นการฟังเพือความเข้าใจ การจดบันทึก             
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การอ่านและการเขียนรายงานการวิจัย ส่วนผู ้เรียนทีเรียนเรืองเกียวกับเศรษฐกิจจะต้องเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะเกียวกับเศรษฐกิจ เป็นต้น 

4)  การฝึกหัด (Practice) การฝึกหัดเป็นปัจจัยทีสําค ัญยิงต่อการเรียนภาษาอ ังกฤษ 

เพราะการฝึกหัดซึงเกิดจากความเต็มใจขอ งผู ้เ รียนทีเห็นประโยชน์ของการฝึกหัดนั นจะ

ก่อให้เกิดผลดีต่อผู ้เรียนอย่างมาก การฝึกภาษาต้องเป็นกิจกรรมทีดําเนินไปอย่างมีระบบ กลไก 

แม้แต่การฝึกออกเสียง เพราะภาษาคือระบบของสัญลักษณ์ทีใช้สําหรับถ่ายทอดความคิด การฝึก

ภาษาจะได้ผลเพียงใด ขึ นอยู่กับปัจจัย ด ังนี 

 4.1)  กิจกรรมทีตรงกับความจริง ผู้เรียนควรได้รับการฝึกกิจกรรมการใช้ภาษา

ทีตรงกับความเป็นจริงในชีวิต  การฝึกการใช้ภาษาจากประโยคเดียวๆ ขาดบริบทของการสือสาร 

ถือเป็นการฝึกภาษาทีไม่ตรงกับความเป็นจริง 

4.2)  กิจกรรมการฝึกภาษาสามารถส่งเสริมหรือทําให้ความสามารถในการ

สือสารของผู ้เรียนสมบูรณ์ 

4.3)  กิจกรรมการฝึกทีดี จะต้องเป็นตัวเชือมโยงทั งความคิดและจิตใจของผู้ใช้

ภาษา  การฝึกภาษาแบบท่องจําบทสนทนา จริงๆแล้วเป็นเพียงกระบวนการทางสมองอย่างเดียว 

ซึ งแตกต่างจากกระบวนการในการใช้ภาษาเพือการสือสาร การฝึกหัดทีเน้นกระบวนการสือสาร

จะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถนําความรู้ทางภาษาไปใช้สือสารได้จริง 

5)  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นแรงจูงใจทีสําคัญในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ผู ้สอนมักจะใช้การสอบเป็นแรงจูงใจในการสอน เพราะผู ้สอนภาษาจะทราบดี

ทีสุดว่าเนือหาใด เรืองใดทีจะนําไปทดสอบกับผู ้เรียน และผู ้เรียนทีมีความสนใจในการเรียนจะ

ทราบดีว่าการทดสอบเป็นอย่างไรและจะเตรียมตัวพร้อมสําหรับการสอบ ซึงในบางครั งอาจ

ศึกษาเพือการสอบมากกว่าศึกษาเพือเป็นความรู้จริงๆ 

1.2.3  ปัจจ ัยเกียวก ับสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนภาษาไม่ได ้ขึ นอยู่ก ับปัจจ ัย

เกียวกับตัวผู ้เรียนและปัจจัยเกียวกับการเรียนการสอนเท่านั น แต่ยังขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อม สิง

เร้าภายนอก และสภาพการณ์ทีเกียวกับบุคคลอืนๆ เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว เป็นต้น  ปัจจัยเกียวกับสภาพแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี 

1)  ปัจจัยด้านสังคม (Social variable) สภาพทางสังคมจะเป็นต ัวกําหนดบทบาท

ของสถานการณ์ทางสังคมในชั นเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน ปัจจัยด้านสังคมเป็นสิงที

มีผลทั งในทางบวกและทางลบต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะต่อการพัฒนา

ทักษะการสือสาร ปัจจัยด้านสังคมเป็นตัวแปรทีเกียวกับสิงต่างๆ ดังนี 
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1.1)  บริบททางสังคม โดยปกติการเรียนภาษาใดๆในชั นเรียน จะมีการเรียน

ตามสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม แต่สภาพแวดล้อมทางสังคมในชั นเรียนเป็นสิงทีไม่สอดคล้อง

กับชีวิตจริง ผู้เรียนในชั นเรียนภาษาจะถูกจัดเป็นกลุ่มเพือจุดประสงค์ของการเรียนการสอนภาษา

ในชนัเรียนเท่านั น ด ังนั น โอกาสทีผู ้เรียนจะได้ใช้ภาษาในการสือสารนั นมีน้อยมาก ผู้สอนภาษา

จะต ้องพยายามให้ผู ้เ รียนได ้มีส่วนเ กียวข ้องก ับกิจกรรมทีจะต ้องมีการติดต่อสือสารตาม

สถานการณ์การใช ้ภาษาทีเป็นจริง ยิงผู ้สอนจ ัดกิจกรรมทีมีความสมจริงทางภาษามากเท่าใด 

ผูเ้รียนจะยิงสามารถนําสิงทีเรียนในชั นเรียนไปใช้ในชีวิตประจําว ันได้มากขึ นเท่านั น 

1.2)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของสังคมทีพูดภาษาอ ังกฤษ ภาษาเป็นสิงทีมี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลและความสํานึกในความเป็นเจ้าของ

ภาษาของตน เพราะภาษาทําให้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของสังคม ความรู้สึกเช่นนี มีอิทธิพลต่อ

ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษา  การพ ัฒนาทักษะทางภาษาในระด ับของการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) นั น ผู ้เ รียนจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการสือสาร              

ก ับบุคคลอืนๆด ้วย ผลสัมฤทธิ ในการเรียนภาษาและการมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาในการ

ติดต่อสือสารจะเกิดขึ นก็ต่อเมือผู ้เรียนรู้สึกถึงความพยายามในการพัฒนา ความสนิทสนมกลม

เกลียวระหว่างผู้เรียน หรือความเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม เหล่านี จะทําให้ผู ้เรียนชอบเรียนภาษา

และใช้ภาษาในการสนทนากับเพือนคนอืนๆในชั นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์   

1.3)  ภาษาและการต่อต้านทางว ัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิงกําหนด

แนวคิดและการกระทําของบุคคล เมือผู ้เรียนพบกับความคิดและการกระทําในรูปแบบต่างๆ เป็น

ครั งแรกซึ งเป็นสิงทีไม่คุ ้นเคย ก็อาจเกิดการต่อต้านเพราะมีท ัศนคติแตกต่างกนั ด ังนั น ผู ้สอน

ภาษาจึงควรเตรียมผู้เรียนให้คุ ้นเคยกับคุณลักษณะของภาษาและวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน และไม่

ควรวิจารณ์หรือโจมตีภาษาและว ัฒนธรรมทั งของผู ้เรียนเองและของภาษาเป้าหมายทีเรียน 

เพราะอาจทําให้เกิดสภาวะทีต่อต้านและมีผลต่อจิตใจของผู ้เรียน ซึงไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้

ภาษา 

2)  ปัจจ ัยด ้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Social and economic status 

variable) แบ่งเป็น 

 2.1) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว เป็นต ัวแปรสําค ัญทีมี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เพราะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรืองใดผู ้เรียนจําเป็นต้องได้รับ

การสนบัสนุนจากครอบครัวทั งด้านการเงินและด้านอืนๆ เพือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้สําเร็จ

ตามต้องการ  การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยส่วนใหญ่ผู ้เ รียนจะได้รับต ัวป้อนทางภาษา 

(Input) จากห้องเรียนเท่านั น ผู้เรียนจึงมีโอกาสใช้ภาษาในการสือความหมายในชีวิตประจําว ัน
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น้อยมาก จึงมีความจําเป็นทีจะต้องจ ัดหาตัวป้อนทางภาษาเพิมเติม เพราะว่าต ัวป้อนทางภาษาที

ผู ้เรียนสามารถจะเข้าใจได ้ (Comprehensible input) คือต ัวแปรสาเหตุทีแท้จริงของการเรียนรู้

ภาษา นั นหมายถึงถ้าผู ้เรียนมีโอกาสได้รับตัวป้อนทางภาษามากขึ นเท่าใด ผู ้เรียนก็จะสามารถ

เรียนรู้ภาษาได้มากขึ นเท่านั น 

2.2) การส่งเสริมการเรียนภาษาอ ังกฤษในครอบครัว (Encouragement of 

English learning in the family) การส่งเสริมการเรียนภาษาอ ังกฤษในครอบครัว เป็นปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนทีได้รับการสนับสนุนทางการเรียน

จากครอบครัว ก็จะได้รับตัวป้อนทางภาษาเพิมเติม ทําให้เรียนรู้ภาษาได้มากขึ น   

สรุปว่า สิงแวดล้อมทางการเรียนรู้เป็นปัจจ ัยทีสําค ัญในการเรียนรู้ภาษาอ ังกฤษ โดย

สิงแวดล้อมทางการเรียนรู้จะประกอบด้วยปัจจ ัยด ้านต่างๆ ทั งตัวผู ้เรียนเอง การจัดการเรียน             

การสอนและสภาพแวดล้อมของผู ้เรียน สิงเหล่านี จะช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ทาง

ภาษาทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

1.3  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  หมายถึง แรงจูงใจทีทําให้คนมุ่งประสิทธิภาพในการทํางาน มีความ

กระตือรือร้นทีจะพยายามทํางานให้ได้ผลดี พยายามทีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง แรงจูงใจ

ประเภทนี  ได้แก่  

 1)  Cognitive drive  หมายถึง แรงจูงใจทีเกิดจากความต้องการทีจะรู้ ต้องการทีจะเข้าใจ

หรือต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

 2)  Enhancement drive  หมายถึง แรงจูงใจทีเกิดจากความต้องการรักษาสถานะของตน

และสิทธิของตนจากสังคมทีเกียวข้องด้วย 

 3)  Affiliation drive  หมายถึง แรงจูงใจทีเกิดความต้องการอยากทีจะเป็นทียอมรับของ

ผู ้อืน ซึ งจะทําให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เป็นสิงทีเรียนรู้ เด็กทีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ สูงมักจะมาจากครอบครัว

ทีพ่อแม่ตั งมาตรฐานความเป็นเลิศในการทํางาน และบอกให้ลูกทราบว่าตนมีความสนใจใน

สัมฤทธิ ผลของลูก อบรมลูกให้เป็นบุคคลทีช่วยต ัวเองได้และส่งเสริมให้เป็นอิสระ ให้รางว ัล

เวลาลูกทําได้สําเร็จตามมาตรฐานทีตั งไว ้และลงโทษถ้าลูกท ําไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้

ความรัก ความอบอุ ่นและแสดงให้ล ูกเห็นว ่าทีเข ้มงวดก็เพราะความร ักลูก อยากให้ล ูก                       

มีความสําเร็จ ในปัจจุบ ันจะเห็นได้ว่าสังคมของเรามีแนวโน้มทีจะมีโครงสร้างไปทางด ้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ มากขึ นเรือยๆ เพราะคนในสังคมจะต้องอยู่อย่างต่อสู้ดิ นรนและต้องการ

ความก้าวหน้าในชีวิต  
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การทีจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะเฉพาะบางอย่างของ

ผู ้เรียน หากผู ้สอนสร้างให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิในการเรียน ก็จะทําให้การเรียนหรือ

การพัฒนาทักษะเฉพาะอย่างของผู้เรียน ประสบความสําเร็จ 

 

2.  หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 

2.1  ความหมายของการสือสาร 

           เซฟวิงนอน เอส (Savingnon S., 1983 อ ้างถึงใน ลดามาลย ์ วงศ์พรหม, 2547 : 26)               

ได้กล่าวถึงความหมายของการสือสารว่า เป็นกระบวนการต่อเนืองของการแสดงความรู้สึก             

การแปลความ ตีความ และการแลกเปลียนข่าวสาร โอกาสของการสือสารจะไม่มีทีสิ นสุด              

ซึ งประกอบด้วยสัญลักษณ์และเครืองหมายทีแตกต่างกันออกไป เช่น สีผิว การแต่งกาย ทรงผม 

การยืน การฟัง การพยักหน้า การหยุดชะงักเสียงหรือคําพูด คนเราเกียวข้องกับการสือสารตั งแต่

เด็กและเรียนรู้ทีจะต ้องสนองในบริบทใหม่ๆ เช่นเดียวก ับการสะสมประสบการณ์ช ีว ิต                 

จากความคิดและความรู้สึกไปสู่สัญลักษณ์ในการเขียน การพูด การแสดงท่าทาง การเคลือนไหว

และนํ าเสียง จึงต้องรู้จ ักเลือกสรรสิงทีเหมาะสมไปใช้ 

ด ักกลาส บราวน์ (H. Douglas Brown, 1989 อ้างถึงใน ลดามาลย์ วงศ์พรหม, 2547 : 26) 

ให้ความหมายของการสือสารไว้ว่า การสือสาร หมายถึง กระบวนการรับและการส่งทีเกียวข้อง

ระหว่างบุคคลอย่างน้อยตั งแต่ 2 คนขึ นไป ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การพูดจะไม่มี

ความหมายและไม่เกิดการติดต่อสือสารหากผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจเรืองราวทีพูดหรือจุดประสงค์

ของการพูดนั น ฉะนั น การสือสารจะต้องมีความหมายทั งต่อผู ้ฟังและผู้พูดด้วย 

สรุปว่า การสือสาร คือกระบวนการรับและส่งสารระหว่างบุคคลตั งแต่ 2 คนขึ นไป                   

ในด ้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึงสารนั นประกอบด ้วยสัญล ักษณ์และเครืองหมายต่างๆ              

ทีแตกต่างกันออกไป และการสือสารนั นจะต้องมีความหมายต่อทั งผู ้พูดและผู ้ฟังด้วย 

2.2  หลักการสอนภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 

 จอห์นสันและมอร์โรว์  (Johnson and Morrow  1981 : 60-61)  ให้หลักในการสอนภาษาเพือ

การสือสารไว้ด ัวนี 

1.  ผู ้เรียนควรได้รับการฝึกฝนความรู้ความสามารถในการสือสารตั งแต่เริมต้นเรียนผู ้สอน

ควรชี ให้เห็นว่ารูปแบบภาษาทีเรียนจะใช้ได้ในสถานการณ์ทีมีความหมาย  ต้องให้ผู ้เรียนรู้ว่ากําลัง

ทําอะไร  เพืออะไร  ผู ้สอนต้องบอกให้ผู ้เรียนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้

ภาษาเพือให้การเรียนภาษาเป็นสิงทีมีความหมายต่อผู ้เรียน  ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเมือเรียนแล้วจะ

สามารถทําบางสิงบางอย่างเพิมขึ นได้  นั นคือสามารถสือสารได้ตามทีตนต้องการ เช่น ในทักษะ    
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การอ่าน  เมือเรียนหรือฝึกแล้วผู้เรียนสามารถอ่านคําแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์บางอย่างได้ หรือใน

ทักษะการพูด  ผู ้เรียนสามารถพูดถามทางไปสถานทีทีตนต้องการได้  เป็นต้น 

2. จ ัดการเ รียนการสอนแ บบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์  (Integrated skills)               

การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ เช่น แยกการสอนไวยากรณ์จากบทสนทนา หรือแยกการสอน            

แต่ละทักษะจะไม่ช่วยให้ผู ้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษาเพือการสือสารได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะ

บูรณาการ  ในชีวิตประจําว ันการใช้ภาษาเพือการสือสารต้องใช้หลายๆทักษะรวมกันและในบางครั ง

ก็ต้องอาศัยกิริยาท่าทางประกอบ ดังนั น  ผู ้เรียนภาษาควรได้ทําพฤติกรรมเช่นเดียวกับในชีวิตจริง 

ควรได้ฝึกและใช้ภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั งแต่เริมต้น 

3.  ฝึกสมรรถวิสัยด้านการสือสาร (Communicative competence) ต้องให้ผู้เรียนได้ทํา

กิจกรรมการใช้ภาษาทีมีล ักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันมากทีสุด เพือให้ผู้เรียนนําไปใช้ได้จริง  

กิจกรรมการหาข้อมูลทีขาดหาย (Information gap) เป็นกิจกรรมทีเหมาะสมในการฝึกใช้ภาษา  

เพราะผู ้เรียนทีทํากิจกรรมนี จะไม่ทราบข้อมูลของอีกฝ่ายหนึง จึงจําเป็นต้องสือสารกันเพือให้ได้

ข้อมูลทีต้องการ  กิจกรรมในลักษณะนี จึงมีความหมายและใกล้เคียงกับการสือสารในชีวิตจริง            

การทํากิจกรรมการใช้ภาษาควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือก (Choice) ใช้ข ้อความใดก็ได้ทีเห็นว่า

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  นันคือผู้เรียนต้องเรียนรู้ความหมายของสํานวนภาษาใน

รูปแบบต่างๆ  นอกจากนี การทีมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคนจะต้องมีจุดประสงค์อยู่ในใจแล้ว

ว่าจะสือสารกันในเรืองใด  การสือสารจึงไม่ไดเ้กิดเฉพาะการพูดด้วยกันเท่านั น แต่ต้องมีเป้าหมาย

ทีตั งไว้ด้วย  ด ังนั นการสือสารจึงรวมถึงยุทธวิธีและเทคนิคต่างๆ มีการโต้ตอบให้ข้อมูลย ้อนกลับ  

(Feedback) ซึงกันและกัน ทั งนี เพือให้การสนทนาบรรลุเป้าหมาย 

4.  จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนได้ใช้ความรู้รวมทั งได้รับประสบการณ์ทีตรง

กับความต้องการของผู ้เรียนอย่างแม้จริง ต้องให้ผู ้เรียนฝึกการใช้ภาษามากๆ การทีผู ้เรียนจะสามารถ

ใช้ภาษาเพือการสือสารได้นั น ผู ้เรียนจะต้องทํากิจกรรมการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ มีการฝึกให้

แสดงความคิดเห็นหรือระดมพลังสมอง (Brainstorming activities) ฝึกกิจกรรมการใช้ภาษาเป็นคู่ๆ 

หรือทํางานกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ เกม การแก้ปัญหา สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

5.  ฝึกผู ้เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้ทางด้านหลักภาษาและความรู้เกียวกับ

กฎเกณฑ์ของภาษาทีใช้อยู่ในแต่ละกลุ่มของสังคม ต้องฝึกผู ้เรียนให้เคยชินในการใช้ภาษาโดยไม่

กลัวผิดและให้สือสารได้คล่อง เพราะการเรียนการสอนภาษาเพือการสือสารให้ความสําคัญกับ              

การใช้ภาษามากกว่าวิธีใช้ภาษา ให้ความสําคัญในเรืองความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเป็นอ ันดับ

แรกและเน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์ (Function) มากกว่าการใช้รูปแบบ (Form) เช่น “It rains.”  

Function ทีใช้คือ informing หรือ warning  ส่วน Form คือการใช้ Present Simple Tense ผู ้สอน              

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

18

ไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผู ้เรียนทุกครั ง  ควรแก้ไขเฉพาะทีจําเป็น เช่น ข้อผิดพลาดทีทําให้เกิด

ความเข้าใจผิดหรือขอ้ผิดพลาดทีเกิดซํ าๆ  มิฉะนั นจะทําให้ผู ้เรียนขาดความมนัใจและไม่กล้าใช้

ภาษาในการทํากิจกรรมต่างๆ  ภาษาทีใช้อาจไม่ถูกต้องนักแต่ต้องให้สือความหมายได้และต้อง

คํานึงถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาด้วย      

จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมทีหลากหลายมีความสําคัญต่อการเรียนรู้

ภาษาเป็นอย่างมาก  สอดคล้องกับ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1981 : 17-18) ทีได้สรุปความสําคัญของ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพือการสือสารว่ามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้ด ังนี 

1.  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในลักษณะทีเต็มสมบูรณ์ ในการฝึกใช้

ภาษานั น ถ้าผู ้เรียนได้รับการฝึกเฉพาะทักษะแต่ละทักษะแยกออกจากกัน (Part-skilled) ย่อมไม่เป็น

การเพียงพอ  ผู ้เรียนควรจะได้รับการฝึกทักษะต่างๆ รวมเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ (Total-skills)               

ไม่แบ่งมาฝึกเป็นทักษะเดียวๆ วิธีการทีจะช่วยให้นักเรียนได้มีการฝึกการใช้ภาษาในล ักษณะ                 

ด ังกล่าวคือ การจัดกิจกรรมทีเน้นงานปฏิบัติหลายๆ ประเภท และกิกจรรมนั นจะต้องเหมาะสมกับ

ระดับความสามารถของผู ้เรียนด้วย 

2.  ช่วยเพิมแรงจูงใจของผู้เรียน เป้าหมายสูงสุดของผู ้เรียนภาษาคือสามารถสือสารกับ

ผู ้อืนได้  ด ังนั น ถ้าสภาพในห้องเรียนสัมพันธ์กับความต้องการในการเรียนภาษาของผู้เรียน                           

ก็จะเป็นแรงจูงใจให้อยากเรียนมากขึ น  นอกจากนีผู ้เรียนภาษาส่วนใหญมี่ความคิดเกียวกับภาษาว่า

เป็นสือทีจะนําไปสู่การติดต่อสือสารมากกวา่เป็นการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ เมือในห้องเรียน           

มีการจัดกิจกรรมทีเน้นการปฏิบัติงานเพือให้ผู ้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาจริงๆ สอดคล้องกับความคิดใน

เรืองภาษาของผู ้เรียนก็เท่ากับเป็นการเพิมแรงจูงใจให้แก่ผู ้เรียน 

3.  ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ  การเรียนรู้ภาษานั นเกิดขึ นภายในตัว

ผู ้เรียนและเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ  ในการสอนนั นไม่อาจทําให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้

อย่างสมบูรณ์  ด ังนั น การทีผู ้สอนจะสอนให้ผู ้เรียนรู้ภาษาจะตอ้งอยู่ในลักษณะทีเป็นกระบวนการ

ตามธรรมชาติ  คือต้องจัดให้ผู ้เรียนใช้ภาษาเพือการสือสารจริงๆ การจัดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติทั ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ภาษา 

4.  ช่วยสร้างบริบทซึงมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษา กล่าวคือ เป็นการเปิด

โอ กาสให้ผู้เ รียนกับผู ้สอนสร้างความสัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ซึ งความสัมพันธ์ นี จะช่วยสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนพยายามทีจะเรียนรู้ภาษา 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่าหลักการสอนภาษาเพือการสือสารจะต้องค ํานึงถึง

ความรู้พืนฐานของผู ้เรียนเพือการจัดการเรียนรู้ทีเหมาะสม ให้โอกาสผู ้เรียนได้พูด ฟัง อ่าน เขียน  

เรืองทีมีความสําคัญต่อผู ้เรียน ใช้สือการเรียนรู้จริง (Authentic Materials) และสถานการณ์  
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(Situations) ประกอบการสอน ซึ งทําให้ผู ้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้  มีการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนตามศักยภาพ ภูมิหลังและพืนฐานของผู ้เรียน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นตัวของตัวเอง  

มีความรับผิดชอบในการเรียนและสนับสนุนใหศึ้กษาหาความรู้นอกชั นเรียน ผู ้สอนต้องจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทีสนองความสนใจของผู้เรียน ให้โอกาสผู ้เรียนพูดแสดงความคิดเห็นตามที

ผู ้เ รียนต้องการไม่ใช่ให้ผู้เรียนพูดตามทีผู ้สอนต้องการ เป็นผู้จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้  

ค ําแนะนําในระหว่างการดําเนินกิจกรรมและตรวจความก้าวหน้าทางการเรียนของผู ้เรียนด้วย   

2.3  ขันตอนการจัดกิจกรรมเพือการสือสารในห้องเรียน 

ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1991 : 50) เสนอแนะขั นตอนในการจัดกิจกรรมเพือการสือสาร                   

3  ข ั นตอนคือ 

1.  ข ั นเสนอเนือหา (Presentation or Introducing new Language) ครูเป็นผู ้ให้ข้อมูล

ทางภาษาแก่ผู ้เรียนซึงเป็นจุดเริมต้นของการเรียนรู้และฝึกภาษาจนกระทั งผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาได้

ตามว ัตถุประสงค์ทีตั งไว ้  จุดประสงค์ของการเสนอเนื อหามุ่งให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ทําความเข้าใจ

เกียวกับรูปแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางภาษา เช่น การออกเสียง ความหมายของคําศัพท์และ

โครงสร้างทางไวยากรณ์  การเสนอเนือหาจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจเกียวกับ

ความหมายและวิธีการใช้ภาษาทีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆควบคู่กับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทาง

ภาษาดังกล่าว  ในขั นการเสนอเนื อหาจะดําเนินการดังนี   ผูส้อนนําเข้าสู่ เ นือหา (Lead-in)                    

โดยขั นแรก  ผู ้สอนเสนอบริบทหรือสถานการณ์แก่ผู ้เรียนก่อนโดยการใชรู้ปภาพหรือการเล่าเรือง

ให้ฟัง  จากนั นเสนอเนือหาทางภาษาแก่ผู ้เรียนโดยให้ผู ้เรียนฟังหรืออ่าน ในด้านเนือหาทีเสนอควร

เป็นเนือหาทีมีบริบทหรือสถานการณ์กําก ับอยู่ด้วยซึงอาจเป็นเรืองราวหรือบทสนทนาแต่ไม่ควร

เป็นประโยคเดียวๆ และเนือหาจะต้องมีคําศัพท์และรูปแบบภาษาทีต้องเคยนํามาสอนแล้วเพือช่วย

ให้สามารถฟังหรืออ่านได้บ้าง  จากนั นผู ้สอนจะกระตุ้นการเรียนรู้ (Elicitation) โดยตรวจสอบดูว่า

ผู ้เรียนเข้าใจเรืองทีฟังเพียงใดโดยการถามให้ตอบหรือกระตุ้นให้ผู ้เรียนพูด ถ้าผู้เรียนตอบได้หรือ

สามารถใช้ภาษาได้ไม่จําเป็นต้องเสนอเนือหามากนัก  แต่ถ้าผู ้เรียนตอบไม่ได้เลยผู ้สอนจําเป็นต้อง

อธิบายหรือสอนเนือหาดังกล่าวให้ผู ้เรียนเข้าใจ  ถ้าจําเป็นอาจใช้ภาษาแม่ในการอธิบาย 

2.  ข ั นการฝึก (Practice / Control Practice) ข ั นการฝึกเป็นขั นตอนทีให้ผู้เรียนฝึกใช้

ภาษาทีเพิงเรียนรู้ใหม่ในลักษณะการฝึกควบคุม (Control Practice) โดยมีผู ้สอนเป็นผู ้นํา การฝึก  

โดยทั วไปมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจในความหมายและจดจํารูปแบบของภาษาได้จึงเน้น

เรืองความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก  การฝึกขั นเริมแรกมักฝึกแบบกลไก (Mechanical Drill) หรือ

บางครั งเรียกว่าฝึกซํ า ๆ(Repetition Drill) คือการฝึกซํ าๆตามตัวอย่างจนกระทั งสามารถจดจําและใช้

รูปแบบภาษานั นได้แต่ยังไม่เน้นความหมาย อาจเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้สําหรับการฝึกมักให้ผู ้เรียน
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ฟังตัวอย่างภาษา  การฟังอาจให้ผู ้เรียนฟังเทปหรือจากครูผู ้สอนประมาณ 2-3 ครั งโดยให้ฝึกพร้อม

กันทงัห้อง แบ่งฝึกทีละครึงห้องหรือฝึกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม การฝึกในลักษณะนี จะท ําให้

ทุกคนมีโอกาสฝึกด้วยตนเองพร้อมๆกับได้เรียนรู้การออกเสียงหรือการพูดจากเพือนคนอืนด้วย  

หลังจากฝึกพร้อมกันจะสุ่มเรียกผู ้เรียนทีละคนเพือป้อนข้อมูลกลับแก่ผู ้เรียนเพือให้ผู ้เรียนแต่ละคน

ทราบว่าตนใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่  นอกจากนี อาจตรวจสอบความเข้าใจของผู ้เรียนด้านความหมาย

ได้โดยการถามง่ายๆให้ผู ้เรียนตอบสั นๆว่า ใช่ ไม่ใช่ หรือถูก-ผิดการฝึกทีเน้นทีความถูกต้องของ

รูปแบบภาษาเป็นสําคัญควรใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั น 

3.  ข ั นการใช้ภาษาเพือการสือสาร (Production / Free Practice) การฝึกใช้ภาษาเพือ

การสือสารเป็นตัวกลางเชือมระหว่างการเรียนรู้ภาษาในชั นเรียนกับการนําไปใช้จริงนอกชั นเรียน  

ในขั นตอนนี ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองโดยผู ้สอนเป็นเพียงผู้แนะ

แนวทางเท่านั น การฝึกใช้ภาษาในล ักษณะนี มีประโยชน์ในแง่ทีช่วยให้ผู ้สอนและผู ้เรียนได้รู้ว่า

ผู ้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยพียงไร ซึงถ้าผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้ว

นั นคือผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาเพือสือสารเองได้อย่างอิสระ นอกจากนี ผู ้เรียนได้มีโอกาสนําความรู้

ทางภาษาทีเคยเรียนมาแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีในการฝึกเพราะผู ้เรียนไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาที

กําหนดไว้ให้เหมือนกับการฝึกแบบควบคุม ซึ งการเลือกใช้ภาษานี เองจะช่วยสร้างความมันใจใน

การใช้ภาษาเพือการสือสารให้แก่ผู ้เรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการฝึกในรูปแบบการทํากิจกรรมแบบ

ต่างๆโดยผู ้สอนเป็นผู ้ริเริมหรือจดัการขั นตอนเริมต้นกิจกรรมให้ เช่น การอธิบายวิธีการจัดกิจกรรม  

การจัดกลุ่มผู ้เรียน หลังจากนั นผู ้เรียนจะเป็นผู ้ท ํากิจกรรมเองทั งหมด ผู ้สอนจะคอยให้ค ําแนะนํา

ช่วยเหลือเมือผู ้เรียนมีปัญหาในการทํากิจกรรมและเป็นผู ้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือประเมินผลการทํา

กิจกรรมภายหลัง 

สรุปว่า  การสอนทีเน้นทักษะการสือสารและการจัดกิจกรรมเพือการสือสารมีหลากหลาย

วิธีขึ นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู ้สอนว่าจะให้ผู ้เรียนได้รับหรือได้ฝึกทักษะทางด้านใด เช่น กิจกรรม

บางกิจกรรมจะเน้นให้ผูเ้รียนฝึกพูดให้มีความคล่องแคล่ว บางกิจกรรมฝึกให้ผู ้เรียนพูดให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์หรือบริบททีกําหนดให้ ทั งนี ผู ้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษามีโอกาสได้นํา

ความรู้ทางภาษาในทักษะรายย่อย เช่น เสียง คําศัพท์ โครงสร้างประโยคมาใช้ประกอบกันเพือ

สือสารความหมายได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
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3.  หลักการเกียวกับการผลิตเสียง 

การผลิตเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (Articulator Phonetics) มีหล ักด ังนี (ภูเบต ไข่ชัยภูมิ, 

2550 : 34-38 อ้างถึงใน เทียนมณี บุญจุน, 2548)  

3.1  อวัยวะทีใช้ในการผลิตเสียง 

เสียงเกิดจากการสั นสะเทือนของลมจากปอดหรือลมหายใจหรือกระแสลม (Air stream) 

ทีผ่านเข้าออกจากปอด เสียงพูดเป็นเสียงทีเกิดจากการหายใจออก และในขณะทีลมจากปอดไหล

ผ่านอว ัยวะส่วนต่าง ไๆปนั น กระแสลมจะถูกปิดกั นหรือถูกบีบบังค ับจากอว ัยวะเหล่านั นให้ไป

ในทิศทางต่างกันและลักษณะต่างกัน จึงทําให้เกิดเสียงทีต่างกันออกไป 

อว ัยวะทีใช้ในการออกเสียงประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน ดังนี 

1) ส่วนเริมต ้น (Initiators) หมายถึง ส่วนทีทําให้เกิดการเคลือนไหวของลมหรือ

จุดเริมต้นของลม ได้แก่ ช่วงลําตัว ซึงมีอว ัยวะทีสําค ัญคือ ปอด กระบังลม กล ้ามเนือ ช่วยใน            

การหายใจ และกระดูกซีโครงทําหนา้ทีส่งลมออกจากปอดให้ไหลผ่านไปตามอว ัยวะต่างๆ  

2) ส่วนทีทําให้เกิดเสียง (Phonation) หมายถึง อว ัยวะทีใช้ในการแปรคุณภาพเสียง 

ได้แก่ เส้นเสียง (Vocal cords) ซึงเป็นส่วนทีสําค ัญมากในการออกเสียง เพราะถ้าปราศจาก               

เส้นเสียง คุณภาพของเสียงทีผลิตออกมาคงไม่มีความหลากหลาย 

3) ส่วนทีเปลียนแปลงล ักษณะเสียง (Articulation) หมายถึง อว ัยวะส่วนทีทําให ้                  

การออกเสียงแตกต่างกัน ซึ งได้แก่ ช่องคอ ช่องจมูก และช่องปาก เสียงทีเปล่งออกมาแตกต่าง

ก ันเนืองจากทิศ ทางของลม เช่น กระแสลมออกทางจมูกหรือทางปาก และเนืองจากการ

เคลือนไหวของอว ัยวะต่าง ใๆนปากด้วย   

3.2  แหล่งกําเนิดของเสียง 

อวยัวะทีเป็นแหล่งทีมาของเสียงส่วนใหญ่คือปอด ลมหายใจทีออกมาจากปอดตามปกติ

นั นจะขึ นมาตามหลอดลม (Wine pipe / trachea) และผ่านออกมาทางช่องจมูก ตามธรรมดาแล้ว

ลมหายใจออกจะไม่มีเสียงดังให้ได้ยินช ัดเจน ถ้าจะให้ได้ยินก็จะต้องทําลมหายใจนั นให้มีเสียง

โดยการหายใจออกมาอย่างแรงจนเกิดเป็นเสียง ลมทีด ันออกมาอย่างแรงจะมีเ สียงให้ได ้ยิน               

อีกวิธีหนึงก็คือ การใช้เพดานอ่อน (Soft palate) ปิดช่องว่างระหว่างจมูกและคอ แล้วเปิดช่อง

ปาก (Oral cavity) ก็จะได้ยินเสียงหายใจดังๆ และขณะทีลมหายใจเดินทางผ่านช่องปาก หาก                

มีการเคลือนไหวอวัยวะต่างๆ ซึ งทําให้ทางเดินของลมถูกสกัดกั นหรือทําให้ทางเดินนี เปลียนรูป

ไป เสียงทีเกิดก็จะมีล ักษณะแตกต่างไป  
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3.3  ทางเดินของเสียง 

เมือลมหายใจออกจากปอดขึนมาตามหลอดลมจะผ่านกล่องเสียงขึ นมาทางช่องคอและ

ออกมาทางช่องจมูกหรือช่องปาก แล้วแต่ว่าเพดานอ่อนปิดช่องระหว่างคอและช่องจมูกหรือไม่ 

อว ัยวะทีอยู่ตามทางเดินเสียงรวมทั งกล่องเสียงมีหน้าทีในการเปล่งเสียง ทางเดินของเสียงจะต้อง

ผ่านอว ัยวะดังต่อไปนี 

1)  กล่องเสียง (Larynx) อว ัยวะส่วนนี ประกอบด้วยกระดูกอ่อน (Cartilages) ซึ งเรียงกัน

อย่างซับซ้อนเป็นวงสูงประมาณ 3 นิว คลุมด้วยแผ่นเยืออาบนํ าเมือกและยึดติดกันด้วยเส้นเอ็น 

ถ้าเอามือลูบคลําคอจะสัมผ ัสกระดูกกล่องเสียงซึ งยืนออกมา กระดูกนี มีชือว่า Thyroid Cartilage 

แต่เรียกกันทั วไปว่า Adam’s apple (ลูกกระเดือก) อวัยวะส่วนนี ไม่ได้ยึดติดอยู่กับที แต่สามารถ

เคลือนไหวขึ นลงระหว่างทีกลืนอาหารและเปล่งเสียงพูด ตอนบนของกล่องเสียงมีลิ นเรียกว่า          

เอพิกลอทติส (Epiglottis) ลิ นนี ปลายเรียวยึดติดกับลูกกระเดือก อีกปลายหนึ งเป็นอิสระไม่ยึดอยู่

กับส่วนใด ระหว่างทีกลืนอาหารเอพิกลอทติสจะช่วยกันไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลม 

กลไกทีเปิดปิดกล่องเสียงคือ เส้นเสียง (Vocal cords) ซึงเป็นกล ้ามเนือ 2 ชิ น ล ักษณะ

คล ้ายริมฝีปากย ึดติดก ับลูกกระเ ดือกทางด ้านหน้าและกระดูกอา ริเตนอยด ์ (Arytenoids 

Cartilages) ทางด ้านหล ัง กระดูกอ่อนอาริเตนอยด์เคลือนไหวได ้ เมือกระดูกคู ่นี อยู ่ชิดก ัน                    

ก็หมายความว่าเส้นเสียงอยู่ในลักษณะนั นด้วยคือจะปิดและจะกั นทางเดินลม เมือเคลือนกระดูก

คู่นี ออกจากกันในกรณีทีหายใจตามปกติ จะมีช่องระหว่างเส้นเสียงเป็นรูปตัว V เพราะเส้นเสียง

ยึดติดกันทางด้านหน้าและแยกออกจากกันได้เฉพาะทางด้านหลังเท่านั น ช่องระหว่างเส้นเสียง            

มีชือว่า กลอทติส (Glottis) ขนาดของช่องระหว่างเส้นเสียงนี ควบคุมโดยการเคลือนกระดูก               

อาริเตนอยด์ 

2)  ช่องคอ (Pharynx) ส่วนนี เป็นท่อทีเชือมกล่องเสียงกับช่องปากและช่องจมูก เป็น

ส่วนของทางเดินเสียงทีใกล้ช่องกลอทติสมากทีสุด ตอนล่างสุดของช่องคอนั นต่อกับกล่องเสียง

และหลอดอาหาร ตอนบนนั นผายออกต่อกับส่วนหลังของช่องปากและช่องจมูก ช่องตรงลําคอนี

เปลียนรูปและขนาดโดยการเคลือนไหวของโคนลิน การเคลือนไหวของกล่องเสียง การยืดหด

กล้ามเนือตรงผนังคอ ในการออกเสียงภาษาอ ังกฤษและภาษาไทย ช่องคอไม่มีบทบาทสําคัญ 

เพียงแต่อาจทําใหเ้สียงแหบแห้งหรือห้าว ถ้าบริเวณนี มีการอักเสบ 

3)  ช่องจมูก (Nasal cavity) ทางเดินส่วนนี ต่อจากลําคอไปยังรูจมูก เป็นระยะประมาณ   

4 นิว แบ่งเป็น 2 ซีก โดยมีเซ็บตัม (Septum) คั นกลางเหนือเพดานปากขึ นไป ช่องจมูกมีล ักษณะ

คล้ายถํ า ช่องจมูกอาจแยกออกจากช่องคอและส่วนหล ังของช่องปาก โดยยกเพดานอ่อน (Soft 

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

23

palate) ขึ นปิด เมือเพดานอ่อนอยู่ในตําแหน่งนี ลมไม่อาจผ่านออกทางช่องจมูกได้ ต้องออกทาง

ช่องปาก 

4)  ช่องปาก (Oral cavity) ช่องปากมีความสําคัญมากในการออกเสียง เพราะรูปร่างและ

ขนาดของบริเวณนี สามารถเปลียนแปลงได้มากกว่าส่วนอืนๆ อวัยวะทีใช้ในการนี คือลิ น ซึ งเป็น

อว ัยวะทีเคลือนไหวได้คล่องตัวทีสุด ริมฝีปากมีผลต่อความยาวและรูปร่างของทางเดินเสียง ริม

ฝีปากอาจห่อเป็นวง (Rounded) อ้าปกติ (Unrounded) หรือเหยียดตรง (Spread) ก็ได้ นอกจากนี

เราอาจกักลมไม่ให้ออกจากปากได้เลยโดยการปิดปากให้ริมฝีปากล่างแตะริมฝีปากบน ฟันก็มี

ผลต่อรูปร่างของทางเดินเสียงและล ักษณะของเสียง ความแคบหรือความกว้างของช่องปากอาจ

สังเกตได้จากระยะระหว่างฟันล่างและฟันบน ส่วนประกอบของช่องปากทีอยู่ถ ัดฟันบนเข้าไป

คือเพดานปาก ซึ งแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ปุ ่ มเหงือก มีชือเรียกในภาษาอ ังกฤษว่า Gum Ridge, 

Tooth Ridge หรือ Alveolar Ridge ต่อไปคือส่วนทีแข็งมีกระดูกเรียกว่า Hard palate ตอนท้ายคือ

เพดานอ่อนเป็นกล ้ามเนือทีเคลือนไหวได้เรียกว่า Soft Palate และปุ ่ มทีห้อยตรงปลายเพดาน

อ่อนเรียกว่า Uvula (ลิ นไก่) 

3.4  การเกิดของเสียง 

แหล่งพลังงานทีจะแปรเป็นเสียงคือลมจากปอดขณะทีหายใจออก ลมหายใจออกตาม

ธรรมดาจะเงียบ ถ้าจะให้ได้ยินก็จะต้องทําให้เกิดการสั นสะเทือน ซึ งอาจเกิดขึ นโดยไม่รู้สึกต ัว 

เช่น เวลากรน แต่เวลาออกเสียงพูดโดยจงใจทําให้ลมหายใจออกเกิดการสันสะเทือนโดยทําให้

เส้นเสียงเคลือนไหว ขณะทีเราพูดลมทีออกจากปอดขึ นมาทางหลอดลม ผ่านกล่องเสียงมาทีช่อง

คอแล้วไปตามช่องจมูกและช่องปากหรือทางช่องปากเท่านั น แล้วแต่ว่าเพดานอ่อนจะกระดกขึ น

ปิดทางเชือมระหว่างช่องคอกับช่องจมูกหรือไม่ ลมทีผ่านเส้นเสียงเมือเส้นเสียงปิดอยู่และเส้น

เสียงสั นสะเทือน การสั นสะเทือนของเส้นเสียงซึงเสียงทีเกิดจากกระแสลมล ักษณะนี เรียกว่า 

Voiced (เสียงก้อง) ส่วนลมทีผ่านกล่องเสียงเมือเส้นเสียงเปิด กระแสลมทีผ่านออกมาจะเป็น

เสียงโดยสะดวกเรียกว่า Voiceless (เสียงไม่ก้อง) ความแตกต่างระหว่างเสียง Voiced และ

Voiceless อยู่ทีสภาพการสั นของเส้นเสียง ถ้าเส้นเสียงอยู่ชิดกัน ลมทีออกจากปอดขึ นมาตาม

หลอดลมจะถูกกัก ทําให้เกิดแรงดันซึ งมีผลทําให้เส้นเสียงอ ้าปล่อยให้ลมผ่านออกมา และเมือ

แรงดันลดลงเส้นเสียงก็จะกล ับปิดอย่างเดิม ลมทีผ่านเส้นเสียงอาจผ่านช่องคอออกทางปากโดย

ไม่กระทบหรือเฉียดอวัยวะตามทางเดินแต่อย่างใด เสียงซึ งเกิดจากลมทีออกมาในลักษณะนีจะ

แตกต่างจากเสียงทีเกิดจากลมทีถูกสกัดกั นทางเดิน ความแตกต่างนี จะเห็นได้ช ัด ถ้าออกเสียง 

อา-อา-อา ซึ งเกิดจากลมดันเส้นเสียงทีปิดให้อ้าออกและหุบเข้าสลับกันไป ขณะทีเสียงออกมาใน

ลักษณะนี  ถ้าเคลือนริมฝีปากล่างไปแตะฟันบน เสียง อา-อา-อา จะเปลียนเป็น v-v-v ซึ งเป็นเสียง
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ทีใช้ในภาษาอ ังกฤษ เสียงทีผ่านเส้นเสียงทีปิดอยู่ออกมาโดยไม่มีการสก ัดกั นเรียกว่า  สระ 

(Vowels) ส่วนเสียงทีเกิดจากลมผ่านเส้นเสียงทีเปิดหรือปิดอยู่และถูกสกัดกั นเรียกว่า พยัญชนะ 

(Consonants) 

3.5  กลไกการพูดและการแปรเสียง 

กลไกการพูด (The speech mechanism) เป็นกลไกทีเกิดจากการทํางานของอว ัยวะใน

ร่างกายทีทําหน้าทีผลิตเสียงเพือใช้ในการพูด โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามกลไกการทํางาน ดังนี 

1) ระบบการหายใจ (The respiratory system) เป็นระบบทีเกิดจากการทํางานของอว ัยวะ

ในช่วงล ําตัวเป็นจุดเริมต้นของกระแสลมทีใช้ในการผลิตเสียง ประกอบไปด้วย ปอด กระบังลม 

กระดูกซีโครง และกล้ามเนือทีช่วยในการหายใจในช่วงท้อง การผลิตกระแสลมของอวัยวะช่วง

นี ทําให้เกิดกลไกกระแสลมเข้าออก กลไกกระแสลมเข้าเกิดขึ นโดยกล้ามเนือบริเวณกระบังลม

หดตัวยึดส่วนปลายของปอดลงมาทําให ้ช่วงปอดยาวขึ น ขณะเดียวด ันกล ้ามเนือทีช่วยใน                

การหายใจซึงอยู ่รอบบริเวณซีโครงดันขยายซีโครงให้บานออกทําให้ปอดขยายได ้มากขึ น 

กระแสลมก็จะผ่านหลอดลมไปย ังปอดอ ัดไว ้เต็มที แล้วอว ัยวะทุกส่วนก็จะคลายต ัวลงกล ับสู่

สภาพเดิมไล่ลมดันออกมาเป็นกระแสลมออก 

2) ระบบการเกิดเสียง (The phonatory system) เป็นระบบทีเกิดจากการทํางานของ

อว ัยวะในช่วงคอ เมือมีกระแสลมด ันออกมาจากปอด กระแสลมนี จะผ่านกล่องเสียง ซึง

ประกอบด้วยอวัยวะสําคัญ 4 ส่วน คือ กระดูกอ่อนไธรอยด์ กระดูกอ่อนไครรอยด์ กระดูกอ่อน  

อะริทินอยด์ และเส้นเสียง  การสั นสะเทือนของเส้นเสียงทําให้เกิดการจําแนกเสียงออกเป็น 2 

ล ักษณะ คือ เสียงก้องหรือเสียงโฆษะ เกิดเมือเส้นเสียงสั น และเสียงไม่ก้องหรือเสียงอโฆษะ 

เกิดเมือเส้นเสียงไม่สั น 

3) ระบบการแปรเสียง (The articulatory system) เป็นระบบทีเกิดจากการทํางานของ

อว ัยวะในช่วงปาก เมือกระแสลมจากปอดผ่านหลอดลมเข้าสู่ช่วงคอและผ่านเส้นเสียง ทําให้เกิด

เสียงพืนฐานธรรมชาติ เช่น ไอ จาม ถอนหายใจ หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ ซึ งย ังไม่มีคุณภาพพอทีจะ

ใช้เป็นเสียงพูดของภาษา จึงต้องอาศัยอว ัยวะต่างๆในช่องปากแปรกระแสลมจากปอดและ             

ช่วงคอเป็นเสียงในกลุ่มต่างๆ เช่น เสียง Bilabials, Alveolar, Palatals เป็นต้น 

สรุปแล้วเสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างก ันเนืองจากมีต ําแหน่งของฐานกรณ์และ

ลักษณะการปิดกั นกระแสลมของฐานกรณ์ต่างกัน (Places and manners of articulation) และมี

การบังคับลมให้ออกมาในลักษณะต่างๆ ก ัน 
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4.  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

ระบบเสียงภาษาอังกฤษมีดังนี  (ภูเบต ไข่ชัยภูมิ, 2550 : 39-50 อ้างถึงใน เทียนมณี บุญจุน, 2548)  

4.1  เสียงหยุดหรือกัก  (Stops)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[  ] Voiceless aspirated bilabial stop ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “พ” หรือ 

“ภ” ในภาษาไทยในตําแหน่งต้นคํา เช่น พาน [ a:n], ภพ [ op] สําหรับในภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง

ของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “p” ในตําแหน่งต้นคําหรือท้ายคํา เช่น pen [ ε:n], map [m æ ]  

[ p ] Voiceless unaspirated bilabial stop ต ัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ป” ใน

ภาษาไทยในตําแหน่งต้นคํา เช่น ปาน [pa:n], ปู [pu:] สําหรับในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างของเสียงนี  

ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “p” ในตําแหน่งทีตามหล ัง “s” เช่น speak [spijk], spin [spI:n] 

[ b ] Voiced bilabial stop ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “บ” ในภาษาไทย เช่น 

บ้าน [ba:n], บน [bon] และเสียงพยัญชนะ “b” ในภาษาอังกฤษทั งในต ําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น 

bat [bæt], rob [rob] 

[ ht ] Voiceless aspirated apical alveolar stop ตวัอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ 

“ท” หรือ “ถ” ในภาษาไทยในตําแหน่งต้นคํา เช่น ทาง [ ht a:ŋ] และเสียงพยัญชนะ “t” ใน

ภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น ten [ ht ε:n], cat [ hk æ ht ] 

[ t ] Voiceless unaspirated apical alveolar stop ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ 

“ต” ในภาษาไทยในตําแหน่งต้นค ํา เช่น ตา [ta:] และเสียงพยัญชนะ “t” ในภาษาอังกฤษในตําแหน่ง

ทีตามหลัง “s” เช่น stand [stænd] 

[ d ] Voiced apical alveolar stop ต ัวอยา่งของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ด” ใน

ภาษาไทยในตําแหน่งต้นค ํา เช่น ดิน [din], ดี [di:] และเสียงพยัญชนะ “d” ในภาษาอังกฤษทั งใน

ตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น dog [dog], bad [bæ:d] 

[ hk ] Voiceless aspirated dorso velar stop ต ัวอย่างของเสียงน ีได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “ค”, 

“ข” หรือ “ฆ” ในภาษาไทยในต ําแหน่งต้นคํา เช่น ค้า [ hk á:], ขา [ hk a:], ฆ่า [ hk a:] และเสียง

พยัญชนะ “k” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายค ํา เช่น kill [ hk I:l], back [bæ hk ] 

[ k ] Voiceless unaspirated dorso velar stop ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ก”

ในภาษาไทยในตําแหน่งต้นคํา เช่น กา [ka:] และเสียงพยัญชนะ “k”, “c” ในภาษาอังกฤษใน

ตําแหน่งทีตามหลัง “s” เช่น skill [skI:l], sky [skaI] 

[ g ] Voiced dorso velar stop ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “g” ในภาษาอังกฤษ

ทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น get [gεt], bag [bæg] 
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  4.2  เสียงเสียดแทรก  (Fricatives)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ f ] Voiceless labio dental fricative ต ัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “ฟ” และ 

“ฝ” ในภาษาไทยในตําแหน่งต้นค ํา เช่น ฟัน [fan], ฝน [fon] และเสียงพยัญชนะ “f” ในภาษาอังกฤษ

ในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น fun [fΛ n], life [laIf] 

[ v ] Voiced labio dental fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “v” ใน

ภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น vine [va:In], live [lI:v] 

[ Ѳ ] Voiceless apical dental fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “th” ใน

ภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น thin [ѲI:n], both [b∂UѲ] 

[ ð ] Voiceless apical dental fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “th” ใน

ภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น then [ðε:n], smooth [smu:ð] 

[ s ] Voiceless apical alveolar fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “s” และ 

“c” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น sit [sIt], bus [bΛs], cell [sε:l], face [feIs] 

[ z ] Voiced apical alveolar fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “z” ใน

ภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น zinc [z I:ŋk], gaze [ge:Iz]  

[ ∫ ] Voiceless apical laminal alveolar prepalatal fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียง

พยัญชนะ “sh” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายค ํา เช่น shin [∫I:n], wish [wI∫] 

[ з ] Voiced apical laminal alveolar prepalatal fricative ต ัวอย่างของเสียงนี  มักเขียนด้วย

พยัญชนะ “s” และ “z” เช่น usual, pleasure, seizure 

[ h ] Voiceless glottal fricative ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ห” และ “ฮ” ใน

ภาษาไทย เช่น ห้า ฮูก และเสียงพยัญชนะ “h” ในภาษาอังกฤษ เช่น hut [hΛt], house [haUs]  

4.3  เสียงกึงเสียดแทรก  (Affricates)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ t∫ ] Voiceless apical laminal alveolar prepalatal affricate ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียง

พยัญชนะ “ch” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายค ํา เช่น chin [t∫I:n], watch [wэt∫] 

[  ] Voiced apical laminal alveolar prepalatal affricate ตัวอย่างของเสียงนี  ไดแ้ก่ เสียง

พยัญชนะ “j” , “g” , “ge” และ “dge” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น jump 

[Λ:mp], gem [em], page [ eI], judge [Λ:] 
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4.4  เสียงนาสิก  (Nasals)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ m ] Voiced bilabial nasal ต ัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ม” ในภาษาไทย เช่น 

แม่ , มา และเสียงพยัญชนะ “m” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคําและท้ายคํา เช่น met [mεt], 

time [ ht a:Im] 

[ n ] Voiced apical alveolar nasal ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “น” และ “ณ” 

ในภาษาไทย เช่น นา [na:], เณร [ne:n] และเสียงพยัญชนะ “n” ในภาษาอังกฤษทั งในตําแหน่งต้นคํา

และท้ายคํา เช่น now [naU], vine [vaIn] 

[ ŋ ] Voiced dorso velar nasal ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ง” ในภาษาไทย 

เช่น งาน, วาง และเสียงในค ําทีสะกดด้วย “ng” หรือ “nk” ในภาษาอังกฤษ เช่น sing [sI:ŋ],                    

link [lI:ŋk] 

4.5  เสียงกระดกลิน  (Tap or Flap)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ r ] Voiced apical alveolar flap ตัวอย่างของเสียงนี ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ร” ในภาษาไทย 

เช่น รัก , ร้าน และเสียงพยัญชนะ “r” ในภาษาอังกฤษ (สําเนียงอังกฤษ) ทีอยู่ระหว่างสระหรือ

ระหว่างเสียงโฆษะ เช่น very, period สําหรับสําเนียงอเมริกัน ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “t” ทีอยู่

ระหว่างสระหรือระหว่างเสียงโฆษะ เช่น wanted, water, twenty 

4.6  เสียงข้างลิน  (Lateral)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ l ] Voiced apical alveolar lateral ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ล” ใน

ภาษาไทย เช่น ลม [lom] และเสียงพยัญชนะ “l” ในภาษาอังกฤษ ในตําแหน่งต้นค ําหรือหลังเสียง

โฆษะ เช่น like [laIk], look [lUk], black [blæk]  “l” ในภาษาอังกฤษทีออกเสียงในลักษณะนี เรียกว่า 

clear “l” 

4.7  เสียงกึงสระ  (Semi vowels)  ประกอบด้วยเสียงต่อไปนี 

[ w ] Voiced labio velar approximant ต ัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพย ัญชนะ “ว” ใน

ภาษาไทย เช่น วาง , กาว และเสียงพยัญชนะ “w” ในภาษาอังกฤษในตําแหน่งต้นคําหรือหลังเสียง

โฆษะ เช่น wait [weIt], away [∂weI] 

[ j ] Voiced fronto palatal approximant ตัวอย่างของเสียงนี  ได้แก่ เสียงพยัญชนะ “ย” และ 

“ญ” ในภาษาไทย เช่น ยา , ญาติ และเสียงพย ัญชนะ “y” ในภาษาอังกฤษ เช่น yes [yεs]  

4.8  กลุ ่มเสียงทีเกิดในตําแหน่งพยัญชนะท้าย 

เสียงพยญัชนะทุกเสียงในภาษาอ ังกฤษสามารถเกิดเป็นเสียงในต ําแหน่งท้ายคํา เสียงหรือ

กลุ่มเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษในตําแหน่งท้ายพยางค์นั นมีมาก และเมือเทียบกับเสียงหรือกลุ่ม

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

28

เสียงพยัญชนะต้นพยางค์แล้ว ในตําแหน่งท้ายพยางค์จะมีกลุ่มเสียงในล ักษณะต่างๆ เป็นจ ํานวน

มากกว่าในตําแหน่งต้นพยางค์เป็นอันมาก เป็นเพราะมีเสียงประเภทควบกลํ าเกิดในตําแหน่งท้ายคํา 

4.9  ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ 

กรองแก้ว  ไชยปะ (2548, 46-47) ได้กล่าวถึงปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ 

โดยกล่าวถึงปัญหาการออกเสียงพยัญชนะเดียวต้นพยางค์ ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะเดียวต้นพยางค์ 

21 เสียง แต่เมือเทียบกับภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาอังกฤษมีเสียงพยัญชนะทีไม่มีในภาษาไทยถึง 9 

เสียง ได้แก่ [g, v, Ѳ, ð, z, ∫, з, , r] 

เสียง [ g ] เสียงพยัญชนะทีฟังคล้ายเสียง “ก” สําหรับคนไทย แต่ทีแท้จริงแล้วเสียง 

“ก” ในภาษาไทยเป็นเสียงไม่ก้อง ส่วนเสียง [g] ในภาษาอังกฤษเป็นเสียงก้อง 

เสียง [ v, Ѳ, ð, z, ∫, з ] เสียงทั งหมดนีเป็นเสียงเสียดแทรกซึงมีมากในภาษาอังกฤษ แต่

ในภาษาไทยมีเพียง 3 เสียง คือ [f, s, h] 

เสียง [  ] ออกเสียงเช่นเดียวกับ t∫ แต่เสียง t∫ เป็นเสียงทีไม่ก้อง 

เสียง  [r ] ออกเสียงเป็น [ l ] 

ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะเดียวท้ายพยางค์ เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษทั งหมดอยู่ใน

ตําแหน่งท้ายพยางค์ได้ ยกเว้นเสียง [ h ] และ [ r ] ส่วนเสียง [ j ] และ [ w ] ไม่นับว่าเป็นเสียง

พยัญชนะท้ายของภาษาอังกฤษ ดังนั นเสียงพยัญชนะท้ายของภาษาอ ังกฤษจะมีทั งหมด 20 ตัว 

ในขณะทีภาษาไทยมีเพียง 8 เสียง คือ [p, t, k, m, n, ŋ, w, j ] เช่นในคําว่า กบ กด กก กม กน กง               

เสียงพยัญชนะท้ายของภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาด้านการฟังและการออกเสียงสําหรับคนไทย มีด ังนี 

(1) เสียงกัก [ b, d, g ] 

(2) เสียงเสียดแทรก [ f, v, Ѳ, ð, z, ∫, з ] 

(3) เสียงกึงเสียดแทรก [t∫, ] 

(4) เสียงข้างลิ น [ l ] 

4.10  ความแตกต่างของเสียง 

 กรองแก้ว ไชยปะ (2548, 67-69) ได้ศึกษาความแตกต่างของเสียงไว้ โดยระบุว่าแต่ละ

เสียงแตกต่างกันเนืองจากตําแหน่งทีเกิดของเสียงต่างกัน ซึ งก็คือคู่ฐานและกรณ์ทีใช้ในการผลิต

เสียงแต่ละคู่ซึ งจะทําหน้าทีกล่อมเกลาและแปรเสียงให้แตกต่างกันไป รวมทั งลกัษณะการบังคับ

ลมซึ งเกิดจากการสะกัดกั นทางลมของคู่ฐานกรณ์ก็ทําให้เสียงทีเปล่งออกมาแตกต่างกันไปด้วย 
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เสียงและคู่ฐานกรณ์ทีเกิดของเสียง (Sounds and the places of Articulations) 

1)  Bilabial เกิดจากริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างปิดติดกันหรือห่อเป็นรูปวงกลม 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ p ]    p          ป, พ, ภ, ผ 

[ b ]    b          บ 

[ m ]    m          ม 

[ w ]    w          ว 

2)  Labio-dental เกิดจากริมฝีปากล่างกับฟันบน 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ f ]    f, ph, gh         ฟ, ฝ 

[ v ]    v            - 

3)  Dental หรือ Apio-dental เกิดจากปลายลิ นกับฟัน โดยปลายลิ นสอดหรือสัมผ ัสอยู่

ระหว่างไรฟันบนและล่าง 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ Ѳ ]    th            - 

[ ð ]    th  เสียงก้อง           - 

4)  Alveolar หรือ Apico-Alveola เกิดจากปลายลิ นกับปุ ่ มเหงือกแตะกันหรือเบียดชิดกัน

มาก 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ t ]    t          ต, ฏ, ท, ธ, ถ, ฑ, ฒ 

[ d ]    d          ด, ฎ 

[ s ]    s          ส, ศ, ษ 

[ z ]    z          - 

[ n ]    n          น, ณ 

[ l ]    l          ล 

[ r ]    r          ร 

5)  Palato-Alveolar เกิดจากลิ นส่วนหน้ากับเพดานแข็งหล ังปุ ่ มเหงือกแตะกันหรือเบียด

ชิดกันมาก 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ t∫ ]    ch, tch                    ช, ฌ 
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[  ]    j, g, d, dg          - 

[ ∫ ]                sh                   - 

[ з ]     s, gh                      - 

6)  Palatal เกิดจากลิ นส่วนกลางเคลือนเข้ามาเบียดชิดกันกับเพดานแข็ง 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ j ]    y          ย, ญ  

7)  Velar เกิดจากลิ นส่วนหลังเบียดกับเพดานอ่อน 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ k ]    k          ค, ฆ 

[ g ]    g          ก 

[ ŋ ]    ng          ง 

8)  Glottal เกิดทีบริเวณเส้นเสียง เส้นเสียงเบียดหรือปิดแล้ว 

เสียง   ต ัวอ ักษรภาษาอังกฤษ  ตัวอ ักษรภาษาไทย 

[ h ]    h          ห, ฮ 

 

โดยสรุปแล้ว คนแต่ละคนจะออกเสียงต่างกัน ทั งนี เพราะการออกเสียงจะขึ นอยู่กับ

ฐานกรณ์ของผู ้พูด บางคนอาจมีเสียงทีเล็กแหลม ใหญ่ห้าว หรือแหบเครือ คนทีมีความบกพร่อง

ของอว ัยวะภายในช่องปากหรือช่องจมูก คุณภาพเสียงก็จะลดลง ถึงแม้ว่าการปรับคุณภาพของ

เสียงจะเป็นไปได้ยากเนืองจากเป็นลักษณะทีขึ นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคน แต่ก็สามารถจะ

ปรับให้ชัดเจนขึ นได้โดยการพยายามเปล่งเสียงพย ัญชนะให้ช ัดเจน รวมทั งการฝึกฝนก็มีส่วน

ช่วยให้สามารถออกเสียงได้ชัดเจนขึ น 

 

5.  แนวคิดและหลักการเกียวกับชุดการเรียนรู้ 

5.1  ความหมายของชุดการเรียนรู้ 

มีน ักการศึกษาและน ักเทคโนโลยีทางการศึกษาทั งของไทยและต่างประเทศได ้ให้

ความหมายของชุดการเรียนรู้ไว้ด ังน ี

ชุดการเรียนรู้  หมายถึง สือการเรียนหลายอย่างประกอบกันจ ัดเข ้าไว ้ด ้วยกันเป็นชุด 

(Package) เรียกว่า สือผสม (Multimedia) เพือมุ่งให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชุดการเรียนรู้นั นมีชือเรียกหลายอย่าง เช่น Learning package, Instructional kits หรือ Self 

instructional unit (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 95)  
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ชุดการเรียนรู้ (Learning package) หรือ ชุดการสอน (Instructional package) หมายถึง 

ระบบการผลิตและการนํากระบวนสือประสมทีสอดคล้องกับวิชาหน่วยการสอนและหัวเรือง           

มาช่วยให้การเปลียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ น การจัด

โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช ้ระบบสือประสม (Multi media system) เ พือสนอ ง

จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนทีตั งไว้ในเรืองใดเรืองหนึงให้สะดวกต่อการใช้ในการเรียน          

การสอน ผลิตการนําระบบสือทีสัมพันธ์และส่งเสริมกันมาประสมกันให้สอดคล ้องกับวิชา

หน่วยการสอนและหัวเรืองทีได้มาจากหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเพือมาช่วย

ให้การเปลียนพฤติกรรมการเ รียนรู้ของผู ้เ รียนบรรลุเป้าหมายทีตั งไว ้และเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจ ัดทําไว ้ล่วงหน้าเป็นชุดๆ หรือซอง กล่อง หรือกระเป๋า เพือสะดวกใน              

การนําไปใช้ (วรกิต วัดข้าวหลาม, 2540 : 2)  

ชุดการเรียนรู้ เป็นรูปแบบสือสารระหว่างครูกับนักเรียน ซึ งประกอบด้วยคําแนะนําทีจะ

ให้น ักเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนจนบรรลุพฤติกรรมทีเป็นผลของการเรียนรู้ 

เนือหาบทเรียนจะต ้องเข ียนด ้วยภาษาทีช ัดเจนและสามารถสือความหมายให้ผู ้เ รียนเกิด

พฤติกรรมตามเป้าหมายได้  กั ปเฟอร์ (Kapfer, 1972 อ้างถึงใน ชายิกา ปรีพลู, 2547 : 28) 

จากความหมายทีน ักการศึกษ าและเทคโนโลยีทางการศึกษาทั งในประเทศแ ละ

ต่างประเทศกล่าวมาข้างต ้น จึงพอสรุปได ้ว่า ชุดการเรียนรู้ หมายถึง สือการเรียนทีจ ัดเข้าไว้

ด้วยกันเป็นชุด โดยสือการเรียนนั นมีความสัมพันธ์สอดคล ้องกับเนือหาวิชาในบทเรียน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2  บทบาทและความสําคัญของชุดการเรียนรู้ 

ชุดการเรียนรู้เป็นนว ัตกรรมในการผลิตและการใช้สือการสอนทีเริ มมีบทบาทต่อ               

การเ รียนการสอนทุกระด ับ เพราะชุดการเรียนรู้เป็นแนวทางใหม่ทีช่วยแก้ปัญหาและเพิม

ประสิทธิภาพ ท ั งนี ชุดการเรียนรู้เป็นระบบของการวางแผนการสอนทีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของเนือหาวิชานั นๆ จึงทําให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนอย่างมาก ซึ งสรุปได้

ดังนี 

1)  เปลียนแปลงรูปแบบการจ ัดการเรียนการสอน การใช้ชุดการเรียนรู้จะทําให้ล ักษณะ

การเ รียนการสอนในชั นเรียนเปลยีนแปลงไปจากการเรียนการสอนทียึดครูเป็นศูนย ์กลาง               

การเรียนรู้มาสู่การทีให้ผู ้เรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกัน โดยมี

เนือหาและประสบการณ์ต่างๆทีสือการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ทีผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครูจะมีบทบทเป็นเพียงผู ้ประสานงานให้ทํากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั น สภาพ

ห้องเรียนจะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ผู ้เรียนมีความเคลือนไหว สนใจการเรียนและการทํากิจกรรม 
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2) ช่วยพ ัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนให้สูงขึ น ชุดการเรียนรู้เป็นการนําสือผสมที

สอดคล้องและสัมพ ันธ์กับจดุมุ่งหมาย เนือหาวิชาและประสบการณ์ของหน่วยใดหน่วยหนึง

โดยเฉพาะ มีสือการสอนทีอยู่ในรูปว ัสดุ อุปกรณ ์หรือวิธีการต่างๆทีจะช่วยสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เนือหาวิชาได้อย่างต่อเนือง ดังนั น จึงทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ของนักเรียนเพิมสูงขึ นเมือได้เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้แล้ว 

3)  มีบทบาททีสําคัญต่อการแก้ปัญหาทีเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของ

ปริมาณของประชากรทีต้องการศึกษาเพิมขึ นและวิทยาการทีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยชุด               

การเ รียนรู้สามารถจ ัดการให้เกิดการเรียนรู้ได ้พร้อมกนัเป็นจํานวนมากๆได ้ นอกจากนี ชุด             

การเรียนรู้ยังสามารถปรับเปลียนและแก้ไขให้เกิดความรู้และวิทยาการใหม่ๆได ้  

4)  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในการพัฒนาการได้อย่างเต็มที โดย

ทีชุดการเรียนรู้เป็นวิธีการจ ัดการเรียนการสอนทีเน้นตัวผูเ้รียนเป็นสําคัญ ยึดหลักให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ ครูเป็นเพียงผู้ให้ค ําแนะนําและประสานกิจกรรมให้เกิดการเรียนจากการให้

ทํากิจกรรมร่วมกัน ซึงจะทําให้ผู ้เรียนเรียนรู้จากการกระทํา (Learning by doing) อ ันจะทําให้

ผู ้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงและถาวรอย่างยิงขึ นได้  (วรกิต วัดข้าวหลาม, 2540 : 3) 

5.3  ลักษณะและประเภทของชุดการเรียนรู้ 

      วรกิต ว ัดข้าวหลาม (2540 : 19-22) กล่าวถึงลักษณะและประเภทของชุดการเรียนรู้ ดังนี 

6.3.1  ล ักษณะทัวไปของชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ  

1)  เป็นชุดการสอนสําหรับครู (Teaching package) เป็นการรวบรวมสือการสอน

อย่างมีระบบ ครบวงจรและมีความสมบูรณ์เพือให้ครูนําไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ภายในชุดการเรียนการสอนจะมีสือและข ้อแนะนําในการใช้สือนั นๆ กับวิธีการสอนอย่าง

ละเอียดชัดเจน พร้อมทีจะให้ครูนําไปใช้อย่างไม่ยุ่งยาก 

2)  เป็นชุดการเรียนรู้ (Learning package) เป็นชุดสําหรับผู้เรียนโดยเฉพาะ โดยมี

ล ักษณะเป็นบทเรียนทีมีความสมบูรณ์ เบ็ดเสร็จสําเร็จรูป มีสือการสอนหลากหลายประเภท

เพือให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ งอาจเป็นกลุ่มเล็กๆหรือเป็นรายบุคคลก็ได ้

ชุดการเรียนรู้ทีดี ควรมีล ักษณะดังนี  คือ 

1)  เป็นชุดสือประสมทีผลิตได้เหมาะสมสอดคล้องก ับว ัตถุประสงค์ของเนือหา

บทเรียน 

2)  เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

3)  ประกอบด้วยสือหลายแบบ เร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี 

4)  ค ําชี แจงและคํานําวิธีการใช้อย่างละเอียด ง่ายต่อการนําไปใช้ 
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5)  มีว ัสดุอุปกรณ์ตามทีกําหนดใช้อย่างละเอียด ชัดเจน ง่ายต่อการนําไปใช ้

6)  ได้ด ําเนินการผลิตอย่างเป็นระบบ ได้ปรับปรุงและทดสอบให้มีประสิทธิภาพ

และทันสมัย 

7)  มีความคงทนถาวรต่อการใช้และสะดวกในการเก็บรักษา 

 

6.3.2  ประเภทของชุดการเรียนรู้  โดยแบ่งตามลักษณะของกิจกรรม มี 3 ประเภท คือ  

1)  ชุดการสอนแบบบรรยายหรือชุดการเรียนการสอนสําหรับครู 

ชุดการสอนประเภทนี  เป็นสือประสมทีผลิตขึ นมาสําหรับครูใช ้ประกอบ             

การบรรยายเพือเปลียนบทบาทการพูดบรรยายของครูให้ลดน้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียน           

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากยิงขึ น ชุดการสอนมักจะมีการใช้สือหลายอย่างทีเรียกว่าสือ

ประสม และมีการจัดการในเรืองการใช้สืออย่างเป็นระบบ สือภายในชุดการเรียนการสอนจะ

จัดลําดับเนือหาและสือการสอนสําหรับครูเพือใช้บรรยายในชั นเรียนขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็น

กลุ่มย่อยๆก็ได ้ครูผู ้สอนจะมีบทบาทสําค ัญในการดําเนินการใช้ชุดการสอนประเภทนี 

ชุดการสอนแบบบรรยายมี 3 ประเภท คือ ชุดการสอนแบบบรรยายประกอบ

สือ ชุดการสอนแบบบรรยายประกอบกิจกรรม และชุดการสอนแบบบรรยายประกอบสือและ

กิจกรรม รูปแบบของชุดการสอนแบบบรรยายมี 2 รูปแบบ คือ แบบเผชิญหน้าและแบบผ่านสือ 

ส่วนองค ์ประกอบของชุดการสอนแบบบรรยายนั น ว ิธีการ  กิจกรรม และการประเม ิน 

ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอน เนือหาสาระและสือการเรียนการสอน 

2)  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มหรือชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน 

เป็นชุดการสอนทีจัดกิจกรรมการเรียนทีมุ่งเน้นทีต ัวผู ้เ รียนให้ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยจะจ ัด

กิจกรรมการเรียนในรูปแบบของศูนย์การเรียน ชุดการเรียนการสอนประเภทนี จะประกอบด้วย

ชุดกิจกรรมย่อยทีมีจํานวนเท่ากับศูนย์กิจกรรมทีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วยการสอน ซึ งในแต่ละศูนย์

มีสือการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั น สือทีใช้ในศูนย์จะเป็น

สือทีผู ้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือร่วมกันทั งกลุ่มได้ การดําเนินกิจกรรมการเรียน

ผู ้เรียนจะปฏิบัติตามคําสัง ค ําชี แจงในสือการสอน โดยทีครูเป็นเพียงผู ้ควบคุมดูแลประสานให้

การดําเนินกิจกรรมสมบูรณ์ทีสุดเท่านั น 

3)  ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการเรียนด้วยตนเอง เป็นชุดการสอนทีจ ัดขึ น

เพือให้ผู ้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง สือการสอนทีอยู่ในชุดการสอนนี มักจะเป็นสือประสมทีเตรียม

ไว้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองและสามารถศึกษาค้นคว้าเพิมเติมได้ตามลําดับขั นทีระบุไว้ 

การเรียนมักจะนําไปศึกษาในห้องทีจัดไว้หรือสถานทีใดก็ได้ตามความสะดวกของผู ้เรียน เมือ
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ศึกษาจบแล ้วก็สามารถทําแบบทดสอบเพือประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุดต่อไป

ตามล ําดับ เมือมีปัญหาก็สามารถปรึกษาครูได้ นักเรียนอาจนําชุดการสอนประเภทนี กลับไปเรียน

ทีบ้านได้ด้วยโดยมีผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือ ชุดการสอนประเภทนี จะสามารถฝึกฝน

และส่งเสริมนิสัยของผู ้เรียนให้รู้จ ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี ชุดการเรียนรู้นี  มี

ส่วนประกอบดังนี คือ หล ักการและเหตุผล จุดประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการ

เรียน แบบทดสอบความรู้ด้วยตนเอง และแบบทดสอบหลังเรียน 

5.4  องค์ประกอบของชุดการเรียนรู ้

ชุดการเรียนรู้ทีผลิตขึ น เป็นชุดการเรียนรู้เพือลดการอธิบายของครูในห้องเรียน ซึงจะ

ประกอบไปด้วยสือประสมซึงมีล ักษณ ะเป็นว ัสดุอ ุปกรณ์และวิธีการต่าง ทีๆผู ้ผล ิตนํามา            

บูรณาการ เพือ ให้ชุดการเรียนรู้แต่ละชุดมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบขอ งชุดการเรียนรู้                      

มี 3 ส่วนทีสําค ัญ ดังนี (วรกิต ว ัดข้าวหลาม,2540 : 24-25) 

1)  คู่มือครู หรือคู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นเอกสารทีจัดทําขึ นเพือให้ครูและผู้เรียนได้

ศึกษาก่อนทีจะนําชุดการเรียนรู้ไปใช ้โดยภายในคู่มือมีค ําชี แจงถึงวิธีการใช้ชุดการเรียนรู้นั นๆ

ให้แก่ครูและผู ้เรียนได้ใช้ชุดการเรียนรู้ด ังกล่าวได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ครูมือครูอาจจะทําเป็นเล่มโดยมีส่วนสําคัญดังนี 

 1.1)  ค ํานํา เป็นส่วนทีผู้ผลิตชุดการเรียนรู้ แสดงถึงความรู้สึก ความคิดเห็นในการ

ผลิตชุดการสอนนั นๆให้แก่ครูผู ้ใช้และนักเรียนได้เห็นคุณค่าของชุดการเรียนรู้และทราบถึง

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ทีผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงมาแล้ว 

 1.2)  ส่วนประกอบของชุดการเรียนรู้ ผู ้ผลิตควรบอกรายละเอียดของชุดการเรียนรู้

ไวว้่ามีอะไรบ้างในชุดการเรียนรู้นนั ทั งทีเป็นว ัสดุ สือต่างๆทีมี เพือให้ผู ้ใช้ได้ตรวจสอบก่อน

นําไปใช้และหากชํารุดสูญหายก็สามารถจัดหาเพิมได้ 

 1.3)  ค ําชี แจงสําหรับครูหรือผู ้ใช้ชุดการเรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้จําเป็นต้องเขียน            

ค ําชี แจงต่างๆเกียวกับขั นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ให้ผูท้ีจะนําชุดการเรียนรู้ไปใช้ได้เข้าใจเพือจะ

ได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง จึงจะทําให้การใช้ชุดการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

 1.4)  สิงทีครูและนักเรียนต้องเตรียม เป็นการกําหนดสิงทีครูผู ้ใช้ชุดการเรียนรู้หรือ

นักเรียนจะต้องจ ัดหาเตรียมไว ้ล่วงหน้าก่อนใช ้ชุดการเรียนรู้นั น ซึงอาจเป็นว ัสดุ สือ หรือ

อุปกรณ์ทีจ ําเป็นต้องใช้ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนทีผู้ผลิตไม่สามารถจัดหาหรือบรรจุ

ไว้ในชุดการสอนได้ เช่น ว ัสดุของจริง หรืออุปกรณ์ทีใหญ่โตหรือเล็กเกินไป เป็นต้น 

 1.5)  บทบาทของครูและนักเรียน เป็นการเขียนคําชี แจงให้ครูและนักเรียนผู ้ใชชุ้ด

การเรียนรู้ได้เข้าใจบทบาทของตนเองในขณะใช้ชุดการเรียนรู้ 
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 1.6)  การจัดชั นเรียนและแผนผังห้องเรียน เพือให้การใช้ชุดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู ้ผลิตจะต้องเขียนแผนผังการจัดชั นเรียนให้เห็นด้วย โดยเฉพาะชุดการเรียนการ

สอนแบบกิจกรรมกลุ ่ม จะต้องแสดงศูนย ์กิจกรรมต่างๆตลอดจนแนวทางการเปลียนศูนย์

กิจกรรมต่างๆนั นด้วย 

 1.7) แผนการสอน เมือผลิตชุดการเรียนรู้จะต ้องจ ัดทําแผนการสอนของหน่วย            

การสอนนั นๆเอาไว้ให้ละเอียด เพือจะได้ให้ครูผู ้ใช้ชุดการเรียนรู้ได้ด ําเนินไปตามลําดับขั นทีวาง

เอาไว้ได้ถูกต้อง 

 1.8)  เนือหาสาระของชุดการเรียนรู้ เป็นการจัดลําดับของเนือหาของชุดการเรียนรู้ 

ซึ งอยู่ในลักษณะต่างๆ เป็นต้นว่า เอกสารเนือหา บัตรคําสั ง บัตรเนือหา บ ัตรกิจกรรมและบัตร

คําถาม แบบฝึกหัดต่างๆทีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.9)  แบบฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัด เป็นแบบเอกสารทีใช้ประกอบการทํากิจกรรม

ในชุดการเรียนรู้ สําหรับให้ผู ้เรียนได้ฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจในบทเรียนนั นๆ  

 1.10) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ก่อนทีจะทํากิจกรรมหรือเรียนรู้จากชุด

การเรียนรู้ ควรจะให้ผู ้เรียนได้ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบเพือจะได้ทราบว่าผู ้เรียนมีความรู้

เกียวก ับเ นือหาบทเรียนมากน้อยเพียงใดก่อน แล ้วจึงให้ปฏิบ ัติกิจกรรมจากชุดการเรียนรู้ 

หลังจากนั นจึงทําการทดสอบหลังเรียนทันทีเพือให้ผู ้เรียนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของตนเอง

จากการเรียนชุดการเรียนรู้ โดยอาจใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 

1.11) กระดาษคําตอบและเฉลยในชุดการเรียนรู้ จะต้องจัดเตรียมกระดาษคําตอบไว้

ให้ผู ้เรียนเพือการทดสอบก่อนเรียนและหล ังเรียนและเฉลยคําตอบเพือตรวจสอบด้วยตนเอง    

 2) เนือหาสาระและสือการสอนในชุดการเรียนรู้ โดยจ ัดให้อยู่ในรูปของสือประสมทีมี

สือหลายๆชนิดทีจะเกือหนุนซึ งกันและกัน ช่วยให้ผู ้เรียนเรียนรู้และเข้าใจเนือหาของบทเรียนได้

ช ัดเจน โดยอาจจะกําหนดกิจกรรมการเรียนเป็นแบบกลุ่มหรือรายบุคคลตามว ัตถุประสงค์              

เชิงพฤติกรรมของชั นเรียนนั นๆ  

3) การประเมินผล โดยกําหนดให้ประเมินผลทั งก่อนเรียน ระหว่างเรียนหรือทํากิจกรรม 

ซึงเ ป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได ้แก่ การทําแ บบฝึกห ัด รายงานการค ้นคว ้า                    

การทดลอง และการทดสอบหลังเรียนจากชุดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบต่างๆ  

5.5  ขันตอนการผลิตชุดการเรียนรู ้

วรกิต ว ัดข้าวหลาม (2540 : 31-33) กล่าวถึงขั นตอนการผลิตชดุการเรียนรู้ ไว ้ดังนี 

1)  การกําหนดหมวดหมู่เนือหาและหน่วยการสอน ครูควรกําหนดเรืองทีจะสอนไว ้ให้

เป็นชุดล่วงหน้า ซึ งอาจทําได้ดังนีคือ พิจารณาหน่วยการสอนทีก ําหนดไว ้ในแผนการสอนของ

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

36

กระทรวงศึกษาธิการในด้านจํานวนชั วโมงและเนือหาของการเรียนรู้ เอาจํานวนเรืองหารจํานวน

ชั วโมงเพือดูว่าแต่ละเรืองจะสอนชั วโมง 

2)  การกําหนดหัวเรือง ผู ้สอนจะต้องกําหนดว่าในแต่ละหน่วยควรให้ประสบการณ์แก่

ผู ้เรียนอย่างไรบ้าง แล้วกําหนดเป็นเรืองย่อยๆ (Topic) ออกมาให้เห็นช ัดเจน และควรเลือก

หน่วยทีเห็นว่าน่าสนุกและหาสือได้ง่ายมาทดลองทําก่อน 

3)  การกําหนดมโนมติ (Concept) หรือความคิดรวบยอด ซึ งผู้สอนจะต้องกําหนดขึ นให้

สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรือง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑ์ทีสําค ัญไว้เพือเป็น

แนวทางในการจ ัดเนือหามาสอนให้สอดคล้องกัน 

4)  การกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องกําหนดให้สอดคล้องกับมโนคติ ซึ ง

จะต้องมีเกณฑ์การเปลียนพฤติกรรมไว้ทุกครั ง 

5) การกําหนดกิจกรรมการเ รียนการสอน จะต้องให้สอดคล้อ งก ับว ัตถุประสงค์                 

เชิงพฤติกรรม ซึงจะเป็นแนวทางการเลือกและผลิตสือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง 

กิจกรรมทุกอย่างทีผู้เรียนจะต้องกระทํา เช่น อ่านบัตรค ําสั ง ตอบค ําถาม เขียนภาพ เป็นต้น 

6)  การกําหนดแบบประเมินผล ต ้องให้ตรงตามว ัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้

แบบทดสอบเกณฑ์เพือให้ผู ้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนักเรียนได้

เปลียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

7)  การเลือกและผลิตสือการสอน ว ัสดุอุปกรณ์ละวิธีการทีครูจะใช้ถือเป็นสือการสอน

ทั งสิ น เมือผลิตสือการสอนในแต่ละหัวเรืองแล้วก็จ ัดสือการสอนไว้เป็นศูนย์ๆละ 1 ซอง ควรมี

ประมาณ 5-6 ศูนย์ แล้วรวมไว้ในกล่องเดียว 

8)  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้หรือการทดลองกับผู ้เ รียน  โดยขั นแรกอาจ

นําไปทดลองก ับผู ้เรียน 1-3 คน ให้ทดลองทําดู ข ั นต่อไปคือทดลองกับน ักเรียนทั งชั นแล ้ว

ปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ น 

9)  การใช้ชุดการเรียนรู้ เมือนําชุดการเรียนรู้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว สามารถนํา

ชุดการเรียนรู้ไปสอนตามลักษณะ ชนิด และระดับการศึกษาของชุดการเรียนรู้ประเภทนั น  ๆ

 

6.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

6.1  งานวิจัยในประเทศ 

สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์ (2545 : บทค ัดย่อ) ทําการวิจ ัยเรือง “การพ ัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือประกอบการสอนเสียงภาษาอ ังกฤษทีเป็นปัญหาสําหรับนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาล ัย จังหว ัดนครปฐม” กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั น
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มัธยมศึกษาปีที 2 โดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ได้น ักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน ทําการ

ทดลองโดยให้นักเรียนเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 10 บทเรียน ใช้เวลาใน

การทดลอง 10 คาบ รวม 5 สัปดาห์ ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเพือประกอบการสอนเสียงภาษาอ ังกฤษทีเป็นปัญหามีค่า 83.50/83.33 ซึงถือว ่า                  

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด 2) ความสามารถในการฟังเสียงและการออกเสียง

ภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนอยู่ในระด ับดี  

ประกอบ  ผลงาม (2549 : บทความ) เรือง “การสังเคราะห์งานวิจ ัยด้านการออกเสียง

พยัญชนะภาษาอ ังกฤษของนักศึกษาไทย” โดยสังเคราะห์จากงานวิจ ัยของนักศึกษาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 4 คน 4 เล่ม ซึ งเป็นงานวิจ ัยที

เป็นส่วนหนึงของการศึกษาวิชาวากยสัมพ ันธ์และสรวิทยาเพือภาษาอ ังกฤษศึกษา ผลการวิจ ัย

พบว่า คุณล ักษณะทางสัทศาสตร์ทีเป็นปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะภาษาอ ังกฤษของ

นักศึกษาไทยในเขตจังหว ัดเลยและขอนแก่นเรียงตามประเภทเสียง ด ังนี 1) ในกลุ่มเสียงหยุด

หรือเสียงกัก นักศึกษาไม่สามารถจ ําแนกเสียงทีมีลมพ่น (Stops with aspiration) และไม่มีลมพ่น 

(Inspirited stops) ได้  2) นักศึกษาไม่คายเสียงพยัญชนะท้ายทุกตัว  3) นักศึกษาออกเสียงโฆษะ

ในกลุ่มเสียงหยุดทีเพดานแข็งไม่ได้  4) นักศึกษาออกเสียงโฆษะและอโฆษะในกลุ่มเสียงเสียด

แทรกและกึงเสียดแทรกทุกตัวไม่ได้  5) นักศึกษาจําแนกและออกเสียงข้างลิ นและเสียงกระดก

ลิ นในทุกตําแหน่งไม่ได้ 

ภูเบต ไข่ชัยภูมิ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวจิ ัยเรือง “การพ ัฒนาทักษะการออกเสียง

พยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 

อ ําเภอแก้งคร้อ จังหว ัดชัยภูมิ”  กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากผู ้ทีมีคะแนนจากการทดสอบเพือศึกษา

คุณลักษณะเชิงสรีรสัทศาสตร์ของพย ัญชนะท้ายคําในภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา จ ํานวน 30 คน

สุดท้ายทีมีคะแนนตํ าสุด เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบทดสอบเพือศึกษาเสียง

พยัญชนะท้ายคําและคุณลักษณะเชิงสรีรสัทศาสตร์ทีเป็นปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษ  2) ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษ               

3) แบบทดสอบว ัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า 

เสียงพยัญชนะท้ายคําทีเป็นปัญหาในการออกเสียงคือ 1) กลุ่มเสียงกึ งเสียดแทรก  2) กลุ่มเสียง

เสียงเสียดแทรกและกลุ่มเสียงหยุดหรือกัก คิดร้อยละของนกัเรียนทีมีปัญหาคือ 71.28, 61.97 

และ 51.78 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มเสียงทีมีปัญหาน้อยทีสุดคือ เสียงกระดกลิน คิดเป็นร้อยละ 6.39 
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ส่วนคุณลักษณะเชิงสรีรสัทศาสตร์ของพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทุกกลุ่มเสียงทีเป็นปัญหา

ในการออกเสียงมากทีสุดคือการออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะการทํางานของฐานกรณ์ในการ

ปิดและเปิดกระแสลมใน 3 ล ักษณะ ด ังนี  1) การปิดและเปิดเส้นเสียงทีสัมพ ันธ์ก ับล ักษณะ                 

การเดินทางของกระแสลมทีทําให้เกิดเสียงลักษณะต่างๆ 2) ต ําแหน่งของฐานกรณ์ทีปิดกั นและ

การปล่อยกระแสลม 3) ลักษณะการทํางานของฐานกรณ์ในการปิดกั นและการปล่อยกระแสลม 

หลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา โดยใช้กระบวนการ

สอนภาษาเพือการสือสารแล้ว พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษ

กลุ่มเสียงกึงเสียดแทรกได้ถูกต้องร้อยละ 89.33 เสียงเสียดแทรก ร้อยละ 88.00 และกลุ่มเสียง

หยุดหรือกัก ร้อยละ 85.00  และเมือพิจารณาตามคุณล ักษณะเชิงสรีรสัทศาสตร์ของพย ัญชนะ

ท้ายคําภาษาอังกฤษแล้วพบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงทีจ ําแนกตาม 1) ล ักษณะโฆษะหรือ

อโฆษะ 2) ตําแหน่งของฐานกรณ์ และ 3) ล ักษณะการทํางานของฐานกรณ์ได้ถูกต้อง และผลการ

เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า คะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําค ัญทางสถิติทีระดับ .05 

จิตรา ค ันธวงศ ์ (2543 : บทค ัดย ่อ)  ทําการว ิจ ัย เ รือง  “การสร้างชุดการสอนว ิช า

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษตํ า” โดยใช้ชุด

การสอนแบบบรรยาย ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครืองมือทีใช้คือ 

แบบทดสอ บผลสัมฤทธิ ทางการ เ รียนแ ละชุดการสอ นแ บบบรร ยาย ผลการว ิจ ัยพบว ่า                

ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 82.69/80.47 เท่าเกณฑ์ทีตั งไว ้ และชุดการสอนทีพัฒนาแล้ว นําไป

ทดลองซํ ามีประสิทธิภาพ 80.65/80.15 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด 

สามารถทีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนได ้

ชายิกา  ปรีพูล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจ ัยเรือง “การสร้างชุดการเรียนการสอน

กลุ ่มสาระการเ รียนรู้ภาษาต่างปร ะเทศสําหรับน ักเ รียนชั นม ัธยมศึกษาปีที 2” โดยใช ้ชุด                   

การเ รียนรู้เ รือง Tense ได ้ศึกษากลุ่มต ัวอย่างจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 35 คน 

เครืองมือทีใช้คือ ชุดการเรียนรู้และแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนการสอนทีสร้าง

ขึ นมีประสิทธิภาพ 82.45/80.52 มีค่าด ัชนีประสิทธิผล 0.62 และคะแนนของนักเรียนทีได ้จาก

การทําข้อสอบหลังการเรียนด้วยแบบทดสอบสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

ลดามาลย์  วงศ์พรหม (2547 : บทค ัดย่อ) ได ้ทําการวิจ ัยเรือง “การสร้างชุดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสําหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 4” ได้ศึกษากลุ่มต ัวอย่างโดย

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครืองมือทีใช้คือ ชุดการเรียนรู้ภาษาอ ังกฤษเพือการสือสารแบบบรรยาย

ประกอบกิจกรรมและสือ และแบบทดสอบ ผลการวิจ ัยพบว่า การทดลองแบบหนึงต่อหนึง            
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ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารมีประสิทธิภาพ 75/68 และค่าด ัชนีประสิทธิผล 0.64 

การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารมีประสิทธิภาพ 

81/78 และค่าด ัชนีประสิทธิผล 0.73 และการทดลองยืนย ันประสิทธิภาพชุดการเ รียนรู้

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารมีประสิทธิภาพ 82/78 และค่าด ัชนีประสิทธิผล 0.75 ซึงทําให้                   

ชุดการเรียนรู้ภาษาอ ังกฤษเพือการสือสารมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ทีรับได ้ และค่าด ัชนี

ประสิทธิผลตามเกณฑ์ทีกําหนด 

   

6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

อ ัคบาร์ โซราบี (Akbar Sohrabie, 2006 : Abstract) ได ้ทําการศึกษาความยากของการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษของชาวอิหร่านผู้เรียน EFL กรณีศึกษาการใช้สือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การออกเสียง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 คน กลุ่มแรกใช้การฝึก

การออกเสียงแบบธรรมดาและกลุ่มทีสองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกออกเสียง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทีสอนการออกเสียงธรรมดา สามารถออกเสียงได้ร้อยละ 65 และกลุ่มที

สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถออกเสียงได้ร้อยละ 85 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการออกเสียงสามารถพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนได้ดีกว่า

และใช้เวลาในการฝึกออกเสียงน้อยกว่า  

แมคโดนัลล,์ ยูล และพาวเวอร์ส (Macdonald, Yule and Power, 1994 : 75-100 อ ้างถึง

ใน อรพิน สุขเกษม, 2541) ได้เปรียบเทียบการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสอง มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 23 คน โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี กลุ่ม A จํานวน 6 คน ใช้กิจกรรมฟัง-พูด แบบเดิม มีครูเป็นศูนย์กลาง

การเรียนการสอน กลุ่ม B จํานวน 6 คน ใช้ฟังเทปด้วยตนเองในห้องปฏิบ ัติการภาษา กลุ่ม C 

จํานวน 6 คน ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกลุ่ม D จํานวน 5 คน เป็นกลุ่มทีสอนโดยใช้กิจกรรม

เกียวกับการสือสารซึ งใช้การสอนและเทคนิคต่างๆผสมกัน มีการประเมินผลการสอนโดยให้ผู้ที

พูดภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาแม่ฟังการออกเสียงของนักศึกษาทุกกลุ่ม พบว่า ผู ้เรียนในกลุ่ม A,B, 

และ C ไม่มีความแตกต่างกันในด้านการออกเสียงและการเรียนรู้ภาษาอ ังกฤษเพือการสือสาร 

ในขณะทีผู ้เรียนในกลุ่ม D มีการออกเสียงและทักษะการใช้ภาษาเพือการสือสารทีดีมาก ข้อสรุป

คือ การสอนภาษาเพือการสือสารทีมีประสิทธิภาพจะต้องเป็นการสอนทีผสมผสานวิธีการสอน 

เทคนิคการสอน และสือการสอนอย่างหลากหลาย 
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7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาหล ักการ เอกสารและงานว ิจ ัยทีเกียวข้องกับการพ ัฒนาความสามารถ

ทางการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีได้เสนอในบทที 2 นั น ผู ้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังนี 

 

 การออกเสียงพยัญชนะ

ท้ายคําภาษาอังกฤษ 

ไม่ถูกต้องตาม              

หลักภาษาศาสตร์ 

การใช้ชุดการเรียนรู้  

เพือช่วยแก้ปัญหา           

การออกเสียงพยัญชนะ           

ท้ายคําภาษาอังกฤษ 

นักเรียนออกเสียง

พยัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษ             

ได้ถูกต้องตาม 

หล ักภาษาศาสตร์ 
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บทที 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงคเ์พือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา                    

ในการออกเสียงและเพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน                    

ชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนา

ทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ ซึงผู ้วิจัยได้ด ําเนินการวิจัยตามขั นตอน  ดังนี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.  ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

3.  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

4.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครืองมือ 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

7.  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครั งนี  ได้แก่ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีก ําลังศึกษาใน             

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั งนักเรียนโปรแกรม

ปกติ จ ํานวน 53 คน และนักเรียนหลักสูตร Mini English Program  จ ํานวน 7 คน  รวมทั งสิน 60 คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จากประชากรซึงเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีก ําลังศึกษาในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั งนักเรียนโปรแกรมปกติ และนักเรียนหลักสูตร Mini 

English Program  จ ํานวน 30 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความจําเป็นของปัญหาซึงสํารวจโดยใช้
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แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียง โดยเรียงล ําดับ

คะแนนจากตํ าสุดไปหาสูงสุด โดยเลือกมาจํานวน 30 คน 

 

2.  ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา                         

ภาษาอังกฤษ 

3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน  

 

3.  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

3.1  แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของ

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ในเสียงทีเป็นปัญหาจากกลุ่มเสียงทั งหมด ดังนี (1) เสียงหยุดหรือกัก 

(Stops)  (2) เสียงแทรก (Fricatives)  (3) เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates)  (4) เสียงนาสิก (Nasals)                

(5) เสียงกระดกลิน (Tap or Flap)  (6) เสียงข้างลิน (Lateral) 

3.2  ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ สร้างขึ นจาก

แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียน 

3.3  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 

4.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครืองมือ 

4.1  แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียง  เป็น

แบบทดสอบเพือวิเคราะห์เสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาของนักเรียนชั นประถมศึกษา

ปีที 6 จ ํานวน 6 ชุด แต่ละชุดจําแนกตามกลุ่มเสียง ดังนี  (1) เสียงหยุดหรือกัก (Stops)  (2) เสียงแทรก 

(Fricatives)  (3) เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates)  (4) เสียงนาสิก (Nasals)  (5) เสียงกระดกลิ น (Tap or 

Flap)  (6) เสียงข้างลิ น (Lateral)  แบบทดสอบแต่ละชุดประกอบด้วยคําศัพท์หน่วยเสียงละ 8 คํา ซึ ง

ผู ้วิจัยมีขั นตอนการสร้าง ดังนี 

4.1.1 วิ เคราะห์หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศในระดับช่วงชั นที 2 

4.1.2  เลือกคําศัพท์ทีมีพย ัญชนะท้ายคํา ออกเสียงตามกลุ่มเสียงทีต้องการศึกษาเสียงทีเป็น

ปัญหาทั ง 6 กลุ่มเสียง 
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4.1.3  นําค ําศัพท์และตารางวิเคราะห์เสียงให้ผู ้ เชียวชาญตรวจสอบและหาค่า IOC 

4.1.4  สร้างแบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการ              

ออกเสียง จํานวน 6 ชุด 

4.1.5  นําไปใช้กับกลุ่มประชากรเพือให้ได้มาซึงกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเสียงพย ัญชนะท้ายคําที

เป็นปัญหาในการออกเสียง 

4.2  ชุดการเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ เป็นชุดการเรียนรู้              

ทีผู ้วิจัยพัฒนาขึ นจากการวิเคราะห์เสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีได้จากแบบทดสอบเพือศึกษา

เสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียน ซึงผู ้วิจัยสร้างตามระบบ              

การสร้างชุดการเรียนรู้แผนจุฬา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2523 อ้างถึงใน วรกิต ว ัดข้าวหลาม, 

2540 : 33) และผู ้วิจัยดัดแปลงชุดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั นและระยะเวลาทีใช้ในการวิจัย ซึงมี

ขั นตอนการสร้าง ดังนี 
 

ตาราง 1 ขั นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ 
 

การสร้างชุดการเรียนรู้แผนจุฬา 
การสร้างชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะ                    

การออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 
 

ขั นที 1  การกําหนดหมวดหมู่เนือหาและ 

               ประสบการณ์ 

ขั นที 2  กําหนดหน่วยการสอน 

 

 

ขั นที 3  กําหนดหัวเรือง 

 

ขั นที 4  กําหนดมโนทัศน์และหลักการ 

 

 

ขั นที 5  กําหนดวัตถุประสงค์ 

 

ขั นที 1  วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               ภาษาต่างประเทศ 

ขั นที 2  วิเคราะห์เนือหากลุ่มเสียงทีเป็นปัญหาของ  

               นักเรียนให้เหมาะสมกับเวลาในการพัฒนา 

               การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําในกลุ่มเสียงต่าง  ๆ

ขั นที 3  กําหนดหัวเรืองตามกลุ่มเสียงทีจะพัฒนา 

               การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําของนักเรียน 

ขั นที 4  กําหนดความคิดรวบยอดของการผลิตเสียง 

              ได้แก่ การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําในระดับคํา     

               ระดับประโยคและระดับข้อความ (เนือเรือง) 

ขั นที 5  กําหนดวัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถ 

              ออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําในกลุ่มเสียงทีเป็น 

              ปัญหาได้ถูกต้อง      

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

44

ตาราง 1 ขั นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

การสร้างชุดการเรียนรู้แผนจุฬา 
การสร้างชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะ                    

การออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 
 

ขั นที 6  กําหนดกิจกรรมการเรียน 

 

 

 

 

ขั นที 7  กําหนดการประเมินผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั นที 8  การเลือกและผลิตสือการสอน 

 

 

 

ขั นที 9  การหาประสิทธิภาพของ 

              ชุดการเรียนรู้ 

 

 

 ขั นที 6  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว 

               การสอนภาษาอังกฤษเพือการสือสารซึง 

               ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั น คือ 1) ขั นการ 

               นําเสนอความรู้ (Presentation) 2) ขนัการฝึก 

               ปฎิบัติ (Practice) 3) ขนัการนําไปใช ้(Production) 

ขั นที 7  กําหนดแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับ 

               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแบ่งการประเมิน 

               ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การประเมินก่อนเรียน 

               เครืองมือทีใช้คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  

                ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 2) การประเมิน 

               ระหว่างเรียน เครืองมือทีใช้คือ แบบฝึกหัด  

               3) การประเมินหลังเรียน (Pretest) เครืองมือทีใช ้

               คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน               

               หลังเรียน (Post-test)          

ขั นที 8  การเลือกและผลิตสือการสอน ได้พิจารณาและ 

               ผลิตสือการสอนให้มีความเหมาะสมในแต่ละ 

               หน่วยเสียง โดยผ่านการตรวจสอบแก้ไขจาก  

               ผู้ เชียวชาญ 

ขั นที 9  นําชุดการเรียนรู้ทีพัฒนาขึ นเสนอให้ผู ้ เชียวชาญ 

               ตรวจสอบ นํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไป 

               ทดลองหาประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผล    

                เพือปรับปรุงและพัฒนาชุดการเรียนรู้ให้มี  

                ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก ําหนดไว ้
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ตาราง 1 ขั นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

การสร้างชุดการ 

เรียนรู้แผนจุฬา 

การสร้างชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะ                    

การออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 

ขั นที 10  การใช้ชุดการเรียนรู้ 

 

ขั นที 10 ใช้ชุดการเรียนรู้ตามแผนการสอนหน่วยเสียงละ 

                1 ชั วโมง 

 

4.3  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  เป็นแบบทดสอบทีคัดเลือกคํามาจากชุด                       

การเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีผู ้วิจัยพัฒนาขึ นมาสร้าง

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.1  นําแบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียง

ไปใช้กับกลุ่มประชากร จ ํานวน 60 คน เรียงล ําดับคะแนนและคัดเลือกนักเรียนทีมีคะแนนตํ า 30 ล ําดับ

สุดท้ายเป็นกลุ่มตัวอย่าง และจะได้กลุ่มเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา 

5.2 นําแบบทดสอบก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ (Pre-test) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพือดูระดับ

ความสามารถของผู ้ เรียน 

5.3  นําชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

5.4  นําแบบทดสอบหลังใช้ชุดการเรียนรู้ (Post-test) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั งนี  ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี 

6.1  วิเคราะห์เสียงพย ัญชนะท้ายคําทีเป็นปัญหาในการออกเสียง โดยหาค่าเฉลีย (X) และร้อยละ 

(Percentage) ของเสียงพย ัญชนะทีนักเรียนออกเสียงผิด 

6.2  วิเคราะห์ข้อมูลเพือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษก่อนและ

หลังการใช้ชุดการเรียน โดยหาค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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6.3  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1 /E2 ซึง E1 เป็นประสิทธิภาพของ

กระบวนการ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทีจัดไว้ในชุดการเรียนรู้ 

6.4 การทดสอบค่าที  (t-test)  เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช  ้                     

ชุดการเรียนรู้ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทีระดับ .05  

 

7.  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั งนี   ผู ้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 

 7.1  ค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)  และการทดสอบค่าที (t-test) 

 7.2  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึงคํานวณโดยใช้สูตร                  

E1 /E2 

http://rdi.ssru.ac.th



 

 

บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงคเ์พือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา                    

ในการออกเสียง  เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือ

พัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ  และเพือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียง

พย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี 
 

ตอนที 1  ผลการวิเคราะห์การศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา 

              ในการออกเสียง 

ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของ 

              นักเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา 

ภาษาอังกฤษ 

ตอนที 3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 

              ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะ 

  ท้ายคําภาษาอังกฤษ 
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ตอนที 1  ผลการวิเคราะห์การศึกษาเสียงพยญัชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา ในการออกเสียง 

ผู้วิจัยได้ใชแ้บบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการ                 

ออกเสียงของนักเรียน พบว่ามีเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงของ

นักเรียน ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 
 

กลุ่มเสียง 
ออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงไม่ถูกต้อง 

จ ํานวนคน ร้อยละ จ ํานวนคน ร้อยละ 

เสียงหยุด (Stops)        

      -  [-b] 26 86.67 4 13.33 

      -  [-p] 20 66.67 10 33.33 

      -  [-t] 22 73.30 8 26.70 

      -  [-d] 18 60.00 12 40.00 

      -  [-k] 23 76.67 7 23.33 

      -  [-g]              28 93.33 2 6.67 

     รวมเฉลีย 22.83 76.11 7.17 23.89 

เสียงเสียดแทรก (Fricatives)     

      -  [-f]      

 

18 

 

60.00 

 

12 

 

40.00 

      -  [-v] 19 63.33 11 36.67 

      -  [-Ѳ] 0 0.00 30 100.00 

      -  [-ð] 0 0.00 30 100.00 

      -  [-s] 11 36.67 9 63.33 

      -  [-z] 1 3.33 29 96.67 

      -  [-∫] 16 53.33 14 46.67 

      -  [-з] 13 43.33 17 56.67 

    รวมเฉลีย 9.75 32.50 19.00 67.50 
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ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

กลุ่มเสียง 
ออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงไม่ถูกต้อง 

จ ํานวนคน ร้อยละ จ ํานวนคน ร้อยละ 

เสียงกึงเสียดแทรก (Affricates)   

      -  [-t∫] 

 

8 

 

26.67 

 

22 

 

73.33 

      -  [-]                        10 33.33 20 66.67 

     รวมเฉลีย 9.00 30.00 21.00 70.00 

เสียงนาสิก (Nasals) 

      -  [-m]   

 

24 

 

80.00 

 

6 

 

20.00 

      -  [-n] 24 80.00 6 20.00 

      -  [-ŋ] 27 90.00 3 10.00 

     รวมเฉลีย 25.00 83.33 5.00 16.67 

เสียงกระดกลิน (Tap or Flap) 

      -  [- r] 

 

4 

 

13.33 

 

26 

 

86.67 

เสียงข้างลิน (Lateral) 

      -  [- l] 

 

2 

 

6.67 

 

28 

 

93.33 

     รวมเฉลียทั งหมด  40.32  59.68 

 

จากตาราง 2  แสดงให้เห็นว่านักเรียนร้อยละ 59.68 มีปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษ และเมือพิจารณารายเสียงพบว่า เ สียงทีเป็นปัญหาในการออกเสียงมากทีสุด                  

โดยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทีออกเสียงไม่ถูกต้อง คือเสียงทีอยู่ในกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) 

ได้แก่ เสียง [-Ѳ], [-ð] และ[-z] คิดเป็นร้อยละ 100.00, 100.00 และ 96.67  รองลงมาคือกลุ่มเสียงข้างลิ น 

(Lateral)  ได้แก่เสียง [- l]  คิดเป็นร้อยละ 93.33  และกลุ่มเสียงกระดกลิ น (Tap or Flap) ได้แก่เสียง                 

[- r] คิดเป็นร้อยละ 86.67  
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ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน      

                  โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 

    ผู ้วิจัยไดว้ิเคราะห์การพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียน 

โดยหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนก่อนและหลัง         

การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) กลุ่มเสียงกระดกลิน (Tap or Flap) และกลุ่มเสียง

ข้างลิน (Lateral)  ปรากฏผลดังตาราง 3  
 

 

ตาราง 3  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนา 

             ทักษะการออกเสียงพยญัชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ  (จ ําแนกตามกลุ่มเสียง) 

 

กลุ่มเสียง 

คะแนนก่อนการใช ้

ชุดการเรียนรู้ 

คะแนนหลังการใช ้

ชุดการเรียนรู้ 

X S.D. X S.D. 

เสียงเสียดแทรก (Fricatives) 

                       (45 คะแนน) 

 

0.37 

 

0.67 

 

25.37 

 

8.88 

เสียงกระดกลิน (Tap or Flap) 

                       (15 คะแนน) 

 

0.70 

 

1.06 

 

9.80 

 

3.15 

เสียงข้างลิน (Lateral) 

                       (15 คะแนน) 

 

0.60 

 

0.86 

 

9.60 

 

2.90 

รวมเฉลีย 1.67 2.44 44.77 14.22 

 

จากตาราง 3  แสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษได้

ถูกต้องมากยิงขึ นหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉลียโดยรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้            

คิดเป็นค่าเฉลียเท่ากับ 44.77 (S.D. = 14.22)  เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่มเสียง พบว่ากลุ่มเสียงทีนักเรียน

ออกเสียงได้จากมากไปหาน้อย มีดังนี  กลุ่มเสียงเสียดแทรก มีค่าเฉลียเท่ากับ 25.37 (S.D. = 8.88),               

กลุ่มเสียงกระดกลิ น มีค่าเฉลียเท่ากับ 9.80 (S.D. = 3.16) และกลุ่มเสียงข้างลิ น มีค่าเฉลียเท่ากับ 9.60                 

(S.D. = 2.90)   
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ตอนที 3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของ 

 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคํา 

 ภาษาอังกฤษ 

 ผู ้วิจัยได้เปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษโดยเปรียบเทียบคะแนน

ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ 

ปรากฏผลดังตาราง 4-7 
 

ตาราง 4  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) 
 

คะแนน X S.D. t-test 

ก่อนเรียน 0.37 0.67 
- 16.318 

หลังเรียน 25.37 8.88 
 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มเสียงกระดกลิน (Tap or Flap) 

 

คะแนน X S.D. t-test 

ก่อนเรียน 0.70 1.06 
- 18.853 

หลังเรียน 9.80 3.15 
 

ตาราง 6  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มเสียงข้างลิน (Lateral) 
 

คะแนน X S.D. t-test 

ก่อนเรียน 0.60 0.86 
- 20.241 

หลังเรียน 9.60 2.90 
 

ตาราง 7  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้โดยรวม 
 

คะแนน X S.D. t-test 

ก่อนเรียน 1.67 2.44 
- 19.116 

หลังเรียน 44.77 14.22 
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จากตารางที 7 พบว่า นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษโดยรวม    

หลังเรียน (X = 44.77)  สูงกว่าก่อนเรียน  (X = 1.67)  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

เมือพิจารณาเป็นรายกลุ่มเสียง พบว่า กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) นักเรียนมีทักษะการออกเสียง

พย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษหลังเรียน (X = 25.37) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 0.37), กลุ่มเสียง              

กระดกลิ น (Tap or Flap) นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษหลังเรียน                     

(X = 9.80) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 0.70), และกลุ่มเสียงข้างลิ นนักเรียนมีทักษะการออกเสียงพย ัญชนะ

ท้ายคําภาษาอังกฤษ (Lateral) หลังเรียน (X = 9.60) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 0.60) โดยทั งสามกลุ่มเสียง

นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
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บทที  5  

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา                    

ในการออกเสียง 2) พัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเ รียน                    

ชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนา

ทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ  และ 3) เปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพย ัญชนะ

ท้ายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ก่อนและหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี ได้แก่ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีก ําลังศึกษา

ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั งนักเรียน

โปรแกรมปกติ จ ํานวน 53 คน และนักเรียนหลักสูตร Mini English Program  จ ํานวน 7 คน รวมทั งสิน 

60 คน และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบเพือศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษที

เป็นปัญหาในการออกเสียงและเรียงคะแนนจากมากไปน้อยและเลือกนักเรียนทีมีคะแนนจาก

แบบทดสอบ 30 ล ําดับสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมทั งสิน 30 คน 

ผูว้ิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี ค่าเฉลีย (Mean)                      

ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี 

1.  จากการศึกษาเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงพบว่านักเรียน

ร้อยละ 59.68 มีปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ เมือพิจารณาเป็นรายเสียงพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่มีเป็นปัญหาในการออกเสียงกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่เสียง [-Ѳ], [-ð] 

และ [-z] คิดเป็นร้อยละ100.00, 100.00 และ 96.67 รองลงมาคือกลุ่มเสียงข้างลิ น (Lateral) ได้แก่เสียง               

[- l]  คิดเป็นร้อยละ 93.33  และกลุ่มเสียงกระดกลิน (Tap or Flap) ได้แก่เสียง [- r] คิดเป็นร้อยละ 86.67 

ตามลําดับ  
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2.  จากการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ            

ผลการพัฒนาพบว่ านัก เรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําได้ถูกต้อง หลังจากการใช้                       

ชุดการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลียของนักเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้เท่ากับ 44.77 เมือพิจารณาเป็น             

รายกลุ่มเสียงพบว่านักเรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําได้ถูกต้อง ในแต่ละกลุ่มเสียง                 

โดยเรียงล ําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี กลุ่มเสียงเสียดแทรก มีค่าเฉลียเท่ากับ 25.37 กลุ่มเสียงกระดกลิน 

มีค่าเฉลียเท่ากับ 9.80 และกลุ่มเสียงข้างลิน มีค่าเฉลียเท่ากับ 9.60                 

3.  จากการเปรียบเทียบคะแนนโดยรวมก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบ        

ค่าที (t-test) พบว่า คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน (X = 44.77) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 1.67) 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการพ ัฒนาท ักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษของนักเรียน              

ชั นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนา

ทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล  ดังต่อไปนี 

1.  จากการใช้แบบทดสอบพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในการออกเสียงพบว่า

น ัก เ รียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํามากทีสุดใน 3 กลุ่มเสียง ได้แก่                  

กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่เสียง [-Ѳ], [-ð] และ [-z] คิดเป็นร้อยละ100.00, 100.00 และ 

96.67  กลุ่มเสียงข้างลิน (Lateral) ได้แก่เสียง [- l]  คิดเป็นร้อยละ 93.33  และกลุ่มเสียงกระดกลิ น (Tap 

or Flap) ได้แก่เสียง [- r] คิดเป็นร้อยละ 86.67 กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาใน

การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําทีไม่มีในภาษาไทย ในทีนี คือกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่เสียง 

[-Ѳ], [-ð] และ [-z] เนืองจากการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําดังกล่าวนั นเสียงทีออกจะต้องเป็นเสียงทีเกิด

จากปลายลิ นกับฟัน โดยปลายลิ นจะสัมผ ัสอยู่ระหว่างไรฟันบนและล่าง ซึงคนไทยส่วนใหญ่ไม่

คุ้นเคยกับการออกเสียงในลักษณะเช่นนี  หรือแม้กระทั งการออกเสียง  [-z] ทีจะต้องทําให้เป็นเสียงก้อง

นั นเป็นการยากในการออกเสียงในลักษณะนี สําหรับคนไทยเช่นกัน ซึงกรองแก้ว ไชยปะ (2548,               

46-47) ได้กล่าวถึงปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะเดียวท้ายพยางค์ว่า เสียงพย ัญชนะท้ายของ

ภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาด้านการฟังและการออกเสียงสําหรับคนไทย คือ (1) เสียงกัก [ b, d, g ]                   

(2) เสียงเสียดแทรก [ f, v, Ѳ, ð, z, ∫, з ] (3) เสียงกึงเสียดแทรก [t∫, ] และ (4) เสียงข้างลิ น [ l ]                  

ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภูเบต ไข่ชัยภูมิ (2550 : บทคัดย่อ) ทีทําการวิจ ัยเรืองการพัฒนาทักษะ
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การออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษของน ักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบ้าน                    

ท่ามะไฟหวาน อ ําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวจิัยพบว่า เสียงพย ัญชนะท้ายคําทีเป็นปัญหาใน

การออกเสียงคือ 1) กลุ่มเสียงกึงเสียดแทรก  2) กลุ่มเสียงเสียงเสียดแทรกและกลุ่มเสียงหยุดหรือกัก 

คิดร้อยละของนักเรียนทีมีปัญหาคือ 71.28, 61.97 และ 51.78 ตามลําด ับ ซึงสอดคล ้องก ับผล

การศึกษาของประกอบ ผลงาม (2549 : บทความ)ทีได้ทําการศึกษา สังเคราะห์งานวิจ ัยด ้านการ                  

ออกเสียงพย ัญชนะภาษาอ ังกฤษของนักศึกษาไทยในเขตจ ังหว ัดเลยและขอนแก่น ผลจากการ

สังเคราะห์งานวิจ ัย พบว่า 1) ในกลุ่มเสียงหยุดหรือเสียงก ัก นักศึกษาไม่สามารถจําแนกเสียงทีมี                 

ลมพ่น (Stops with aspiration) และไม่มีลมพ่น (Inspirited stops) ได ้ 2) นักศึกษาไม่คายเสียง

พย ัญชนะท้ายทุกตัว  3) นักศึกษาออกเสียงโฆษะในกลุ่มเสียงหยุดทีเพดานแข็งไม่ได้ 4) นักศึกษา

ออกเสียงโฆษะและอโฆษะในกลุ่มเสียงเสียดแทรกและกึงเสียดแทรกทุกต ัวไม่ได้ 5) นักศึกษา

จําแนกและออกเสียงข้างลิ นและเสียงกระดกลิ นในทุกตําแหน่งไม่ได้ จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าคนไทยรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา

ภาษาอังกฤษในกลุ่มเสียงดังกล่าวข้างต้น 

2.  จากการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษ            

พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําได้ถูกต้องหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยคะแนน

เฉลียของนักเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้เท่ากับ 44.77 และจากการเปรียบเทียบคะแนนโดยรวมก่อนและ

หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน (X = 

44.77) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 1.67) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 กรณีดังกล่าว

อธิบายได้ว่าเมือนักเรียนไดเ้รียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจหลักในการออกเสียง

มากยิงขึ น รวมถึงการได้ฝึกฝนการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําหน่วยเสียงต่างๆ นักเรียนจึงออกเสียง

พย ัญชนะท้ายคําได้ถูกต้องมากยิงขึ น ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภูเบต ไข่ชัยภูมิ (2550 : บทคัดย่อ) 

ทีทําการวิจ ัยเรืองการพัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอ ังกฤษของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน อ ําเภอแก้งคร้อ จ ังหว ัดชัยภูมิ ผลการวิจ ัยพบว่า 

หลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้เพือพ ัฒนาทักษะการออกเสียงพย ัญชนะท้ายคํา โดยใช้กระบวนการ

สอนภาษาเพือการสือสารแล้ว พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงพย ัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษกลุ่ม

เสียงกึงเสียดแทรกได้ถูกต้องร้อยละ 89.33 เสียงเสียดแทรก ร้อยละ 88.00 และกลุ่มเสียงหยุดหรือกัก 

ร้อยละ 85.00 และผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ก่อนและหลังการใช้ชุดการ

เรียนรู้ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําค ัญทางสถิติทีระดับ .05  และชายิกา        
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ปรีพูล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจ ัยเรืองการสร้างชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศสําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 ผลการวิจัยพบว่าชุดการเรียนการสอนทีสร้าง

ขึ นมีประสิทธิภาพ 82.45/80.52 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.62 และคะแนนของนักเรียนทีได้จากการทํา

ข้อสอบหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหว ังแสงสุนานนท์ 

(2540 : บทค ัดย่อ)ได้วิจ ัยเรืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ระหว่างใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนทีใช้ในการทดลองครังนี

มีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับมาตรฐานที 83.31/83.12 2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

โดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสําค ัญทีระด ับ .01 นอกจากนี ย ังสอดคล้องก ับ

งานวิจ ัยของสมใจ  ถิระนันท์ (2544 : บทค ัดย่อ) ทีได ้ทําการวิจ ัยเรืองการสร้างชุดการสอน

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารระดับชั นประถมศึกษาปีที 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษ

เพือการสือสารระดับชั นประถมศึกษาปีที 6 ทีสร้างขึ นมีประสิทธิภาพ 84.40/95.65 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีตั งไว ้ และคะแนนของนักเรียนทีได ้จากการทดสอบหลังการเรียนด ้วยแบบทดสอบ

ภาษาอ ังกฤษเพือการสือสารสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําค ัญทางสถิติทีระดับ .05     

จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้ชุดการเรียนรู้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นแนวทางที

ช่วยให้ผู ้ เรียนได้พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิงขึ น ช่วยให้ผู ้ เรียนได้ฝึกหัดในส่วน

ทีเพิมเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียน อีกทั งย ังช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาอ ังกฤษของผู ้ เรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขึ น 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ในการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษผู้สอนควรเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรม                  

การเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการทํากิจกรรม มีความกล้าแสดงออกในการพูด และ

ผู ้สอนควรใช้ค ําศัพท์เพือพัฒนาทักษะการออกเสียงในบริบทของการสือสาร นอกจากนี ผู ้สอนควร                 

เอาใจใส่ในการออกเสียงของนักเรียนให้ถูกต้องอยู่เสมอ ทั งนี เพือไม่ใหน้ักเรียนออกเสียงตามความ                 

เคยชินและความสะดวกของตนเอง แต่ควรฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องจนเป็นนิสัย 

2.  การสร้างชุดการเรียนรู้ควรมีความร่วมมือกันระหว่างผู ้เชียวชาญด้านเนือหา หลักสูตร        

การสอน หรือการผลิตสือ เพือสร้างชุดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ในขั นตอนของการสร้าง

ชุดการเรียนรู้ ผู ้สอนจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าทั งในด้านความรู้และในด้านการจัดกิจกรรมที
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หลากหลาย เพือให้ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด และย ังเป็นการดึงความสนใจของผู ้ เรียนใน

การศึกษาชุดการเรียนรู้นั นๆ  

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหาในด้านอืน  ๆ
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3.  ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาชุดการเรียนรู้ในรูปแบบอืนๆนอกเหนือจากการผลิต 

ชุดการเรียนรู้ในแบบรูปเล่ม 
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