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บทท่ี  1 
 

บทน ำ  
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
        ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าในด้านการตดิต่อสื่อสารกนั ซึ่ง
เป็นไปอย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ในทุกๆ ดา้น จะเหน็ไดว้า่ ขอ้มูลขา่วสารจากทัว่โลกตดิต่อสื่อสาร
กนัอย่างฉับพลนัโดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และมกีารเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกดิขึน้
อย่างรวดเรว็ จงึจ าเป็นที่จะตอ้งมกีารเรยีนรูเ้พื่อปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงที่ก าลงัเกดิขึน้ 
และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความทา้ทายจากกระแสโลก ปัจจยัส าคญัที่จะช่วยท าให้สามารถ
เผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักล่าวได้ คอื การศกึษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส าคญัในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ หากคนมคีุณภาพแลว้ย่อมส่งผลใหส้งัคมและประเทศชาติมี
ความเจรญิกา้วหน้า  อกีทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคนใหม้ขีดีความสามารถที่สูงขึน้และมี
ศกัยภาพเต็มสมบูรณ์ตามอตัภาพของแต่ละบุคคล เมื่อการจดัการศกึษามีคุณภาพแล้วการ
พฒันาชมุชนสงัคมและประเทศกส็ามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะมทีรพัยากรบุคคลทีด่ ี 
        ฉะนัน้ภาษาองักฤษจงึมีบทบาทอย่างยิง่และเป็นตวัจกัรส าคญัที่จะช่วยให้ประเทศไทย
พฒันาไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก โดยมุ่งใชค้วามกา้วหน้าของสงัคมและความรู้ให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้มของประชากรของประเทศให้
มทีกัษะภาษาองักฤษในระดบัที่สามารถตดิต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมอื และ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดไีด้จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง คนทุกคนในสงัคมโลกจงึต้องมีการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาค้นควา้เพื่อให้เขา้ถงึแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ซึ่งภาษาองักฤษได้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินชวีติของคนในสงัคม และเป็น
ภาษาทีค่นทุกชาตทิุกภาษายอมรบัให้เป็นภาษาสากล การพูด การอ่าน การฟัง และการเขยีน 
ภาษาองักฤษจงึมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติในโลกยุคปัจจุบนัดงัที่ วรวรรณ เปลี่ยนบุญเลศิ 
(2540 : 74) กล่าวไวว้า่ภาษาองักฤษเขา้มามบีทบาทมากในสงัคมไทยและเป็นภาษาสากลที่มี
ผูน้ านิยมใชต้ดิต่อระหวา่งประเทศ ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และการศกึษา ตลอดจน
ภาษาองักฤษยงัเป็นพืน้ฐานที่จ าเป็นในการศกึษาต่อในระดบัสูง ทกัษะการเขยีนตามค าบอกก็
เป็นวธิหีนึ่งที่ท าให้นักเรยีน นักศกึษาได้ฝึกฝนด้านการเขยีน  ซึ่งจะท าให้นักเรยีน นักศกึษา
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เขยีนได้อย่างถูกต้อง วารุณี สมัฤทธิ ์ (2549 : 18) ได้กล่าวไวว้่า จากประสบการณ์ที่สอน
ภาษาไทยมาประมาณ 25 ปีท าใหรู้ปั้ญหาของนกัเรยีน คอืนกัเรยีนอ่านไม่คล่อง เขยีนไม่ถูก ท า
ใหไ้ม่สนใจเรยีน เบื่อหน่าย ไม่รกัวชิาภาษาไทยในฐานะครูสอนวชิานี้ จงึคดิเทคนิควธิกีารต่าง ๆ 
ทีท่ าใหเ้ดก็สนใจเรยีน เป็นวธิทีีไ่ม่ตอ้งลงทุนอะไรและไดผ้ลทีคุ่ม้ค่าและภาคภูมใิจและประทบัใจ 
คอื การเขยีนตามค าบอกวนัละ 10 ค าอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศกึษาธกิารได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในสถานศกึษา และมนีโยบายเร่งรดัพฒันาคุณภาพการสอนภาษาองักฤษ โดยเน้น
ใหผู้เ้รยีนสามารถน าประสบการณ์ในห้องเรยีน ไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ซึ่งผูเ้รยีนต้อง
ไดร้บัการฝึกทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน ซึ่งปรากฏ
ในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 โดยเฉพาะทกัษะการเขยีนเป็น
ทกัษะที่มีซบัซ้อนพอสมควร จะต้องอาศยัองค์ประกอบหลายอย่างจงึจะท าให้ผูเ้รยีนเขยีนได้
ถูกตอ้ง นอกจากนี้ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะทีย่ากทีสุ่ดของทกัษะทัง้ 4 ผูเ้รยีนจะต้องใชค้วามรู้
หลายๆ ดา้น เชน่ ความรูด้า้นไวยากรณ์ ค าศพัท ์และการใชส้ านวนภาษา เพื่อสื่อความคดิของ
ตนออกมา  
        ผูว้จิยัพบวา่จากการเรยีนการสอนทีผ่า่นมานักเรยีนโรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง  
จังหวดัพิษณุโลก มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างต ่า อันมีปัจจัยมาจาก
หลากหลายสาเหตุ เช่น ทศันคติที่ไม่ดีต่อวชิาภาษาองักฤษ ไม่เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั ปัจจยัส าคญัอกีอย่างหนึ่ง คอื นักเรยีนไม่
สามารถอ่านและเขยีนภาษาองักฤษไดจ้งึสง่ผลกระทบต่อการท าแบบทดสอบ โดยเฉพาะขอ้สอบ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ (O-NET) ซึ่งเป็นขอ้สอบทีส่ถาบนัทดสอบทางการศกึษา
จดัท าขึ้นโดยเน้นการอ่านคดิวเิคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัที่พบว่า เดก็ไทยส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางภาษาองักฤษอยู่ในระดบัที่ต้องปรบัปรุง  ทัง้นี้เป็นผลจากการไม่ได้รบัการ
ฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขยีนที่มคีุณภาพมากเพยีงพอ อกีทัง้ครูผูส้อนยงัมกัให้ความรู้
ภาษาองักฤษโดยการแปล การท่องจ าค าศพัท ์และไม่มกีารตอบโตร้ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อนอย่าง
เพียงพอ ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกสนุกกบัการเรยีนภาษาองักฤษ  ฉะนัน้จึงไม่สามารถพฒันา
ภาษาองักฤษในเดก็ไทยจนถงึข ัน้น าไปใชป้ระโยชน์ได้จรงิ และยงัท าให้เดก็ไม่เหน็คุณค่าของ
การเรยีนภาษาองักฤษมากเพยีงพอจงึส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษต ่า ดงันัน้
เพื่อให้มกีารพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแก่นักเรยีน และด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
โดยมุ่งหวงัที่จะให้นักเรยีนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการเขยีน (Writing) เพื่อเพิม่ความรู้
และพฒันาการเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้มปีระสทิธภิาพดขีึ้น คอืต้องให้ขอ้มูล
ค าศพัท์ (Vocabulary)  และไวยากรณ์ (Grammar Pattern) แก่ผูเ้รยีนอย่างเพยีงพอที่จะเป็น
แนวทางในการคิดเขียนต่อไป โรงเรียนบ้านปากยางเป็นสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในระดับ
ประถมศกึษาทีเ่หน็ความส าคญัของภาษาองักฤษทัง้แบบการสอนในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 



3 
 

เพื่อเตรยีมความพรอ้มพืน้ฐานใหแ้ก่นกัเรยีนให้มทีกัษะภาษาองักฤษในระดบัที่สามารถสื่อสาร 
ใหข้อ้มูลและถ่ายทอดความรูก้บัผูอ้ ื่นได้  
        จากปัญหาดงักล่าว ผู้วจิยัซึ่งสอนในรายวชิาภาษาองักฤษตระหนักถงึความจ าเป็นที่ต้อง
ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รยีนภาษาองักฤษชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ให้มปีระสทิธภิาพและ
มคีุณภาพตามทีห่ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนด  เพื่อเตรยีมความพร้อมเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียนและให้สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรยีนบ้านปากยาง โดยการเพิม่ทกัษะ
การเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยมชีุดฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกหลายๆ แบบให้นักเรยีนได้
ทดสอบด้วยตนเองจะท าให้นักเรยีนสามารถรู้ค าศพัท์ กลุ่มค า และประโยคได้มากขึน้ ซึ่งจะ
ส่งผลถงึครูผู้สอนให้สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ต่อยอดการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรียน    
ไดด้ยีิง่ข ึน้ สุนิตย ์ยอดขนัธ ์(2555) กล่าววา่ การเขยีนตามค าบอก คอื การใชท้กัษะการฟัง การ
อ่าน และการเขียน มาประกอบกนัท าให้เกิดประสิทธิภาพการเขียนได้ถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารได้ ดังนัน้การเขยีนตามค าบอก คือ การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อ
ความหมายจากเรื่องที่อ่านไปสู่ผู้ฟัง ผู้อ่านจ าเป็นต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน 
คล่องแคล่ว และแบ่งวรรคตอนถูกต้อง จงึจะสื่อความหมายได้ดใีนการเขยีนตามค าบอกอย่าง
สม ่าเสมอ จะท าให้ผูอ้่านเขยีนได้ถูกต้อง ณฐัจรีา ขวาไทย (2553) กล่าวว่า การเขยีนตามค า
บอก หมายถงึ การที่ผู้ฟังเขยีนค าหรอืเลือกค าที่ผู้บอกให้เขยีนให้ถูกต้องซึ่งจะถ่ายทอดจาก
ค าพูดไปเป็นขอ้ความ ดาวนภา บุญทอง (2553) การเขยีนตามค าบอก คอื การฟังขอ้ความแล้ว
สามารถถ่ายทอดความคดิของตนเองออกมาเป็นตวัหนังสอื ซึ่งท าให้ผูอ้่านได้เขา้ใจตรงตาม
จุดมุ่งหมายทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ โคลโนสกี ้(Klonoski. 2006) การเขยีนตามค าบอกตามทีป่ฏบิตักินั
มา เป็นการฝึกทกัษะการวเิคราะห์แยกแยะ และเสนอวธิกีารบูรณาการและสบืเสาะที่กวา้งขวาง
กวา่ทกัษะการฟัง เพื่อจะไดพ้ฒันาการฟังอย่างวเิคราะหแ์บบมคีวามเป็นศลิปินทางดา้นดนตรไีด้
อย่างถูกตอ้ง การฝึกเขยีนตามค าบอกเป็นทกัษะเบือ้งตน้ทางดา้นดนตรใีนการฝึกฟังจงัหวะ เนื้อ
รอ้ง และท านองของดนตร ีเพื่อการพฒันาทกัษะการฟังโดยการสรา้งองคร์วมจากส่วนย่อย 
        ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจการพฒันาทกัษะทางการเขยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก โดยการจดัท าแผนการ
จดัการเรยีนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก โดยแบ่งการเขยีนตามค าบอกออกเป็น 4 
ข ัน้ตอน ประกอบด้วย ข ัน้ตอนที่หนึ่ง คือ ก าหนดจ านวนตัวอักษรในแต่ละค าและก าหนด
ตวัอกัษรทีถู่กตอ้งจ านวนหนึ่งถงึสองตวัไวอ้ย่างชดัเจน ข ัน้ตอนทีส่อง คอื ก าหนดเฉพาะจ านวน
ตวัอกัษรในแต่ละค าไวอ้ย่างชดัเจน ข ัน้ตอนทีส่าม คอื ไม่ก าหนดจ านวนตวัอกัษรหรอืตวัอกัษรที่
ถูกตอ้งไว ้ข ัน้ตอนทีส่ี ่คอื เตมิค าศพัทล์งในช่องว่างจากเพลงหรอืขอ้ความที่เลอืกไวต้ามความ
เหมาะสมกบัค าศพัทท์ีต่อ้งการสอน โดยเรยีงล าดบัเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
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จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 
        เพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีน
ตามค าบอกโดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

1. เพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีน 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อ าเภอวงัทอง จังหวดัพิษณุโลก ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ 

3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้น 
ปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
 
สมมุติฐำนของกำรวิจยั  
 
        หลงัจากเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก นกัเรยีนมทีกัษะการเขยีนสูง
กวา่ก่อนเรยีน 

 
ขอบเขตกำรวิจยั 
 
        การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้ก าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัตอ่ไปนี้ 

1. ขอบเขตเน้ือหำ 
เพื่อการพฒันาทกัษะการเขยีนผูว้จิยัจงึสรา้งแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกและ 

หาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ จากนัน้จงึเปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนก่อนและหลงัใชแ้บบ
ฝึกทกัษะ แล้วจงึประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีน ซึ่งเนื้อหาในแบบฝึกทกัษะ  คอื ค าศพัท์
ภาษาองักฤษซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย Parts of Body, Animals, 
Color, Family, Jobs 

2. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชำกร 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ในกลุ่มเครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษา 

วงัทอง 2 อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 19 โรงเรยีน นกัเรยีน จ านวน 275 คน 
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กลุ่มตวัอย่ำง 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดั 

พษิณุโลก จ านวน 14 คน เลอืกโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   
3. ตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ   

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาตวัแปร ซึ่งมผีลต่อการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้น 
การวจิยัครัง้นี้ คอื 

3.1  ตวัแปรตน้  คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่

3.2.1 ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนหลงัจากใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตาม 
ค าบอก 

3.2.2 ความพงึพอใจทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน หลงัจากใช ้
แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การวางแผนการจดัการเรยีนรู้ส าหรบันกัเรยีน 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ล่วงหน้า อย่างเป็นระบบตาม
ขัน้ตอน ประกอบด้วย สาระส าคญั จุดประสงค์การเรยีนรู้ สาระการเรยีนรู้ กจิกรรมการเรยีนรู ้
สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ และการวดัผลและประเมนิผล เพื่อให้ผูส้อนสามารถน าไปจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีน พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว ้จ านวน 5 แผน 

2. แบบฝึกทกัษะ  หมายถงึ  สื่อการเรยีนการสอนส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่สร้างขึน้เพื่อช่วยพฒันาทกัษะด้านต่างๆ ให้เกดิการเรยีนรู้อย่างแท้จริง 
โดยมรีูปแบบกจิกรรมที่หลากหลาย และก าหนดให้เรยีงล าดบัจากง่ายไปยาก จ านวน 5 ชุด 
ประกอบดว้ย Parts of Body, Animals, Color, Family, Jobs 

3. ประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก หมายถงึ ค่ารอ้ยละของการท า 
แบบฝึกทกัษะเขียนตามค าบอกระหว่างท าการฝึก และค่าร้อยละของการทดสอบหลงัเรียน    
ตามก าหนดเกณฑ ์75/75 

3.1 ประสทิธภิาพ 75 ตวัแรก หมายถงึ ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 75 ของคะแนนระหวา่ง 
เรยีนในแต่ละชดุ 

3.2 ประสทิธภิาพ 75 ตวัหลงั หมายถงึ ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 75 ของคะแนนการท า 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
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4. การเขยีนตามค าบอก หมายถงึ การเขยีนค า กลุ่มค า หรอืประโยค ทีไ่ดจ้ากการ 
ฟังหรอืการอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยค านึงถงึการอ่านออกเสยีงค าศพัท ์ความหมายของค าศพัท ์
การสะกดค า และการน าค าศพัท์มาใช้ในบริบทที่เหมาะสมตามโครงสร้างไวยากรณ์ และมี
ความหมายตามเนื้อเรื่องไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

5. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดจ้ากแบบทดสอบวดั 
ผลสมัฤทธิก์ารเขยีนตามค าบอกทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน   

6. นกัเรยีน หมายถงึ ผูเ้รยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน 
บา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 

7. ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิหรอืเจตคตขิองนกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ที่มี่ต่อแบบฝึกทกัษะ
เขยีนตามค าบอก โดยพจิารณาความพงึพอใจในด้านเนื้อหา กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัผลและประเมนิผล จากการตอบแบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนของนกัเรยีน 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษมากขึน้ 
2. นกัเรยีนรูจ้กัสงัเกตเสยีงอกัษรทัง้พยญัชนะและสระจากการฟังและการอ่าน 
3. นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการฟังและการอ่าน ซึ่งน าไปสู่การพฒันาทกัษะการเขยีนให้

สามารถเขยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษไดด้ีข ึน้ 


