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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพื่อการออกเสยีงภาษาองักฤษของครูสอนระดบั
ปฐมวยั  เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสอนระดับปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1จ านวน 222 คนได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม
ความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ครูสอนระดับปฐมวัยมีความต้องการศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และความต้องการในแต่ละองค์ประกอบของศนูย์อยูใ่นระดบัมาก ดงันี ้ (1) ปรัชญา คือ ฟังสนกุ 
พดูส าเนียงถกูต้อง คลอ่งแคลว่ในการออกเสียง นโยบายของศนูย์การเรียน คือ มุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วย
การฝึกปฏิบตัิ วตัถุประสงค์ของศนูย์การเรียน คือ  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถการออกเสียงภาษาองักฤษของครู
ปฐมวยัเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (2) ประเภทของห้องเรียนในศนูย์ที่ต้องการ คือ ห้องทดสอบการฝึกทกัษะการออกเสยีง
ภาษาองักฤษ ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องสืบค้นความรู้การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องทดลองสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ และห้ องผลิตสื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ            
(3) ขอบข่ายเนือ้หาการออกเสียงที่ครูต้องการ คือ การออกเสียงพยญัชนะ และสระ สระเดี่ยว สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนเสียง 
(Phonetic  Symbol) ต้นค า (Initial  sound) กลางค า (Medial  sound) ท้ายค า (Final sound)  การเน้นพยางค์ (Stress) 
และระดบัเสียง (Intonation)  ขัน้ตอนการเรียน เร่ิมด้วย ลงทะเบียนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เลือกห้องเรียน ศึกษาในศนูย์
การเรียน ประกอบกิจกรรมในการเรียน และทดสอบหลงัเรียน  และการประเมินการเรียนที่ต้องการให้มีในศูนย์การเรียน
เพื่อการออกเสียงภาษาองักฤษ คือ ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน (4) มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียน คือ 
ครูผู้สอนภาษาองักฤษ และ (5) ประโยชน์ที่ครูได้รับจากศูนย์การเรียน คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้ใน
การสอนได้ 
ค าส าคัญ  ศนูย์การเรียน การออกเสยีงภาษาองักฤษ  ครูปฐมวยั 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the needs for English Pronunciation 

Learning Center of early childhood education teachers in Rayong Primary Education Service 

Area 1. 

 The research sample consisted of 222 early childhood education teachers in Rayong 

Primary Education Service Area 1, obtained by stratified random sampling.  The employed 

research instrument was a needs assessment questionnaire.  Data were analyzed using the 

percentage, mean, and standard deviation. 

 Research findings showed that early childhood education teachers’ overall need for 

English Pronunciation Learning Center was at the high level.  Components of the Center that 

received the need rating mean at the high level were the following: (1) the philosophy of the 

Center was for the fun in listening, correctness in accent, and fluency in pronunciation; the 

policy of the Center was to focus on development of English pronunciation via practice; the 

objective of the center was to enhance English pronunciation of early childhood education 

teachers for uses in instruction; (2) types of the Center’s needed classrooms were the English 

pronunciation skill testing room, the English pronunciation skill practice room, the English 

pronunciation clinic room, the English pronunciation knowledge retrieval room, the English 

pronunciation teaching experiment room, and the English pronunciation media production 

room; (3) the scope of pronunciation contents that the teachers needed were pronunciations of 

consonants and vowels, single vowels, phonetic symbols, initial sound, medial sound, final 

sound, stress, and intonation; the learning steps to start with learning registration and 

followed by pre-testing, classroom selection, study in the learning center, undertaking 

learning activities, and post-testing; learning evaluation should consist of pre-testing on 

pronunciation, formative evaluation, and post-testing on pronunciation; (4) the Center 

personnel should be English teachers; and (5) the benefit that teachers would receive from the 

Center was that they could apply their obtained knowledge on English pronunciation in their 

teaching. 

Keyword(s) : Pronunciation Learning Center, Early childhood Education teacher 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาองักฤษมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน

การส่ือสาร การศกึษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรม

และวิสยัทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก 

น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผู้ เรียนให้ความรู้ความเข้าใจตนเองและ

ผู้ อ่ืนได้ดีขึน้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  สงัคม  



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

        

      71 

 

การเมือง การปกครอง เข้าถึงเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารได้ รวมทัง้องค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึน้  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

กระทรวงศกึษาธิการ (2551) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาองักฤษส าหรับ

เด็กปฐมวัยเพ่ือรองรับการเตรียมเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ คงต้องทบทวนเร่ืองความพร้อมของ

บคุลากรท่ีเป็นต้นแบบการเรียนการสอน เด็กต้องได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงในภาษาองักฤษอย่างถกูต้อง 

แตต้่องค านึงถึงตามความสนใจ ความพร้อมของเด็กอีกด้วย และค านึงถึงความสมัพนัธ์กบัการใช้ภาษาใน

ชีวิตประจ าวันของเด็ก การวางพืน้ฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง เป็นสิ่งส าคัญในการใช้

ภาษาองักฤษ เพราะฉะนัน้ถ้าครูปฐมวยัออกเสียงผิด เด็กปฐมวยัจะไม่มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีถกูต้อง

และจะมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการใช้ภาษาองักฤษของเดก็ปฐมวยัในอนาคต  

สภาพปัญหาด้านตวัครู การขาดครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และครูท่ีสอน

การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีมีอยู่ ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาในหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษโดยตรง 

ครูสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่จึงออกเสียงผิดเพีย้นจากหลกัสทัศาสตร์ และเกมท่ีใช้ อปุกรณ์ท่ีผลิตขึน้ไม่

ตรงกบัเนือ้หาสาระและวตัถปุระสงค์ ประสิทธิภาพของตวัครูในการสอนจึงลดลง นอกจากนีค้รูขาดความ

ช านาญในการใช้ส่ือ  ขาดประสบการณ์พืน้ฐานในการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จึงมีทักษะและ

ความช านาญในเร่ืองท่ีสอนน้อย ท าให้ครูเกิดความไม่มัน่ใจในการออกเสียงและออกเสียงไม่ถกูต้อง และ

วิธีการสอนภาษาองักฤษของครูจึงไมมี่ประสิทธิภาพ และท าให้เด็กปฐมวยัขาดความสนกุสนานในการเรียน

ภาษาองักฤษ   

 สภาพปัญหาด้านการสอนท่ีส่งผลตอ่เด็กปฐมวยั  การเรียนการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ ครู

จะเน้นการสอนภาษาองักฤษแบบท่องจ าค าศพัท์และเขียนอกัษรไทยควบคูก่ารอ่าน ท าให้เด็กปฐมวยัส่วน

ใหญ่ขาดโอกาสในการฝึกทักษะพืน้ฐานการออกเสียงค าในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ เม่ือเด็ก

ปฐมวยัออกเสียงภาษาองักฤษไม่ถกูต้องและพดูภาษาองักฤษไม่ชดัเจนตัง้แตใ่นระดบัปฐมวยั เม่ือเรียนตอ่

ในระดบัท่ีสงูขึน้ในวิชาภาษาองักฤษ ทัง้ด้านการฟัง พดู อา่น เขียน จะเกิดปัญหาขึน้ในการใช้ภาษาองักฤษ  

ท าให้ทักษะการอ่านออกเสียงค าในภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร และความสนใจท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ

ตอ่ไปจะน้อยลง     
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สภาพปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ ส่ือใช้ในโรงเรียนมีเพียงส่ือสิ่งพิมพ์ 

ส่ือเสียง  และส่ือภาพ ปริมาณของส่ือมีจ านวนจ ากดั และโรงเรียนไม่มีห้องปฏิบตัิการทางภาษาท่ีใช้พฒันา

ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ส่ือท่ีจดัท าในห้องเรียนมีเพียงบตัรภาพประกอบค าสอนค าศพัท์ ส่วนส่ือ

เสียงการอา่นออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษามีไมต่รงกบัแบบเรียน จงึน ามาใช้ประโยชน์

ได้น้อย ประกอบกับขาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนภาษาองักฤษ เช่น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนจ ากดั เคร่ืองเลน่ส่ือเสียงก็มีจ านวนน้อย ครูจึงสอนภาษาองักฤษตามหนงัสือท่ี

ทางโรงเรียนก าหนดมาให้เทา่นัน้  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 

นิยามศัพท์ 

 1. ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์หรือความคาดหวงัของครูสอนระดบัปฐมวยัในเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ท่ีเก่ียวกับศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ครอบคลุม 

ด้านอดุมการณ์ ด้านห้องเรียน ด้านการเรียน ด้านการบริการ ด้านประโยชน์ และด้านปัญหาและอปุสรรคท่ี

อาจเกิดขึน้ 

 2. ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ให้ครูปฐมวยัในด้านการออกเสียงภาษาองักฤษ 

และรวบรวมวสัดุอุปกรณ์ส่ือท่ีเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษส าหรับครูเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนา

ตนเอง โดยมีห้องเรียนในศูนย์การเรียน ได้แก่ ห้องทดสอบการฝึกทักษะ ห้องฝึกทักษะ ห้องคลินิก ห้อง

สื บ ค้ น ค ว า ม รู้  ห้ อ ง ท ด ล อ ง ส อ น  แ ล ะ ห้ อ ง ผ ลิ ต ส่ื อ ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

  3. การออกสียงภาษาองักฤษ หมายถึง การผสมเสียงเป็นค า และผสมค าเป็นประโยค รวมทัง้การ

ท าเสียงต่างๆ การผสมเสียง การลงเสียงหนัก และการใช้จงัหวะหนกัเบา และเสียงสูงเสียงต ่าในวลี และ

ประโยคได้อยา่งถกูต้อง 
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 4. ครูปฐมวัย หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานด้านการสอน เด็กอายุ 4-5 ปี ท่ีก าลังเรียนอยู่ในชัน้

อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 และอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล เขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมระยอง เขต1  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 ใช้เป็นข้อมูลจัดตัง้ศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของครูสอนระดับปฐมวัย  

ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1   

วิธีการวิจัย 

1. ประชากร/กลุม่ตวัอยา่ง   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูสอนระดบัปฐมวยัท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอนในโรงเรียนปีการศึกษา 

2555 เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล110 โรงเรียน จ านวนครู 

297 คน และโรงเรียนเอกชน 26 โรงเรียนจ านวนครู 258 คน รวมทัง้สิน้ 555 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูสอนระดบัปฐมวยั เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 1 จ านวน 136 โรงเรียน จ านวนครูปฐมวยั 222 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางยามาเน่ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ได้โรงเรียนทัง้หมด 136 โรงเรียน จะมีกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นครูปฐมวยัในโรงเรียนละ 1-2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจะก าหนดผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. เคร่ืองมือการวิจยั  

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 ประกอบด้วยค าถาม

แบบเลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ ประมาณค่า (Rating Scale) แสดงค่า 5 ระดับ จ านวน 131 ข้อ และ

แบบสอบถามแบบเขียนตอบ จ านวน 1 ข้อ ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ตอน คือ  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามหรือครูปฐมวยั ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การสอนในปฐมวยั  ความ

ต้องการศนูย์การเรียน และเหตผุลความต้องการ (1) ด้านอดุมการณ์ของศนูย์การเรียน ครอบคลมุ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถุประสงค์ของศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (2) ด้านห้องเรียนในศนูย์การ
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เรียนประกอบด้วย ประเภทของห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (3) ด้านการเรียน

ในแต่ละห้องเรียนของศูนย์การเรียน ประกอบด้วย ขอบข่ายเนือ้หา วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือท่ีใช้ใน

ห้องเรียนต่างๆท่ีต้องการให้มีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ขัน้ตอนการเรียน และการ

ประเมินการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ (4)  เจ้าหน้าท่ีศนูย์การ

เรียน และ(6) ด้านประโยชน์ท่ีครูได้รับจากศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 

แบบสอบถามส าหรับครูสอนระดบัปฐมวยั โรงเรียนรัฐบาล 110 โรงเรียนจ านวนครู 297 คน และโรงเรียน

เอกชน 26 โรงเรียนจ านวนครู 258 คน รวมทัง้สิน้ 555 คนโดยโรงเรียนทัง้หมด 136 โรงเรียน จะมีกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นครูปฐมวยัในโรงเรียนละ 1-2 คน ผู้บริหารโรงเรียนจะก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ

แบบสอบถาม ระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 1) ผลการวิจยัข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามหรือครูปฐมวยั   พบวา่ ครูสว่นใหญ่เป็นเพศ

หญิงอายุระหว่าง 36 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีจบส่วนใหญ่เป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่ามีประสบการณ์ในการสอนปฐมวยัอยู่ในช่วง10ปีขึน้ไป ร้อยละ89.64 ต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือ

การออกเสียงภาษาอังกฤษเหตุผลเพราะ ช่วยให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนด้านการออกเสียง

ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย  ครูสอนระดับปฐมวัยมีความต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ร้อยละ10.36 ไม่ต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษเหตผุลเพราะ ขาดการสนบัสนนุจากหน่วยงานต้นสงักดัในด้านคา่ใช้จา่ยและความสะดวกใน

การเดนิทางไมเ่อือ้ตอ่การใช้บริการ 

 2) ผลการวิจัยความต้องการด้านอุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ พบว่า ในด้านอุดมการณ์มีความต้องการในระดับมาก ดังนี ้(1) ปรัชญา คือ ฟังสนุก พูด

ส าเนียงถกูต้อง และคล่องแคลว่ในการออกเสียง (2) นโยบาย คือ มุง่พฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วย
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การฝึกปฏิบัติ และ(3) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

 3) ผลการวิจยัความต้องการด้านห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า 

โดยรวมครูสอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการประเภทของห้องเรียนในระดบัมาก โดยประเภทของห้องเรียน

ในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีต้องการในระดบัมากได้แก่ (1) ห้องทดสอบการฝึกทกัษะ

การออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน เพ่ือประเมินการออกเสียงของครูก่อนและหลงัเรียนในศนูย์การ

เรียน กิจกรรม คือ การประเมินการออกเสียงเพ่ือจดัระดบัการเรียนในห้องฝึกทกัษะ และเคร่ืองมือประเมิน 

คือ การใช้วิทยากรเป็นผู้ประเมิน (2) ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน เพ่ือฝึกการ

ออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมอักษร กิจกรรม คือ การสนทนากับเจ้าของภาษา และส่ือ คือ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือให้

ค าปรึกษาการออกเสียงภาษาองักฤษ กิจกรรม คือ การปฏิบตัิ/การฝึกการเคล่ือนไหวอวยัวะท่ีใช้ในการออก

เสียงภาษาอังกฤษ และส่ือ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (4) ห้องสืบค้นความรู้การออกเสียง

ภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือเพิ่มความรู้และฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ 

การศึกษาค้นคว้าการออกเสียงภาษาองักฤษ และส่ือ คือ อินเตอร์เน็ต (5) ห้องทดลองสอนการออกเสียง

ภาษาองักฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือทดลองการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ การทดลอง

สอนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และประสมอักษร และส่ือ คือ สถานการณ์จ าลองการสอนออกเสียง

ประสมอักษร และอกัษรควบกล า้ และ (6) ห้องผลิตส่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียน เพ่ือ

ผลิตส่ือในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรม คือ การสอนร้องเพลงเพ่ือใช้ในการออกเสียง

ภาษาองักฤษ และส่ือ คือ เพลงส าหรับเดก็ปฐมวยั       

 นอกจากนีย้งัพบว่าขอบข่ายเนือ้หาท่ีควรมีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครู

สอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการในระดบัมาก คือ เนือ้หาการออกเสียงเร่ืองการออกเสียงพยญัชนะ และ

สระ สระเด่ียว สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียง (Phonetic  Symbol) ต้นค า (Initial  sound) กลางค า (Medial  

sound) ท้ายค า (Final sound)  การเน้นพยางค์ (Stress) และระดบัเสียง (Intonation)  ขัน้ตอนการเรียน 

เร่ิมด้วย ลงทะเบียนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เลือกห้องเรียน ศกึษาในศนูย์การเรียน ประกอบกิจกรรมในการ

เรียน และทดสอบหลงัเรียน  และการประเมินการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง

ภาษาองักฤษ คือ ทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน                                                        
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 4)   ผลการวิจัยความต้องการด้านการเรียนท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการอ อกเสียง

ภาษาอังกฤษ พบว่า ในรายด้านมีความต้องการในระดบัมาก คือ ขัน้ตอนการเรียน เร่ิมการ ลงทะเบียน

เรียน การทดสอบก่อนเรียน การเลือกห้องเรียน การศึกษาในศูนย์การเรียน การประกอบกิจกรรมในการ

เรียน และการทดสอบหลงัเรียน 

 5)  ผลการวิจยัความต้องการการบริการของศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองตอ่ไปนี ้คือ เจ้าหน้าท่ีของศนูย์การเรียน คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษ สิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในศนูย์การเรียนท่ีต้องการ คือ การบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต หน่วยงานท่ีควรเป็นท่ีจดัตัง้ศนูย์

การเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ หน่วยงานท่ีควรสนบัสนนุงบประมาณ คือ รัฐบาล ส่วนในรายด้านอ่ืนๆมี

ความต้องการในระดบัปานกลาง คือ เวลาการเปิดให้บริการของศนูย์ ควรเปิดให้บริการวนัเสาร์- อาทิตย์   

08.00 - 17.00 น. 

 6) ผลการวิจยัความต้องการด้านประโยชน์ และปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียนเพ่ือ

การออกเสียงภาษาองักฤษ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ประโยชน์ท่ีครูได้รับจากศนูย์การเรียน คือ น าความรู้

การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้ในการสอนได้ สว่นในด้านปัญหาอปุสรรคมีความต้องการในระดบัปาน

กลาง คือ ปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียน ในด้านระยะทางไกลไมส่ามารถเดนิทางมาได้ 

อภปิรายผล 

 1) อุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครูสอนระดบั

ปฐมวัยมีความต้องการในระดับมาก ทัง้นี  ้เพราะข้อเลือกตอบในแบบสอบถามในเร่ืองของ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถปุระสงค์ ทัง้ 3 ด้านมีความสอดคล้องกนั ดงัจะเห็นได้ว่า ปรัชญาเน้น ฟังสนกุ พดูส าเนียง

ถกูต้อง คล่องแคล่วในการออกเสียง ส่วนนโยบายมุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วยการฝึกปฏิบตั ิ

ส่วนวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมความรู้การออกเสียง

ภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  และสอดคล้องกบั ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2545:57-

60)  ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของศนูย์การเรียนเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาศนูย์การเรียน คือ ปรัชญา

แนวทางกว้างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางแนวคิดและกรอบ ส่วนนโยบาย คือ กรอบความคิดท่ี ต้องท าให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายและนโยบาย และวตัถุประสงค์ คือ สิ่งท่ีต้องท าเง่ือนไขท่ีต้องมี และเกณฑ์ท่ีต้องไปถึงตาม

มาตรการและนโยบาย ดงันัน้ ปรัชญา นโยบาย และวตัถปุระสงค์จงึสอดคล้องกนั 
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 2) ห้องเรียนในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า ครูสอนระดบัปฐมวยัมีความ

ต้องการประเภทของห้องเรียนในระดบัมาก คือ ห้องฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษในศนูย์การเรียน 

โดยวตัถุประสงค์ของห้องนี ้คือ เพ่ือใช้ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมอักษร มีกิจกรรม

ประกอบฝึกออกเสียง คือ สนทนากบัเจ้าของภาษาท่ีเป็นต้นแบบ และส่ือท่ีใช้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีทัง้ภาพ และเสียงช่วยเสริมการฝึกออกเสียง ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ครูส่วนมากอายุมากกว่า 36 ปี 

ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี มีความรู้และพืน้ฐานการออกเสียงท่ีแตกต่างกนัหรือบางคนไม่มีพืน้ฐาน

การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถกูต้อง การปฏิบตัิกิจกรรมการออกเสียงภาษาองักฤษ การใช้ส่ือต่างๆ ตาม

วตัถปุระสงค์ของห้องเรียน จึงมีความต้องการเลือกห้องเรียนท่ีมีความนา่สนใจ และเหมาะสมกบัตนเองเพ่ือ

ใช้ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ โดยมีวิทยากรตา่งชาต ิและครูสอนภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ด้านการ

ออกเสียงภาษาองักฤษ คอยแนะน าการใช้ห้องฝึกทกัษะในการเรียน 

 3) การเรียนในห้องเรียนของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า ครูสอนระดับ

ปฐมวยัมีความต้องการด้านการเรียนในระดบัมาก คือ ขอบข่ายเนือ้หาเร่ือง การออกเสียงพยญัชนะ และ

สระ สระเด่ียว สญัลกัษณ์ที่ใช้แทนเสียง (Phonetic  Symbol) การออกเสียงเสียงต้นค า(Initial  sound) การออก

เสียงเสียงกลางค า(Medial  sound)  และการออกเสียงเสียงท้ายค า(Final sound) การออกเสียงท่ีเน้นพยางค์

(Stress) และการออกเสียงท่ี เน้นระดับเสียง (Intonation) ทัง้นี เ้พราะ ครูส่วนมากอายุมากกว่า 36 ปี 

ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี ยงัไม่มีทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีเป็นแบบอย่างถกูต้อง และไม่

เคยผ่านการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษในเนือ้หาท่ีซับซ้อนมากขึน้ จึงมีความต้องการฝึกทักษะ

พืน้ฐานการออกเสียงภาษาองักฤษในขอบขา่ยเนือ้หาดงักลา่ว   

 ส่วนขัน้ตอนการเรียนมีความต้องการอยู่ในระดบัมากกว่าขัน้ตอนการเรียนอ่ืนๆ คือ ขัน้ตอนการ

เลือกห้องเรียน ทัง้นีเ้พราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านภาษาองักฤษ ไม่มีความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 

หรือผ่านการอบรมมาก่อน จึงอยากเลือกห้องเรียนท่ีตนเองต้องการมาก เพ่ือเร่ิมต้นการออกเสียง

ภาษาองักฤษในระดบัง่ายๆ ช่วยเสริมการเรียนรู้ได้รวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนเพิ่มเติมใน

ระดบัตอ่ไป    

 การประเมินการเรียนมีความต้องการในระดบัมาก คือ ประเมินด้วยการทดสอบการออกเสียงก่อน

เรียน ทัง้นี ้เพราะ ครูต้องการรู้ทกัษะเดิม และประสบการณ์ท่ีเคยมีเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษว่า

อยูใ่นระดบัใด มีมาตรฐานแบบอยา่งถกูต้องมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้น าข้อมลูมาประกอบการเพิ่มทกัษะ
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การออกเสียง เพราะครูผู้สอนปฐมวยัส่วนใหญ่ขาดทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ และไม่มีความมัน่ใจ

การพดูออกเสียงภาษาองักฤษ 

 4) การบริการของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า ครูสอนระดบัปฐมวัย มี
ความต้องการในระดบัปานกลาง คือ ควรเปิดให้บริการวนัเสาร์–อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.ทัง้นี ้เพราะ ครู
สามารถใช้บริการนอกเหนือจากเวลาท างานปกติ ท าให้ไม่มีผลกระทบตอ่การสอนปกติของครู ในด้านการ
บริการเจ้าหน้าท่ีของศนูย์การเรียน คือ ครูผู้สอนภาษาองักฤษมีความต้องการอยู่ในระดบัมากทัง้นี ้เพราะ
สามารถชว่ยให้ความรู้ และประสบการณ์ทางภาษาองักฤษ มีค าแนะน าในการพดูออกเสียงภาษาองักฤษท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดี และถูกต้องตามหลักสัทศาสตร  สิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์การเรียนมีความ
ต้องการในระดบัมาก คือ บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้เพราะเนือ้หาสาระบางสิ่งบางอย่างในศนูย์อาจมี
ข้อมลูไมค่รบ จ าเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเตมิ  หน่วยงานท่ีควรเป็นท่ีจัดตัง้ศูนย์การเรียนมีความต้องการใน
ระดบัมาก คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ทัง้นี ้เพราะว่าโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นสถานท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอ สะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ สอดคล้องกับผลวิจัยของ นพรัตน์  ชูไสว (2533) และ สุวิทย์ เจริญพาณิชย์ 
(2534) ได้กล่าวถึง ท่ีตัง้และพืน้ท่ีของศนูย์การเรียนว่า ควรตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นศนูย์กลางของสถานศกึษา
ทัง้หลาย เพ่ื อความสะดวกในการติดต่อ  และใช้บ ริการของหน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆของ
สถาบนัการศึกษานัน้ และหน่วยงานท่ีควรสนบัสนุนงบประมาณกับศนูย์การเรียนมีความต้องการในระดบั
มาก คือ รัฐบาลทัง้นี ้เพราะมีงบประมาณมาก และกระจายได้ทัว่ทกุท่ี 

 5) ประโยชน์ และปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดในศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ 
พบวา่ ครูสอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการในระดบัมาก คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การ
สอนได้ทัง้นี ้เพราะว่าในศนูย์การเรียนให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษ ครูจึงเห็นว่า
ได้รับประโยชน์จากข้อนีม้าก เพราะครูท่ีตอบแบบสอบถามต้องการสอนอ่านออกเสียงภาษาองักฤษให้กับ
เด็กปฐมวัย ดังนัน้ ครูจึงสามารถน าการออกเสียงในศูนย์การเรียนมาใช้ในการสอนในชัน้เรียนท าให้
นกัเรียนได้ประโยชน์ และออกเสียงภาษาองักฤษได้ถกูต้อง  สว่นปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดของศนูย์การ
เรียนอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ ปัญหาด้านระยะทางไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ ทัง้นี ้เพราะจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่นอกเขตอ าเภอมีความคิดเห็นเหมือนกันกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยูใ่นเขตอ าเภอ วา่เดนิทางท่ีไมส่ะดวกและไมอ่ยูใ่นจดุศนูย์กลางของทกุๆโรงเรียน 
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บทสรุป 

อุดมการณ์ท่ีต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในเร่ืองของ ปรัชญา 

นโยบาย และวตัถปุระสงค์ ทัง้ 3 ด้านมีความสอดคล้องกนั ดงัจะเห็นได้ว่า ปรัชญาเน้น ฟังสนกุ พดูส าเนียง

ถกูต้อง คล่องแคล่วในการออกเสียง ส่วนนโยบายมุ่งพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษด้วยการฝึกปฏิบตั ิ

และวตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน เพ่ือส่งเสริมความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยัเพ่ือใช้ใน

การเรียนการสอน  ส่วนห้องเรียนในศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ ห้องฝึกทักษะการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยวตัถุประสงค์ของห้องนี ้คือ เพ่ือใช้ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และการ

ประสมอกัษร และประโยชน์  คือ น าความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การสอนได้ เพราะว่าในศนูย์

การเรียนให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการออกเสียงภาษาองักฤษ 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

   1) ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัมีความต้องการให้เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ตัง้ศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ ในระดบัมากท่ีสุด เพราะฉะนัน้ ควรมีการจัดตัง้ศนูย์การ

เรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูสอนระดบัปฐมวยั เพ่ือช่วยให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการ

สอนด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวยั ท าให้ครูได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนเพ่ือน า

ความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษไปใช้การเรียนการสอนได้ และศูนย์การเรียนนีค้วรตัง้อยู่ในโรงโรงเรียน

ขนาดใหญ่ สว่นงบประมาณในการจดัตัง้และสนบัสนนุควรเป็นหนว่ยงานของรัฐบาล  

  2) การจดัตัง้ศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ จ าเป็นต้องมีห้องเ รียนในศนูย์

การเรียนทัง้หมด 6 ห้อง คือ ห้องทดสอบการฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องฝึกทกัษะการออก

เสียงภาษาองักฤษ ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาองักฤษ ห้องสืบค้นความรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 

ห้องทดลองสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ และห้องผลิตส่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ    

  3) เจ้าหน้าท่ีของศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีควรมี คือ ครูผู้ สอน

ภาษาองักฤษท่ีเป็นชาวต่างประเทศ หรือครูผู้สอนภาษาองักฤษท่ีมีความรู้ด้านการออกเสียงภาษาองักฤษ

เป็นอยา่งด ี
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  1) จากการวิจัยครัง้นี  ้พบว่า  ครูปฐมวัยต้องการศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง
ภาษาองักฤษมากท่ีสุดถึงระดบัมากจ านวน 192 คน ควรมีการวิจยัการพัฒนาศนูย์การเรียนเพ่ือการออก
เสียงภาษาองักฤษของครูปฐมวยั เพ่ือให้ได้ศนูย์การเรียนดงักลา่วท่ีมีความสมบรูณ์ชดัเจนยิ่งขึน้ 

  2) จากการวิจยัครัง้นี ้ได้ศกึษาความต้องการศนูย์การเรียนเพ่ือการออกเสียงภาษาองักฤษ
ของครูปฐมวัยเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เก่ียวกับศูนย์การเรียนเพ่ือการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในด้านของส่ือท่ีใช้ในห้องเรียนในศูนย์การเรียน ทัง้ 6 ห้อง ควรมีการศึกษา
เก่ียวกับ ส่ือเฉพาะด้าน ประเภทของส่ือ และความต้องการของส่ือท่ีใช้ในห้องของศนูย์การเรียนเพ่ือการ
ออกเสียงภาษาองักฤษในแต่ละห้องเรียน โดยศึกษาในด้านการน าเสนอส่ือ เนือ้หาสาระในส่ือ พฤติกรรม
การใช้ส่ือ วตัถปุระสงค์ในการใช้ส่ือ  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือ 
ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะความช านาญในการออกเสียงผา่นไปยงัครู 
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