
 

 

 

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

เร่ือง 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษโดยใช้การเทียบ
เสียงกับภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกท่องค าศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 

 

 

 

 

 

โดย 

นางทิพวรรณ   พัฒน์ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปกีารศึกษา 2562 
 
 



ค าน า 
 

  รายงานการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถท่อง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  
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                        นางทิพวรรณ    พัฒน์ชนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยใช้การเทียบเสียงกับ
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกท่องค าศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
ชื่อผู้วิจัย นางทิพวรรณ    พัฒน์ชนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 
ความส าคัญและที่มา  
 รายงานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกหัดท่องศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามาถอ่านค าศัพท์ได้ถูกต้อง มักใช้การจ าจาก
ที่ครูพูดน าและไม่อยากท่องศัพท์ ซึ่งน ามาซึ่งการขาดความมั่นใจในการอ่านหรือพูดภาษาอังกฤษ และไม่
สามารถจ าค าศัพท์ได้อย่างถาวร เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้เรื่องการเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเทียบเสียงอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยทั้งพยัญชนะและสระ และ แบ่งค าเป็น 2-3 พยางค์
ตามเสียงเพื่อง่ายต่อการออกเสียงและการท่องจ าค าศัพท์ และ บอกถึงประโยชน์ของการเทียบเสียงจะท าให้
นักเรียนสามารถเขียนชื่อของทุกคนได้ โดยยกตัวอย่างชื่อครู ชื่อเพ่ือนๆในห้องขึ้นกระดานและใช้วิธีการเทียบ
เสียงเขียนชื่อของครู และ เพื่อนๆได้อย่างง่าย และแนะน าให้นักเรียนสะกดค าเองเพ่ือสร้างความม่ันใจในการ
อ่านออกเสียงและท าให้เกิดความอยากเรียนอยากอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
การอ่านช่วยให้ผุ้เรียนเรียนได้ดีขึ้นและส่งผลต่อทักษะ การฟัง การพูด และ การเขียน และยังช่วยพัฒนา
ความรู้ ความคิด และ การปรับตัวในสังคมได้  ทักาะการอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย
ซึ่งระดับประถมศึกษาจะเป็นช่วงหัดอ่าน สะกดค า หากพัมนาการอ่านดีก็จะสร้างพ้ืนฐานในการเรียนรู้ใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี สามารถพัมนาไปสู่ทักษะการอ่านในขั้นสูงต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเทียบเสียงกับ
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกท่องค าศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนบางคนที่มีผลจากการทดสอบการอ่านออกเสียงในการท่อง
ค าศัพท์อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ  การท่องศัพท์โดยใช้การเทียบเสียงภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย 
 เดือน พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สมุดรวบรวมค าศัพท์จากหนังสือ family and friends class book 3  
 2. สื่อการเรียนการสอนในการเทียบเสียงภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย 
 3. แบบบันทึกการท่องศัพท์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/1 
ขั้นด าเนินการ 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ข้ันวิเคราะห์  



 1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  เนื้อหาที่ใช้เป็นค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับบทเรียนซึ่งน ามาจากหนังสือเรียน My 
family and friends 3  
2.ขัน้ออกแบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 2.1 สมุดค าศัพท์จากบทเรียนในหนังสือ My family and friends 3  
 2.2 สื่อการสอนการเทียบเสียงพยัญชนะ และ สระ ภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย โดยให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียงพร้อมๆกัน และ การอ่านออกเสียงในขณะที่นักเรียนท่องค าศัพท์และไม่สามารถออกเสียงค าศัพท์ค า
นั้นๆได้ 
 2.3 สมุดบันทึกการท่องค าศัพท์ที่แสดงการท่องค าศัพท์ในแต่ละวัน 
3. ขั้นด าเนินการ มีการด าเนินการดังน้ 
 3.1 สมุดบันทึกการท่องค าศัพท์ในแต่ละวัน 
 3.2 บันทึกปัญหาการท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 3.3 ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเทียบเสียงกับภาษาไทย 
 3.4 ฝึกแยกค าศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์โดยแต่ละพยางค์จะต้องมีสระผสมอยู่ 
 3.5 ฝึกให้นักเรียนเขียนผสมค าเป็นค าอ่านภาษาไทยแบบง่ายๆ 
 3.6 คัดเลือกนักเรีนที่ยังเทียบเสียงไม่ได้มาฝึกเพ่ิมเติม 
 3.7 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความก้าวหน้าให้สะกดด้วยตนเอง 
 3.8 ให้แรงเสริมเพ่ือให้เกิดความพยายามในการเรียนรู้และเจตคติที่ดี 
 3.9 ทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3.10 สรุป และ ประเมินการวิจัย 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
      - วิเคราะห์จากการท่องศัพท์ประจ าวันกับผู้วิจัย 
      - วิเคราะห์จากสมุดบันทึกการท่องศัพท์ในแต่ละวัน 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศีกษาวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 5.1 นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้ดีจะมีความสามารถในการเทียบเสียงรวมค า
ภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทยได้ดี สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี  
 5.2 นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้ปานกลาง และ พอใช้ จะมีความสามารถในการ
เทียบเสียงรวมค าภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทยได้ในระดับหนึ่ง 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา และ วิเคราะห์ผลจากการที่นักเรียนมาท่องศัพท์ประจ าวัน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มี
ความสามารถในการเทียบเสียงภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย จะท าให้นักเรียนมีความมั่นใจและเจตคติที่ดีต่อ
การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษมากข้ึน และยังช่วยในการจดจ าค าศัพท์นั้นๆได้อย่างดี   ส่วนนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเทียบเสียงได้ปานกลาง และ พอใช้ บางส่วนมีความมัน่ใจและเจตคติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม
หากได้มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้ ผู้วิจัยคิดว่านักเรียนกลุ่มนี้จะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
อย่างแน่นอน 



อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากการเทียบเสียงพยัญชนะ และ สระภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 1. สามารถสังเกตได้ว่านักเรียนมีความมั่นใจในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยครั้งนี้ท าให้นักเรียนมาท่องศัพท์ประจ าวันทุกวันสม่ าเสมอมากยิ่งขึ้น 
 3. จะเห็นได้ว่านักเรียนที่ขาดความมั่นใจในการออกเสียงค าศัพท์เมื่อมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยแล้วได้มี
การแนะน าให้ จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการอ่านออกเสียงมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1 . นักเรียนควรมีพ้ืนฐานในวิชาภาษาไทย ในเรื่องพยัญชนะ สระ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะท า
ให้การเทียบเสียงภาษาอังกฤษ รวมถึงการรวมพยัญชนะ กับ สระ และอ่านออกเสียงเป็นค าออกมาได้อย่างดี 
จึงควรมีความร่วมมือกันของครูภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในการฝึกฝนการอ่านของนักเรียนมาตั้งแต่ประถม
ต้น นักเรียนที่มีความสามารถในภาษาไทยไม่ดีเท่าท่ีควรจึงไม่สามารถเทียบเสียงรวมค าและอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


