
 
 

การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สระเสียงส้ัน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

DEVELOPMENT OF A LEARNING ACTIVITY PACKAGE USING PHONICS INSTRUCTION 
TO PROMOTE ENGLISH PRONUNCIATION ON SHORT VOWELS                                               

FOR PRIMARY GRADE 1 STUDENTS 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์ 
ของ 

ฉววีรรณ  วฒันานุกจิ 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

มถิุนายน  2565   



การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สระเสียงส้ัน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
DEVELOPMENT OF A LEARNING ACTIVITY PACKAGE USING PHONICS INSTRUCTION 

TO PROMOTE ENGLISH PRONUNCIATION ON SHORT VOWELS                                               
FOR PRIMARY GRADE 1 STUDENTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์ 
ของ 

ฉววีรรณ  วฒันานุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อมหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

ลขิสิทธ์ิเป็นของมหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
มถิุนายน  2565 





ฉวีวรรณ  วฒันานุกิจ.  (2565).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์                   
เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สระเสียงส้ัน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน).  จนัทบุรี : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย ์ดร.สุนิตยต์า เยน็ทัว่ ประธานกรรมการ 

  ปร.ด. (เทคโนโลยกีารศึกษา)  

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรินทร์ รุจิรานุกูล  กรรมการ 
  ปร.ด. (การศึกษาและการพฒันาสงัคม) 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน               
แบบโฟนิกส์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สระเสียงสั้ น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ            
ผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบโฟนิกส์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม              
การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ และ 4) เพื่อวดัเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวดับ่อไร่ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ จ านวน 7 ชุด ดงัน้ี ชุดที่ 1               
เร่ือง Short Vowels ชุดที่ 2 เร่ือง Short a ชุดที่ 3 เร่ือง Short e ชุดที่ 4 เร่ือง Short i ชุดที่ 5 เร่ือง Short o 
ชุดที่ 6 เร่ือง Short u และ ชุดที่ 7 เร่ือง Phonics Fun 2) แผนการจดัการเรียนรู้ 3) แบบวดัผลการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ 4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 5) แบบวดัเจตคติ สถิติที่ใช ้                       
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  เพื่อส่งเสริม                  
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สระเสียงสั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีที่  1 มีประสิทธิภาพ 86.40/87.50 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบโฟนิกส์ มีผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ                



ทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์                    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                
4) นกัเรียนที่เรียนวชิาภาษาองักฤษดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ มีเจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรม                    
การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ สามารถพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้ น       
ส่งผลใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจในการอ่านออกเสียงเพิม่ขึ้นจากเดิม และเห็นความส าคญัต่อการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ  

 
ค าส าคญั: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การสอนแบบโฟนิกส์, การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chaweewan  Wattananukit.  (2022).  Development of a Learning Activity Package Using Phonics 
Instruction to Promote English Pronunciation on Short Vowels for Primary Grade 1 
Students.  Thesis M.Ed. (Curriculum and Instruction). Chanthaburi: Rambhai Barni 
Rajabhat University. 

Thesis Advisors 

 Dr. Sunitta  Yentour Chairman 

  Ph.D. (Educational Technology) 

 Assistant Professor Dr.Patcharin Rujiranukul  Member 
  Ph.D. (Education and Social Development)  
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to develop a learning activity package using 
phonics instruction to promote English pronunciation on short vowels for primary grade 1 students 
with an effectiveness according to the 80/80 criteria, 2) to compare the results of English 
pronunciation before and after learning with the learning activity package using phonics 
instruction, 3) to compare the learning achievement before and after learning with the learning 
activity package using phonics instruction, and 4) to evaluate students’ attitudes towards learning 
English. The sample group used in this research was a group of 30 primary grade 1 students at 
Chumchonwatborai School in the first semester of academic year 2021, and was selected by 
purposive sampling. The research instruments used were: 1) 7 sets of learning activities by using 
phonics including: set 1, short vowels, set 2, short a, set 3, short e, set 4, short i, set 5, short o, set 
6, short u, set 7, phonics fun, 2) a learning activities lesson plan, 3) the English pronunciation test, 
4) achievement test, and 5) students’ attitudes questionnaire.  The statistics used for analyzing the 
collected data were: mean, standard deviation, and t-test. 
 The results revealed that: 1) development of a learning activity package using phonics 
instruction to promote English pronunciation on short vowels for primary grade 1 students had            
an efficiency of 86.40/87.50, 2) the students who learned with the learning activity package using 
phonics instruction had resulted in English pronunciation of post-learning higher than pre-



learning with statistical significance at the .05 level, 3) the students who learned with the learning 
activity package using phonics instruction had learning achievement of post-learning higher than          
pre-learning with statistical significance at the .05 level, 4) the students who learned English with 
the learning activity package using phonics instruction had a good attitude at the high level.       
The result of this research suggested that the use of this learning activity package using phonics 
instruction can improve English pronunciation in which resulted in greater confidence in reading 
aloud skill, and realizing the importance of learning English. 
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ความเป็นมา 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจาํเป็นอย่างยิ%ง        
ในชีวิตประจาํวนั เนื%องจากเป็นเครื%องมือสําคญัในการติดต่อสื%อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้                          
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี% ยวกับวฒันธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก                      
และตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ% งมิตรไมตรี                
และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอื้%นดีขึ5น เรียนรู้
และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มี เจตคติที% ดี ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศ               
เพื% อการสื% อสารได้ รวมทั5 ง เข้าถึงองค์ความ รู้ต่าง ๆ  ได้ง่ายและกว้างขึ5 น  และมีวิสั ยทัศน์                     
ในการดาํเนินชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  
 การเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยที%ผา่นมาจนถึงปัจจุบนัประสบกบัปัญหาที%เด็กไทย    
ซึ% งเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั5น นอกจากผูเ้รียนจะไม่สามารถออกเสียงได้แล้ว        
ยงัไม่ รู้ความหมายของคํา ๆ นั5 นอีกด้วย เด็กบางคนไม่สามารถเรียนรู้การอ่านออกเสียงได ้       
เนื%องจากขาดความเข้าใจในเรื% องของการเชื%อมโยงตัวอักษรและเสียง ทาํให้ไม่สามารถเข้าใจ              
เสียงที%ไม่คุน้เคยหรืออ่านออกเสียงผดิและยงัไม่เขา้ใจความหมายของคาํศพัทที์%ออกเสียงนั5นอีกดว้ย
ดงันั5นนอกจากการสอนให้ผูเ้รียนสามารถออกเสียงไดถู้กตอ้งแลว้ การเขา้ใจความหมายของคาํศพัท์
ที%ออกเสียงก็เป็นสิ% งสําคญัและจาํเป็นด้วยเช่นกนั (จีรนันท์ เมฆวงษ์. 2547 : 3) ซึ% งสอดคล้องกับ     
คาํกล่าวของบาํรุง โตรัตน์ (2544 : 53) ได้ระบุว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที%สําคัญ
ปัญหาหนึ% งของนักเรียนไทย ทั5งนี5 เนื%องจากความแตกต่างของระบบเสียงระหว่างภาษาไทยที%เป็น
ภาษาแม่กับระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ% งในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั5 น การรู้จัก            
แต่คาํศพัท์และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ ถ้าผูเ้รียนไม่สามารถเปล่งเสียง        
ที%เจา้ของภาษาฟังแลว้สามารถเขา้ใจได ้ก็ยงัไม่ถือวา่สามารถใชภ้าษาในการสื%อสารได ้ซึ% งจะเห็นวา่ 
การอ่านออกเสียงเป็นทักษะที%สําคัญในการเรียนรู้ หากนักเรียนอ่านไม่ได้ก็จะเป็นอุปสรรค            
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั5 นพื5 นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติที%ดีต่อวิชาภาษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาองักฤษสื%อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัที%สูงขึ5น รวมทั5งมีความรู้
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ความเข้าใจในเรื%องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อีกทั5งยงักาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน
เมื%อจบชั5นประถมศึกษาปีที%  E ในด้านการออกเสียง คือ “ผูเ้รียนสามารถระบุตวัอกัษรและเสียง     
อ่านออกเสียง และสะกดคาํง่าย ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน” ซึ% งในการเรียนรู้ภาษานั5นเป็นสิ%งที%ดี
และสําคญัที%จะฝึกให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ที%ถูกตอ้งตั5งแต่เริ%มตน้ เพื%อเป็นแนวทางให้เกิดการพฒันา
ตนเองในภายภาคหนา้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 9) 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษสําหรับประเทศไทย ในปัจจุบนัคนไทยยงัเรียน
ภาษาองักฤษด้วยวิธีการสอนอ่านแบบองค์รวม (Whole Language) ซึ% งเป็นการสอนอ่านเป็นคาํ 
(Whole Word Method) และเป็นประโยคที%เน้นการท่องจาํคาํศพัท์ โดยให้เด็กดูตวัอกัษรหรือดูรูป
ดว้ยสายตา สอนให้ขา้มคาํที%ไม่รู้จกั และให้หาคาํอื%นมาแทน สอนให้รู้จกัทาํนายความหมายของคาํ
โดยดูจากบริบทของประโยค อีกทั5งเน้นการอ่านที%หลากหลาย แต่ไม่เน้นการอ่านออกเสียงดงั ๆ              
ผูที้%เก่งภาษาองักฤษในระบบนี5  เก่งเพราะความจาํดี ทาํให้คนไทยจาํนวนมากที%เรียนภาษาองักฤษ             
มานานนบัสิบปีก็ยงัไม่สามารถสื%อสารเป็นภาษาองักฤษไดดี้ เพราะความสามารถในการไดย้ินของ
คนไทยไม่ไดรั้บการฝึกด้วยเทคนิคพิเศษที%จะช่วยให้ได้ยินเสียงภาษาองักฤษครบทุกหน่วยเสียง 
ส่งผลให้คนไทยส่วนมากพูดภาษาองักฤษไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื% อง อ่านคาํใหม่ไม่ออก เขียนไม่เป็น               
และลืมคาํศพัท์ง่าย ๆ โดยเฉพาะการสะกดคาํและการอ่าน (อินทิรา ศรีประสิทธิY . ออนไลน์. 2552) 
สอดคลอ้งกบัธาริณี อุณาพรหม (2554 : 186 - 192) ได้กล่าวถึงปัญหาที%พบในวิชาภาษาองักฤษว่า 
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิY ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษตํ%ากว่าเป้าหมายการยกระดบัการศึกษาที%ตั5งไว ้              
ซึ% งพบวา่ปัญหาสําคญัประการหนึ%งที%ทาํใหผ้ลสัมฤทธิY ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษตกตํ%าคือ ผูเ้รียน
มีทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษเพื%อการสื%อสารอยู่ในระดบัดี แต่ไม่สามารถอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาองักฤษได ้จึงประสบปัญหาเมื%อตอ้งทาํแบบทดสอบที%ตอ้งอาศยัการอ่านเป็นสาํคญั 
 สําหรับคนไทยนั5นมีปัญหามากมายในการออกเสียง เนื%องมาจากความแตกต่างระหว่าง
ระบบเสียงภาษาองักฤษกบัระบบเสียงภาษาไทย ทั5งนี5 เนื%องมาจากประการแรก เสียงภาษาองักฤษ
บางเสียงไม่มีในภาษาไทย เช่น เสียง / v / ซึ% งเป็นเสียงพยญัชนะของคาํที%สะกดดว้ย “ v ” เสียง / z / 
ซึ% งเป็นเสียงพยญัชนะของคาํที%สะกดดว้ย “ z ” เสียง / s / ซึ% งเป็นเสียงพยญัชนะของคาํที%สะกดดว้ย       
“ s ” เสียง / ʃ / ซึ% งเป็นเสียงพยญัชนะของคาํที%สะกดดว้ย “ sh ” และเสียง / t ʃ / ซึ% งส่วนใหญ่สะกด
ดว้ย “ ch ” ประการที%สองคือ เสียงบางเสียงในภาษาองักฤษคลา้ยกบัเสียงในภาษาไทย แต่มีประเด็น
ที%แตกต่างกนัหลายอยา่ง เช่น เสียง / r / ในภาษาองักฤษที%เทียบไดก้บัเสียง / ร / ในภาษาไทย แต่เวลา
ออกเสียง / ร / นั5น ปลายลิ5นจะแตะกับเพดานปาก ส่วนเสียง / r / ในภาษาองักฤษนั5 น ปลายลิ5น        
ไม่ตอ้งแตะเพดานปาก ปลายลิ5นจะมว้นค่อนไปทางหลงัและกระดกขึ5น (พิณทิพย ์ทวยเจริญ. 2544 : 8) 
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และประการสุดท้ายเสียงสระในภาษาอังกฤษพบว่า เสียงสระในภาษาอังกฤษและภาษาไทย            
มีความแตกต่างกนัคือ ภาษาไทยมีตาํแหน่งการเกิดเสียงเดียวกนั แต่มีความแตกต่างกนัที%เสียงสั5 น
และเสียงยาวเท่านั5น ในภาษาองักฤษเสียงสระเกิดในตาํแหน่งต่างกนั และการเกร็งหรือคลายของลิ5น
ก็ทาํให้เสียงสระแตกต่างกนัอีกดว้ย การออกเสียงสระภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนควรเริ%มเรียนตั5งแต่
การออกเสียงสระตามส่วนของลิ5นที%ใช้ในการออกเสียงจากง่ายไปหายาก คือจากสระเดี%ยวที%มี       
เสียงสั5นไปหาสระประสมที%มีเสียงยาว (มยเุรศ รัตนานิคม. 2543 : 140 - 142)   
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับปัญหาที%พบในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาองักฤษ ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั5นพื5นฐาน (O-NET) 
ช่วงชั5นที% 2 (ชั5นประถมศึกษาปีที% 6) ปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏวา่ นกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 6 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี%ยร้อยละ 34.42 ระดบัจงัหวดั มีคะแนนเฉลี%ย
ร้อยละ 34.43 โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม มีคะแนนเฉลี%ยร้อยละ 42.17 โรงเรียนชุมชน 
วดับ่อไร่ มีคะแนนเฉลี%ยร้อยละ 27.55 ซึ% งไม่ผา่นเกณฑ์ตามที%โรงเรียนกาํหนดและยงัมีคะแนนเฉลี%ย
ตํ%ากวา่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัศูนยเ์ครือข่าย (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 
2562 : 2) สอดคล้องกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University. 2014 : 6 - 10)                 
ที%กล่าววา่ ในการเรียนภาษาใหม่ตอนที%อายุน้อยกวา่เท่าไหร่ยิ%งดี เพราะเด็กสามารถพฒันาทศันคติ 
ความคิด และการเรียนรู้ของตนเองและผูอื้%นในช่วงก่อนโตเป็นวยัรุ่น แต่ในปัจจุบันนักเรียน              
ชั5นประถมศึกษาปีที%  1 มีผลสัมฤทธิY ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษที%ต ํ%ากว่าเกณฑ์ จากรายงาน
ผลสัมฤทธิY ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชั5นประถมศึกษาปีที%  1 ปีการศึกษา 2562                 
มีคะแนนเฉลี%ยร้อยละ 32.84 (โรงเรียนชุมชนวดับ่อไร่. 2562 : 3) ซึ% งอยู่ในระดับตํ%ากว่าเกณฑ ์       
การประเมินคุณภาพทางการศึกษาที%ไดก้าํหนดไว ้คือ นกัเรียนตอ้งมีระดบัคะแนนเฉลี%ยร้อยละ 70 ขึ5นไป 
สาเหตุคือครูร้อยละ 42 ใช้วิธีการเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)               
เป็นส่วนมาก โดยให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียนในโทรทัศน์ ซึ% งบางที การฟังของ
นักเรียนไม่ได้เกิดการรับรู้เต็มร้อย อาจจะฟังผิด ๆ ถูก ๆ บ้าง หรือบางคนก็ไม่ได้สนใจฟังเลย                 
พอถึงเวลาฝึกออกเสียงนักเรียนก็ไม่สามารถออกเสียงตามแบบเจ้าของภาษาได้ จึงต้องเร่ง                           
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน ครูผูส้อนจาํเป็นต้องมี
กิจกรรมและสื%อการสอนที%หลากหลาย (สํานกังานเขตพื5นที%การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัตราด. 
2561 : 27) 
 ชุดกิจกรรม เป็นสื%อประสมที%ประกอบดว้ยสื%อมากกวา่สองชนิดขึ5นไป สําหรับให้ผูเ้รียน
ไดรั้บความรู้ที%ตอ้งการ โดยจดัเป็นชุด ประกอบดว้ย เนื5อหาสาระ ใบกิจกรรม ใบงาน วสัดุ อุปกรณ์
ใบความรู้ รวมทั5งแบบประเมินผล สําหรับส่งเสริมผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ตามความสามารถและ
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ความสนใจ (สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ. 2553 : 436) ทั5งนี5 ชุดกิจกรรมยงัมีประโยชน์มากมาย 
อาทิเช่น เร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ% งที%กาํลงัศึกษา เพราะชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน                   
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพิ%มพูนแรงจูงใจในการเรียน นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการกระทาํ
มากขึ5 น และสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและที%สําคญัชุดกิจกรรมเกิดจากการนําวิธีเชิงระบบมาใช ้             
และไดผ้่านการทดลองใช้ จึงทาํให้การสอนมีประสิทธิภาพ (บุญเกื5อ ควรหาเวช. 2545 : 7)  และจะยิ%ง   
มีประสิทธิภาพมากขึ5 นไปอีก เมื%อครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการจดัการเรียนรู้              
ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) ซึ% งเป็นการสอนระบบเสียงในภาษาที%แสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปตัวพยญัชนะ เสียงสระ และเป็นระบบที%นํามาใช้ในการสอนอ่านออกเสียง ผูเ้รียน         
จะสามารถอ่านออกเสียงได ้โดยสังเกตความสัมพนัธ์ระหว่างรูปและเสียงตวัอกัษร (Spafford and 
Grosser. 2005 : 104) ซึ% งเป็นจุดเริ% มต้นในกระบวนการสอนอ่านเบื5องต้น มักใช้สอนในระดับ
เบื5องต้นหรือระดับประถมศึกษา และเป็นการสอนที%มีความเกี%ยวพนักนัของตวัอกัษร กลุ่มของ
ตวัอกัษร และการออกเสียง (Jannuzi. 1997 : 186) การจดัการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์นั5นจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดแรงบนัดาลใจในการอ่าน เป็นการฝึกให้นักเรียนสังเกตเสียงพยญัชนะ               
และเสียงสระ จนสามารถถ่ายทอดเขา้สู่การอ่านคาํที%ถูกตอ้งได ้ (Adams. 1998 : 2) ในฐานะผูส้อน
พบวา่ นกัเรียนมีพื5นฐานจากชั5นอนุบาลนอ้ยและมีความรู้ความเขา้ใจเกี%ยวกบัภาษาองักฤษไม่มากพอ 
จึงไม่สามารถอ่านออกเสียงและสะกดคาํศพัท์ง่าย ๆ ได้ อีกทั5 งนักเรียนไม่สนใจ ไม่ตั5 งใจเรียน         
เบื%อหน่ายในการจดจาํและบนัทึกคาํศพัท์บนกระดานตามครู ทั5งนี5 อาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรียน       
ขาดพื5นฐานความรู้ความเข้าใจด้านการอ่านออกเสียงและสะกดคาํ ไม่สามารถเดาความหมาย              
ของคาํศพัทจ์ากบริบท และไม่สามารถเชื%อมโยงประสบการณ์เดิมที%เคยเรียนรู้มาได ้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจ ัย จึงสนใจที% จะศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน รู้                   
ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื% อง         
สระเสียงสั5 น สําหรับนักเรียนชั5 นประถมศึกษาปีที� 1 เพื�อพฒันาความสามารถในการออกเสียง
คาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและยงัช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายของคาํที%นกัเรียนออกเสียงนั5น 
ตลอดจนจดจาํได้อย่างรวดเร็ว ซึ% งวิธีการสอนแบบโฟนิกส์จะสามารถพัฒนานักเรียนในด้าน       
การออกเสียงและการจดจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ทางภาษาองักฤษ 
สามารถใช้ภาษาเป็นเครื% องมือในการติดต่อสื% อสารและเป็นเครื% องมือในการแสวงหาความรู้                  
เพื%อนําไปสู่การเตรียมความพร้อมที%จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั5 นที% สูงขึ5 นอย่างมี
ประสิทธิภาพ                   
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื%อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่าน     
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื%อง สระเสียงสั5 น สําหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1                  
ที%มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื%อเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่าน            
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื%อง สระเสียงสั5น 
 3. เพื%อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื%อง สระเสียงสั5น 
 4. เพื%อวดัเจตคติของนกัเรียนที%มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื%อง สระเสียงสั5น 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ในการวจิยัครั5 งนี5ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่าน             
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื%อง สระเสียงสั5 น สําหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1     
ที%มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทาํให้นักเรียนเกิดทกัษะการอ่านสะกดคาํภาษาองักฤษได้
ถูกต้องมากขึ5 น ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีความพร้อมที%จะเรียนวิชา
ภาษาองักฤษในระดับชั5นที%สูงขึ5 นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อน 
สามารถนาํแนวทางไปใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน เพื%อช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนใหดี้ยิ%งขึ5น 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตด้านเนื$อหา 
 เนื5 อหาที%นํามาใช้ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื% อง สระเสียงสั5 น สําหรับนักเรียน                          
ชั5นประถมศึกษาปีที% 1 ประกอบดว้ยเนื5อหาเกี%ยวกบั 
 1. เรื%อง Short Vowels 
 2. เรื%อง Short a 
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 3.  เรื%อง Short e 
 4.  เรื%อง Short i 
 5.  เรื%อง Short o 
 6.  เรื%อง Short u 
 7.  เรื%อง Phonics fun 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที%ใช้ในการวิจยัครั5 งนี5  ไดแ้ก่ นักเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1 ศูนยเ์ครือข่าย
ทบัทิมสยาม สังกดัสํานักงานเขตพื5นที%การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 
2564 จาํนวน 257 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยัครั5 งนี5  ได้แก่ นักเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1 โรงเรียน
ชุมชนวดับ่อไร่ อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม สังกดัสํานักงานเขตพื5นที%
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2564 โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) จาํนวน 30 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริม       
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื% อง ส ระ เสี ยงสั5 น  สํ าห รับ นัก เรียน                      
ชั5นประถมศึกษาปีที% 1 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
  2.1 ผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั5นประถมศึกษาปีที%  1 ที% เรียน            
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ         
หน่วยการเรียนรู้เรื%อง สระเสียงสั5น 
  2.2 ผลสัมฤทธิY ทางการเรียนของนักเรียนชั5 นประถมศึกษาปีที%  1 ที% เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ          
หน่วยการเรียนรู้เรื%อง สระเสียงสั5น  
  2.3 เจตคติของนักเรียนที%มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื%อง สระเสียงสั5น 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที%ใช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนที% 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 10 แผน ใช้เวลา      
ในการทดลอง 18 ชั%วโมง  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั5 งนี5  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที%เกี%ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี5  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้              
ที%นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ                     
ตามศกัยภาพและความสนใจของตนเอง ประกอบดว้ย คู่มือสาํหรับครูและนกัเรียน เนื5อหาสาระและ
สื%อประเภทต่าง ๆ การวดัและประเมินผล โดยมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน 7 ชุด แลว้นาํไปสอน
ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ โดยให้นักเรียนออกเสียงความสัมพนัธ์ของตัวอกัษรและเสียงของ
ตวัอกัษร ซึ% งมีหน่วยเสียงที%สัมพนัธ์กนั การสะกดพยญัชนะ และสระ นํามาผสมเป็นคาํศพัท์ที%มี
พยญัชนะตน้ และตวัสะกดต่างกนั แต่มีสระเหมือนกนั ซึ% งมีลาํดบัขั5นตอนการสอน ดงันี5  
 ขั5นที% 1 ขั5นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นขั5นตอนที%จะปรับและเตรียมนกัเรียนให้พร้อมที%จะเรียน 
โดยใช้กิจกรรมที%สนุกสนาน เร้าความสนใจของนักเรียน เช่น การ์ตูนแอนนิเมชั%นสําหรับสอน       
การอ่านออกเสียง และเพลง 
 ขั5นที% 2 ขั5นสอน มีขั5นตอนดงันี5  
    E. อธิบายเนื5อหาการกาํเนิดของเสียง 
   y. จาํแนกเสียงสระและพยญัชนะในรูปแบบของการสอนโฟนิกส์แบบสร้างคาํ  
 ขั5นที% 3 ขั5นฝึกและทาํกิจกรรมการเรียน มีขั5นตอนดงันี5  
   E. ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ โดยฝึกออกเสียงตวัอกัษรแต่ละตวั 
   y. ผสมเสียงสระและพยญัชนะเป็นคาํ และอ่านออกเสียงคาํศพัท ์
 ขั5นที% 4 ขั5นสรุป เป็นขั5นตอนที%นักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียนและนําความรู้เกี%ยวกับ
ทกัษะที%เรียนไปใชใ้นการฝึกฝนดว้ยตนเอง เช่น การอ่านคาํ และแปลความหมายคาํศพัท ์ 
 ผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนการเปล่งเสียงตามตวัอกัษรหรือ
สัญลกัษณ์ที%สายตามองเห็น โดยการเปลี%ยนสัญลกัษณ์ตวัอกัษรของคาํ ให้เป็นเสียง และผสมเสียง
นั5 นออกมาเป็นคาํอ่านได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ ซึ% งวดัโดยใช้แบบวดัผลการอ่าน        
ออกเสียงภาษาองักฤษ แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) จาํนวน 20 ขอ้ ที%ผูว้จิยัสร้างขึ5น 
 ผลสัมฤทธิ4ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ การเปลี%ยนแปลง
ของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื5อหาสาระที%เรียนมา 
วา่เกิดการเรียนรู้เท่าใด มีความสามารถชนิดใด โดยแบบทดสอบที%ใชคื้อ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
3 ตวัเลือก ที%ผูว้จิยัสร้างขึ5น 
 เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
นกัเรียนเกี%ยวกบั ความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะเจตคติมีบทบาทในการเรียน
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การสอนภาษาองักฤษอย่างหนึ% ง โดยการวดัเจตคติของนักเรียนที%มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทั5งทางบวกและทางลบ ครอบคลุมองคป์ระกอบในดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ และดา้นพฤติกรรม เพื%อใหท้ราบถึงความรู้สึก ความชอบ และอื%น ๆ 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั5นประถมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนชุมชนวดับ่อไร่ ในภาคเรียนที% 1 
ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 30 คน  
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครั5 งนี5  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 

 
ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นักเรียนที%เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริม    
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื% อง สระเสียงสั5 น มีผลการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที%เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริม     
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื% อง สระเสียงสั5 น มีผลสัมฤทธิY ทางการเรียน       
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การสอนแบบโฟนิกส์ เพื%อส่งเสริม               
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื%อง สระเสียงสั5น 
สาํหรับนกัเรียนชั5นประถมศึกษา             
ปีที% 1 

 
1.  ผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
2.  ผลสัมฤทธิY ทางการเรียน 
3.  เจตคติของนกัเรียนที%มีต่อการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ 

 



บทที� � 
แนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี�  
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  
2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
3.  การสอนแบบโฟนิกส์ 
4.  การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
5.  ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน 
6.  แนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัเจตคติ 
7.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคน        
ซึ� งเป็นกาํลงัของชาติ ให้เป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั�งทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั�นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื�นฐาน รวมทั� งเจตคติที�จาํเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื�นฐาน
ความเชื�อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ ภาษาต่างประเทศที�เป็น
สาระการเรียนรู้พื�นฐาน ซึ� งกาํหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน คือ 
ภาษาองักฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื�น เช่น ภาษาฝรั�งเศส เยอรมนั จีน ญี�ปุ่น อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพื�อนบา้น หรือภาษาอื�น ๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาที�จะจดัทาํรายวิชา
และจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 11) ซึ� งกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดงันี�  
 ความจําเป็นในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ก ระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร (2552 : 220) ก ล่ าวว่า  ใน สั งค ม โล ก ปั จจุบัน  ก ารเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�งในชีวิตประจาํวนั เนื�องจากเป็นเครื�องมือสําคญั 
ในการติดต่อสื� อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
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เกี�ยวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลกและตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม
และมุมมองของสังคมโลก นาํมาซึ� งมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผูอื้�นดีขึ� น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม 
ขน บ ธรรมเนี ยม ป ระเพ ณี  การคิด สั งคม  เศรษ ฐกิจ การเมือง การป กครอง มี เจตคติที� ดี                       
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื�อการสื�อสารได้ รวมทั�งเขา้ถึงองค์ความรู้        
ต่าง ๆ ไดง่้ายและกวา้งขึ�น และมีวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวติ 
 สาระหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1 - 2) กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
มุ่ งหว ังให้ผู ้เรียนมี เจตคติที� ดี ต่อภาษาต่างป ระเท ศ ส ามารถใช้ภาษาต่างป ระเท ศสื� อสาร                      
ในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ� น รวมทั�งมี
ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวฒันธรรมไทย ไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงันี�   
 1. ภาษาเพื�อการสื�อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี�ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด         
และความคิดเห็นในเรื�องต่าง ๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม  

2. ภาษาและวฒันธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา      
ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย และนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น การใช้ภาษาต่างประเทศ                   
ในการเชื�อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น เป็นพื�นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้              
และเปิดโลกทศัน์ของตน  
 4. ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์    
ต่าง ๆ ทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื�องมือพื�นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 คุณภาพของผู้เรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3 - 4) กล่าวว่า คุณภาพของผูเ้รียนเมื�อจบชั�นประถมศึกษา             
ปีที� 3 ควรจะมีความสามารถ ดงันี�  
 จบชั�นประถมศึกษาปีที� 3 
 1. ปฏิบติัตามคาํสั�ง คาํขอร้องที�ฟัง อ่านออกเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ ประโยคง่าย ๆ และ
บทพูดเขา้จงัหวะง่าย ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน บอกความหมายของคาํและกลุ่มคาํที�ฟัง ตรงตาม
ความหมาย ตอบคาํถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
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 2. พูดโตต้อบดว้ยคาํสั� น ๆ ง่าย ๆ ในการสื�อสารระหว่างบุคคลตามแบบที�ฟัง ใช้คาํสั�ง 

และคาํขอร้องง่าย ๆ บอกความตอ้งการง่าย ๆ ของตนเอง พูดขอและให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและ

เพื�อน บอกความรู้สึกของตนเองเกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ใกลต้วัหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที�ฟัง  

 3. พูดให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเองและเรื�องใกลต้วั จดัหมวดหมู่คาํตามประเภทของบุคคล 

สัตว ์และสิ�งของตามที�ฟังหรืออ่าน  

 4. พูดและทาํท่าทางประกอบ ตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา บอกชื�อ            

และคาํศพัท์ง่าย ๆ เกี�ยวกบัเทศกาล/วนัสําคญั/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา        

เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมที�เหมาะกบัวยั  

 5. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร คาํ กลุ่มคาํ และประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

 6. บอกคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  

 7. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่าย ๆ ที�เกิดขึ�นในหอ้งเรียน  

 8. ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื�อรวบรวมคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งใกลต้วั  

 9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง - พูด) สื� อสารตามหัวเรื� องเกี�ยวกับ 

ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ� งแวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เครื�องดื�ม และเวลาว่างและนันทนาการ 

ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 300 - 450 คาํ (คาํศพัทที์�เป็นรูปธรรม)  

 10. ใช้ประโยคคําเดียว (One Word Sentence) และประโยคเดี�ยว (Simple Sentence)             

ในการสนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2 - 3) กล่าวว่า สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ         

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีทั�งหมด \ สาระ ดงันี�  

 สาระที� 1 ภาษาเพื�อการสื�อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื� องที� ฟั งและอ่านจากสื� อประเภท ต่าง ๆ  และ        

แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษ ะการสื� อส ารท างภาษ าในการแลกเป ลี� ยนข้อมูลข่ าวส าร          

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื�องต่าง ๆ 

โดยการพดูและการเขียน 
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 สาระที� 2 ภาษาและวฒันธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา           
และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม       
ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทยและนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 สาระที� 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น
และเป็นพื�นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 สาระที� 4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั� งในสถานศึกษา ชุมชน      
และสังคม  
 มาตรฐาน ต 4.2 ใ ช้ ภ า ษ าต่ า ง ป ร ะ เท ศ เป็ น เค รื� อ ง มื อ พื� น ฐ าน ใ น ก าร ศึ ก ษ าต่ อ                    
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

ตัวชี#วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั#นประถมศึกษาปีที� 7 
 1. สาระที� 1 ภาษาเพื�อการสื�อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื�องที�ฟังและอ่านจากสื�อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
 
ตาราง 1  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 1.1   
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ปฏิบติัตามคาํสั�งง่าย ๆ ที�ฟัง �  คาํสั�งที�ใชใ้นหอ้งเรียน เช่น Stand up./                         

Sit down./ Listen./ Repeat./ Quiet!/ Stop! Etc. 
2. ระบุตวัอกัษรและเสียง                  

อ่านออกเสียงและสะกดคาํง่าย ๆ 
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

�  ตวัอกัษร (Letter Names) เสียงตวัอกัษร (Letter 
Sounds) และสระ (Vowel Sounds) และการ
สะกดคาํ 
หลกัการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยญัชนะตน้คาํ 
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ตาราง 1  (ต่อ)  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 3. เลือกภาพตรงตามความหมาย 

ของคาํและกลุ่มคาํที�ฟัง 
�  คาํ กลุ่มคาํและความหมายเกี�ยวกบัตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ�งแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร 
เครื�องดื�ม และนนัทนาการ ภายในวงคาํศพัท์
ประมาณ 150 - 200 คาํ (คาํศพัทที์�เป็นรูปธรรม) 

4. ตอบคาํถามจากการฟัง                     
เรื�องใกลต้วั 

�  บทอ่านเกี�ยวกบัเรื�องใกลต้วัหรือนิทาน                         
ที�มีภาพประกอบ 
ประโยคคาํถามและคาํตอบ 
 - Yes/No Question เช่น  
    Is it a/an..?  

          Yes, it is./  
          No, it is not. etc.  
       - Wh - Question เช่น  
         What is it? It is a/an... etc. 

 
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื� อสารทางภาษาในการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสาร    
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ตาราง 2  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 1.2  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. พดูโตต้อบดว้ยคาํสั�น ๆ ง่าย ๆ  

ในการสื�อสารระหวา่งบุคคล          
ตามแบบที�ฟัง 

�  บทสนทนาที�ใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ         
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความ ที�ใชแ้นะนาํ
ตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Good 
afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ 
Bye./ Thank you./ I am sorry. How are you?/    
I am fine. etc. 
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ตาราง 2  (ต่อ)  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 2. ใชค้าํสั�งง่าย ๆ ตามแบบที�ฟัง �  คาํสั�งที�ใชใ้นหอ้งเรียน 

 3. บอกความตอ้งการง่าย ๆ         
ของตนเอง ตามแบบที�ฟัง 

�  คาํศพัท ์สาํนวนภาษา และประโยคที�ใช ้             
บอกความตอ้งการ เช่น I want…/ Please,… etc. 

4. พดูขอและใหข้อ้มูลง่าย ๆ 
เกี�ยวกบัตนเองตามแบบที�ฟัง 

�  คาํศพัท ์สาํนวนภาษา และประโยค ที�ใชข้อและ       
ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง เช่น What’s your 
name?/ My name is…/ I am… etc 

 
  มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็น ในเรื�อง
ต่าง ๆ โดยการพดูและการเขียน 
 
ตาราง 3  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 1.3  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. พดูใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง และ

เรื�องใกลต้วั 
�  คาํและประโยคที�ใชใ้นการพดูใหข้อ้มูล เกี�ยวกบั

ตนเอง บุคคลใกลต้วั และเรื�อง ใกลต้วั เช่น    
บอกชื�อ อาย ุรูปร่าง ส่วนสูง สิ�งต่าง ๆ จาํนวน    
1 - 20 สี ขนาด ตาํแหน่งของสิ�งของ 

 
 2. สาระที� 2 ภาษาและวฒันธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และ
นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
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ตาราง 4  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 2.1  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. พดูและทาํท่าประกอบตาม

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
�  วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เช่น การใชสี้หนา้ 

ท่าทางประกอบการพดูขณะแนะนาํตนเอง               
การสัมผสัมือ การโบกมือ การแสดงอาการ            
ตอบรับ หรือปฏิเสธ 

2. บอกชื�อและคาํศพัทเ์กี�ยวกบั
เทศกาลสาํคญัของเจา้ของภาษา 

�  คาํศพัทเ์กี�ยวกบัเทศกาลสาํคญัของ เจา้ของภาษา 
เช่น วนัคริสตม์าส วนัขึ�นปีใหม่ 

3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมที�เหมาะกบัวยั 

�  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น                        
การเล่นเกม  การร้องเพลง การเล่านิทาน 
ประกอบท่าทาง วนัคริสตม์าส วนัขึ�นปีใหม่ 

 
  มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรม    
ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทยและนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
ตาราง 5  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 2.2 
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ระบุตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษร

ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

�  ตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 
 3. สาระที� 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
  มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื�อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น
และเป็นพื�นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
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ตาราง 6  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 3.1  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกคาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบั       

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 
�  คาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น 

 
 4. สาระที� 4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั�งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม  
 
ตาราง 7  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 4.1  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่าย ๆ           

ที�เกิดขึ�นในห้องเรียน 
�  การใชภ้าษาในการฟัง/ พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ        

ที�เกิดขึ�นในห้องเรียน 

 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื� องมือพื� นฐานในการศึกษาต่อ            

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
 
ตาราง 8  ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ต 4.2  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. ใชภ้าษาต่างประเทศเพื�อรวบรวม

คาํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งใกลต้วั 
�  การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาํศพัท์

ที�เกี�ยวขอ้งใกลต้วัจากสื�อต่าง ๆ 
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 ในงานวิจยัเรื�องการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั� น สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษา              
ปีที� 1 ผูว้จิยัไดใ้ชส้าระที� 1 มาตรฐาน ต 1.1 ตวัชี�วดัที� 2 และ 3 ดงันี�  
 
ตาราง 9  สรุปตวัชี�วดัและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ 
 

ชั�น ตวัชี�วดั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ 
ป.1 1. ระบุตวัอกัษรและเสียง                  

อ่านออกเสียงและสะกดคาํง่าย ๆ 
ถูกตอ้ง ตามหลกัการอ่าน 

2. เลือกภาพตรงตามความหมาย 
ของคาํและกลุ่มคาํที�ฟัง 

ชุดที� 1 เรื�อง Short vowels 
ชุดที� 2 เรื�อง Short a 
ชุดที� 3 เรื�อง Short e 
ชุดที� 4 เรื�อง Short i 
ชุดที� 5 เรื�อง Short o 
ชุดที� 6 เรื�อง Short u 
ชุดที� 7 เรื�อง Phonics fun 

 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื�อการสอนชนิดหนึ�ง สําหรับให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที�ตอ้งการ 
ตลอดจนเร้าความสนใจของผูเ้รียนต่อสิ� งที�กาํลังศึกษา เพราะชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน         
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเพิ�มพนูแรงจูงใจในการเรียน ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 ความหมายของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรม หรือชุดการเรียน มาจากคาํว่า Instruction Package หรือ Learning Package 
หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Packages) เป็นนวตักรรมทางการศึกษา เป็นสื� อการสอน        
ที�สามารถช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งนกัเรียน หรือระหวา่งบุคคล และส่งเสริมให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้เตม็ความสามารถ ซึ� งนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงันี�  
 ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2551 : 117 - 118) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื�อประสม    
ที�ไดจ้าํระบบการผลิต และการนาํสื�อการสอนที�สอดคลอ้งกบัหน่วยเรื�องและวตัถุประสงคเ์พื�อช่วย
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ 
 วรีะ ไทยพานิช (2551 : 174) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา
อยา่งหนึ�ง เป็นนวตักรรมทางการศึกษาและเป็นสื�อประสม เพราะเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที�ตอ้งใช ้              
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สื�อหลายอย่าง ระบบการผลิตที�สื�อหลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่า ส่งเสริมซึ� งกนัและกนั   
เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ สื�อประสม 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 14) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง 
นวตักรรมที�ใช้จดัการเรียนรู้ที�เน้นนกัเรียนเป็นสําคญั นกัเรียนจะไดศึ้กษาและใชสื้�อต่าง ๆ ที�สร้างขึ�น
เป็นรูปแบบของการสื� อสารระหว่างครูกับนักเรียน ประกอบด้วย คาํแนะนําในการทาํกิจกรรม
นกัเรียนไดศึ้กษา ชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง โดยครูเป็นที�ปรึกษาและให้คาํแนะนาํ จนกระทั�งนกัเรียน
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 สุจิต เหมวลั (2555 : 33) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื�อการเรียนประเภท
หนึ� ง ประกอบด้วย ชุดสื�อประสมที�มีการนําสื�อและกิจกรรมหลากหลายมาประกอบกัน เพื�อใช ้              
ในการจดัการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�ชดัเจน มีความสมบูรณ์ในตวัเอง เพื�อให้นกัเรียน 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์     
และการประยกุตค์วามรู้ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 50) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื�อประเภทที�ให้
นักเรียน ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามความปรารถนา ประกอบด้วย บัตรเนื� อหา       
บตัรกิจกรรม แบบฝึก ฯลฯ เพื�อใหน้กัเรียนใชป้ระกอบการเรียนเรื�องนั�น ๆ 
 จากความหมายข้างตน้สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื�อการสอนที�ผูว้ิจยั
สร้างขึ�นประกอบด้วยสื�อวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด เพื�อให้เกิดความสะดวก         
ต่อการใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพ โดยอาศยัสื�อที�หลากหลาย 
เร้าใจ และจดัเนื�อหาเป็นชุด ๆ อย่างมีระบบ เพื�อทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย              
ของการเรียนรู้ ทั�งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นภาษาต่างประเทศ และเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษ 
 ความสําคัญของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสําคญัต่อการเรียนและผูเ้รียน เพื�อพฒันาความก้าวหน้า      
ในการเรียน ถือว่าเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ ซึ� งมีนักวิชาการกล่าวถึงความสําคัญของ            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงันี�  
 ลดัดา ศุขปรีดี (2543 : 34) กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี�   
 1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ชุดกิจกรรมที�สร้างขึ�น 
เพื�อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ จะมีคําแนะนําให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงทําให้สะดวกต่อการเรียน           
ดว้ยตนเอง 

2. ชุดกิจกรรมจะถูกสร้างขึ�นเป็นรายวิชา และแบ่งเป็นเรื�องย่อย ๆ มีเนื�อหาเรียงลาํดบั      
ต่อเนื�องกนัจากง่ายไปหายาก และมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ผูเ้รียนจึงมีโอกาสเลือกเรียนในแต่ละเรื�อง 
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ที�ตนเองสนใจ ตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พฒันาความกา้วหน้าในการเรียน 
ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจาํกดั                                                                                              
 3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งเป็นขั�นตอน และผูเ้รียน 
จะสามารถรับรู้ประสบการณ์แห่งความสําเร็จได ้ซึ� งถือว่าเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ขั�นต่อไป 
ซึ� งชุดกิจกรรมจะช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนประสบความสาํเร็จตามความสามารถของผูเ้รียนเอง  
 4. ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหเ้ป็นที�พึงพอใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้
โดยไม่จาํกดัสถานที� และเวลา 

บุญเกื�อ ควรหาเวช (2545 : 84) กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี�   
1. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผูเ้รียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ 

และโอกาสที�เหมาะสมของแต่ละคน  
2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดกิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

หรืออาจตอ้งการความช่วยเหลือจากครูผูส้อนไดเ้พียงเล็กนอ้ย  
3. ช่วยให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถนําชุดกิจกรรมไปเรียน     

ไดทุ้กสถานที�และทุกเวลา  
4. ช่วยลดภาระการสอนของครู และช่วยให้ครูผูส้อนมีความพร้อม และความมั�นใจ       

ในการจดัการเรียนรู้  
5. ชุดการเรียนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน และครูผูส้อนสามารถ 

วดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามจุดมุ่งหมาย  
6. ผู ้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู ้อื�น                 

ฝึกการตดัสินใจ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และฝึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  
7. ช่วยให้ผูเ้รียนจาํนวนมากเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนั และเรียนรู้ในลกัษณะเดียวกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
วาสนา ชาวหา (2548 : 139) กล่าวถึงความสาํคญัของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี�   
1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่ม โดยไม่ต้องอาศยัครูผูส้อน         

และสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  
2. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ที�ใดก็ไดต้ามความสะดวกของการเรียน ช่วยแกปั้ญหาการขาด

แคลนครู ซึ� งชุดกิจกรรมอาจนาํมาใชไ้ดเ้นื�องจากครูไม่เพียงพอ หรือมีความจาํเป็นที�ครู ไม่สามารถ
มาสอนได ้

3. ช่วยฝึกฝนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ จากการกระทําที�นอกเหนือไปจากสถานการณ์             
ในชั�นเรียนปกติที�ปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ เป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ ฝึกทกัษะการคิด 
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ให้กับผูเ้รียนได้อย่างกวา้งขวาง และเป็นการเรียนรู้ที� เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการเรียน      
เนื�อหาเพียงอยา่งเดียว 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2553 : 121) กล่าวถึงความสําคญัของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงันี�   

1. ครูผูส้อนสามารถถ่ายทอดเนื�อหาสาระ และประสบการณ์ที�มีลกัษณะเป็นนามธรรม 
ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย ซึ� งครูผูส้อนอาจไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายไดดี้  

2. ชุดกิจกรรมช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนต่อสิ�งที�กาํลงัเรียนรู้ เพราะชุดกิจกรรม 
จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนดว้ยตนเอง  

3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

4. ช่วยสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และความมั�นใจในการเรียนรู้ เพราะชุดกิจกรรม   
ถูกผลิตขึ�นอยา่งเป็นระบบ และจดัเนื�อหาสาระไวเ้ป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเรียนรู้  

5. ช่วยให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากครูผูส้อน ซึ� งชุดกิจกรรมจะทาํหน้าที�ถ่ายทอดความรู้ 
แทนครูผูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. ชุดกิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลไดต้ลอดเวลา ไม่จาํกดัสถานที�
และประหยดัค่าใชจ่้าย 
 จากความสําคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ไดส่้งเสริมให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ และความสนใจในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่จาํกดั
สถานที�และเวลา จึงช่วยให้เกิดความรู้สึกที� เป็นอิสระจากครูผูส้อน ช่วยฝึกความรับผิดชอบ           
ในการเรียนรู้ ช่วยสร้างความเชื�อมั�นในการเรียน ซึ� งครูผูส้อนสามารถนาํชุดกิจกรรมที�สร้างขึ� น       
อยา่งเป็นระบบไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาคุณภาพของนกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ประเภทของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือชุดกิจกรรม    
การเรียนรู้ที�ครูเป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน สามารถแบ่งไดห้ลายประเภท 
ซึ� งนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงันี�  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 : 7) กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�นํามาใช้
จดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี�   
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1. ชุดกิจกรรมประกอบคาํบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมที�มุ่งขยายเนื�อหาสาระแบบบรรยาย 

ให้ชดัเจนขึ�น ช่วยให้ครูพดูนอ้ยลง นิยมใชก้บัการฝึกอบรม และการสอนระดบัอุดมศึกษาที�ยงัถือวา่

การสอนแบบบรรยายมีบทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้  

2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม ที� มุ่งให้นักเรียนประกอบกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การสอน      

แบบศูนยก์ารเรียน แบบกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

3. ชุดกิจกรรมรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมที�มุ่งให้นกัเรียนสามารถหาความรู้ดว้ยตนเอง 

ตามความแตกต่างระหว่างบุ คคล อาจเป็ นการเรียนในโรงเรียน  ห รือที� บ้านก็ได้ เพื� อให ้                  

นักเรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ ความสนใจ และความพร้อม อาจออกมาในรูปของ              

หน่วยการเรียนยอ่ยหรือโมดูล  

4. ชุดกิจกรรมทางไกล เป็นชุดกิจกรรมที�ครูกับนักเรียนอยู่ต่างถิ�นต่างเวลากัน มุ่งให ้

นัก เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ามาชั� น เรียน  ป ระกอบด้วย สื� อประเภทสิ� งพิ มพ ์            

รายการวทิยกุระจายเสียงโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนยก์ารเรียน เช่น ชุดการเรียน 

การสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551 : 16) กล่าวถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�นาํมาใช้จดัการเรียนรู้ 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี�   

1. ชุดกิจกรรมสําหรับครูประกอบด้วย คู่มือครู สื� อการเรียนรู้ที�หลากหลายมีการจัด

กิจกรรมและสื�อประเภทการบรรยาย ชุดกิจกรรมมีเนื�อหาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียวใช้กบันกัเรียน

ทั�งชั�น แบ่งเป็นหวัขอ้ที�จะบรรยายมีการกาํหนดกิจกรรมตามลาํดบัขั�น 

2. ชุดกิจกรรมกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ที�ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันโดยปฏิบติั 

กิจกรรมตามขั�นตอนที�กาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรม หรืออาจเรียนรู้ในชุดกิจกรรมศูนย ์แต่ละศูนย ์   

การเรียนจะมีชุดกิจกรรมในแต่ละหัวขอ้ยอ่ยของหน่วยการเรียนรู้ที�จะให้นกัเรียนศึกษา แต่ละกลุ่ม

จะหมุนเวยีนศึกษาความรู้และทาํกิจกรรมจนครบทุกศูนยก์ารเรียน  

3. ชุดกิจกรรมรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมที�ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

นกัเรียนจะเรียนรู้ตามขั�นตอนที�กาํหนดไวซึ้� งสามารถศึกษาไดท้ั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

และเมื�อศึกษาครบตามขั�นตอนแลว้ นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

4. ชุดกิจกรรมแบบผสม เป็นชุดกิจกรรมที�มีการจดักิจกรรมหลากหลายบางขั�นตอน     

ครูอาจใช้วิธีบรรยายประกอบการใช้สื� อ บางขั�นตอนอาจให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง        

เป็นรายบุคคลและบางขั�นตอนอาจใหน้กัเรียนศึกษาความรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 
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 สุวิทย์ มูลคาํ และอรทัย มูลคาํ (2553 : 51) กล่าวถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�นํามาใช้
จดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี�   

1. ชุดกิจกรรมประกอบคาํบรรยายของครู สําหรับเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือการสอน              
ที�มุ่งเนน้การปูพื�นฐานใหทุ้กคนรับรู้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั มุ่งในการขยายเนื�อหาสาระใหช้ดัเจน
ยิ�งขึ�น ช่วยลดเวลาในการอธิบายของครูและเพิ�มเวลาใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัมากขึ�น 

2. ชุดกิจกรรมกลุ่ม สําหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 4 - 8 คน โดยใช ้        
สื� อการเรียนรู้ที�บรรจุในชุดกิจกรรม ฝึกทักษะเนื� อหาวิชา นักเรียนมีโอกาสทํางานร่วมกัน              
ใชใ้นการสอนกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ การสอนแบบศูนยก์ารเรียน เป็นตน้  
 3. ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ สําหรับเรียนด้วยตนเอง คือ 
นกัเรียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความตอ้งการและความสนใจ การทาํความเขา้ใจกบัเนื�อหาวิชา 
เพิ�มเติม นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่จดัในลกัษณะหน่วยการสอนย่อย 
หรือโมดูลเช่น ชุดวชิาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ 
 สุจิต เหมวลั (2555 : 35) กล่าวถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�นาํมาใช้จดัการเรียนรู้แบ่งเป็น  
3 ประเภท ดงันี�   

1. ชุดกิจกรรมประเภทสื�อสิ� งพิมพ์จดัทาํขึ�นเป็นชุด ๆ มี 2 ประเภท ได้แก่ ชุดกิจกรรม 
สาํหรับครู และชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน  

2. ชุดกิจกรรมประเภทวสัดุอุปกรณ์จัดทําเป็นชุด ๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม               
ตามวตัถุประสงค ์ 

3. ชุดกิจกรรมประเภทสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนาํองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ 
กิจกรรม มาจดัทาํในลกัษณะเป็นแอปพลิเคชั�นเป็นชุด ๆ ปฏิบติักิจกรรมตามโปรแกรมและขั�นตอน 
ที�กาํหนดไวใ้นแอปพลิเคชั�นนั�น ซึ� งเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ 
นกัเรียน 
 จากประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ประเภท คือ 
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบคาํบรรยาย 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม และ 3) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้รายบุคคล ผูว้ิจยัเลือกใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้               
ที�จะฝึกทกัษะในเนื�อหาวชิาที�เรียน นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล โดยศึกษาหาความรู้
ตามความสามารถ ตามศกัยภาพและความสนใจของตนเอง 
 องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั� น  ผู ้ส ร้างจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบของ              
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบหลกัอะไรบ้าง เพื�อจะได้นาํมากาํหนดองค์ประกอบของ        
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�จะสร้างขึ� น ซึ� งนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรม         
การเรียนรู้ไว ้ดงันี�  
 ชยัยงค์ พรหมวงศ ์และคณะ (2553 : 120) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 
4 ส่วน ไดแ้ก่  

1. คู่มือครูสําหรับใช้ชุดกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ และคู่มือสําหรับผูเ้รียนที�ตอ้งเรียน 
จากชุดกิจกรรม 

2. เนื� อหาสาระ สื� อการเรียนรู้ โดยจดัให้อยู่ในรูปของสื� อแบบประสม หรือกิจกรรม      
การเรียนการสอนแบบกลุ่ม และรายบุคคล ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

3. คาํสั�ง คาํชี�แจง หรือการมอบงาน เพื�อกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหก้บัผูเ้รียน 
4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงาน     

การคน้ควา้ และผลของการเรียนรู้ที�ไดจ้ากการวดัดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ 
 สุจิต เหมวลั (2555 : 46) กล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปไดด้งันี�   

1. ปกนอก  
2. ปกใน  
3. คาํนาํ 
4. สารบญั  
5. สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน  
7. ใบความรู้  
8. ชุดกิจกรรม/ชุดฝึกกิจกรรม  
9. แบบฝึกกิจกรรม  
10.  แบบทดสอบหลงัเรียน  
11.  บรรณานุกรม  
12.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
13.  เฉลย/แนวคาํตอบชุดกิจกรรม  
14.  เฉลยทดสอบหลงัเรียน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 50 - 51) กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้              
สรุปไดด้งันี�   

1. คู่มือ สาํหรับครูและนกัเรียนที�ใชชุ้ดกิจกรรม  
2. คาํสั�ง เพื�อเป็นแนวทางในการเรียน  
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3. เนื�อหาบทเรียนที�อยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทป ชุดการ์ตูน ฯลฯ  
4. กิจกรรมที�กาํหนดใหน้กัเรียนไดท้าํหรือคน้ควา้ต่อจากที�เรียนแลว้  
5. แบบทดสอบ สาํหรับประเมินผลเกี�ยวกบัเนื�อหาของบทเรียนนั�น 

 ทิศนา แขมมณี (2558 : 10 - 12) กล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปได้
ดงันี�   

1. ชื�อชุดกิจกรรม หมายถึง ชื�อกิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้  
2. ชื�อหน่วย หมายถึง หัวข้อย่อยที�ประกอบขึ� นเป็นชุดกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพ              

การเรียนรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ในแต่ละชุดกิจกรรม 
3. คาํชี� แจง สําหรับนักเรียนในการปฏิบติักิจกรรมในชุดกิจกรรมหมายถึง ขอ้แนะนํา                 

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากชุดกิจกรรมของนกัเรียน  
4. สาระการเรียนรู้ หมายถึง เนื�อหารายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม 
5. ตวับ่งชี� ในการเรียนรู้ หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ของเนื�อหาในหน่วยยอ่ย

ของชุดกิจกรรมตามที�หลกัสูตรกาํหนด  
6. เวลาที�ใช ้หมายถึง ระยะเวลาที�ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละหน่วยของชุดกิจกรรม 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย หมายถึง การกาํหนดงานที�จะใหน้กัเรียนปฏิบติั 
8. สื�อและอุปกรณ์ที�ใช ้หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ที�ใชก้บัการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม 
9. การประเมินผล หมายถึง การทดสอบความสามารถของนักเรียนหลังจากเรียน                  

ดว้ยหน่วยการเรียนในชุดกิจกรรม 
 จากองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบที�สําคญั 3 ส่วน คือ 1) คู่มือสําหรับครูและนักเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ เนื�อหาสาระ เป็นคู่มือสําหรับครูและนกัเรียนที�มีคาํชี�แจง วิธีการใช ้คาํแนะนาํ 
และแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครูไดศึ้กษา 2) เนื�อหาสาระและสื�อประเภทต่าง ๆ คือ ใบความรู้และ
แบบฝึกหดั 3) การวดัและประเมินผล เป็นการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนที�มีหลายรูปแบบ 
 ขั#นตอนการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั�นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสําคญัมากที�จะส่งผลให้ชุดกิจกรรม                       
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ โดยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขั�นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้
ดงันี�  
 ระพินทร์ โพธิ9 ศรี (2550 : 5) กล่าวถึง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั�นตอนดงันี�   

1. วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการเรียนรู้  
2. ออกแบบชุดกิจกรรม  
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3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของชุดกิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน  
4. ทดสอบภาคสนาม  
5. ทดลองหาประสิทธิภาพ 

 สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 44) กล่าวถึง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั�นตอน
ดงันี�   
 1. วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการจดัการเรียนรู้  
 2. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เพื�อวิเคราะห์เนื�อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้               
และกิจกรรมที�เป็นปัญหา  
 3. เลือกเนื�อหาที�เหมาะสม แบ่งเป็นบท เป็นตอน หรือเป็นเรื�อง เพื�อแกปั้ญหาที�พบ  
 4. ศึกษารูปแบบการสร้างชุดกิจกรรม และกาํหนดส่วนประกอบของชุดกิจกรรม  
 5. ศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูล เพื�อกําหนดเป็นจุดประสงค์ เนื� อหา วิธีการและ      
สื�อการเรียนรู้ ประกอบชุดกิจกรรมในแต่ละบทแต่ละตอน  
 6. เขียนเนื�อหาในแต่ละตอน ภาพประกอบแผนภูมิ และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับ       
จุดประสงคที์�ตั�งไว ้ 
 7. ใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ 
 8. นาํไปทดลองใชใ้นหอ้งเรียน และเก็บบนัทึกผลการใช ้ 
 9. นาํผลที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขส่วนที�บกพร่อง  
 10.  นาํไปใชจ้ริง 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2551 : 122 - 123) ไดก้ล่าวถึงขั�นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็น 10 ขั�น คือ  

1. กาํหนดหมวดหมู่เนื�อหาและประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ 
เป็นแบบสหวทิยาการ ตามที�เห็นเหมาะสม  

2. กาํหนดหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเนื�อหาวิชาการออกเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยประมาณ 
เนื�อหาวชิาที�ครูจะสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได ้ในหนึ�งสัปดาห์หรือหนึ�งครั� ง  

3. กาํหนดหัวเรื�อง ผูส้อนจะตอ้งถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรให ้
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนอะไรบา้ง แลว้กาํหนดออกมาเป็น 4 - 6 หวัเรื�อง  

4. กําหนดในมโนทัศน์และหลักการมโนทัศน์และหลักการที�กําหนดขึ� นจะต้อง
สอดคล้อง กบัหน่วยและหัวเรื�อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลกัเกณฑ์ที�สําคญัไว ้เพื�อเป็น
แนวทางจดัเนื�อหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั  
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5. กาํหนดวตัถุประสงค ์ใหส้อดคลอ้งกบัหวัเรื�องทั�วไปก่อนแลว้เปลี�ยนเป็นวตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรมที�ตอ้งมีเงื�อนไขและเกณฑก์ารเปลี�ยนพฤติกรรมไวทุ้กครั� ง  

6. กาํหนดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซึ� งจะเป็นแนว 
ทางเลือก และการผลิตสื�อการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที�ผูเ้รียนปฏิบติั 
เช่น การอ่าน บตัรคาํสั�ง ตอบคาํถาม เขียนภาพ ทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร์ เล่นเกม ฯลฯ  

7. กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช ้
แบบทดสอบอิงเกณฑ์เพื�อให้ผูส้อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้ว นักเรียน               
ไดเ้ปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวห้รือไม่  

8. เลือกและผลิตสื� อการสอนวสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการที�ครูใช้ถือ เป็นสื� อการเรียน      
การส อน  ทั� งสิ� น เมื� อผลิตสื� อการส อนของแต่ละหัว เรื� องแล้ว  ก็จัด สื� อการส อน เห ล่านั� น                       
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ในกล่อง ที�เตรียมไวก่้อนนาํไปทดลองหาประสิทธิภาพ  

9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื�อเป็นประกนัวา่ ชุดกิจกรรมที�สร้างขึ�น มีประสิทธิภาพ
ในการสอน ผู ้ส ร้างจําเป็นต้องสรุปเกณ ฑ์ ล่วงหน้า โดยคํานึงถึงหลักการที� ว่าการเรียน รู้               
เป็นกระบวนการเพื�อช่วยใหก้ารเปลี�ยนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล  
 10. การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที�ไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�ตั�งไว้
แล้ว สามารถนาํไปสอนผูเ้รียนได้ตามประเภทชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษา โดยกาํหนด
ขั�นตอน ในการใชด้งันี�   
  10.1  ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เพื�อพิจารณาพื�นความรู้เดิม  
  10.2  ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน  
  10.3  ขั�นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั�นสอน)  
  10.4  ขั�นสรุปผลการสอน เพื�อสรุปมโนทศัน์และหลกัการที�สาํคญั  
  10.5  ทาํแบบสอบหลงัเรียน เพื�อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ที�เปลี�ยนไป  
 ประภาพรรณ เส็งวงศ ์(2551 : 42 - 43) กล่าวถึง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั�นตอน
ดงันี�   
 1. สังเกตปัญหาและบนัทึกปัญหาที�เกิดจากเรียนรู้  

2. ศึกษาสาเหตุของปัญหาโดยพิจารณาปัญหาที�มีผลเสียต่อการเรียนรู้มากที�สุด 
3. ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร  
4. วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้  
5. ปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. กาํหนดโครงร่างกระบวนการแกปั้ญหาในสาระการเรียนรู้นั�น ๆ เป็นบท ๆ หรือเป็นตอน ๆ  
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7. ศึกษารูปแบบการเขียนชุดกิจกรรม  
8. กาํหนดส่วนประกอบภายในชุดกิจกรรม  
9. รวบรวมขอ้มูล เพื�อนาํมาเขียนทฤษฎี หลกัการ เนื�อหา วธีิการ ภาพ แผนภูมิ  
10.  ลงมือเขียนเนื�อหาแต่ละเล่ม  
11.  ปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญใหช่้วยพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  
12.  นาํไปทดลองใชส้อนในหอ้งเรียน  
13.  ประเมินผลการใชแ้ละการจดัการเรียนรู้  
14.  ปรับปรุงแกไ้ขส่วนที�บกพร่องใหส้มบูรณ์ 

 สุคนธ์ สินธพานนท ์(2551 : 18) กล่าวถึง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั�นตอนดงันี�   
1. เลือกหวัขอ้ กาํหนดขอบเขตและประเด็นสาํคญัของเนื�อหา ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในระดบัชั�น  
2. กาํหนดเนื�อหา โดยคาํนึงถึงความรู้พื�นฐานของนกัเรียน  
3. เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
4. สร้างแบบทดสอบ มี 3 แบบ คือ  

  4.1 แบบทดสอบวดัพื�นฐานความรู้เดิม เพื�อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้พื�นฐาน 
เพียงพอหรือไม่  
  4.2 แบบทดสอบยอ่ย เพื�อวดัความรู้หลงัจากเรียนจบในแต่ละเนื�อหายอ่ย  
  4.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน ใชป้ระเมินผลการเรียนรู้หลงัจบการศึกษา 
ชุดกิจกรรม  
 5. จดัทาํชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย  
  5.1 บตัรคาํสั�ง  
  5.2 บตัรปฏิบติัการและบตัรเฉลย (ถา้มี)  
  5.3 บตัรเนื�อหา  
  5.4 บตัรฝึกหดั และบตัรเฉลยบตัรฝึกหดั  
  5.5 บตัรทดสอบ และบตัรเฉลยบตัรทดสอบ 
 6. วางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีหลกัการสาํคญั คือ  
  6.1 นักเรียนมีบทบาทสําคญัในการทาํกิจกรรมด้วยตนเอง ครูเป็นผูค้อยชี� แนะและ 
ควบคุมการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
  6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายที�เหมาะสมกบัชุดกิจกรรม  
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  6.3 ฝึกให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์เป็นตน้  
  6.4 มีกิจกรรมที�ฝึกใหน้กัเรียนไดท้าํงานร่วมกบัผูอื้�น  
 7. รวบรวมและจดัทาํสื�อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค ์     
การเรียนรู้ 
 สุจิต เหมวลั (2555 : 41) กล่าวถึง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั�นตอนดงันี�   
 1. ศึกษาหลกัสูตรและเอกสารประกอบการใชห้ลกัสูตร  
 2. วเิคราะห์หลกัสูตร  

3. วเิคราะห์นกัเรียน  
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม วิเคราะห์องค์ประกอบ 

ของชุดกิจกรรม  
5. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้  
6. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัจิตวทิยาพฒันาการและจิตวทิยาการเรียนรู้  
7. ออกแบบการสร้างชุดกิจกรรม  
8. สร้างชุดกิจกรรม  
9. นําชุดกิจกรรมไปให้ผู ้เชี� ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้องสาระการเรียน รู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดฝึกกิจกรรม แบบทดสอบ โดยสอบถามความคิดเห็น
จากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 คน  

10. นาํชุดกิจกรรม ใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (IOC)  
11. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ  
12. นําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั� งที�  1 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก จ ํานวน 3 คน            

แลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพ  
13. นําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั� งที�  2 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มกลาง จํานวน 9 คน        

แลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพ 
14. นําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ครั� งที�  3 กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ จํานวน 30 คน       

แลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพ 
 กล่าวโดยสรุป ลําดับขั� นตอนที� สํ าคัญในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียน รู้มีดังนี�                 
1) วิเคราะห์ปัญหาจากการจดัการเรียนรู้ 2) ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร 3) ศึกษาทฤษฎี หลกัการ 
และแนวคิดที� เกี� ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ออกแบบกิจกรรม 5) ปรึกษา
ผูเ้ชี�ยวชาญแล้วปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 6) นําไปทดลองใช้เพื�อหาคุณภาพเครื� องมือ         
7) ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ 8) นาํไปใชส้อนจริง 
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 ประโยชน์และคุณค่าของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ย่อมทําให้มีคุณประโยชน์ต่อการเพิ�มคุณค่า                  
ในการเรียนการสอน โดยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้
ดงันี�  
 ตวงแสง ณ นคร (2549 : 228) กล่าวถึง ประโยชน์และคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สรุปไดด้งันี�   
 1. ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียน จะทาํใหน้กัเรียนสนใจการเรียนตลอดเวลา  
 2. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที� ดี เพราะเรียนช้าหรือเร็วได้ตามความสามารถ               
แต่ละบุคคล  
 3. ส่งเสริมและฝึกหัดให้นักเรียน รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ       
ต่อตนเองและสังคม  
 4. ช่วยลดบทบาทของครูจากการบรรยาย เป็นผูแ้นะนาํ ช่วยเหลือ โดยใช้ชุดกิจกรรม 
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แทนครู  
 5. นักเรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเอง จากแบบประเมินผลและเฉลยที� มีอยู ่                 
ในชุดกิจกรรม  
 6. แกปั้ญหาเรื�องความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียน 
ตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และตามโอกาสที�เอื�ออาํนวย  
 7. สร้างความพร้อมและความมั�นใจแก่ครู เพราะชุดกิจกรรมจดักระบวนการเรียนรู้     
การใชสื้�อการเรียนรู้ขอ้แนะนาํสาํหรับครูใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดท้นัที  
 8. ส่งเสริมการเรียนแบบต่อเนื�อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนาํชุดกิจกรรม 
ไปใชใ้นการเรียนดว้ยตนเองไดทุ้กสถานที�  
 9. ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนรู้ เพราะชุดกิจกรรมผลิตขึ� นอย่างเป็นระบบ             
โดยผู ้มีความรู้ความสามารถ มีการทดลองจนแน่ใจว่าใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์       
ที�ตั�งไว ้แลว้จึงนาํไปเผยแพร่ 
 สุคนธ์ สินธพานนท ์(2551 : 21) กล่าวถึง ประโยชน์และคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สรุปไดด้งันี�  
 1. นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะ       
การแสวงหาความรู้ ทกัษะการอ่าน และสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ  
 2. การทําแบบฝึกหัด ทําให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น และแก้ปัญหาเป็น สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา  
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 3. นักเรียนมีวินัยในตนเอง ด้วยการปฏิบัติตามขั�นตอนที�กําหนดไวใ้นชุดกิจกรรม      
การตรวจตราแบบฝึกหดัดว้ยตนเองจะทาํใหน้กัเรียนรู้จกัฝึกตามกติกา  

4. นักเรียนรู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น รับฟังความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั ฝึกความเป็น 
ประชาธิปไตย อนัเป็นพื�นฐานสาํคญัของการอยูร่่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย  

5. การใช้ชุดกิจกรรมนอกเวลาเรียน ขึ�นอยู่กบัการออกแบบของครูที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง 

สุจิต เหมวลั (2555 : 38 - 39) กล่าวถึง ประโยชน์และคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สรุปไดด้งันี�   

1. สามารถจดัเนื� อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด      
ของนกัเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้ 
มาใชเ้พื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

3. จดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น 
ทาํเป็น  

4. สามารถจดักิจกรรมโดยผสมผสานบูรณาการเชื�อมโยงกบัองค์ความรู้อื�น ๆ อย่างได ้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั�งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

5. สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียนรู้ สิ�งอาํนวยความสะดวก เพื�อให ้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ไดต้ลอดเวลาทุกสถานที�  

6. เป็นเครื�องมือในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที�เรียนอ่อน เรียนช้า และนักเรียนที�มี 
ความบกพร่องในการเรียนรู้  

7. เป็นเครื�องมือในการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนที�เรียนเก่ง เรียนรู้ไดเ้ร็ว  
8. เป็นเครื�องมือในการทบทวนเนื�อหา บทเรียน และฝึกซํ� าใหเ้กิดความชาํนาญ  
9. ฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

และเตม็ศกัยภาพ  
10.  ฝึกนกัเรียนดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ดา้นความรับผิดชอบ รักการทาํงานและ 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้
 กล่าวโดยสรุป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประโยชน์และคุณค่าต่อนกัเรียน คือ ส่งเสริมให้
นัก เรียนรู้จัก  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก คิดเป็น ทําเป็น และแก้ไขปัญ หาได้ มีวินัย                         
และความรับผิดชอบและมีประโยชน์ต่อครูคือ ครูใช้พฒันาทักษะการเรียนรู้และครูมีทิศทาง              
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ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร นอกจากนี� ยงัมีประโยชน์ต่อการศึกษาคือ เป็นทางเลือก                    
ใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทาง ในการจดัการเรียนรู้ 

การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ�งสาํคญัที�จะทาํให้ผูส้ร้างมั�นใจไดว้า่

เนื�อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้โดยมีนกัการศึกษากล่าวถึง
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงันี�  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556 : 9 - 12) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีดงันี�  
 1. เกณฑป์ระสิทธิภาพ  
  เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของ              
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม หากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพถึงระดบัที�กาํหนดแลว้ก็แสดงวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั�นก็มีคุณค่าที�จะนาํไปสอน
นกัเรียนได ้การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ กระทาํไดโ้ดยการกาํหนดผลของพฤติกรรมนกัเรียน              
2 ประเภท ไดแ้ก่  
  1.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื�อง หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมขั�นสุดทา้ย หรือประสิทธิภาพของผลลพัธ์  
 2. การกาํหนดค่าประสิทธิภาพ  
  การกาํหนดค่าประสิทธิภาพ หรือการกาํหนดเกณฑ์ โดยปกติเนื�อหาที�เป็นความรู้
ความจาํ มักจะตั�งไวสู้งสุดแล้วลดตํ�าลงมาคือ 90/90, 85/85 และ 80/80 ส่วนเนื�อหาที�เป็นทักษะ
อาจจะตั�งไว ้ตํ�ากว่านี�  เช่น 75/75 ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี�ย เมื�อเทียบกบัคะแนนเต็ม 
ตอ้งมีค่าสูง จึงจะชี�วา่มีประสิทธิภาพ  
  เกณฑป์ระสิทธิภาพ เช่น 80/80 มีความหมายดงันี�   
  80 ตวัแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการนาํคะแนนที�นกัเรียนทาํได ้
ระหว่างเรียน หรือระหว่างการทดลอง มาหาค่าเฉลี�ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ� งต้องได้ไม่ตํ�ากว่า               
ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เกิดจากการนาํคะแนนที�นกัเรียนทาํไดจ้าก 
การวดั เมื�อสิ�นสุดการเรียนหรือการทดลอง มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทียบเป็นร้อยละ ซึ� งตอ้งไดไ้ม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 80 
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 3. ขั�นตอนการหาประสิทธิภาพ  
  เมื�อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ� นเป็นตน้แบบแล้ว ตอ้งนาํชุดกิจกรรมการรู้ไปหา
ประสิทธิภาพตามขั�นตอนต่อไปนี�   
  3.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี� ยว (1 : 1) เป็นการทดลองประสิทธิภาพ                      
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับผูเ้รียน 1 - 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง โดยทดลองกับ                 
เด็กอ่อนก่อน ทําการปรับปรุง แล้วทดลองกับเด็กปานกลาง แล้วจึงนําไป ทดลองกับเด็กเก่ง                  
โดยปกติคะแนนที�ไดจ้ะตํ�ากวา่เกณฑ ์  
  3.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) เป็นการทดลองประสิทธิภาพ               
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบัผูเ้รียน 6 - 10 คน คละผูเ้รียนทั�งเก่งและอ่อน คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้
ปรับปรุง ซึ� งในครั� งนี�คะแนนจะเพิ�มขึ�นเกือบเท่าเกณฑ ์ 
  3.3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) เป็นการทดลองประสิทธิภาพ               
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบัผูเ้รียนทั�งชั�น คละผูเ้รียนทั�งเก่งและอ่อน คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพแลว้
ทาํการปรับปรุง ซึ� งในครั� งนี�  ผลที�ได้ควรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ที�ตั�งไว ้จึงจะสามารถนาํไปใช้จริงได้
ต่อไป  

บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 103) กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้           
มีดงันี�   

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เป็นคาํที�บ่งบอกวา่ชุดกิจกรรมนั�น สามารถพฒันา 
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื�องหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์หรือกิจกรรมที�กําหนดให ้       
โดยเก็บขอ้มูลของจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมหรือแผนการจดัการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ         
ซึ� งสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการและความงอกงามของนกัเรียนได ้โดยทั�วไปคาํนวณจาก
คะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบยอ่ย หรือคะแนนจากพฤติกรรมการเรียน  

2. ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เป็นค่าที�บ่งบอกว่าชุดกิจกรรมนั�นสามารถส่งผลให ้       
นักเรียนเกิดสัมฤทธิ9 ผลหรือไม่ บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป็นไปตามที�กาํหนดไวม้ากน้อยเพียงใด         
ซึ� งคาํนวณจากคะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนของนกัเรียนทุกคน 
 จากขอ้มูลเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ผลการประเมินที�ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ� งเป็นส่วนที�สําคญั ที�ครูผูส้อนจะตอ้งทาํการพฒันา ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
เพื�อให้การจดัการเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพฒันานกัเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์      
ที�กาํหนดไว ้ซึ� งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ ย่อมทาํให้เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน      
อยา่งแน่นอน 
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การสอนแบบโฟนิกส์ 
 การสอนแบบโฟนิกส์ เป็นวิธีการสอนโดยใช้การออกเสียงเป็นตัวกําหนดและให้
ความสําคญักับเสียงของตวัอกัษรและการสะกดคาํ ซึ� งเป็นจุดเริ�มต้นในกระบวนการสอนอ่าน
เบื�องตน้ ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  
 ความหมายของการสอนแบบโฟนิกส์ 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความหมายของการสอนแบบโฟนิกส์ไว ้ดงันี�  
 เจมส์ และแพทริเซีย (James and Patricia. 1967 : 75) กล่าววา่ การสอนแบบโฟนิกส์เป็น  
การประยกุตว์ชิาที�วา่ดว้ยเสียงของภาษา (Phonetics) เพื�อใชใ้นการสอนการอ่าน 
 ฮฟัส์ (Hughes. 1972 : 2) ได้กล่าวว่า การสอนแบบโฟนิกส์นั� น เป็นการสอนการอ่าน 
ตั�งอยูบ่นพื�นฐานความสัมพนัธ์ของเสียงและตวัอกัษร เพื�อสร้างความเขา้ใจระหวา่งตวัอกัษรต่าง ๆ 
และเสียงอ่านที�เกิดจากตวัอกัษรนั�น ๆ 
 แจนนูซี (Jannuzi. 1997 : 186) กล่าวว่า วิธีการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบโฟนิกส์
(Phonics Instruction) เป็นแนวทางหนึ�งในการสอนการอ่านและการสะกดคาํโดยเนน้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเสียงและสัญลกัษณ์ของเสียง มกัใชใ้นการสอนระดบัเบื�องตน้หรือระดบัประถมศึกษา 
 เรย์เนอร์ และคณ ะ (Rayner and et al. 2002 : 86) ให้ความหมายของการสอนแบบ                 
โฟนิกส์ว่า เป็นรูปแบบการเรียนภาษาโดยการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียงที�มี
หน่วยเสียงย่อยต่าง ๆ ผูเ้รียนได้รับการสอนให้เรียนรู้การใช้ความรู้เกี�ยวกับเสียงของพยญัชนะ              
และสระเหล่านี�  เพื�ออ่านออกเสียงต่าง ๆ 
 สปาฟฟอร์ด และกรอสเซอร์ (Spafford and Grosser. 2005 : 104) กล่าวว่า โฟนิกส์ คือ 
การสอนให้ผูอ่้านเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปกับเสียง เพื�อนําความเชื�อมโยงนั� นไปใช ้              
ในการอ่านถอดรหสั และการสะกดคาํ 

เอ ล เด รด จ์  (Eldrege. 2005 : 42 - 43) ก ล่ าวว่ า  โฟ นิ ก ส์ เป็ น ยุท ธ วิ ธี ห นึ� ง ที� เด็ก ใช ้                 
ในการสังเกตแยกแยะคาํ (Word Identification) ดว้ยการอาศยัวิธีการออกเสียง ซึ� งเด็กตอ้งมีความรู้
เกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างเสียงกับตวัอกัษร ความสามารถในการแบ่งแยกหน่วยเสียงและ
ความสามารถในการประสมหน่วยเสียง เพื�อออกเสียงเป็นคาํ 
 นํ� าทิพย์ ขจรบุญ (2553 : 9) กล่าวว่า โฟนิกส์เป็นเรื� องของเสียง เพราะคําว่า Phonics                    
มาจากคาํวา่ Phone ที�แปลวา่ เสียง แต่ในที�นี� โฟนิกส์ หมายถึง เสียงในภาษาซึ� งเน้นเสียงของพยญัชนะ 
และสระ โดยแต่ละตวัจะมีเสียงเฉพาะที�ผูเ้รียนจะตอ้งเปล่งเสียงพยญัชนะและสระใหถู้กตอ้ง 
 จากคําจาํกัดความของการสอนแบบโฟนิกส์สรุปได้ว่า การสอนแบบโฟนิกส์เป็น         
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนออกเสียงความสัมพนัธ์ของตวัอกัษรและเสียงของตวัอกัษร
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ซึ� งมีหน่วยเสียงที�สัมพนัธ์กนั การสะกดพยญัชนะ และสระ นาํมาผสมเป็นคาํศพัทที์�มีพยญัชนะตน้ 
และตวัสะกดต่างกนั แต่มีสระเหมือนกนั 
 ความเป็นมาของการสอนแบบโฟนิกส์ 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของการสอนแบบโฟนิกส์ไว ้ดงันี�  
 แฮนด์ค็อก และวินเกิร์ท (Handcock and Wingert. 1996 : 62) กล่าวว่า การเรียนการสอน
แบบโฟนิกส์ไดพ้ฒันามาตั�งแต่ศตวรรษที� 17 เนื�องจากมีหนงัสือมากมายที�เกี�ยวกบัโฟนิกส์ไดถู้ก
พิมพ์ขึ�นมา เพื�อช่วยในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เช่น McGuffey’s Eclectic First Reader for 
Young Children ซึ� งถูกนาํมาใช้ในปี 1830s จนถึง 1920s แต่หลงัจากนั�นโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกากลบัหันมานิยมวิธีการสอนแบบ Look-and-Say คือ การสอนการอ่านที�เน้นการจดจาํคาํ 
(Memoration of Sight Words) เป็นคาํ ๆ ไปจากคาํที�กาํหนดใหโ้ดยผูเ้รียนไม่ไดรั้บการสอนเกี�ยวกบั
เสียงหรือสัญลกัษณ์ของเสียงและตวัสะกดต่าง ๆ ที�ท่องจาํ 
 บราวน์ (Browne. 1996 : 27) กล่าวไวว้่า การสอนแบบโฟนิกส์เป็นวิธีที� นิยมใช้สอน              
การอ่านมากในช่วงกลางของศตวรรษที� 19 แมจ้ะไดรั้บความนิยมลดลงบา้งในช่วงยุค 50 (1950s) 
แต่วธีินี� ถูกนาํมาใชส้อนอ่านในโรงเรียนต่อมาจนกระทั�งปัจจุบนั 
 วลิสัน (Wilson. 2000 : 67) ไดก้ล่าววา่ การสอนแบบโฟนิกส์เป็นเพียงการฟื� นฟูการสอน
แบบ Look-and-Say อย่างไรก็ตามยงัมีครูรุ่นเก่า ๆ และสถาบนัการอบรมครูหลายแห่งยงัยอมรับ  
การสอนแบบโฟนิกส์อยู ่แมว้า่ครูรุ่นใหม่จะเห็นดว้ยและสนบัสนุนการสอนภาษาโดยรวม หนงัสือ
เกี�ยวกับการสอนแบบโฟนิกส์เริ� มหายาก ครูรุ่นใหม่ไม่มีพื�นฐานความรู้เกี�ยวกับการสอนแบบ        
โฟนิกส์ ไม่นานนกัปัญหาเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการอ่านก็เริ�มขึ�นอีกครั� งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัญหาการอ่านไดเ้กิดการถกเถียงกนัในวงกวา้งโดยเฉพาะวงการศึกษา รวมถึงการเมืองและศาสนา 
เนื�องจากความผิดหวงัที�เด็ก ๆ ไม่มีพฒันาการดา้นทกัษะทางภาษาต่าง ๆ เพียงพอ พ่อแม่ต่างเห็นวา่
ทกัษะการสะกดคาํดอ้ยลงอยา่งมากโดยเห็นไดช้ดัจากคะแนนการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานของรัฐ 
ดังนั� นพวกเขาจึงหันกลับมาใช้การสอนแบบเก่าคือการสอนแบบโฟนิกส์ ทาํให้ธุรกิจการขาย
หนงัสือโฟนิกส์และโรงเรียนสอนโฟนิกส์เกิดขึ�นอยา่งกวา้งขวาง รัฐแคลิฟอร์เนียถึงกบัประกาศให้
ตอ้งมีการสอนแบบโฟนิกส์ในโรงเรียน จากนั�นรัฐอื�น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทาํตาม 
 จากความเป็นมาของการสอนแบบโฟนิกส์สรุปไดว้า่ แต่ละยคุแต่ละสมยัไดรั้บความนิยม
ในการจดัการเรียนการสอนแตกต่างกนัไป การสอนแบบโฟนิกส์ไดรั้บความนิยมและอาจจะไม่นิยม
ในแต่ละสมัย แต่อย่างไรก็ตาม การสอนแบบโฟนิกส์ยงัคงสามารถพฒันาทักษะให้กับเด็ก ๆ                   
ได้เป็นอย่างดี เนื�องจากโฟนิกส์เป็นพื�นฐานที�สําคญัในการพฒันาทักษะทั�ง 4 ด้านให้กับเด็ก ๆ            
ในการเรียนรู้ภาษานั�น ๆ  
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 ความสําคัญของการสอนแบบโฟนิกส์ 
 การสอนแบบโฟนิกส์มีความสําคญัในการนาํเสนอความสัมพนัธ์ของเสียงและตวัอกัษร 
เพื�อนาํมาช่วยในการสอนอ่าน ซึ� งนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการสอนแบบโฟนิกส์ไว ้
ดงันี�  
 ฮฟัส์ (Hughes. 1972 : 2 - 8) กล่าวถึง การสอนภาษาในระหว่างศตวรรษที� 19 วา่ เริ�มตน้ 
การสอนเด็ก ๆ ดว้ยระบบตวัอกัษร การดาํเนินการสอนภาษาแบบโฟนิกส์นั�นก็เพื�อดึงความสนใจ
ของเด็กให้ รู้จักตัวอักษรที� เป็นตัวพิ มพ์ในภาษาเขียนและเข้าถึงเสียงของอักษรเหล่านั� น                      
แมใ้นการอ่านจริงก็ไดเ้ห็นคาํและเดาคาํจากบริบทช่วยหรือจากภาพประกอบ แต่บางครั� งพวกเขา              
ก็ไม่อาจเลี�ยงกบัการเผชิญคาํต่าง ๆ ที�เขาไม่เคยรู้หรือจดจาํโดยการมองเห็นมาก่อน ซึ� งชดัเจนว่า              
เด็ก ๆ ตอ้งการตวัช่วยที�จาํเป็นเพื�อแปลรหสัคาํที�ไม่คุน้เคย 
 แลพ และฟลดั (Lapp and Flood. 1992 : 104) กล่าววา่ การสอนแบบโฟนิกส์ช่วยส่งเสริม
ความสามารถที�ทาํให้นกัเรียนแยกแยะหน่วยเสียงและเชื�อมโยงหน่วยเสียงได้ สามารถนาํความรู้      
ที�ไดรั้บเกี�ยวกบัการกาํเนิดเสียง ไปวเิคราะห์เมื�ออ่านคาํศพัทใ์หม่ 
 บราวน์ (Browne. 1996 : 27) กล่าวว่า การสอนแบบโฟนิกส์เหมาะสําหรับเด็กที�มีปัญหา
ดา้นการอ่าน เพราะช่วยให้เด็กเกิดการตระหนกัรับรู้ระบบเสียงในภาษา (Phonological Awereness) 
ซึ� งเป็นทักษะพื�นฐานสําคญัของกระบวนการอ่าน และช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจเรื� อง
ความสัมพนัธ์รูปแบบคาํพดูกบัรูปแบบคาํเขียน 
 เยซิ ล -แด็กลี  (Yesil-Dagli. 2011 : 15 - 29) ก ล่าวว่า การตระห นัก รู้ใน ห น่ วยเสี ยง 
(Phonological Awereness) เป็นความสามารถที�จะแยกแยะและสร้างเสียงเป็นคําพูด โดยปกติ                
ขั�นแรกของการตระหนกัรู้ในหน่วยเสียงคือ การแยกแยะเสียงตน้คาํ ความคล่องแคล่วในการบอก
เสียงตน้ของคาํที�จะดูไดจ้ากความเร็วในการระบุเสียงในเวลาอนัสั�น เช่น ใน 3 วนิาที การศึกษาของ         
เยซิล-แด็กลี ยงัชี� ให้เห็นอีกว่านกัเรียนที�มีการตระหนกัรู้ในหน่วยเสียงเป็นอยา่งดีจะแสดงให้เห็น
ความสามารถในการอ่านในระดับปฐมวยั นอกจากนี� ยงัได้กล่าวถึงระดับขั�นของพัฒนาการ                      
ทางการอ่านเขียน ขั�นแรกคือขั�นก่อนการอ่านเป็นขั�นที�เด็กเรียนรู้วา่ภาษาพูดประกอบดว้ยเสียงและ 
ภาษาเขียนประกอบดว้ยตวัอกัษร และบางคาํมีเสียงขึ�นตน้หรือเสียงลงทา้ยเหมือนกนั ขั�นต่อมาคือ         
ขั�นริเริ� มการอ่าน ซึ� งโดยทั�วไปจะอยู่ในวยัอนุบาลและประถมศึกษาปีที�  1 เด็กจะมุ่งเน้นไปที�          
ความคล่องแคล่วในการอ่านเขียน แต่ละขั�นจะพัฒนามาจากขั�นก่อนหน้าและสามารถทํานาย                  
ถึงขั�นต่อไปได ้
 จากความสําคญัของการสอนแบบโฟนิกส์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสอนแบบโฟนิกส์เป็น
วิธีการสอนการออกเสียงอย่างเป็นระบบ เพื�อฝึกฝนให้นักเรียนไดว้ิเคราะห์เสียงกบัตวัอกัษร และ
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แยกแยะความแตกต่างของเสียงต่าง ๆ ทาํให้นกัเรียนสามารถถอดรหสัตวัอกัษรที�เห็นออกมาเป็นคาํ 

และอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ประเภทของการสอนแบบโฟนิกส์ 

 การสอนแบบโฟนิกส์มีด้วยกนัหลายประเภท ส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงการอ่านออกเสียง 
เพื�อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัตวัอกัษรและเสียงตวัอกัษร โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประเภทของการสอน

แบบโฟนิกส์ไว ้ดงันี�  
 ฮาร์ริส และฮอด์จ (Harris and Hodges. 1995 : 186) กล่าวว่า ประเภทของการสอน

แบบโฟนิกส์มี 11 ประเภท ดงันี�  

 1. การออกเสียงตามอกัษร (Letters Phonics) เป็นการสอนโดยเน้นออกเสียงของอกัษร       
แต่ละตวัเป็นหลกั 

 2. การสอนออกเสียงเป็นคาํ (Whole - word Phonics) เป็นการสอนอ่านเป็นคาํ โดยไม่แยก

เสียงของตวัอกัษรในคาํ 
 3. การออกเสียงควบกลํ� า (Cluster Phonics) เป็นการสอนเสียงที� เน้นเสียงควบกลํ� า               

ของตวัอกัษร 
 4. การวิเคราะห์การออกเสียง (Analytic Phonics) เป็นการสอนวิเคราะห์เสียงของ

ตวัอกัษรแต่ละตวั ซึ� งเป็นการอ่านออกเสียงส่วนประกอบของคาํ 

 5. การสังเคราะห์การออกเสียง (Synthetic Phonics) เป็นการสอนอ่านที�ฝึกให้นักเรียน
เรียนรู้ เสียงของตวัอกัษร การผสมตวัอกัษรหรือเรียกวา่การสะกดคาํ 

 6. การออกเสียงแบบอุปนยั (Inductive Phonics) เป็นการสอนโดยเริ�มจากการยกตวัอยา่ง
จากส่วนย่อย ๆ เป็นสิ� งแรก หลังจากนั� นจึงให้ผูเ้รียน สรุปออกมาเป็นกฎ ซึ� งเป็นการเรียนจาก

ส่วนยอ่ยไปหาส่วนรวม โดยเริ�มจากการสอนอ่านสะกดคาํก่อนแลว้จึงมาสอนอ่านคาํในภายหลงั 

 7. การออกเสียงแบบนิรนัย (Deductive Phonics) เป็นการสอนกฎหรือข้อมูลเกี�ยวกับ
ภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นสิ�งแรก หลงัจากนั�นจึงยกตวัอยา่งเสียงจากคาํนั�น ๆ เป็นการเรียนจากส่วนรวม

ไปหาส่วนยอ่ย โดยเริ�มสอนจากคาํก่อนแลว้จึงมาสอนสะกดคาํในภายหลงั 

 8. การออกเสียงโดยนัย (Implicit Phonics) เป็นการสอนคําเพิ�มเติมจากคําที� กล่าว       
ออกมาแลว้โดยใชก้ารตีความหมายจากถอ้ยคาํ 

 9. การออกเสียงที�ชดัเจน (Explicit Phonics) เป็นการสอนกระบวนการออกเสียงที�ฝึกให้
ผูเ้รียนออกเสียงไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง 
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 10. การออกเสียงที�แท้จริง (Intrinsic Phonics) เป็นวิธีการฝึกออกเสียงจากหน่วยเสียง
อยา่งเป็นระบบ 
 11. การออกเสียงเพิ�มเติม (Extrinsic Phonics) โดยใชก้ารสอนออกเสียงเป็นเครื�องมือช่วย
ในการเรียนรู้เพิ�มเติมมากกว่าการเป็นส่วนหนึ� งในการสอนอ่าน มีการแยกแบบฝึกหัดมาใช ้               
ในการสอน ซึ� งเป็นช่วงเวลาเพิ�มเติม 
 เฮมเพนสตอล (Hempenstall. 2002 : 4 - 29) ได้ให้คาํแนะนําว่า ประเภทของการสอน
แบบโฟนิกส์แบ่งออกเป็นสองประเภทซึ� งเกี�ยวกับกระบวนการสอนคือ Synthetic Phonics และ
Incidental Phonics โดยกระบวนการสอนแบบแรกนั� นมีความตั� งใจเจาะถึงรายละเอียดของ
กระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ� งผู ้สอนเป็นหลัก (Teacher Direct) และตั� งอยู่บนพื�นฐาน                
การวิเคราะห์อย่างมีหลักเหตุและผล อาจเกี�ยวข้องกับการฝึกฝนอย่างกวา้งและเวน้ระยะของ                
ทกัษะต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดและการประเมินผลอย่างต่อเนื�องของความก้าวหน้า ส่วน Implicit 
Phonics นั�นเน้นกระบวนการรับผิดชอบในการสร้างความคุน้เคยของเสียง ของภาษาหรือคาํพูด 
สนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ แต่มีผูเ้รียนหลายคนที�ประสบปัญหา  
ความยากลาํบากในการทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเสียงและการสะกดคาํ เนื�องจากมีขอ้จาํกดั
ของโอกาสที�เจาะจงลงไปที�ส่วนประกอบของคาํในบางกิจกรรม 
 คาร์ไนน์ และคณะ (Carnine and et al. 2004 : 39) ได้แบ่งประเภทของการสอนแบบโฟนิกส์
ไวด้งันี�  
 1. โฟนิกส์แบบสังเคราะห์เสียง (Synthetic Phonics) เด็กเรียนรู้วิธีการใช้ตวัอกัษรหรือ
ประสมตวัอกัษรใหเ้ป็นเสียงต่าง ๆ และวธีิการประสมเสียงต่าง ๆ นั�นดว้ยกนั เพื�อจะสร้างคาํต่าง ๆ  
 2. โฟนิกส์แบบวิเคราะห์เสียง (Analytic Phonics) เด็กเรียนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัอกัษรกบัเสียง จากที�ไม่เคยเรียนมาก่อน เพื�อจะไดรู้้จกัแยกเสียงของตวัอกัษร 
 3. โฟนิกส์แบบเปรียบเทียบตามการออกเสียง (Analogy - based Phonics) เด็กเรียนรู้ที�จะใช้
ส่วนคาํต่าง ๆ เพื�อที�จะสามารถอ่านคาํใหม่ที�มีรูปแบบเดียวกนั กลุ่มคาํเดียวกนั (word family) 
 4. โฟ นิ กส์แบ บ ส ะกดคํา  (Phonics Through Spelling) เด็กจะเรียน รู้ที� เป็ น ส่ วน คํา 
Phonemes และเพื�อใหค้าํโดยการเขียนตวัอกัษรสาํหรับ Phonemes 
 5. โฟนิกส์แบบการอ่านจากสิ� งที� ไม่ มีในเนื� อหาที�ก ําลังอ่าน (Embedded Phonics)              
เด็กได้รับการสอนความสัมพนัธ์ของเสียงและตวัอกัษรในระหว่างการอ่านข้อความที�เชื�อมต่อ 
(ตั� งแต่เด็กพบความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษรเสียงที�แตกต่างกันที�พวกเขาอ่าน วิธีการนี�                  
ไม่เป็นระบบหรือชดัเจน) 
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 6. เสียงท้ายที� มีสัมผ ัสคล้องจอง (Onset - rime) เป็นการสอนที� เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สําหรับเด็กที�มีขอ้จาํกดัในการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียง เนื�องจากวิธีการนี� เด็กไม่จาํเป็นตอ้ง
แยกหน่วยเสียงทีละเสียง ทุกเสียงในคาํ 
 ฟอกซ์ (Fox. 2008 : 7 - 8) ไดจ้ดัประเภทของการสอนแบบโฟนิกส์ไว ้ดงันี�  
 1. การสอนด้วยโฟนิกส์แบบสังเคราะห์เสียง (Synthetic Phonics) เป็นวิธีโฟนิกส์                          
ที� เริ� มจากการเรียนรู้หน่วยเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวไปจนถึงการเรียนรู้คาํทั� งหมด นักเรียน                
ออกเสียงคาํใหม่ โดยเริ�มจากการผสมเสียงของตวัอกัษร เช่น นักเรียนตอ้งเรียนรู้เสียงตวัอกัษร s 
เป็นตวัแทน /s/, i สัญลกัษณ์ /i/ และ t สัญลกัษณ์ /t/ หลงัจากนั�นนักเรียนจะผสม 3 เสียงนี� ดว้ยกนั
เพื�อจะออกเสียง /sit/ และในการฟังคาํอ่านเป็นคาํวา่ sit 
 2. การส อน โฟ นิ กส์ แบ บ วิ เคราะห์ เสี ยง (Analytic Phonics ห รือ Implicit Phonics)            
เป็นวธีิโฟนิกส์ที�เริ�มสอนจากคาํทั�งหมดแลว้นาํมาวเิคราะห์แต่ละเสียงแลว้กลบัมาอ่านเป็นคาํอีกครั� ง 
นกัเรียนจะเรียนรู้คาํก่อนแลว้ครูจะสอนทีหลงั หรือเพื�อส่งเสริมให้พบเสียงที�มาจากตวัอกัษรและ
หลีกเลี�ยงการสอนนกัเรียนออกเสียงหน่วยคาํนั�น เช่น นักเรียนจะเรียนคาํที�มีสระเสียงสั� นของ /a/  
คาํวา่ bat หลงัจากนั�นครูจะเขียน bat บนกระดาน และบอกให้นกัเรียนใส่ใจสระ /a/ หลงัจากนั�นครู
จะเขียนคําที�นักเรียนรู้แล้วว่าจะอ่านอย่างไร เช่น fan, man, Sam, bad, ham และ map ทุกคน              
จะพิจารณารายการคาํและสรุปวา่ a ตวัเดียวในคาํสระเสียงสั�นใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย /a/  
 3. การสอนโฟนิกส์แบบการอ่านจากสิ�งที�มีในเนื�อหาที�กาํลงัอ่าน (Embedded Phonics) 
เป็นการสอนที�ไม่ได้ระบุในวิธีโฟนิกส์จะสอนตามที�ต้องการ คือครูสอนแค่เสียงของตวัอกัษร                 
ที�นกัเรียนกาํลงัอ่าน เพราะหนงัสือแต่ละเล่มมีชุดคาํที�แตกต่างกนัและเป็นไปไดที้�หลายคาํนี� น่าจะมี
รูปแบบของเสียงแต่ละตวัอกัษร การสอนดว้ยวิธีนี� ไม่สอนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษรและเสียง
ตามลาํดบั 
 4. การสอนโฟนิกส์แบบเปรียบเทียบ (Analogy Phonics) เป็นรูปแบบการเรียนที�นกัเรียน
สามารถทาํนายคาํไดแ้ละรู้วิธีในการใชส่้วนคาํต่าง ๆ หรือหน่วยคาํที�เขารู้แลว้ เพื�อที�จะสามารถอ่าน
คาํใหม่ที�มีรูปแบบเดียวกันเป็นคาํในกลุ่มเดียวกนั (Word Family) เช่น กลุ่มคาํ it มี sit, fit and lit             
ครูสอนนักเรียนออกเสียงและสะกดคําในกลุ่มคําเดียวกัน และเน้นการอ่านและการเขียน              
อยา่งกวา้งขวาง เช่น คาํที�มี /it/ มาจากสมาชิกกลุ่มคาํ it 
 5. การสอนโฟนิกส์แบบการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) เป็นรูปแบบ                 
การเรียนแบบวิเคราะห์โดยนกัเรียน เพื�อวิเคราะห์คาํยาว ๆ เป็นกลุ่มคาํ สามารถดูคาํออก Prefixes, 
Suffixes และรากคาํในภาษากรีกและภาษาละติน และกลุ่มคาํเหล่านี� จะมีอิทธิพลในความหมาย                   
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ของคาํ นักเรียนเรียนพยางค์หลักต่าง ๆ พยางค์จะแทนเสียงอย่างไรในคาํที�มีหลายพยางค์ เช่น               
dem-on-state 
 จากประเภทของการสอนแบบโฟนิกส์ สรุปได้ว่า ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัได้เลือกใช้
วิธีการสอนโฟนิกส์แบบสังเคราะห์เสียง (Synthetic Phonics) เป็นวิธีการสอนโฟนิกส์ที� เริ� มจาก        
การเรียนรู้หน่วยเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว แล้วจึงผสมเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวเป็นคํา                        
ทาํใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาํนั�น ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
 ขั#นตอนของการสอนแบบโฟนิกส์ 
 ขั�นตอนของการสอนแบบโฟนิกส์เป็นขั�นตอนในการสอนนักเรียนให้ได้รู้จกัตวัอกัษร
และเสียงตวัอกัษร จนสามารถอ่านออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงขั�นตอน
ของการสอนแบบโฟนิกส์ไว ้ดงันี�  
 อินทิรา ศรีประสิทธิ9  (2551 : 14 - 15) กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2000 คณะกรรมการการอ่าน
แห่งชาติ (National Reading Panel : NRP) และสถาบันการอ่านออกเขียนได้แห่งสหรัฐอเมริกา 
(National Institute for Literacy)ได้สรุปในรายงานเรื�องการอ่านตอ้งมาก่อน : วิธีการสอนเด็กให้
อ่านเก่ง (Put Reading First : How to Teach Children to Read) ซึ� งเปรียบเสมือนคมัภีร์การสอนอ่าน
ภาษาองักฤษในยุคใหม่ว่า ในการแก้ปัญหาการอ่านของเด็ก ๆ ต้องได้รับการสอนอ่านด้วยวิธี                  
ที�มีประสิทธิผลและมีกระบวนการสอนที�เป็นระบบตามขั�นตอน ซึ� งรวมถึงองค์ประกอบที�สําคญั
ของการสอนอ่านที�ไดผ้ล (Essential Component of Effective Reading Instruction)โดยมี 4 ขั�นตอน       
ใน ก ารส อน อ่าน  ที� เป็ น แบ บ ล่ างไป บ น  (Buttum - up) ซึ� ง เริ� ม จาก  1) Phonemic Awareness 
ความสามารถในการไดย้ิน รับรู้ และการแยกแยะหน่วยเสียง (phonemes) ต่าง ๆ ของภาษาองักฤษ
ได้ ตลอดจนสามารถควบคุมการใช้  (Manipulate) หน่วยเสียงของบทพูด (Speech Sounds)                
ที�ประกอบเป็นพยางค์ (Sysllables) และคาํ (Words) 2) Phonics องค์ความรู้เกี�ยวกบัความเชื�อมโยง
ระหวา่งตวัอกัษรกบัเสียง (Letters Sound Correspondence) 3) Fluency Instruction กลยุทธ์การสอน
อ่านใหค้ล่อง 4) Vocabulary กลยทุธ์การสอนคาํศพัท ์ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  ขั�นตอนการสอนแบบโฟนิกส์ 
ที�มา :  อินทิรา ศรีประสิทธิ9 . 2551 : 14 - 15 
 
 จะเห็นไดว้่าการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์นั�นจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
อย่างมาก ถา้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้เกี�ยวกบัตวัอกัษรและเสียงต่าง ๆ ไปวิเคราะห์คาํอื�น ๆ ที�พบ
อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนตอ้งมาจากความร่วมมือของครูและนักเรียน ครูตอ้งเป็นผูช้ักจูง      
ทาํให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในสิ� งที� เรียน และในการจดัการเรียนการสอนนั� น         
ครูตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการและความแตกต่างของผูเ้รียนดว้ย ดงันั�นในการจดัการเรียนการสอน
ยอ่มมีความแตกต่างกนัตามสถานการณ์และสภาพของผูเ้รียน ครูตอ้งนาํแนวการสอนไปใช้ในวิธี
ของตนเพื�อใหเ้หมาะสมและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนใหม้ากที�สุด 
 เอรี (Ehri. 1992 : 63 - 144) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการรู้จกัคาํ เพื�ออธิบายวา่ความรู้โฟนิกส์มีผล
อย่างไรต่อการรู้จกัคาํ ทฤษฎีนี� กล่าวว่า นักเรียนไม่ใช้เส้นทางการรับรู้ทางสายตาในการเข้าใจ
ความหมายของคาํ แต่ใชก้ารประมวลหน่วยเสียงโดยผา่นสายตา และไดอ้ธิบายถึงขั�นตอนการสอน
แบบโฟนิกส์วา่ เป็นการสอนการอ่านคาํที�ตอ้งอาศยัหลกัการ ดงันี�  

ขั�นตอนการสอนแบบโฟนิกส์ 

 

1. ไดย้นิ รับรู้ รู้จกั และแยกหน่วยเสียงภาษาองักฤษเสียง (Phonemic Awareaess) 

2. เชื�อมโยงตวัอกัษรกบัหน่วยเสียง (Phonics) 

3. อ่านคล่อง (Reading Fluency) 

4. คาํศพัท ์(Vocabulary) 
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 ขั�นที� 1 ขั�นนาํ ทบทวนความรู้เดิม เตรียมความพร้อมและนาํเขา้สู่บทเรียน 
 1. เป็นการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในเรื�องการรู้จกัหน่วยเสียงแทนพยญัชนะและ
สระภาษาองักฤษ ผูส้อนสามารถทบทวนความรู้เสียงพื�นฐานตั�งแต่เสียงพยญัชนะ a - z และเสียง
สระเสียงสั� น สระเสียงยาว เพื�อให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการฝึกการอ่านคาํภาษาองักฤษ ผูส้อน
สามารถใชสื้�อการสอนที�มีภาพและเสียงประกอบ เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
 2. ฝึกให้ผูเ้รียนจาํและจาํแนกหน่วยเสียงแทนพยญัชนะและสระภาษาองักฤษ จนเกิด
ความชาํนาญ 
 ขั�นที� 2 ขั�นสอน 
 ในการสอนการอ่านคาํภาษาองักฤษนั�นผูส้อนจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนัก   
ในการออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษจนเกิดความชาํนาญ 
 ขั�นที� 3 ฝึกและทาํกิจกรรมการเรียน 
 เมื�ออ่านคล่องแล้วให้ผู ้เรียนฝึกการอ่านคําในระดับที� สูงขึ� น การสอนการอ่านคํา
ภาษาองักฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนที�มีความชัดเจนในเรื�องการออกเสียง            
ซึ� งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถแยกหน่วยเสียงในคาํ และบอกวา่ตวัอกัษรใดแทนเสียงใด สามารถถ่ายโยง
ความรู้ไปสู่การเขียนที�ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื�องเสียงของพยญัชนะและเสียง
สระ จนเกิดทกัษะและความชาํนาญแลว้ผูส้อนสามารถฝึกและทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
เรื�องการอ่านออกเสียงคาํภาษาองักฤษและการเขียนคาํภาษาองักฤษและเพื�อให้ผูเ้รียน มีความสนุกสนาน 
ผูส้อนสามารถใชเ้กมการศึกษาและสื�อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น สื�อการสอนทาํมือ บตัรคาํ 
 การฝึกและทาํกิจกรรมการเรียนช่วยพฒันาผูเ้รียน เป็นเครื� องมือสําคญัในการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถของตนตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิ�มเติมสาระการเรียนรู้ให้สามารถ  
อ่านคาํภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 
 ขั�นที� 4 ขั�นสรุป ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนบทเรียน 
 การสรุปกิจกรรมการเรียนเป็นการร่วมกันทบทวนบทเรียน อีกทั� งยงัเป็นการพฒันา              
ให้ผูเ้รียนสามารถช่วยคิด ช่วยทาํ และช่วยแกปั้ญหาร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน ทั�งนี� ในการร่วมกนั
สรุป อภิปราย จึงเป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนการอ่านคาํแบบโฟนิกส์ที�มีความสาํคญั ดงันี�  
 1. เพิ�มความมั�นใจใหก้บันกัเรียนในการอ่านคาํภาษาองักฤษ 
 2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนและครูไดมี้การร่วมกนัแกปั้ญหาร่วมกนั 
 3. ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาและมีทศันคติที�ดีในการเรียนการอ่านคาํภาษาองักฤษ 
 4. เกิดความมั�นใจในการการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
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 กันนิ�ง (Gunning. 2000 : 251 - 253) ได้เสนอแนะขั�นตอนการสอนแบบโฟนิกส์ แบบ 
Word Family ไวด้งันี�  
 ขั�นที� 1 ความตระหนักในหน่วยเสียง (Phonemic Awareness) และการสร้างคาํที�สัมผสั
คลอ้งจองกนั 
 ขั�นที� 2 การเพิ�มคาํขึ�นตน้ 
 ขั�นที� 3 การเพิ�มคาํที�คลอ้งจอง 
 ขั�นที� 4 การฝึกผสมคาํ 
 ขั�นที� 5 การแนะนาํคาํศพัทโ์ดยเห็นความหมายจากภาพ 
 ขั�นที� 6 การฝึกอ่านตามคาํที�กาํหนด 
 ขั�นที� 7 การนาํไปใชใ้นการอ่านบทอ่าน 
 ขั�นที� 8 การสะกดคาํ 
 จากขั�นตอนของการสอนแบบโฟนิกส์สรุปไดว้่า การสอนแบบโฟนิกส์เป็นวิธีการสอน
เสียงสระกับเสียงพยญัชนะทีละเสียง เพื�อให้นักเรียนเรียนรู้การอ่านได้ดียิ�งขึ� น ผูว้ิจ ัยจึงได้ยึด
ขั�นตอนการสอนแบบโฟนิกส์ของเอรี (Ehri) โดยในขั�นฝึกและทาํกิจกรรมการเรียน ผูส้อนจะใช้
วิธีการสอนแบบสังเคราะห์เสียงซึ� งนกัเรียนจะเริ�มอ่านออกเสียงของตวัอกัษรแต่ละตวัแลว้จึงผสม
เสียง จนสามารถที�จะอ่านออกเสียงคาํนั�น ๆ ได ้จึงช่วยให้นกัเรียนเชื�อมโยงตวัอกัษรที�เห็นกบัเสียง
ที�ได้ยิน และสามารถนําเสียงเหล่านั� นมาประสมเป็นคํา ทําให้สามารถอ่านออกเสียงเป็นคํา
ภาษาองักฤษได ้
 ข้อแนะนําของการสอนแบบโฟนิกส์ 
 ฟิ ต ซ์ เจอ ร์ รัล  แ ล ะ ฟิ ต ซ์ เจอ ร์ รัล  (Fitzgerald and Fitzgerald. 1967 : 75 - 76) ไ ด้ ให้
คาํแนะนาํเฉพาะในการสอนแบบโฟนิกส์ ดงัต่อไปนี�  
 1. การสอนแบบโฟนิกส์ควรเป็นไปตามความตอ้งการของเด็กหรือกลุ่มเด็กที�ตอ้งการ 
 2. การเห็นคาํศัพท์ พัฒนาจากคาํที� มีความหมาย คาํที� มีประโยชน์ที� สุดและการเริ� ม           
การอ่านเป็นส่วนสาํคญัพื�นฐานสาํหรับการสอนแบบโฟนิกส์ 

3.  การฝึกการฟัง ควรได้รับการสอนและฝึกฝนในระยะแรก เพื�อช่วยการจาํ เช่น man 
และ me และการแยกความแตกต่างของเสียง เช่น mine, fine, line เป็นตน้ 
 4. ทิศทางของกระบวนการสอนในการวิเคราะห์คํา ต้องมาจากซ้ายไปสู่ขวาและ           
ความสนใจตอ้งเริ�มจากเสียงตน้ กลาง และเสียงทา้ย 
 5. เด็ก ๆ อาจใชบ้ริบท ตาํแหน่ง และช่วยอื�น ๆ ขณะเริ�มการฝึกการออกเสียง 
 6. การสอนเด็กในการจดจาํหลกัการพื�นฐานเพื�อความคุน้เคยในคาํที�จาํเป็น การเปล่งเสียง 
และการสะกดคาํ 
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 7. การแทนที�ตัวอักษรของเสียงต้นในคาํ เป็นกิจกรรมที�ให้ผลดี เช่น จากคาํว่า can           
เด็ก ๆ อาจคน้พบคาํอื�น ๆ เช่น man, pan, fan 
 8. การจบัคู่เสียงและสัญลกัษณ์ อาจไดรั้บการฝึก ครูอาจออกเสียงคาํ เช่น cap และเด็ก ๆ 
อาจบอกคาํที�เป็นตวัเขียนในระหวา่งกลุ่มคาํวา่ map, nap, tap, cap 
 9. เด็ก ๆ ควรไดแ้ยกแยะ phonogram เช่น –and ในคาํวา่ hand และ land หรืออาจประสม
คาํควบกลํ�าและรูปของเสียงเพื�อสร้างคาํ –br ในคาํวา่ brown หรือ –ing ในคาํวา่ sing และ bring 
 10. เด็กจะมีความกระตือรือร้นเมื�อเขาพบว่า เขาสามารถปลดรหัสคาํใหม่ ๆ ได้ด้วย
ความรู้ดา้นโฟนิกส์ 
 นอกจากนี�  ฮฟัส์ (Hughes. 1972 : 12) ยงัไดเ้สนอลาํดบัขั�นในการสอนเสียงต่าง ๆ ซึ� งควร
เริ�มสอนจากเสียงที�เปล่งไดง่้าย ไม่ซบัซอ้นก่อน ดงันี�  
 1. เสียงพยญัชนะเดี�ยว (กลุ่มที� 1) ไดแ้ก่ “ t, b, n, r, m, d, s, c, p, g” 
 2. เสียงสระ 
  2.1 สระหนา้ ไดแ้ก่ a  เช่นใน “apple” 

e  เช่นใน “egg” 
i  เช่นใน “ink” 
o  เช่นใน “orange” 
u  เช่นใน “umbrella” 

  2.2 สระกลาง ไดแ้ก่ a เช่นใน “bat” 
e  เช่นใน “pet” 
i  เช่นใน “tin” 
o  เช่นใน “hot” 
u  เช่นใน “jug” 

2.3 เสียง “y” เช่นใน “baby” , “fly” 
 3. เสียงพยญัชนะเดี�ยว (กลุ่มที� 2) ไดแ้ก่ “ t, l, y, h, w, j, k, z” 

4. เสียงพยญัชนะคู่ ไดแ้ก่ “bb, dd, ff, gg” รวมถึง “ck” 
5. เสียงพยญัชนะประสม ไดแ้ก่ “ch, sh, th, wh, gu” 
6. เสียงพยญัชนะควบกลํ� า ได้แก่ “st, sp, sc, sk, sm, sn, sw” , “br, cr, dr,tr, gr, fr” และ 

“bl, pl, pt, fl, gl” 
 7. เสียงสระประสม ไดแ้ก่ “ai, ay” 
    “oi, oy” 
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    “oo, oa, ow, ou” 
    “ee, ue” 
    “ei” 
    “ie’ 
 จากขอ้แนะนาํของการสอนแบบโฟนิกส์สรุปไดว้่า การสอนแบบโฟนิกส์ควรสอนจาก 
สิ� งที� ง่ายไปหาสิ� งที�ยาก และควรสอนด้วยการใช้สิ� งเร้าความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียน                      
เกิดความรู้สึกตอ้งการที�จะเรียนและสร้างแรงบนัดาลใจในการอ่านใหดี้ยิ�งขึ�น  
 

การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษนั� นเป็นสิ� งที�สําคญัที�สุด โดยเฉพาะเรื� องการออกเสียง

ตวัอกัษรแต่ละตวั ตอ้งเรียนรู้หรือจบัลกัษณะเฉพาะให้ได ้เพื�อจะไดอ่้านออกเสียงไดใ้กลเ้คียงกบั
เจา้ของภาษามากที�สุด โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 ความหมายของการอ่านออกเสียง 

 การอ่านออกเสียงเป็นการแปลสัญลกัษณ์ตวัอกัษรออกมาเป็นเสียงพูด เพื�อใช้ในการสื�อ

ความหมายของการอ่าน โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านออกเสียงไว ้ดงันี�  

 นเรศ สุรสิทธิ9  (2548 : 16) กล่าวว่า การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ คือ การถอดเสียง
ภาษาองักฤษ ประกอบไปดว้ย เสียงพยญัชนะ เสียงสระ มาเทียบกบัเสียงในภาษาไทย 

 นิภาพรรณ ศรีพงษ ์(2549 : 50) กล่าววา่ การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านที�เปล่งเสียงออกมา

ตามถอ้ยคาํและเครื�องหมายที�เขียนหรือพิมพอ์ยู่ในเนื�อหาอย่างชดัถอ้ยชดัคาํ เพื�อให้ผูฟั้งไดเ้ขา้ใจ
ตามสารที�ผูอ่้านตอ้งการสื�อไปยงัผูอื้�น  

 ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ (2554 : 9 - 10) กล่าวว่า  การอ่านออกเสียง คือ ระบบกลไก
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะในการออกเสียง การออกเสียงภาษาองักฤษจึงตอ้งรู้จกัสัทอกัษรหรืออกัษร

แทนเสียง (Phonetic Alphabets) ประกอบด้วยเสียงพยญัชนะ (Consonant Sounds) และเสียงสระ 

(Vowel Sounds) เพื�อช่วยในการเรียนรู้การออกเสียงใหถู้กตอ้งแม่นยาํ 
 สุนันทา ปัญญารัตน์ (2554 : 15) ให้ความหมายว่า การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ เป็น

การผสมผสานตวัอกัษรออกมาเป็นคาํพดู เพื�อเชื�อมโยงความคิด ความรู้จากผูเ้ขียนถึงผูอ่้าน 
 นฤมล สุปินโน (2558 : 16) การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ ตามที�สายตามองเห็น การฝึกการอ่านออกเสียงเพื�อให้ออกเสียงคาํได้ถูกต้องชัดเจน 
ถูกตอ้งตามหลกัทางภาษาและสามารถเขา้ใจความหมายของสิ�งที�อ่าน สามารถแปลความตีความ
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และขยายความสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษร ที�ปรากฏออกมาเป็นความคิดเห็นนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายของการอ่านออกเสียงสรุปได้ว่า การอ่านออกเสียงเป็นกระบวนการ             
เปล่งเสียงตามตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ที�สายตามองเห็น โดยการเปลี�ยนสัญลกัษณ์ตวัอกัษรของคาํ         
ให้เป็นเสียง และผสมเสียงนั�นออกมาเป็นคาํอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยใช้หลกัภาษาศาสตร์ซึ� งเป็น
กระบวนการต่อเนื�องระหว่างสายตา สมองและการเปล่งเสียง โดยที�สายตาทาํหน้าที�มองตวัอกัษร
หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ แลว้สมองจะทาํหนา้ที�ประมวลตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ รวมเป็นคาํแลว้
เปล่งเสียงออกมา 
 ความสําคัญของการอ่านออกเสียง 
 การอ่านเป็นทกัษะที�สําคญัในการศึกษาทุกระดบัชั�น เนื�องจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั�งใน
และนอกห้องเรียนตอ้งใชก้ารอ่านเป็นสื�อกลางในการเรียนรู้ การอ่านออกเสียงจึงเป็นส่วนประกอบ
ที�สาํคญัของการอ่าน โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านออกเสียงไว ้ดงันี�  
 ฟ็อกซ์ (Fox. 2008 : 1) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการอ่านออกเสียงว่า การอ่านเป็น
ทกัษะที�สําคญัในการเรียนรู้ หากนกัเรียนอ่านไม่ได ้การเรียนการสอนจะพบอุปสรรคเป็นอยา่งมาก 
และให้ความสําคญัของการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไวห้ลายประการ สามารถกล่าวโดยสรุปได้
ดงันี�  
 1. การอ่านออกเสียงนั�นช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาให้มากขึ�น จากการได้
เรียนรู้คาํศพัทใ์หม่ ๆ 
 2. นกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัวธีิการออกเสียงคาํศพัทใ์หม่จากการออกเสียง 
 3. การฝึกอ่านออกเสียงบ่อย ๆ ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ชดัเจน 
และอ่านดว้ยความมั�นใจ 
 4. การฝึกอ่านออกเสียงบ่อย ๆ เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านไดต้ลอดชีวติ  
 5. การฝึกอ่านออกเสียงส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื�องของกฎไวยากรณ์ และ
โครงสร้างของประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งสาํหรับนกัเรียนที�เรียนในระดบัสูงต่อไป 
 ปรีชา ชา้งขวญัยืน (2540 : 112) กล่าวว่า การอ่านออกเสียงนั�นตอ้งฝึกให้ออกเสียงคาํให้
ถูกตอ้งชดัเจนแม่นยาํ และคล่องแคล่ว เมื�อออกเสียงไดช้ดัเจนแลว้ก็จะพดูไดช้ดัเจนคล่องแคล่วตาม
ไปดว้ย การอ่านไม่ชดัพูดไม่ชดัแสดงถึงความดอ้ยทางวฒันธรรมหรือดอ้ยพฒันาส่วนหนึ�ง คนยิ�งมี
ปัญญาความสามารถยิ�งมีโอกาสกา้วหน้าในหนา้ที�การงาน จะตอ้งพูดสู่สาธารณชน การเตรียมการ
ใหบุ้คคลเหล่านี�ไดมี้โอกาสฝึกฝนสาํเนียงภาษาของตนใหช้ดัเจน จะช่วยใหสื้�อสารไดถู้กตอ้งชดัเจน
และมีความเชื�อมั�นในตนเองกลา้แสดงออกต่อหนา้สาธารณชน 
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 บณัฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2549 : 56) ได้กล่าวไวว้่า ในการติดต่อสื�อสารกนันั�นบางครั� งก็ใช้
ภาษาเขียน บางครั� งก็ใชภ้าษาพูด ดงันั�นการติดต่อดว้ยภาษาพูดหรือภาษาเขียนตอ้งพูดหรือเขียนให้
ชดัเจนและออกเสียงอย่างถูกตอ้งจึงจะทาํให้การติดต่อสื�อสารราบรื�น การออกเสียงอย่างถูกตอ้ง               
จึงมีความสําคัญ ครูผู ้สอนต้องเป็นตัวอย่างที� ดีให้แก่ผู ้เรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพนั� น            
ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของระบบเสียง ยงัตอ้งสามารถออกเสียงไดใ้กลเ้คียงกบั
สาํเนียงเจา้ของภาษา 
 จากความสําคญัของการอ่านออกเสียงสรุปได้ว่า การอ่านออกเสียงเป็นเครื�องมือที�มี
ความสําคญัของความสําเร็จในการอ่าน เป็นการฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้งแม่นยาํ ทาํให้เกิด
ความคล่องแคล่วในการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื�อมั�นในตนเอง        
กลา้แสดงออกต่อชุมชน คุน้เคยกบัภาษาที�ถูกตอ้ง มีเจตคติที�ดีในการอ่าน รวมถึงมีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้และมีศกัยภาพที�จะพฒันาได ้
 องค์ประกอบของการอ่านออกเสียง 
 นักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ โดยทั�ว ๆ ไปนักเรียนควรทราบ
องคป์ระกอบของการออกเสียงไวเ้ป็นพื�นฐานในเรื�องของการออกเสียงพยญัชนะ สระ และการเนน้
เสียงหนกัเบา โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการอ่านออกเสียงไว ้ดงันี�  
 แสงระวี ดอนแก้วบวั (2554 : 36 - 39) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านออกเสียง    
ไวว้า่  
 เสียงกกัหรือเสียงระเบิด (Plosive) เป็นเสียงที�มีการจดัตวัของอวยัวะคู่หนึ� งแบบจรดกนัสนิท 
กล่าววา่ อวยัวะที�เคลื�อนที�ได ้(หรือเรียกวา่ “กรณ์”) จรดกบัจุดใดจุดหนึ�งในช่องเสียงอยา่งสนิทแน่น 
(หรือเรียกวา่ฐาน) 
 เสียงนาสิก (Nasal) เป็นเสียงที�ลกัษณะการจรดฐานกรณ์เหมือนเสียงระเบิด คือสนิทแน่น
มีการบงัคบักระแสลมแบบปิดสนิท แต่เพดานอ่อนรวมทั�งลิ�นไก่ลดตํ�าลง ทาํให้ลมจากปอดออก  
ทางช่องจมูกได ้
 เสียงกกัเสียดแทรก (Affricate) เป็นเสียงที�มีการบงัคบักระแสลมแบบปิดสนิทผนวกกบั
การบงัคบักระแสลมแบบเปิดแคบ 
 เสียงข้างลิ�น (Lateral) เป็นเสียงที� มีการบังคับกระแสลมแบบปิดเป็นบางส่วน คือ                
ส่วนปลายสุดของลิ�นจรดกบัปุ่มเหงือกอย่างสนิทแน่น แต่ดา้นขา้งของลิ�นลดลง ทาํให้ลมออกทาง
ขา้งลิ�นเท่านั�น 
 เสียงรัว (Roll หรือ Trill) เป็นเสียงที�มีการบงัคบักระแสลมแบบปิดและเปิดเป็นระยะ ๆ  
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 เสียงลิ�นแตะกระทบ (Tap) เป็นเสียงที� มีการบังคับกระแสลมแบบปิดแล้วเปิดเพียง       
ครั� งเดียว กล่าวคือปลายลิ�นเคลื�อนไปแตะกระทบที�ปุ่มเหงือกอยา่งรวดเร็ว 1 ครั� งและดนัออกเป็น 
“ร” 
 เสียงลิ�นสะบดั (Flap) เป็นเสียงที�มีการบงัคบักระแสลมแบบปิดแลว้เปิดเพียงครั� งเดียว 
 เสียงเสียดแทรก (Fricative) มีการบังคับกระแสลมต่างไปจากเสียงทั� ง 7 ประเภท                   
ที�กล่าวมาแลว้ คือ มีการบงัคบักระแสลมแบบเปิดแคบ เนื�องจากการบีบตวัเพื�อออกเสียงนั�นอวยัวะ               
ที� เป็นฐานและกรณ์เข้ามาใกล้กันมาก (แต่ไม่จรด) ทําให้ลมต้องเบียดแทรกออกมาระหว่าง                
อวยัวะนั�น ๆ  
 เสียงเปิด (Approximant) บางครั� งเรียกว่าเสียงต่อเนื� องไม่ เสียดแทรก (Frictionless 
Continuant) หรือบางครั� งการบรรยายพยญัชนะบางเสียงในภาษาเรียกวา่ เสียงกึ� งสระ (Semivowel) 
เป็นเสียงที�มีการบงัคบักระแสลมแบบเปิดกวา้ง หมายถึงอวยัวะที�เป็นฐานและกรณ์อยู่ห่างกนัมาก 
พอที�จะทาํใหก้ระแสลมจากปอดผา่นออกมาไดอ้ยา่งสะดวก และไม่มีเสียงเสียดแทรกเกิดขึ�น 
 จากองคป์ระกอบของการอ่านออกเสียงสรุปไดว้า่ เสียงที�ใช้กลไกส่งกระแสลมจากปอด
ซึ� งหมายความว่า มีปอดและกล้ามเนื�อปอดเป็นตวัผลกัดนัลมให้ลมกลายเป็นกระแสลมออกมา       
เพื�อใชใ้นการออกเสียง 

 ปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทย 
 นกัเรียนภาษาต่างประเทศจาํนวนไม่มากที�สามารถออกเสียงภาษาองักฤษไดเ้หมือนกบั
เจ้าของภาษา คนไทยที�เรียนภาษาต่างประเทศน้อยคนที�จะมีความสามารถในการออกเสียงได้
เหมือนกบัเจา้ของภาษา ซึ� งมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทยไว ้
ดงันี�  
 บณัฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2549 : 107) กล่าวว่า ปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทย     
มีสาเหตุมาจาก 
 1. ไม่ มีโอกาสใช้ภาษา คนไทยส่วนใหญ่ไม่ มีโอกาสที�จะได้ยินได้ฟังภาษาอย่าง
ต่อเนื�องกนัในชั�วระยะที�ยาวนานพอสมควร ในชั�นเรียนภาษาองักฤษทั�ว ๆ ไป มีเวลาค่อนขา้งจาํกดั
นักเรียนจึงขาดโอกาสที�จะได้ยิน ได้ฟังภาษา แม้ว่าจะมีโอกาสได้ยินบ้าง ภาษาที�ได้ยินได้ฟัง                  
ในชั�นเรียนก็อาจจะไม่ใช่ภาษาองักฤษที�ถูกต้องเสมอไป คนไทยไม่จาํเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษ               
ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดังนั� นตัวอย่างภาษาองักฤษที�ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงไม่ค่อยมี
แตกต่างจากผูที้�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�มีเจา้ของภาษาเป็นส่วนใหญ่ หรือผูที้�ไปเติบโตในสังคมที�ใช้
ภาษาองักฤษ เช่น เด็กไทยที�ติดตามผูป้กครองไปอยูป่ระเทศที�ใชภ้าษาองักฤษยอ่มจะมีโอกาสไดฟั้ง
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วทิย ุดูโทรทศัน์ ไดย้นิคนพดูคุยกนัเป็นภาษาองักฤษในเรื�องต่าง ๆ ไดส้นทนาพดูคุยกบัเพื�อนฝงูเป็น
ภาษาองักฤษตลอดเวลา เสียงภาษาองักฤษจะค่อย ๆ ซึมซบัในสมองเด็กก็จะเลียนเสียงเจา้ของภาษา
และออกเสียงไดใ้กลเ้คียงเจา้ของภาษา 
 2. อายุ เป็นปัจจยัที�สําคญัอยา่งหนึ� งที�ทาํให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษออกเสียงเลียนสําเนียงได้
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา ในกรณีทั�ว ๆ ไป เด็กจะสามารถเลียนภาษาพูดได้ดีกว่าผูใ้หญ่  แต่มิได้
หมายความว่าจะไม่มีความสามารถเรียนรู้ระบบเสียง แต่จะเรียนได้โดยความยากลาํบากกว่าเด็ก
อยา่งไรก็ตามถา้เด็กไม่มีโอกาสไดย้นิ ไดฟั้ง และไม่มีโอกาสสัมผสัภาษามากพออยา่งที�กล่าวมาแลว้ 
อายมิุไดท้าํใหเ้ด็กมีภาษีดีกวา่ผูใ้หญ่ในเรื�องเรียนภาษาต่างประเทศมากเท่าใดนกั 
 3. ความถนดั เราจะสังเกตไดว้า่เวลาที�เด็กเริ�มเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ บางคนจะเรียนรู้สิ�งใหม่ได้
เร็วกว่าคนอื�น ๆ ความสามารถในการเรียนรู้สิ� งใหม่ ๆ นั� น เรียกว่า ความถนัด หรือ Aptitude        
ความถนดัมีบทบาทมากในการเรียนภาษาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อเรียนเป็นวชิาหนึ�งในโรงเรียน 
หรือเรียนเมื�อเด็กเริ�มโตมากแลว้ หรือเรียนเมื�อเป็นผูใ้หญ่ เราจะเห็นวา่บางคนดูจะมีความสามารถ             
ที�จะได้ยินเสียงต่าง ๆ ได้ดี จะสามารถเลียนเสียงได้ดีกว่าอีกหลาย ๆ คน ความถนัดทางภาษา             
มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุเนื�องจากความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่นั�นจะลดนอ้ยลงเมื�ออายมุากขึ�น 
 4. เจตคติ นอกจากความถนัดแล้ว เจตคติยงัมีบทบาทสําคัญที�จะบ่งชี� ได้ว่าผู ้เรียน                 
จะสามารถออกเสียงไดดี้หรือไม่ เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคาํนึงถึงวา่ เสียงที�พูดของตวัเองจะเป็นอยา่งไร 
เด็กมกัจะเลียนเสียงผูที้�อยูร่อบขา้งไดโ้ดยไม่วิเคราะห์วา่คนเหล่านั�นออกเสียงคาํพูดต่าง ๆ อยา่งไร 
ดว้ยเหตุนี� เด็กที�เรียนกบัครูที�ออกเสียงไดดี้มกัจะออกเสียงไดดี้ เป็นตน้ ส่วนผูที้�เรียนภาษาที�อายมุาก
และเคยเรียนการออกเสียงที�ผิด ๆ มาแล้ว มกัจะคอยกงัวลกบัวิธีการออกเสียงของตวัเองเวลาพูด                
ถา้พิจารณาในแง่จิตวิทยาแลว้ การที�ผูพู้ดคอยกงัวลวา่จะออกเสียงไดถู้กตอ้งหรือไม่นั�น ทาํให้ยาก
กบัการเรียนภาษา นอกจากนั�นคนไทยบางคนไม่อยากจะพูดให้เหมือนเจา้ของภาษา เพราะกลัว                  
จะถูกกล่าวหาวา่ดดัเสียงไม่เป็นธรรมชาติ เป็นตน้ 
 5. ความแตกต่างระหว่างระบบเสียงในภาษาไทยและในภาษาองักฤษ เราทราบดีว่า                    
แต่ละภาษามีระบบเสียง ระบบคาํและความหมาย ตลอดจนการสร้างประโยคของตวัเอง ถ้าเรียน
ภาษาที�มีระบบต่าง ๆ ใกล้เคียงกบัภาษาของผูเ้รียนเองก็จะไม่ยากลาํบากเท่าใด ภาษาที�มีระบบ
แตกต่างกนัมากเท่าใด ก็ยิ�งเป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงของผูเ้รียนมากเท่านั�น 
 แสงระวี ดอนแกว้บวั (2554 : 124) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษสําหรับ
คนไทยซึ� งอาจจาํแนกได้ดงันี� คือ ปัญหาการออกเสียงสระ ปัญหาการออกเสียงพยญัชนะ ปัญหา               
การออกเสียงกลุ่มเสียงพยญัชนะ ปัญหาการออกเสียงกลุ่มเสียงพยญัชนะทา้ย ปัญหาการออกเสียง
ตวัอกัษรที�ไม่ออกเสียง จากปัญหาการออกเสียงคาํภาษาองักฤษดงักล่าวแลว้ ความกลวั ความอาย 
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และรายละเอียดอื�น ๆ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ�งที�สาํคญัสําหรับคนไทยซึ� งทาํใหไ้ม่สามารถอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษในระดบัที�ผูเ้ป็นเจา้ของภาษาเขา้ใจไดด้ว้ย โดยการออกเสียงที�ถูกตอ้งตามรูปแบบของ
ภาษาองักฤษยอ่มก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั�งแก่ผูพ้ดูและผูฟั้งอยา่งแน่นอน   
 ศิดา เยี�ยมขนัติถาวร (2555 : 3 - 16) ไดก้ล่าวถึง สาเหตุที�ทาํให้เด็กไทยไม่สามารถออกเสียง
ไดถู้กตอ้งและอาจส่งผลไปสู่ดา้นจิตใจ การรักในภาษาองักฤษ รวมถึงการนาํไปใชเ้พื�อการสื�อสาร
ในอนาคต โดยไดส้รุปประเด็นดงันี�  
 1. ปัญหาดา้นจิตวทิยา ผูเ้รียนมีความรู้สึกอายหรือประหม่าที�จะพดู 
 2. ปัญหาเรื� องวยัของผูเ้รียน ถ้าผูเ้รียนเริ� มเรียนภาษาองักฤษเมื�ออายุมาก ผูเ้รียนมักมี    
ความเคยชินกบัรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาแม่ โดยเฉพาะระบบเสียง 
 3. ปัญหาจากครูและวิธีการเรียนการสอนของครู ครูคนไทยส่วนหนึ� งสามารถฟังอ่าน 
และเขียนได ้แต่มีทกัษะการพูดไม่ดีเพียงพอ มีปัญหาเรื�องการออกเสียงภาษาองักฤษ ปัญหานี�อาจทาํให ้
เด็กเลียนแบบเสียงที�ผิดต่อไป ครูจึงเป็นหัวใจสําคญัที�ตอ้งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้ดีทุกดา้น
ควบคู่ไปกบัวธีิการสอน 
 4. ปัญหาจากการฟัง เนื�องจากเสียงบางเสียงในภาษาองักฤษ และลกัษณะเด่นบางประการ
ของภาษาองักฤษไม่มีในภาษาไทย 
 5. เรื� องความแตกต่างทางวฒันธรรมก็มีผลโดยตรงต่อภาษา การเรียนภาษาใดก็ตาม
ผูเ้รียนควรเรียนวฒันธรรมที�แตกต่างกันด้วย เพราะการสื� อสารอาจผิดพลาดได้ถ้าเราไม่เรียนรู้
วฒันธรรมของเจา้ของภาษาซึ�งมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ  
 จากปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทยสรุปได้ว่า สาเหตุที�คนไทยมีปัญหา              
ในการออกเสียงภาษาองักฤษอาจเป็นเพราะว่า ระบบความแตกต่างของเสียงในภาษาองักฤษกบั
ภาษาไทย เพราะเสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทย ทําให้คนไทยไม่คุ ้นเคยกับ                  
เสียงนั�น ๆ รวมถึงความแตกต่างของวฒันธรรมก็อาจส่งผลโดยตรงต่อภาษาได ้ 
 วธีิการสอนอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
 การสอนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเป็นสิ� งที�สําคญัอีกประการหนึ� ง ที�จะทาํให้นักเรียน
สามารถออกเสียงคาํไดถู้กตอ้ง โดยมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไว ้
ดงันี�  
 สมยศ เม่นแย้ม (2542 : 46 - 47) ได้กล่าวเกี� ยวกับขั� นตอนการสอนอ่านออกเสียง 
(Teaching Pronunciation) ไวว้า่มีการสอนอยา่งนอ้ย 4 ขั�นตอน คือ 
 1. ครูออกเสียงใหน้กัเรียนฟังและเขียนสัญลกัษณ์ (Symbol) บนกระดานดาํหรือบตัรคาํ 
 2. การใหน้กัเรียนแยกเสียงที�แตกต่าง (Different Sound) 
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 3. ครูออกเสียงใหน้กัเรียน แลว้นกัเรียนออกเสียงตาม 
 4. นักเรียนออกเสียงเอง ครูอาจชี� ไปที�ตวัอกัษร สัญลักษณ์ หากนักเรียนออกเสียงผิด            
ครูแกไ้ขใ้หถู้กตอ้ง 
 การสอนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษนั�นมีสิ�งที�ครูผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงคือ ตอ้งถือว่า
การออกเสียงใหถู้กตอ้งเป็นเรื�องสาํคญัที�สุด ครูจะตอ้งฝึกอยา่งนอ้ย 5 ประการ แก่นกัเรียน คือ 
 1. Sound Symbol การออกเสียงอยา่งไรเมื�อไม่มีครูออกเสียงเป็นตวัอยา่งนกัเรียนจะตอ้ง
เรียนรู้สัญลกัษณ์กาํกบัเสียงของภาษาองักฤษ เพื�อจะไดอ่้านไดถู้กตอ้ง 
 2. เสียง (Sounds) การออกเสียงที�เป็นปัญหาสําหรับชนชาติต่าง ๆ ที�เรียนภาษาองักฤษ
ต่างมีปัญหากนัทุกชาติ สิ�งที�คนไทยมีปัญหามากคือ การไม่ออกเสียงทา้ยคาํ (Word Ending) ไม่ออกเสียง
ต่อเนื�องกนั  
 3. เสียงต่อเนื� อง (Connected Speech) การออกเสียงต่อเนื� องเป็นลักษณะสําคัญของ
ภาษาองักฤษ ตอ้งมีการฝึก ครูจึงตอ้งหาตวัอยา่งมาฝึกใหม้าก 
 4. ระดบัเสียงในประโยค (Intonation and Sentence Stress) ระดบัเสียงคาํถามแบบต่าง ๆ 
เสียงสูงเสียงตํ� า การเน้นเสียงหนักเสียงเบา ต้นคาํ กลางคาํ ท้ายคาํ เน้นสิ� งสําคัญในการเรียน
ภาษาองักฤษ 
 5. การออกเสียงเน้นคาํ (Word Stress) คาํในภาษาองักฤษมีการเน้นเสียงหนัก เสียงเบา 
อาจเน้นส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย และถือว่าสําคญัยิ�งเพราะเมื�อเน้นผิดที�จะทาํให้ผูฟั้ง      
ไม่เขา้ใจความหมายหรือความหมายผดิไป 
 ภูมิ หุราพนัธ์ุ (2543 : 11 - 12) ไดก้ล่าวถึงการออกเสียง (Pronunciation) ที�ใชก้นัอยา่งกวา้ง ๆ 
สําหรับภาษาองักฤษ คือ การผสมเสียงเป็นคาํและผสมคาํเป็นประโยค และมีหลกัใหญ่ ๆ ที�ตอ้ง
ปฏิบติัอยู ่4 ประการ ดงันี�  
 1. การทาํเสียงต่าง ๆ แต่ละเสียงในภาษาองักฤษใหถู้กตอ้ง 
 2. การผสมเสียงนั�น ๆ เขา้เป็นคาํ 
 3. การลงเสียงหนกัใหต้รงพยางคใ์นคาํที�มีมากกวา่หนึ�งพยางค ์
 4. การใชจ้งัหวะหนกัเบาและเสียงสูงตํ�าในวลี และประโยคไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ 
 พิณทิพย ์ทวยเจริญ (2544 : 21 - 79) ไดก้าํหนดการฝึกออกเสียงพยญัชนะและสระ ในที�นี�
ได้ใส่อกัษรสากลแทนลักษณะการออกเสียงไวใ้นวงเล็บเส้นตรง / / และใส่อักษรสากลแสดง               
การออกเสียง (หรือเรียกวา่สัทอกัษร) ไวห้ลงัตวัอยา่งที�ใชฝึ้กดงันี�  
 1. การฝึกออกเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษ 
  1.1 เสียงระเบิดไม่กอ้ง /p/, /t/, /k/ 
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   1.1.1 เสียง /p/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์ริมฝีปากทั�งสอง ไม่กอ้ง) การออกเสียงนี� ใช้
ริมฝีปากบนและล่างจรดกนัให้สนิท กักลมไวร้ะยะหนึ� งแล้วจึงปล่อยลมออกอย่างเร็วตาํแหน่ง         
ตน้พยางค์ เสียงนี� เมื�อเกิดในตาํแหน่งตน้พยางค์ ออกเสียงเหมือนเสียงที�เขียนดว้ย “พ” ตน้พยางค ์         
ในภาษาไทย ส่วนตาํแหน่งทา้ยพยางค ์การออกเสียง /p/ ให้จรดริมฝีปากทั�งสองกกัลมไวร้ะยะหนึ�ง
แลว้จึงปล่อยลมออก การฝึกออกเสียงระเบิดทา้ยพยางคโ์ดยปล่อยลมออกนั�นจะทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจได้
แจ่มชดัขึ�น ความจริงในบางครั� งไม่ตอ้งปล่อยลมก็ได ้แต่เมื�อไม่ปล่อยลมลกัษณะการออกเสียง /p/ 
ตามแบบไทยจะเกิดขึ� น นั�นคือ ผู ้ฟั งอาจจะไม่ได้ยินว่า มี เสียง /p/ ในตําแหน่งท้ายพยางค ์
ตวัอยา่งเช่น คาํว่า “ภาพ” เมื�อใดที�อ่านออกเสียงแบบไทย คืออ่านว่า “พาบ” (Pap) คือไม่ปล่อยลม
สําหรับเสียง /p/ ท้ายพยางค์ ผู ้ฟังซึ� งเป็นเจ้าของภาษาจะฟังเหมือนไม่มีเสียง /p/ ในตาํแหน่ง        
ทา้ยพยางคด์ว้ย  
   1.1.2 เสียง /t/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์ปุ่มเหงือกกบัปลายลิ�นไม่กอ้ง) ในการออกเสียง 
/t/ ให้ใช้ปลายลิ�นแตะปุ่มเหงือกให้ลิ�นสนิทแน่น กกัลมไวช้ั�วขณะหนึ� งแลว้ปล่อยลมออกอย่างเร็ว 

ขอ้ควรระวงัสําหรับเสียงนี� คือ อยา่ให้ปลายลิ�นแตะฟัน เพราะจะทาํให้การออกเสียงคลาดเคลื�อนไป 
ตาํแหน่งตน้พยางค์เสียง /t/ ออกไดเ้หมือนเสียงที�ขึ�นตน้ดว้ย “ท” ตน้พยางค์ในภาษาไทย สําหรับ

ตาํแหน่งทา้ยพยางค ์เสียง /t/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางคมี์วธีิการออกเสียงเหมือนกบัตาํแหน่งตน้พยางค ์

คือ แตะปลายลิ�นที�ปุ่มเหงือกใหแ้น่นแลว้ปล่อยลมออก 
   1.1.3 เสียง /k/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์ เพดานอ่อนกับลิ�นส่วนหลัง ไม่ก้อง)              

การออกเสียง /k/ ในภาษาองักฤษคลา้ยการออกเสียงที�เขียนดว้ยอกัษร “ค” ตน้พยางคใ์นภาษาไทย 

กล่าวคือ ลิ�นส่วนหลงัจะยกขึ�นแตะเพดานอ่อน กกัลมไวค้รู่หนึ�งแลว้ปล่อยลมออกทางปากอยา่งแรง
ตาํแหน่งตน้พยางค์เสียงนี� อาจมีการสะกดด้วยอกัษรแตกต่างกนัไป เช่น “k” ใน kind “c” ใน cake 

“qu” ในคํา conquer และ “ch” ใน stomach หรือ chemist เป็นต้น อย่างไรก็ตามการออกเสียง                
ในตาํแหน่งตน้พยางค์จะไม่มีปัญหาสําหรับคนไทยเพราะการออกเสียงเหมือนเสียงที�เขียนด้วย

ตวัอกัษร “ก” ตน้พยางค์ เช่น sky /skai/ ขอ้สังเกตในการสะกดเมื�อ “k” เกิดขึ�นกบั “n” ในตาํแหน่ง

ตน้พยางคจ์ะไม่ออกเสียง “k” เช่น know /nou/ ตาํแหน่งทา้ยพยางค ์เสียงในตาํแหน่งทา้ยพยางคอ์อก
เสียงเหมือนในตาํแหน่งตนพยางค ์แต่ควรปล่อยลมออกเมื�อจบคาํหนึ�ง ๆ เช่น pack /pæk/ 

   สรุปได้ว่าเสียง /p/, /t/, /k/ แทบจะไม่มีปัญหาสําหรับคนไทย เมื�อเสียงเหล่านี�
เกิดขึ�นในตาํแหน่งตน้พยางค์ แต่จะเกิดปัญหาเมื�อเกิดในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ ทั�งนี� เพราะคนไทย
มกัจะลืมออกเสียงเหล่านี� ในที�ต่าง ๆ ที�อาจก่อให้เกิดปัญหาในการฟังได้ เช่น “tie” ต่างกบั คาํว่า 
“type” หรือ“tight” ซึ� งถา้ไม่ออกเสียงในตาํแหน่งทา้ยแลว้ความเขา้ใจผิดอาจเกิดขึ�น ดงันั�น การหัด
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ปล่อยลมเสียงเหล่านี� ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ตั�งแต่ในขั�นนี�  จะช่วยสร้างนิสัยให้ผูเ้รียนตระหนกัถึง
เสียงนี�มากขึ�น และจะออกเสียงควบกลํ�าในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์(ซึ� งภาษาไทย) ไม่มีไดง่้ายขึ�น 
  1.2 เสียงระเบิดกอ้ง /b/, /d/, /g/ 
   1.2.1 เสียง /b/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์ริมฝีปากทั�งสอง) ตาํแหน่งตน้พยางค ์เสียงนี�
เมื�อเกิดในตาํแหน่งตน้พยางค ์จะไม่มีปัญหาสําหรับคนไทยเพราะการออกเสียงเหมือนเสียงที�เขียน
ดว้ยอกัษร “บ” ในภาษาไทยตาํแหน่งทา้ยพยางค์ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ก็ยงัคงออกเสียงเหมือน 
“บ” แต่ควรเปิดปาก (หรือเปิดฐานกรณ์ที�ปาก) เมื�อจบคาํหนึ� ง ๆ ซึ� งมี /b/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์
อย่างไรก็ตามการเปิดปากสําหรับเสียง /p/ และ /b/ ควรฝึกให้ฟังแตกต่างกนั มิฉะนั�นจะมีปัญหา             
ในการสื�อความ เช่น ในคาํ cop กบั cob หรือ cap กบั cab 
   1.2.2 เสียง /d/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์ปุ่มเหงือกกับปลายลิ�น ก้อง) ตําแหน่ง        
ต้นพ ยางค์การออกเสียง /d/ ในตําแหน่งต้นพยางค์  เห มือนการออกเสียงที� เขียนด้วย “ด”                 
ในภาษาไทย คือ ใช้ปลายลิ�นแตะปุ่มเหงือก (อย่าให้ปลายลิ�นแตะฟัน) ให้แน่นและปล่อยลิ�นออก
จากปุ่มเหงือก ฝึกออกเสียง /d/ ในคาํใชท้าํนองเสียงแบบทอดลง ตาํแหน่งทา้ยพยางค์ ในตาํแหน่ง
ทา้ยพยางคก์ารออกเสียงยงัคงเหมือน /d/ ในตาํแหน่งตน้พยางคแ์ต่เมื�อพดูจบคาํใหป้ล่อยลิ�นออกจาก         
ปุ่มเหงือกทุกครั� งไปหรือเรียกวา่ปล่อยฐานกรณ์ออกอยา่งเร็ว 
   1.2.3 เสียง /g/ (เสียงระเบิด ฐานกรณ์เพดานอ่อนกับลิ�นส่วนหลัง ก้อง) เสียงนี�               
ไม่มีในภาษาไทย ลกัษณะการจรดฐานกรณ์ คลา้ยเสียงที�เขียนดว้ย “ก” ในภาษาไทย แต่เสียงนี� เป็น
เสียงก้อง ส่วน “ก” ในภาษาไทยเป็นเสียงไม่ก้อง ดงันั�น ผูเ้รียนควรฝึกเสียงนี� เป็นพิเศษตาํแหน่ง           
ตน้พยางค์เสียง /g/ อาจสะกดแตกต่างกนัไป บางครั� งสะกดดว้ย “g” บางครั� ง “gu” หรือ “gh” เช่น 
gone, guard, guarantee, guess, ghost ตาํแหน่งทา้ยพยางคก์ารออกเสียง /g/ 
  1.3 เสียงนาสิก /m/, /n/, /ŋ/ เสียงกลุ่มนี� ไม่มีปัญหาในการออกเสียงสําหรับคนไทย
เพราะ /m/ คลา้ยเสียงที�เขียนดว้ย “ม” /n/ คลา้ยเสียงที�เขียนดว้ย “น” และ / ŋ/ คลา้ยเสียงที�เขียนดว้ย 
“ง” ตามลาํดบั 
  1.4 เสียงเสียดแทรก /f/, /v/, /s/, /z/, /h/  
   1.4.1 เสียง /f/ เสียงนี� ไม่มีปัญหาสําหรับคนไทยเพราะออกเสียงเหมือนเสียง              
ที�เขียนดว้ยอกัษร “ฟ” หรือ “ฝ” เช่นในคาํ ไฟ ฝ้า เสียง /f/ ในภาษาองักฤษปกติมีการสะกดต่าง ๆ กนั
ตาํแหน่งท้ายพยางค์เสียง /f/ อาจมีปัญหาสําหรับคนไทย เนื�องจาก ในภาษาไทยไม่มีเสียง /f/               
ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์และไม่เกิดความเคยชินในเสียงนี� เช่น safe ดงันั�นเมื�อมีเสียง /f/ ในตาํแหน่ง
ทา้ยคาํใดก็ตาม ทุกครั� งที�ออกเสียงนั�น ๆ จบลงใหย้กริมฝีปากล่างขึ�นไป ใกลก้บัฟันบนใหม้ากที�สุด
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แลว้พ่นลมออกมา ในตอนแรกเมื�อเริ�มฝึกใหม่ ๆ ควรพ่นลมให้มากกวา่ปกติ นานไปเมื�อออกเสียงนี�
ในตาํแหน่งทา้ยพยางคไ์ดอ้ยา่งอตัโนมติั แลว้เราจะปรับความแรงของลมใหอ้ยูใ่นระดบัปกติทั�วไป 
   1.4.2 เสียง /v/ เสียงนี� เป็นเสียงก้อง อาจมีปัญหาสําหรับคนไทยเพราะเสียง
ดงักล่าวไม่มีในภาษาไทย การออกเสียงอาจจะกระทาํได้โดยวิธีวิธีหนึ� งดงันี� ยึดการออกเสียง /f/    

เป็นหลกั นั�นคือ เตรียมออกเสียง /f/ โดยพ่นลมให้แทนผ่านระหว่างริมฝีปากล่างกบัฟันบน (ฐานกรณ์ 

คู่นี�อยูใ่กลก้นัมาก) ต่อไปพยายามพน่ลมให้มีระดบัเสียงตํ�ากวา่ปกติ เปรียบเสมือนพน่ลมเตรียมออก
เสียง /f/ แต่ใสวรรณยุกต์เอกลงไป เสียงที�ได้ยินคือเสียง /v/ ทดสอบโดยใช้ฝ่ามือแตะบริเวณ

ลูกกระเดือกจะพบว่าเมื�อพ่นลมออกเสียง /f/ นั� นไม่ มีความก้องที� ลูกกระเดือก เมื�อรับรู้ถึง                     
ความแตกต่างดงักล่าวแลว้ใหฝึ้กเฉพาะเสียง/v/ จนคล่องแลว้จึงออกเสียงในคาํต่อไป 

   1.4.3 เสียง /s/ การออกเสียง /s/ ในภาษาองักฤษเหมือนการออกเสียงในภาษาไทย

ที�เขียนดว้ยอกัษร “ส” หรือ “ซ” ดงันั�นจึงไม่มีปัญหาในการออกเสียง อยา่งไรก็ตามการออกเสียง /s/ 
ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์อาจมีปัญหาสําหรับคนไทย เนื�องจากเสียงนี� ไม่เกิดในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์ 

ในภาษาไทย คนไทยไม่คุน้เคยกบัการออกเสียง /s/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ และเมื�อไม่ออกเสียง

ดงักล่าวในที�นี� ควรจะออกเสียงปัญหาในการสื�อความจึงเกิดขึ�นตาํแหน่งทา้ยพยางค ์ในขั�นแรกผูฝึ้ก
ควรออกเสียง /s/ ในตาํแหน่งท้ายพยางค์ให้มีลมแรงกว่าปกติ เมื�อออกเสียง /s/ ในตาํแหน่งนี� ได ้       

จนเป็นนิสัยแลว้ ความแรงของลมจะลดลงเป็นปกติโดยอตัโนมติั เสียง /s/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์              
มีการสะกดตวัอกัษรแตกต่างกนัไป เช่น “s” “ss” “se” “ce” เป็นตน้ สําหรับคาํที�สะกดด้วยอกัษร 

“x” นั� น จะออกเสียงพยญัชนะควบกลํ� า /-ks/ ซึ� งต้องมีเสียง /s/ เกิดขึ� นด้วยเสมอ และคนไทย                  

มกัจะลืมออกเสียง /s/ ในคาํที�มี “x” หรือ “xe” สะกดทา้ยพยางค ์
   1.4.4 เสียง /z/ เป็นเสียงก้องและไม่มีในภาษาไทย จึงอาจเป็นปัญหาสําหรับ                

การออกเสียงคนไทยดงันั�นในขั�นแรก ควรฝึกออกเสียง /z/ ดงันี�  ยึดการออกเสียง /s/ หรือเสียง “ส” 
เป็นหลกั กล่าวคือ เตรียมออกเสียง /s/ โดยทาํปากและจดัอวยัวะสําหรับออกเสียง /s/ พน่ลมออกให้

แทรกผา่นปลายลิ�นกบัปุ่มเหงือกซึ� งอยูใ่กลก้นัมาก ซึ� งคือฐานกรณ์สําหรับเสียง /s/ ต่อไปให้พ่นลม

โดยมี “ระดบัเสียง” ตํ�ากวา่ปกติ หรือเปรียบเสมือนพ่นลมโดยใส่ “วรรณยกุตเ์อก” ลงไปซึ� งต่อไปนี�
จะได้ยิน “เสียง” ไม่ใช่ “ลม” แต่เพียงอย่างเดียว เสียงที�ได้ยินคือเสียง /z/ นั�นเอง ทดสอบโดยใช ้      

ฝ่ามือแตะบริเวณลูกกระเดือกจะรู้สึกถึงความกอ้งบริเวณนั�น เมื�อออกเสียง /z/ ไดแ้ลว้ให้ออกเสียง 

/z/ เปรียบเทียบกบั /s/ จนกระทั�งสองเสียงแตกต่างกนั นั�นคือเสียง /z/ มีความก้องที�ลูกกระเดือก
เสียง /s/ ไม่มีกอ้งที�บริเวณดงักล่าวและมีลมออกมาแรง หลงัจากนั�นจึงฝึกออกเสียง /z/ ในคาํต่อไป 
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   1.4.5 เสียง /h/ เสียงนี� เป็นเสียงไม่ก้องซึ� งไม่มีปัญหาสําหรับคนไทยเพราะการออก
เสียงที�สะกดดว้ยอกัษร “ฮ” หรือ “ห” สาํหรับในภาษาองักฤษเสียง /h/ ไม่เปิดในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์
แต่จะเกิดในตาํแหน่งตน้คาํและระหวา่งสระหรือกลางคาํเท่านั�น อาจมีการสะกดดว้ย “h” หรือ “wh” 
  1.5 เสียงเปิด /w/, /j/, /r/ 
   1.5.1 เสียง /w/ เสียงนี� ออกเสียงที�คล้ายเสียงที�เขียนด้วยอกัษร “ว” ในภาษาไทย   
จึงไม่มีปัญหาสําหรับคนไทยเสียง /w/ เกิดในเฉพาะตาํแหน่งตน้พยางค์และตาํแหน่งกลางคาํหรือ
ระหวา่งสระเท่านั�น ไม่เกิดขึ�นตาํแหน่งทา้ยพยางค ์
   1.5.2 เสียง /j/ เสียงนี� ออกเสียงคล้ายเสียงที� เขียนด้วย “ย” ในภาษาไทยเกิดขึ� น               
ในเฉพาะตาํแหน่งตน้พยางคเ์ท่านั�น 
   1.5.3 เสียง /r/ เสียง /r/ ในภาษาองักฤษแตกต่างไปจากการออกเสียงที�เขียนด้วย 
“ร” ในภาษาไทย กล่าวคือ ในการออกเสียง /r/ ในภาษาอังกฤษนั� น  เริ� มด้วยการห่อป าก                 
ในขณะเดียวกนัพบัปลายลิ�นไปขา้งหลงัเตรียมพร้อมที�จะออกเสียง เมื�อจะออกเสียงใหส้ลดัปลายลิ�น
ไปขา้งหนา้ โดยมิใหป้ลายลิ�นกระทบส่วนใด ๆ ในปากเลย เสียงที�ไดย้นิคือเสียง /r/ ในภาษาองักฤษ
ตาํแหน่งตน้พยางค ์ลกัษณะการออกเสียงเหมือนกบัที�ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ อาจสะกดดว้ยอกัษร “r” หรือ 
“wr” ก็ได้ ตาํแหน่งท้ายพยางค์สําหรับเสียง /r/ ในตาํแหน่งท้ายพยางค์นั� น ผูที้�พูดภาษาองักฤษ
สําเนียงองักฤษจะไม่ออกเสียง /r/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ ส่วนผูที้�พูดสําเนียงอเมริกนัหรือสําเนียง 
สก็อตส์จะออกเสียง /r/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค ์
  1.6 เสียงขา้งลิ�น /l/ 
   ตาํแหน่งตน้พยางค ์/l/ ในตาํแหน่งตน้พยางคที์�เกิดเป็นพยญัชนะเดี�ยวในตาํแหน่ง          
ตน้พยางคน์ั�นสามารถอนุโลมไดว้า่ออกเสียงคลา้ย “ล” ในภาษาไทย ตาํแหน่งทา้ยพยางคก์ารออกเสียง 
/l/ ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์ให้คลา้ยคลึงกบัลกัษณะการออกเสียงของเจา้ของภาษาให้มากที�สุดนั�น
ค่อนข้างยากสําหรับคนไทย เนื�องจากไม่เหมือนเสียง “ล” ที� เดียว กล่าวคือในการออกเสียง /l/                  
ในตาํแหน่งทา้ยพยางค์นั�นตอ้งมีการ “เกร็ง” ที�ลิ�นส่วนหลงัในขณะนั�นที�ปลายลิ�นแตะที�ปุ่มเหงือก 
การเกร็งที�บริเวณเหนือลูกกระเดือกหรือที�ลิ�นส่วนหลงันั�นสามารถใช้มือสัมผสั ซึ� งจะรู้สึก “แข็ง”           
ที�บริเวณดังกล่าว เมื�อกระทาํได้ดงันี� แล้วจึงค่อยเปิดฐานกรณ์ของเสียง /l/ ออก การออกเสียง /l/         
ในลกัษณะนี� เรียกวา่ เสียง /l/ แบบเกร็งลิ�นส่วนหลงั 
 2. การออกเสียงสระในภาษาองักฤษ 
  สระในภาษาองักฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สระเดี�ยวและสระผสม หรือพูดง่าย ๆ วา่ 
มีสระที�ออกเสียงเพียงเสียงเดียว กับสระที�ออกเสียงร่วมกัน การออกเสียงสระในภาษาองักฤษ       
ไม่อาจพิจารณาจากตวัสะกดได้เสมอไป ทั�งนี� เพราะตวัสะกดหนึ� ง ๆ อาจออกเสียงไดแ้ตกต่างกนั
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เช่น ตัวสะกด “a” ในคาํว่า “cat” ออกเสียงแตกต่างไปจากตวัสะกด “a” ในคาํว่า “hate” ดังนั� น     
การจะฝึกออกเสียงสระจึงไม่อาจยึดตวัสะกดเป็นเกณฑ์ได้เสมอไป จาํเป็นตอ้งอาศยัสัญลกัษณ์
สากลที�ใชแ้สดงการออกเสียง เช่นเดียวกบัเสียงพยญัชนะ สัญลกัษณ์แสดงการออกเสียงที�ถือวา่เป็น
สากลนั� นยึดแบบมาจากสระมาตรฐานของเดเนียล โจนส์ อดีตอาจารย์ทางภาษาศาสตร์และ
สัทศาสตร์ของมหาวิทยาลยัลอนดอน สําหรับคนไทย ปัญหาในการออกเสียงสระภาษาองักฤษ                  
มีค่อนขา้งน้อย เมื�อเปรียบเทียบกบัปัญหาการออกเสียงพยญัชนะ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที�เกิดขึ� น                 
อาจนาํไปสู่ความยุง่ยากในการสื�อสารได ้เช่นในคาํวา่ “hell” กบั “hail” การออกเสียงสระในคาํแรก
เป็นสระเดี�ยว เสียงสั�น ส่วนในคาํที�สองเป็นสระประสมซึ�งเสียงยาวกวา่ ถา้ผูพ้ดูใชส้ระเดี�ยวเสียงสั�น
สาํหรับคาํทั�งคู่ ปัญหาในการสื�อความจะเกิดขึ�น ดงันั�นจึงควรฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้งเพื�อขจดัปัญหา
เหล่านั�น การออกเสียงสระเดี�ยวในภาษาองักฤษมี 12 เสียงกระทาํไดด้งันี�  
  2.1 เสียง /iː/ เป็นเสียงยาวคล้ายเสียงสระ “อี” ในภาษาไทย อาจจะไม่เป็นปัญหา
สําหรับคนไทยนกั ขอ้สําคญัตอ้งให้เสียงยาว อยา่ให้เสียงสั�น และเมื�อเสียง /iː/  เกิดขึ�นในพยางคที์�มี
พยญัชนะทา้ยพยางคใ์หเ้ปิดฐานกรณ์สาํหรับเสียงพยญัชนะในตาํแหน่งทา้ยพยางคทุ์กครั� งไป 

  2.2 เสียง /i/ เป็นเสียงสั� นคล้ายกับเสียง “อิ” ในภาษาไทยแต่ความกวา้งของปาก                          
มีมากกว่าหรือเหยียดมุมปากน้อยกว่า ในขณะออกเสียงนี� ไม่ตอ้งเกร็งกลา้มเนื�อที�ปาก ปัญหาของ       
คนไทยที�มกัจะเกิดขึ�นในการออกเสียง /i/ ก็คือมกัจะออกเสียง สับสนปนกบั /iː/  ซึ� งทาํให้เกิดปัญหา
ในการสื�อความหมาย ดงันั�นผูเ้รียนควรจาํคาํที�คล้ายกนั แต่ออกเสียงต่างกนัในระหว่าง /iː/ กบั /i/                
ดงัแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10  การออกเสียง /i/ ทั�งเสียงสั�นและยาว 
 

ออกเสียงยาว /iː/ ออกเสียงสั�น /i/ 

lead / iːd/ 
meat /miːt/ 
neat /niːt/ 
deed /diːd/ 
seat /siːt/ 

lid /lid/ 
mitt /mit/ 
knit /nit/ 
did /did/ 
sit /sit/ 
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  2.3 เสียง /e/ เป็นเสียงสั�นคลา้ยเสียง “เอะ” ในภาษาไทย แต่ในขณะออกเสียงนี�ไม่ตอ้ง
เกร็งกล้ามเนื� อที�ปาก และเผยอปากมากกว่าสระ “แอะ” ปัญหาที�มักจะเกิดขึ� นกับคนไทยก็คือ        
การเปล่งเสียงเป็นเสียงยาวคลา้ยเสียงสระ “เอ“ ในภาษาไทย ซึ� งอาจทาํให้ผูฟั้งเกิดความสับสนได ้
กล่าวคือในภาษาองักฤษมีสระประสมอีกเสียงหนึ� ง คือ /ei/ เป็นสระเสียงยาวซึ� งเริ�มด้วยเสียง /e/ 
แลว้เลื�อนลิ�นสูงขึ�นให้ไปที�เสียง /i/ ดงันั�นการออกเสียง /e/ ซึ� งเป็นเสียงสั�นในลกัษณะเสียงยาว (คือ
เสียง “เอาะ” ในภาษาไทย) จะทาํให้ผูฟั้งสับสนฟังเป็นเสียง /ei/ ได้ เช่นถ้าพูดคาํว่า “bet” ให้ยาว
กวา่เดิม ผูฟั้งอาจจะฟังเป็น “bait” ซึ� งมีเสียงสระเป็นเสียง /ei/ ถึงแมว้่าในความเป็นจริง เสียง “เอ“ 
ในภาษาไทย จะแตกต่างจากเสียงสระ /ei/ บา้ง แต่ความสับสนในลกัษณะดงักล่าวก็เกิดขึ�นได ้
  2.4 เสียง /æ/ เป็นเสียงสั� นออกเสียงคล้ายเสียงสระ “แ-“ ในภาษาไทย แต่ออกเสียง             
ให้สั� นกว่าเสียงสระ “แอ“ และอา้ปากกวา้งเล็กน้อยเสียงนี� อาจไม่ค่อยเป็นปัญหาสําหรับคนไทย      
มากนกั ส่วนใหญ่แลว้สะกดดว้ยอกัษร “a” แต่มีบางคาํสะกดดว้ย “ai” 
  2.5 เสี ยง /ɑː/ เป็ น เสี ยงยาวคล้าย เสี ยงส ระ  “อา” ใน ภาษ าไท ย แต่ เสี ยง /ɑː/                         
ในภาษาองักฤษสาํเนียงองักฤษจะถอยลิ�นไปขา้งหลงัมากกวา่สระ “อา” ในภาษาไทย (คนไทยมกัจะ
กล่าวกนัว่าคนองักฤษ”พูดลิ�นอยู่ในคอ”) คาํบางคาํออกเสียงสระ /ɑː/ ในสําเนียงองักฤษจะออก
เสียงเป็น /æ/ ในสําเนียงอเมริกนัของชนบางกลุ่ม เช่น past, pass, grass, glass เป็นตน้ แต่คาํบางคาํ
ออกเสียง /ɑː/ ทั�งสองสาํเนียง (แต่สาํเนียงอเมริกนัลิ�นไม่ถอยหลงัมากเท่าสาํเนียงองักฤษ) เช่น part, 
hard, card, car, father เป็นตน้ 
  2.6 เสียง /ɔ/ เป็นเสียงยาวคลา้ยเสียงสระ “เอาะ” ในภาษาไทย แต่ในสําเนียงองักฤษ
ปากห่อมากกวา่เล็กน้อย และถอยลิ�นไปขา้งหลงัมากกว่าสระ “เอาะ” ในภาษาไทย โดยทั�วไปแลว้ 
เสียงนี� ไม่เป็นปัญหาในการออกเสียงสําหรับคนไทย อยา่งไรก็ตามอาจมีปัญหาเกิดขึ�นบา้งในกรณี        
ที�ผูพู้ดออกเสียงยาวไป ทาํให้สับสนกบัเสียง /ɔ/ ซึ� งเป็นเสียงยาวเช่น “cot” เสียงสั� น เมื�อออกเสียง
ให้ยาวกว่าเดิมฟังเป็น “caught” ดังนั� นผูฝึ้กจึงควรออกเสียงสั� นและยาวให้แตกต่างกันและมี               
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
  2.7 เสียง / ɔ: / เป็นเสียงยาว คลา้ยเสียงสระ “ออ” ในภาษาไทย แต่ห่อมุมปากมากกวา่
และถอยลิ�นไปขา้งหลงัมากกวา่ ในการออกเสียงนี� จะไม่มีปัญหาในการสื�อความ ถา้ผูฝึ้กออกเสียง
ให้ยาวตลอดเวลา และให้ความแตกต่างกบัเสียง /ɔ/ ซึ� งเป็นสระเสียงสั� น เช่น คาํว่า “chock” เสียง
สระคือ /ɔ/ สั� น ควรจะแตกต่าง (ในดา้นความสั� นยาวของสระ) กบัคาํว่า “chalk” ซึ� งเสียงสระคือ / 
ɔ: / ยาว 
  2.8 เสียง /ə/ เป็นเสียงสั� น คล้ายการออกเสียงสระ “เออะ” ในภาษาไทย แต่ไม่ตอ้ง
เกร็งลิ�น (ปล่อยลิ�นตามสบาย) ซึ� งถ้าออกเสียงตามลักษณะของภาษาองักฤษแล้ว ลิ�นจะเลื�อนมา
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ข้างหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะออกเสียง /ə/ ตามลักษณะ สระ “เออะ” ในภาษาไทย        
ความสับสนคงจะเกิดขึ�นน้อยถา้ผูฝึ้กใช้เสียงนี� กบัพยางคที์�ไม่มีการเน้นหนกัเท่านั�น เนื�องจากเสียง 
/ə/ จะเกิดกบัพยางค์ที�ไม่มีการเน้นหนัก หรือไม่มี stress เสมอเช่น ในคาํ “better” มีการเน้นหนัก
บนพยางค์ “bet” ส่วน “er” ใน “ter” ไม่เน้นจึงออกเสียงเป็นเสียง /ə/ ซึ� งถา้ผูพู้ดคนไทยจะใช้สระ 
“เออะ” ในตาํแหน่งนี� ก็จะไม่ผิดพลาดมากนัก ปัญหาที�เกิดขึ� นจะเป็นกรณีสับสนกับเสียง /ə:/              
ซึ� งเป็นเสียงยาว เช่นในคาํ “word” สระที�ใช้คือ /ə:/ ถ้าผูพู้ดใช้สระเสียงสั� นคือ /ə/ ความสับสน             
อาจเกิดขึ�นบา้งดงันั�นผูฝึ้กควรออกเสียง /ə/ (สั�น) และ /ə:/ (ยาว) ใหแ้ตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั 
  2.9 เสียง /ə:/ เป็น เสียงยาว ออกเสี ยงคล้ายส ระ “เออ” ใน ภาษาไท ย ในด้าน              

การออกเสียง ถ้าออกเสียงให้เป็นเสียงยาวจริงๆแล้ว มกัจะไม่เกิดปัญหา ปัญหาสําหรับคนไทย                
ที�เกิดขึ�นก็คือออกเสียงสั�น-ยาวไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ทาํใหเ้กิดความสับสนระหวา่งเสียง /ə/ 

และเสียง /ə:/ ได ้

  2.10 เสียง / ʌ / เป็นเสียงสั� น ออกเสียงคล้ายเสียงสระ “อะ” ในภาษาไทย แต่ถ้า                    
อา้ปากน้อยกว่าเล็กน้อย (นั�นคือลิ�นยกสูงกว่าเล็กน้อย) เสียงนี� มกัไม่เป็นปัญหาสําหรับคนไทย        

ตราบใดที�ผูฝึ้กออกเสียงใหเ้ป็นเสียงสั�น ตวัสะกดสาํหรับเสียง / ʌ / อาจมีต่าง ๆ กนั เช่น 
   สะกดดว้ย “u” ใน sum /sʌm/, cut /kʌt/ 

   สะกดดว้ย “o” ใน some /sʌm/, come /kʌm/ 

   สะกดดว้ย “ou” ใน country /kʌntri/, couple /kʌpl/ 
   สะกดดว้ย “oo” ใน blood /bʌld/, flood /fʌld/ 

  2.11 เสียง /u/ เป็นเสียงสั� น ออกเสียงคล้ายเสียงสระ “อุ” ในภาษาไทย แต่ปากห่อ             
น้อยกว่า กล่าวคือไม่ตอ้งเกร็งปากและมุมปาก (ไม่ตอ้งดึงมุมปากเขา้มาเพียงแต่ยื�นปากเล็กน้อย) 

ปัญหาที�เกิดขึ� นกับการออกเสียงคนไทยอยู่ที�การออกเสียงสับสนระหว่างเสียงสั� นกับเสียงยาว                 

ในคาํที�สะกดคลา้ยกนั เช่น 
   /u/ (เสียงสั�น)      /u:/ (เสียงยาว) 
   foot /fut/      food /fu:d/ 
   full /ful/      fool /fu:l/ 
   pull /pul/      pool /pu:l/ 
   hood /hud/      hoot /hu:d/ 
  2.12 เสียง /u:/ เป็นเสียงยาว คลา้ยการออกเสียงสระ “อู” ในภาษาไทย จึงอาจจะไม่เป็น
ปัญหาในการออกเสียง อยา่งไรก็ตาม ปัญหาในการสื�อความอาจเกิดขึ�นไดเ้มื�อผูใ้ชอ้อกเสียงสับสน
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กบั /u/ ซึ� งเป็นเสียงสั� น ดงัที�ไดย้กตวัอย่างไวแ้ลว้ ใน ขอ้ 11 ผูฝึ้กออกเสียงจึงควรออกเสียงให้เป็น
เสียงยาวไวเ้สมอ 
 ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์ (2548 : 29 - 30) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนออกเสียงคาํภาษาองักฤษว่า 
นักเรียนที�จาํค ําภาษาอังกฤษมากพอ สามารถเรียนรู้คําภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ได้โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบคาํใหม่นั�นมีส่วนใดที�มีความคลา้ยคลึงกบัภาษาองักฤษที�อยูใ่นความจาํ เช่น ถา้นกัเรียน

รู้จกัคาํว่า Match และเก็บความจาํแล้ว เมื�อนักเรียนพบคาํว่า Patch ไปเปรียบเทียบกบัคาํว่า Match 
เพื�อพิจารณาวา่คาํสองคาํนี� มีส่วนใดที�เหมือนกนัและช่วยกนัออกเสียงคาํใหม่นี�  

 จากวิธีการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่าเสียงในภาษาองักฤษ
แตกต่างกับเสียงในภาษาไทย ซึ� งมีเสียงหลายเสียงที�จาํเป็นต้องตระหนัก เอาใจใส่และฝึกฝน                   

ในการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เพื�อนักเรียนจะได้นําไปใช้เป็นพื�นฐานในการอ่านออกเสียง

ภาษาองักฤษต่อไป 

 การวดัและประเมินผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงการประเมินผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไว ้ดงันี�  
 สุนนัทา มั�นเศรษฐวิทย ์(2544 : 32) กล่าวว่า ในการวดัและประเมินผลการอ่านออกเสียง 

ภาษาองักฤษ ผูส้อนมีวธีิการต่าง ๆ ไดห้ลายวธีิ ดงันี�  
 1. ใช้เทคนิคในห้องเรียน ผู ้สอนปฏิบัติได้ด้วยการสังเกตการณ์การออกเสียงและ            

การแสดงออกของนักเรียน การให้อ่านออกเสียงแต่ละครั� งจะมีนักเรียนจาํนวนหนึ� งที�อ่านตก           

อ่านเพิ�ม อ่านซํ� า อ่านเร็ว หรือปฏิบติัตนไม่ถูกต้องเกี�ยวกบัวางท่าทางในการอ่าน ผูส้อนจึงควร
สังเกตและหาทางปรับปรุงขอ้บกพร่องในการอ่าน 

 2. การใช้แบบทดสอบอย่างไม่เป็นทางการ ผูส้อนกําหนดข้อความตามจุดประสงค ์                   

ที� ต้องการจะวัดแล้วให้นักเรียนอ่าน ผู ้สอนติดตามการอ่านเพื�อพิจารณ าว่ามีข้อบกพร่อง                      
ในส่วนใดบา้ง เช่น อ่านผดิ อ่านซํ� า อ่านขา้มคาํ อ่านตะกุกตะกกั 

 3. การใชเ้ครื�องมืออยา่งเป็นทางการ เครื�องมือชนิดนี�มกัเป็นแบบสังเกตที�ผูส้อนเป็นผูใ้ช ้
รวบรวมขอ้มูล อนัจะนาํไปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอ่านออกเสียงไดดี้ขึ�น 

 ผูส้อนควรเลือกใช้วิธีการประเมินการอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกบับริบทสถานการณ์ 

จุดประสงค์ของการประเมิน ทั� งนี� ควรพฒันาเจตคติ นิสัย และทักษะการอ่านที�ดีให้กับผูเ้รียน 
นอกจากนี� ยงัต้องรับรู้เรื� องราวที�ฟังของผูอื้�น เป็นผูฟั้งที�ดีมีการสังเกตและมีส่วนร่วมในการฟัง                

จากการอ่านของเพื�อน เพื�อผูเ้รียนจะไดเ้ป็นทั�งผูฟั้งและผูอ่้านที�ดี 
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 อจัฉรา วงศโ์สธร (2544 : 20) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการวดัและประเมินผลการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ ดงันี�  
 1. การออกเสียงยงัเขา้ใจไดย้าก 
 2. มีที�ผดิสาํคญั ๆ บ่อย ใชน้ํ�าเสียงหนกัเขา้ใจยากตอ้งพดูซํ� าหลาย ๆ ครั� ง จึงเขา้ใจ 
 3. ยงัมีสําเนียงต่างชาติตอ้งฟังอยา่งตั�งใจ การออกเสียงผิดทาํให้เขา้ใจผิดบ่อยมีขอ้ผิดพลาด
ทางคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ 
 4. มีร่องรอยของสาํเนียงต่างชาติ ออกเสียงผดิเป็นบางครั� ง แต่ไม่ไดท้าํใหเ้ขา้ใจผดิ 
 5. ออกเสียงผดินอ้ยมาก แต่ยงัไม่เหมือนเจา้ของภาษา 
 6. มีเสียงเหมือนเจา้ของภาษา ไม่มีร่องรอยของสาํเนียงต่างชาติ 
 ระบบภาษาศาสตร์ (Linguisystems. 2014 : 1 - 5) ได้กําหนดเกณฑ์การอ่านออกเสียง       
คาํภาษาองักฤษ ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี�  

1. การออกเสียงพยญัชนะตน้ ใหค้ะแนน 2 ระดบั ดงันี�  
  คะแนนระดบัที� 1 หมายถึง ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ไดถู้กตอ้ง 
  คะแนนระดบัที� 0 หมายถึง ผูเ้รียนไม่สามารถอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ไดถู้กตอ้ง 

2. การออกเสียงสระ 
  คะแนนระดบัที� 1 หมายถึง ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเสียงสระไดถู้กตอ้ง 
  คะแนนระดบัที� 0 หมายถึง ผูเ้รียนไม่สามารถอ่านออกเสียงสระไดถู้กตอ้ง 
 3. การออกเสียงตวัสะกด 
  คะแนนระดบัที� 1 หมายถึง ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเสียงตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
  คะแนนระดบัที� 0 หมายถึง ผูเ้รียนไม่สามารถอ่านออกเสียงตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
 จากการวดัและประเมินผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�นกัการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้ 
สรุปว่า ผูว้ิจยัได้ปรับเนื�อหาและเกณฑ์การให้คะแนน เพื�อให้เหมาะสมกับแบบวดัผลการอ่าน    
ออกเสียงภาษาองักฤษ และช่วงวยัของนักเรียน โดยวดัการเปล่งเสียงตามตวัอกัษรที�ประกอบขึ�น
เป็นคาํ แลว้อ่านออกเสียง  
 

ผลสัมฤทธิDทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนเป็นผลจากความรู้ความสามารถของนักเรียนที� เกิดจาก
ประสบการณ์ที�นกัเรียนไดรั้บจากกระบวนการสอนของครู โดยประเมินจากการทดสอบหรือสังเกต
พฤติกรรม ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  



60 
 

 ความหมายของผลสัมฤทธิDทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน (Achievement) เป็นผลอนัเกิดจากความสําเร็จที�นักเรียนไดรั้บ 
จากการเรียนรู้ที�อาศยัความสามารถเฉพาะบุคคล นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า
ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนไว ้ดงันี�  
 กญัญาพร แกว้รักษา (2552 : 39) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ 
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที� เกิดจากการฝึกอบรม หรือการจดัการเรียนรู้ ซึ� งการวดัผลสัมฤทธิ9   
ทางการเรียนจะเป็นการตรวจสอบความสามารถของบุคคล ที�แสดงออกในลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ 
ตามจุดมุ่งหมาย และลกัษณะของรายวิชาที�ไดเ้รียนรู้ โดยอาจวดัดา้นการปฏิบติัหรือวดัดา้นเนื�อหา
ก็ได ้
 วบิูลศรี กิ�งแกว้ (2552 : 35) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนเป็นความสามารถของบุคคล 
อัน เกิดจากการเรียน รู้แล้ว เกิดการเป ลี� ยน แป ลงพ ฤติกรรม  ซึ� งป ระส บ การณ์ การเรียน รู้                     
เกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน การวดัผลสัมฤทธิ9 จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถ 
หรือความสัมฤทธิ9 ของบุคคลว่าเรียนรู้เท่าไร มีความสามารถชนิดใด ซึ� งสามารถวดัได้ 2 แบบ        
ตามจุดหมายและลกัษณะวชิาที�สอน ดงันี�  
 1. การวดัดว้ยการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะ 
ของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงใหอ้อกมาเป็นผลงาน  
 2. การวดัด้านเนื� อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี�ยวกับเนื� อหาวิชา ซึ� งเป็น 
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัได้
โดยใชข้อ้สอบผลสัมฤทธิ9  
 ลาํยง เครือดาํ (2555 : 49) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที�ได้จาก   
การประเมินการเรียนรู้ทั�งทางดา้นวิชาการ ดา้นทกัษะและความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน           
เพื�อวดัการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที�ครูจดัใหก่้อนและหลงัเรียน 
 สุทธิดา แสนหาญ (2556 : 57) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการเรียนรู้ที�วดัไดจ้ากความรู้ ความสามารถทางทกัษะของนกัเรียน เป็นพฤติกรรมที�พึงประสงค ์
ดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจและการนาํไปใช ้
 พรพิมล อ่อนอินทร์ (2559 : 61) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง ผลที�เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของผูเ้รียนแต่ละบุคคลว่า มีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะที�ไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้ในชั�นเรียน ซึ� งสามารถวดั
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เป็นคะแนนที�ผูเ้รียนไดจ้ากการประเมินผลการทาํแบบวดัผลสัมฤทธิ9  ซึ� งเป็นแบบที�ให้ผูเ้รียนไดใ้ช้
ความรู้ในเนื�อหาที�ไดเ้รียนรู้ในการตอบเพื�อแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�ระบุไว ้ขอบเขตของเนื�อหาที�ผูเ้รียน    
จะใช้จะต้องเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอบเขตและลําดับเนื�อหาของวิชาที�มีการบูรณาการไว ้               
ในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�นักวิชาการกล่าวไวข้้างต้น สรุปได้ว่า      

ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ การเปลี�ยนแปลงของบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื� อหาสาระที� เรียนมา              
วา่เกิดการเรียนรู้เท่าใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9             

ในลกัษณะต่าง ๆ เพื�อบอกถึงคุณภาพการศึกษา 

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิDทางการเรียน 

 นกัวชิาการกล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนไว ้ดงันี�  

 อรนุช ศรีสะอาด และคณะ (2550 : 38) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9

ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที�วดัสมรรถภาพทางด้านสมองต่าง ๆ ของนักเรียนที�ได้รับ    

การเรียนรู้มาแลว้ 
 สมนึก ภัททิยธนี (2556 : 73 - 97) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9

ทางการเรียนไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบที�วดัสมรรถภาพ 

สมองด้านต่าง ๆ ที�นกัเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแลว้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน 
ประเภทที�ครูสร้างมีหลายแบบแต่ที�นิยมใชมี้ 6 แบบ ดงันี�   

 1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) ลกัษณะทั�วไปเป็นเฉพาะ
คาํถามแลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายความรู้และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน  

 2. ข้อสอบแบบ กาถูก-ผิด (True-false Test) ลักษณะทั�วไปถือได้ว่า ข้อสอบแบบกา          

ถูก - ผิด คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบที�มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือกเป็นแบบคงที�และมีความหมาย         
ตรงกนัขา้ม เช่น ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้  

 3. ข้อสอบแบบเติมคาํ (Completion Test) ลักษณะทั�วไปเป็นข้อสอบที�ประกอบด้วย 

ประโยคหรือขอ้ความที�ยงัไม่สมบูรณ์ แลว้ให้ผูต้อบเติมคาํหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องวา่ง 
ที�เวน้ไวน้ั�น เพื�อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง  

 4. ข้อสอบแบบตอบสั� น ๆ (Short Answer Test) ลักษณะทั�วไปของข้อสอบประเภทนี�   
คล้ายกับข้อสอบแบบเติมคํา แต่แตกต่างกันที�ข้อสอบแบบตอบสั� น ๆ เขียนประโยคคําถาม                             

ที�สมบูรณ์ (ข้อสอบเติมคาํ เป็นประโยคหรือข้อความที�ไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผูต้อบเป็นคนเขียน
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คําตอบที�ต้องการจะสั� นและกะทัดรัด ได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่บรรยายแบบข้อสอบอัตนัย          

หรือความเรียง  

 5. ข้อสอบแบบจบัคู่ (Matching Test) ลักษณะทั�วไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ� ง  
โดยมีคาํตอบหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผูต้อบเลือกจบัคู่ว่าแต่ละขอ้ความ         
ในชุดหนึ� ง (ตัวยืน) จะคู่กับคําหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ� ง (ตัวเลือก) ซึ� งมีความสัมพันธ์          
อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�ผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้ 
 6. ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทั�วไป คาํถามแบบเลือกตอบ 
โดยทั�วไปจะประกอบดว้ย 2 ตอน ตอนนาํหรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนี�  
จะประกอบดว้ย ตวัเลือกที�เป็นคาํตอบถูกและตวัเลือกที�เป็นคาํตอบลวง ปกติจะมีคาํถามที�กาํหนดให ้
นกัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกที�ถูกตอ้งมากที�สุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอื�น ๆ และคาํถาม 
แบบเลือกตอบที�ดีนิยมใช้ตัวเลือกที�ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าตัวเลือกถูกหมดแต่จริง ๆ                     
มีนํ�าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั ดงันั�นควรมีตวัเลือก \ - � ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบนี�  ถา้เขียนตวัเลือก
เพียง � ตวั ก็กลายเป็นขอ้สอบแบบกาถูก - ผิด และเพื�อป้องกนัไม่ให้เดาไดง่้าย ๆ จึงควรมีตวัเลือกมาก ๆ 
ที�นิยมใชห้ากเป็นขอ้สอบ ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � - � ควรใช ้� ตวัเลือก ระดบัชั�นประถมศึกษา
ปีที� � - � ควรใช ้\ ตวัเลือก และตั�งแต่ ระดบัชั�นมธัยมศึกษา ขึ�นไป ควรใช ้� ตวัเลือก  
 บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 53) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9  (Achievement Test) 
หมายถึง แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ� งเป็นผลจาก          
การเรียนรู้ในเนื�อหาสาระและตามจุดประสงคข์องวชิาหรือเนื�อหาที�สอน โดยทั�วไปจะวดัผลสัมฤทธิ9  
ในวชิาต่าง ๆ อาจจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที�สร้างขึ�น 
ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑ์สาํหรับใชต้ดัสินวา่ผูส้อบมีความรู้
ตามเกณ ฑ์ ที� ก ําหนดไว้ห รือไม่  การว ัดตรงตามจุดประสงค์เป็นหัวใจสําคัญของข้อสอบ                     
ในแบบทดสอบประเภทนี�   
 2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งสร้างเพื�อวดั
ให้ครอบคลุมหลกัสูตร จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจาํแนก ผูส้อบ
ตามความเก่งอ่อนไดดี้เป็นหวัใจสําคญัของขอ้สอบประเภทนี�  การรายงานผลการสอบอาศยั คะแนน
มาตรฐาน ซึ� งเป็นคะแนนที�สามารถให้ความหมายแสดงถึงสถานภาพความสามารถของบุคคลนั�น 
เมื�อเปรียบเทียบกบับุคคลอื�น ๆ ที�ใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ โดยทั�วไปจะวดัผลสัมฤทธิ9 ในวิชาต่าง ๆ    
ที�เรียนตามโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และให้หลกัการเกี�ยวกบั             
การสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบไวด้งันี�  (อรนุช ศรีสะอาด. 2547 : 59 - 60)  
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 1. ควรถามในเรื�องที�มีคุณค่าต่อการวดั  

 2. เขียนตอนนาํหรือตอนถามใหอ้ยูใ่นรูปของคาํถาม  

 3. ตวัคาํถามมีความหมายแจ่มชดั  

 4. คาํตอบที�ถูกตอ้งเป็นคาํตอบที�ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

 5. คาํตอบที�ถูกกบัคาํตอบที�ผดิไม่แตกต่างกนัเด่นชดัจนเกินไป  

 6. แต่ละขอ้จะตอ้งมีคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงคาํตอบเดียว  

 7. ตวัคาํตอบที�ถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีลกัษณะรูปแบบแตกต่าง ๆ จากตวัลวงอื�น ๆ อยา่งเห็น 

ไดช้ดั  

 8. ตวัลวงควรเป็นคาํถามที�มีคุณค่าสาํหรับเป็นตวัลวง  

 9. อยา่ใหต้วัเลือกกา้วก่ายกนั  

 10.  การใชต้วัเลือกปลายเปิดควรใชใ้หเ้หมาะสม  

 11.  ควรเรียงลาํดบัตวัเลข หรือขอ้ความในตวัเลือกต่าง ๆ  

 12.  ไม่ควรใชค้าํฟุ่มเฟือย  

 13.  ควรมีตวัเลือก 3, 4 หรือ 5 ตวั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัระดบัของผูส้อบ  

 14.  ถ้าจ ําเป็นต้องใช้ค ําถามแบบปฏิเสธ ควรขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตัวเอนหรือพิมพ ์        

ดว้ยตวัหนกั ๆ ตรงคาํปฏิเสธนั�น 

 15.  ควรออกใหเ้ป็นรูปภาพใหม้าก  

 16.  ไม่ควรใหต้วัเลือกใดตวัเลือกหนึ�งมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป  

 17.  ในการพิมพข์อ้สอบควรแยกตอนถามกบัตอนเลือกออกจากกนัใหช้ดัเจน  

 18.  ควรถามในหลกัวชิาการนั�นจริง 

 สรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที�ใช้วดั

สมรรถภาพทางสมอง อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางวิชาการ ที�นกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่บรรลุ 

ผลสําเร็จตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวเ้พียงใด ซึ� งแบบทดสอบที�ใช้ในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด      

แต่ละชนิดก็มีจุดมุ่งหมายในการทดสอบที�แตกต่างกัน ดังนั� นในการนําแบบทดสอบไปใช ้          

ตอ้งระมดัระวงัว่าเลือกใชแ้บบทดสอบไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสิ�งที�เราตอ้งการหรือไม่ การจาํแนก

ประเภทของแบบทดสอบจึงช่วยใหส้ามารถเขา้ใจและเลือกใชแ้บบทดสอบไดถู้กตอ้งยิ�งขึ�น 
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 ขั#นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิDทางการเรียน 

 นกัวชิาการกล่าวถึงขั�นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนไว ้ดงันี�  

 อรนุช ศรีสะอาด และคณะ (2550 : 38 - 39) ได้เสนอถึงขั�นตอนการสร้างแบบทดสอบ              

วดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน ดงันี�  
 1. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการสอบใหช้ดัเจนวา่จะสอบใคร อยูร่ะดบัชั�นใด เพื�ออะไร 

 2. วเิคราะห์หลกัสูตรและทาํตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
 3. กาํหนดชนิดของแบบทดสอบและศึกษาวธีิเขียน 

 4. เขียนขอ้สอบตามชนิดของแบบทดสอบ โดยให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและตาราง

วเิคราะห์หลกัสูตร 
 5. ตรวจทานข้อสอบ โดยพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักวิชา มุ่งวดัเนื� อหาและ

พฤติกรรมตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตรหรือไม่ ภาษาที�ใช้ชดัเจนถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ซึ� งอาจ

ตรวจทานข้อสอบโดยผูอ้อกข้อสอบเอง กรณีนี� ผู ้ออกข้อสอบควรจะได้พักสมองระยะหนึ� ง          
เพื�อไม่ให้หมกมุ่นหรือให้มีจิตใจและสมองปลอดโปร่งและการตรวจทานขอ้สอบอีกกรณีหนึ� งคือ 

โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบแกไ้ข 
 6. ทดลองใชแ้ละวเิคราะห์ขอ้สอบ เพื�อพฒันาขอ้สอบใหมี้คุณภาพ 

 7. พิมพแ์บบทดสอบ ควรเรียงขอ้สอบจากง่ายไปหายากหรือเรียงตามเนื�อหาก็ได ้

 บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 59 - 66) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9  
ทางการเรียน โดยดาํเนินการตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�   

 ขั�นตอนที� 1 วิเคราะห์จุดประสงค์เนื� อหาวิชา และทําตารางกําหนดลักษณะข้อสอบ
ขั�นตอนแรกสุด จะตอ้งทาํการวิเคราะห์วา่เนื�อหาหรือหวัขอ้ที�จะสร้างวดัขอ้สอบนั�น มีจุดประสงค์

ของการสอน หรือจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้าง ทาํการวิเคราะห์เนื�อหาวิชาว่ามีโครงสร้างอย่างไร  

จดัเขียนหัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ยอ่ยทุกหัวขอ้ พิจารณาความเกี�ยวโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเนื�อหาเหล่านั�น 
จากนั� นก็จดัทาํตารางกาํหนดลักษณะข้อสอบ หรือที�เรียกว่าตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตารางนี�              

มี 2 มิติ คือดา้นเนื�อหา กบัดา้นสมรรถภาพที�ตอ้งการวดั และพิจารณาวา่จะออกขอ้สอบทั�งหมดกี�ขอ้ 

เขียนจาํนวนข้อลงใน ช่องรวมช่องสุดท้าย จากนั� นพิจารณาว่าหัวข้อเรื� องใดสําคัญมากน้อย                 
เขียนลาํดบัความสําคญัลงไป แลว้กาํหนดจาํนวนขอ้ที�จะวดัในแต่ละช่องขึ�นอยูก่บัเรื�องนั�นตอ้งการ

ใหเ้กิดสมรรถภาพเรื�องใดมากนอ้ยกวา่กนั 
 ขั�นตอนที� 2 กาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ ทาํการพิจารณาและ
ตดัสินใจวา่จะใชข้อ้คาํถามรูปแบบใด ศึกษาวธีิเขียนขอ้สอบ หลกัการเขียนขอ้คาํถาม ศึกษาวธีิเขียน
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ขอ้สอบ สมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอ้สอบเพื�อนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการเขียน
ขอ้สอบ  
 ขั�นตอนที� 3 เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบ ใช้ตารางกาํหนดลักษณะของข้อสอบ               
ที�จดัทาํไวใ้นขั�นที� 1 เป็นกรอบซึ� งทาํให้สามารถออกขอ้สอบวดัไดค้รอบคลุมทุกหัวขอ้เนื�อหาและ                
ทุกสมรรถภาพ  
 ขั�นตอนที� 4 ตรวจทานข้อสอบ นําข้อสอบที�ได้เขียนไวใ้นขั�นที� 3 มาพิจารณาทบทวน             
อีกครั� งหนึ� ง โดยพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักวิชา พิจารณาว่าแต่ละข้อวดัในเนื�อหาและ
สมรรถภาพตามตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบหรือไม่ ภาษาที�ใช้เขียนมีความเขา้ใจง่ายเหมาะสม               
ดีแล้วหรือไม่ ตัวถูกตวัลวงเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ หลังการพิจารณาทบทวนเองแล้ว                
นาํไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญวดัผลและดา้นเนื�อหาสาระ พิจารณาขอ้บกพร่อง และนาํเอาขอ้วจิารณ์เหล่านั�น
มาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น  
 ขั�นตอนที� 5 พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง นาํขอ้สอบทั�งหมดมาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ             
โดยจดัพิมพ์คาํชี� แจงหรือคาํอธิบายวิธีทําแบบทดสอบไวที้�ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียด              
และชดัเจน การจดัพิมพว์างรูปแบบใหเ้หมาะสม  
 ขั�นตอนที� 6 ทดลองใชว้เิคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง นาํแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่ม
ที�คล้ายกบักลุ่มตวัอย่างที�จะสอบจริง ซึ� งได้เรียนในวิชาหรือเนื�อหาที�จะสอบ แล้วนําผลการสอบ            
มาตรวจให้ คะแนน ทาํการวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยใช้
วิธีการ วิเคราะห์คุณภาพคดัเลือกเอาขอ้ที�มีคุณภาพเขา้เกณฑ์ตามจาํนวนที�ตอ้งการ ถา้ขอ้เขา้เกณฑ์
จาํนวนมากกว่าที�ตอ้งการ ก็ตดัขอ้ที�มีเนื�อหามากกวา่ที�ตอ้งการ ซึ� งเป็นขอ้ที�มีอาํนาจจาํแนกตํ�าสุดออก         
ตามลาํดบั นาํเอาผลการสอบที�คิดเฉพาะขอ้สอบที�เขา้เกณฑเ์หล่านั�น มาคาํนวณหาค่าความเชื�อมั�น  
 ขั�นตอนที� 7 พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง นาํขอ้สอบที�มีอาํนาจจาํแนก และระดบัความยาก                
ที� เข้าเกณฑ์ตามจํานวนที�ต้องการในขั�นที�  6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบที�จะใช้จริง ซึ� งจะต้อง                
มีคาํชี� แจงวิธีทาํดว้ย และในการพิมพน์อกจากใชรู้ปแบบที�เหมาะสมแลว้ควรคาํนึงถึงความประณีต 
ถูกตอ้งซึ� งจะตอ้งตรวจทานใหดี้ 
 จากการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสร้าง 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที� ดีควรเริ� มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร กําหนด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื� อหาวิชา กําหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีการสร้าง ต้องวดัผล          
ได้ถูกต้องตรงกับจุดมุ่งหมาย มีความคงที�ในการวดั ใช้คาํถามที�ชัดเจนครอบคลุมพฤติกรรม         
การเรียนรู้สามารถแยกความสามารถของนักเรียนได้และมีความยากง่ายพอเหมาะ เขียนขอ้สอบ 
ตรวจทาน และทดลองใชแ้ลว้จึงนาํไปใชจ้ริง 
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 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิDทางการเรียนที�ดี 
 นกัวชิาการกล่าวถึงลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�ดีไว ้ดงันี�  
 สมนึก ภัททิยธนี (2556 : 67 - 71) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน
โดยเฉพาะแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ� นนับเป็นเครื�องมือวดัผลที�มีคุณค่าและสําคญัที�สุด แต่ทั� งนี�
แบบทดสอบที�จะนาํไปใชต้อ้งมีคุณภาพ นั�นคือแบบทดสอบตอ้งมีลกัษณะที�สาํคญั ดงันี�  
 1. ความเที�ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบที�สามารถวดัได ้ตรงกบั
จุดมุ่งหมายที�ตอ้งการหรือวดัในสิ�งที�ตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
 2. ความเชื�อมั�น (Reliability) หมายถึง ลกัษณะของแบบทดสอบทั�งฉบบัที�สามารถวดัได้
คงที�คงวา ไม่เปลี�ยนแปลงไม่วา่จะทาํการสอบใหม่กี�ครั� งก็ตาม 
 3. ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที�ไม่เปิดโอกาสให้มีการ
ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบในกลุ่มผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั ไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทาํขอ้สอบโดยการเดาไม่ให้
นักเรียนที�ขี� เกียจหรือไม่สนใจในการเรียนทาํขอ้สอบได้ดี ผูที้�ทาํขอ้สอบได้ควรจะเป็นนักเรียน                 
ที�เรียนเก่งและขยนัเท่านั�น 
 4. ความลึกของคาํถาม (Searching) หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้นั�นจะไม่ถามอยา่งผิวเผิน 
หรือถามประเภทความรู้ความจาํ แต่ต้องถามให้นักเรียนนําความรู้ความเข้าใจไปคิดดัดแปลง
แกปั้ญหาแลว้จึงตอบได ้
 5. ความย ั�วยุ (Exemplary) หมายถึง แบบทดสอบที�นกัเรียนทาํดว้ยความสนุก เพลิดเพลิน 
ไม่ควรใชค้าํถามซํ� าซาก ซึ� งน่าเบื�อหน่ายวิธีการที�จะทาํให้แบบทดสอบมีความย ั�วยุ อยากตอบก็โดย
เรียงจากข้อง่ายไปหาข้อยาก ใช้ข้อสอบรูปภาพบ้าง ถามข้อละปัญหาบ้าง รูปแบบของข้อสอบ
น่าสนใจ ถา้เป็นขอ้สอบอตันยัก็ใหบ้รรยายมีความพอเหมาะและไม่ถามหลายประเด็นในขอ้เดียวกนั 
 6. ความจาํเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ขอ้สอบที�มีแนวทางหรือทิศทางการถาม 
การตอบชดัเจนไม่คลุมเครือ ไม่แฝงกลเมด็ใหน้กัเรียนงง 
 7. ความเป็นปรนยั (Objective) หมายถึง ขอ้สอบที�มีลกัษณะ 3 ประการ คือ 
  7.1 ตั�งคาํถามใหช้ดัเจนทาํใหผู้เ้ขา้สอบทุกคนเขา้ใจความหมายตรงกนั 
  7.2 ตรวจใหค้ะแนนไดต้รงกนั แมว้า่จะตรวจหลายครั� งหรือหลายคนก็ตาม 
  7.3 แปลความหมายของคะแนนไดเ้หมือนกนั 
 8. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง แบบทดสอบที�มีจาํนวนข้อมากพอประมาณ                
ใช้เวลาสอบพอเหมาะ ประหยดัค่าใช้จ่าย จดัทาํแบบทดสอบดว้ยความประณีต ตรวจให้คะแนน           
ได้รวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ในการสอบที�ดี ได้แก่ สภาพห้องสอบเรียบร้อยไม่มีสิ� งรบกวน              
ผูเ้ขา้สอบ กรรมการคุมสอบรัดกุม เป็นตน้ 
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 9. อาํนาจจาํแนก (Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจาํแนก          

ผูเ้ขา้สอบที�มีคุณลกัษณะหรือความสามารถแตกต่างกนัออกจากกนัได้ ข้อสอบที�ดีต้องมีอาํนาจ
จาํแนกสูงตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิงกลุ่ม อาํนาจจาํแนกของข้อสอบ หมายถึง ความสามารถ           

ของข้อสอบที�สามารถจาํแนกผูเ้ข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน ถ้าข้อสอบ                
มีอาํนาจจาํแนกสูง แสดงวา่กลุ่มเก่งทาํขอ้สอบขอ้นั�นถูก แต่กลุ่มอ่อนทาํไม่ถูก ส่วนทฤษฎีการวดัผล

แบบอิงเกณฑ์หมายถึง ความสามารถของข้อสอบนั�นในการจาํแนกผูส้อบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ             

กลุ่มรอบรู้กบักลุ่มไม่รอบรู้ ถา้ขอ้สอบมีอาํนาจจาํแนกสูง แสดงว่าคนกลุ่มรอบรู้ทาํขอ้สอบนั�นถูก 
แต่คนกลุ่มไม่รอบรู้ทาํไม่ถูก 

 10. ความยาก (Difficulty) หมายถึง จาํนวนคนตอบขอ้สอบไดถู้กมากน้อยเพียงใดหรือ

อตัราส่วนของจาํนวนคนตอบถูกกบัจาํนวนคนทั�งหมดที�เขา้สอบตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิงกลุ่ม 
ข้อสอบที�ดีคือข้อสอบที�ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เรียกว่ามีความยากพอเหมาะ สามารถจาํแนก             

ผูเ้ขา้สอบไดว้่าใครเก่งใครอ่อน ส่วนทฤษฎีการวดัผลแบบอิงเกณฑ์ถือว่าขอ้สอบที�ดีคือ สามารถ             
วดัว่า ผู ้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์หรือไม่  การที� ทุกคนทําข้อสอบได้ถูกแสดงว่าเขาบรรลุ

วตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 

 จากลักษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�ดีสรุปได้ว่า ลักษณะของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนที�ดีนั�น มีดงันี�  คือคุณภาพของแบบทดสอบที�สามารถวดัได ้

ตรงกับจุดมุ่งหมายที�ต้องการหรือวดัในสิ� งที�ต้องการวดัได้อย่างถูกต้องแม่นยาํและมีลักษณะ              
ที�ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนทาํขอ้สอบโดยการเดา เป็นแบบทดสอบที�นักเรียนทาํด้วยความสนุก 

เพลิดเพลิน ไม่ควรใชค้าํถามซํ� าซากและเป็นขอ้สอบที�มีแนวทางหรือทิศทางการถามการตอบชดัเจน 

ไม่คลุมเครือ เป็นขอ้สอบที�ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 

 

แนวคิดที�เกี�ยวข้องกบัเจตคติ 

 เจตคติเป็นสภาพการแสดงออกของจิตใจในการตอบสนองต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง โดยประกอบดว้ย

ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ซึ� งประเมินไดจ้ากแบบวดัเจตคติ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 ความหมายของเจตคติ 

 นกัวชิาการและนกัจิตวทิยากล่าวถึงความหมายของเจตคติไว ้ดงันี�  
 กู๊ด (Good. 1973 : 48) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึงความพร้อมที�จะแสดงออกในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึ� งซึ� งอาจเป็นการสนบัสนุน หรือคดัคา้นสถานการณ์บางอย่าง บุคคลหรือสิ�งใด ๆ เช่น 
รัก เกลียด หรือกลวั หรือไม่พอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อสิ�งนั�น ๆ 
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 ฮอร์นบี�  (Hornby. 2000 : 50) ให้ความหมายของ เจตคติ วา่หมายถึง ท่าทีหรือความโน้ม
เอียงของบุคคลที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งประกอบดว้ยความรู้สึก (Feeling) ความคิด (Thinking) และ
พฤติกรรม (Behaving)การแสดงออกของเจตคติโดยอาศยัพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
การแสดงออก ในลกัษณะที�เห็นดว้ย พึงพอใจ หรือชอบ กบัไม่เห็นดว้ยไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ 
 กมลทิพ ย์ แกว่นกสิ การณ์  (2551 : 48) ก ล่าวว่า เจตคติ หมายถึง การแส ดงออก                        
ทางความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อสิ� งต่าง ๆ บุคคลและสถานการณ์ซึ� งแสดงออกได้ 2 ลกัษณะ คือ  
ชอบหรือไม่ชอบขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มหรือประสบการณ์ของบุคคล 
 พิชิต ฤทธิ9 จรูญ (2551 : 223) กล่าวว่า เจตคติเป็นความรู้สึก ความเชื�อ ความศรัทธาของ
บุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งซึ� งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ที�ช่วยกระตุน้ จูงใจให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิ� งต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ� ง เช่น การสนับสนุนหรือต่อต้าน                    
ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เป็นตน้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2555 : 40) ได้กล่าวว่า เจตคติเป็นความรู้สึกต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง                 
โน้มเอียงไปทางบวกหรือลบ ซึ� งเกิดจากองค์ประกอบทางอารมณ์หรือจิตใจ เช่น ความรัก ความเกลียด
และองคป์ระกอบทางดา้นความรู้ ความคิดเห็น เจตคติที�เกิดขึ�นมกัส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 มนตรี วงษ์สะพาน (2556 : 89) กล่าวว่า เจตคติ เป็นความรู้สึกโน้มเอียงทางจิตใจของ
บุคคลที�มีต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� ง ความโน้มเอียงดงักล่าวเป็นไปในทิศทางที�พึงปรารถนา (ชอบ พอใจ) 
หรือไม่พึงปรารถนา (เกลียด ไม่พอใจ ฯลฯ) 
 จากความหมายของเจตคติสรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก        
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ�งต่าง ๆ รอบตวั ซึ� งแสดงออกไดส้องลกัษณะคือ ดา้นบวก เช่น พอใจ 
ชอบ และด้านลบ เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ โดยมีประสบการณ์ของบุคคลเป็นตวักาํหนดทิศทาง          
ของปฏิกิริยาในการแสดงออก กล่าวคือถา้บุคคลมีทศันคติบวกต่อสิ�งใด ก็จะมีพฤติกรรมที�จะเผชิญ
กับสิ� งนั� น ถ้ามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี�ยง เจตคติสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามเงื�อนไข หรือ
สถานการณ์ 
 องค์ประกอบของเจตคติ 
 นกัวชิาการและนกัจิตวทิยากล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติไว ้ดงันี�  
 แสงเดือน ทวสิีน (2545 : 159 - 160) กล่าวถึงองคป์ระกอบของเจตคติไว ้3 ดา้น ดงันี�   
 1. องค์ประกอบทางด้านปัญญา (Cognitive Component) คาํว่า ปัญญา ในที�นี� หมายถึง 
ขอ้มูลอนัเกี�ยวขอ้งกบัความคิด ความเขา้ใจซึ� งจะมีส่วนเป็นตวักาํหนดเจตคติของแต่ละบุคคลดว้ย 
เช่น การที�บุคคลหนึ�งชอบอาชีพวิศวกรมากกวา่อาชีพครู ก็เพราะบุคคลนั�นรู้วา่ เงินเดือนของอาชีพ
วิศวกรสูงกว่าเงินเดือนของครู ดังนั� นองค์ประกอบทางด้านปัญญาจึงเป็นพื�นฐานส่วนหนึ� ง           
ในการกาํหนดเจตคติของบุคคล  
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 2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
มกัจะคลอ้ยตามองคป์ระกอบดา้นสติปัญญา คือ คนเรามกัจะชอบตามขอ้มูลที�เรารู้ แต่อยา่งไรก็ตาม 
บางครั� งข้อมูลที� เรารู้อาจไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกได้ เช่น แม้จะรู้ว่าอาชีพวิศวกร              
มีเงินเดือนสูงกวา่อาชีพครู แต่ก็รู้สึกวา่อาชีพครูมีเกียรติกวา่ ดงันั�นจึงชอบอาชีพครูมากกวา่  
 3. องค์ประกอบทางด้านการปฏิบติั (Behavioral Component) องค์ประกอบทางด้านนี�  
เป็นองคป์ระกอบที�สําคญั เพราะเป็นตวัแสดงออกถึงเจตคติอยา่งแทจ้ริง โดยดูจากการเลือกปฏิบติั
ของบุคคลนั�น 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 247 - 248) อธิบายว่า โดยทั�วไปเจตคติ ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ             
ด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคลที�มีต่อสิ� งเร้านั� น ๆ เพื�อเป็นเหตุผลที�สรุปความและรวมเป็น             
ความเชื�อหรือช่วยในการประเมินสิ�งเร้านั�น ๆ  
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ 
ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที�มีความสัมพันธ์กับสิ� งเร้า ต่างเป็นผลต่อเนื�องมาจาก             
การที�บุคคลประเมินสิ�งเร้านั�นแลว้วา่ พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ดีหรือไม่ดี 
  องคป์ระกอบทั�งสองดา้นนี� มีความสัมพนัธ์กนั เจตคติบางอยา่งจะประกอบดว้ย ความรู้
ความเขา้ใจมาก แต่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์น้อย แต่เจตคติบางอยา่ง             
ก็มีลักษณะตรงกันข้าม เช่น เจตคติที�มีต่อการเรียนภาษาองักฤษจะมีองค์ประกอบ ด้านความรู้             
ความเขา้ใจ แต่มีองค์ประกอบด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ตํ�า ส่วนเจตคติทางนิยม แฟชั�นเสื� อผา้        
จะมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกหรืออารมณ์สูง แต่องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจตํ� า               
ดว้ยเหตุนี� จึงอยูที่�ครูจะเนน้องคป์ระกอบดา้นใดเป็นสาํคญัและเหมาะกบัธรรมชาติของการเรียนรู้นั�น  
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน
ความพร้อมหรือความโน้มเอียงที�บุคคลจะประพฤติปฏิบติั หรือตอบสนองต่อสิ� งเร้า ในทิศทาง                
ที�จะสนบัสนุนหรือคดัคา้น ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความเชื�อหรือความรู้สึกของบุคคลที�ไดจ้าก การประเมิน
พฤติกรรมที�คิดจะแสดงออกมา จะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกที�มีอยู ่เช่น ผูที้�มีต่อเจตคติ ต่อการเรียนดี
ก็จะมานะพยายามที�จะเรียนใหดี้และเรียนต่อในระดบัสูงขึ�นไป 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2553 : 108 - 109) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติไวว้่า เจตคติ                
มี 3 องคป์ระกอบ ดงันี�  
 1. องค์ป ระก อบ ด้าน ส ติ ปั ญ ญ า (Cognitive Component) ห ม ายถึ ง  องค์ป ระก อบ                   
ดา้นความเชื�อ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นของบุคคลที�มีต่อเป้าหมายของเจตคติ 
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 2. องค์ประกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกชอบ
ไม่ชอบ หรือท่าทีที�ดี ไม่ดี ที�บุคคลมีต่อเป้าหมายของเจตคติ 
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง ความพร้อม หรือ
แนวโนม้ที�บุคคลจะปฏิบติัต่อเป้าหมายของเจตคติ 
 มนตรี วงษ์สะพาน (2556 : 92) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติไวว้่า องค์ประกอบ
ของเจตคติมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ ด้านความรู้         
ความเข้าใจของบุคคลต่อสิ� งเร้านั� น ๆ เพื�อเป็นเหตุผลในการสรุปรวมเป็นความเชื�อ หรือช่วย                         
ในการประเมินสิ�งเร้านั�น  
 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นองคป์ระกอบ ดา้นความรู้สึก
หรืออารมณ์ของบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบัสิ�งเร้า อนัเป็นผลเนื�องมาจากการที�บุคคลไดป้ระเมิน        
สิ�งเร้านั�นวา่ พอใจ-ไม่พอใจ ตอ้งการ-ไม่ตอ้งการ 
 3. องค์ประกอบด้านการกระทาํ (Action Tendency Component) เป็นองค์ประกอบดา้น
ความพร้อมหรือความโน้มเอียงที� บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ� งเร้านั� น ๆ              
ในทิศทางใดทิศทางหนึ� ง เช่น สนับสนุน หรือคัดค้าน การตอบสนองจะเป็นไปในทิศทางใด                 
ขึ�นอยูก่บัความเชื�อหรือความรู้สึกของบุคคล 
 จากองค์ประกอบของเจตคติสรุปไดว้า่ องค์ประกอบของเจตคติทั�งหมดมีความเกี�ยวพนักนั 
เพราะการแสดงออกทางด้านท่าทางหรืออารมณ์ ย่อมทาํให้เกิดความรู้สึกที�แตกต่างกัน ในทาง
กลับกันความรู้สึกนึกคิดจะส่งผลถึงองค์ประกอบด้านท่าทางและอารมณ์ ดังนั� นในการเรียน       
การสอน ผูส้อนจึงควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบทั�ง 3 ดา้น คือ 1) ดา้นที�เกี�ยวกบัอารมณ์และความรู้สึก 
2) ด้านที�เกี�ยวกับความนึกคิด 3) ด้านที�เกี�ยวกับพฤติกรรม เพื�อช่วยเสริมสร้างเจตคติที�ดีให้แก่
นกัเรียน 
 ลกัษณะของเจตคติ 
 นกัวชิาการและนกัจิตวทิยากล่าวถึงลกัษณะของเจตคติไว ้ดงันี�  
 สุรางค ์โคว้ตระกลู (2541 : 246 - 247) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของเจตคติ ไดแ้ก่ 
 1. เจตคติ เป็นสิ�งที�เรียนรู้ เป็นแรงจูงใจที�จะทาํให้บุคคลกลา้เผชิญ หรือหลีกเลี�ยงสิ�งเร้า 
ฉะนั�น เจตคติจึงมีทั�งทางบวกและทางลบ 
 2. เจตคติมีองคป์ระกอบ คือเชิงความรู้สึก เชิงการรู้คิด และเชิงพฤติกรรม 
 3. เจตคติเปลี�ยนแปลงได ้ตามสังคมที�บุคคลนั�นเป็นสมาชิก 

4.  สังคมประกิต มีความสาํคญัต่อการพฒันาเจตคติของเด็กโดยเฉพาะเจตคติต่ออุดมคติ 
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 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 249) เสนอลกัษณะของเจตคติ ไวด้งันี�   
 1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ� งเร้าต่าง ๆ รอบตวัเป็นสิ� งที�ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่า           
มีประสบการณ์ที�เหมือนกนั ก็จะมีเจตคติที�แตกต่างกนัไปดว้ยหลายสาเหตุ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นตน้  
 2. เจตคติเป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ� งร้า เป็นการเตรียม          
ความพร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกที�จะสังเกตได้ มีลักษณะจะชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับและจะเกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์ดว้ย  
 3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน เป็นลกัษณะความรู้สึกหรืออารมณ์ที�เกิดขึ�น ถา้เป็น
ความรู้สึกหรือการประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย เป็นทิศทางในทางบวก และถา้การประเมินว่า    
ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นดว้ย ก็มีทิศทางในทางลบ  
 4. เจตคติมีความเข้ม คือมีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก ถ้าชอบมากหรือเห็นด้วย         
อยา่งมากก็แสดงวา่มีความเขม้สูง ถา้ไม่ชอบเลย หรือเกลียดที�สุดก็แสดงมีความเขม้สูงไปอีกทางหนึ�ง  
 5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ� งที�บุคคลยึดมั�นถือมั�นและมีส่วนในการกาํหนด 
พฤติกรรมของบุคคลนั�น ซึ� งการยดึมั�นในเจตคติต่อสิ�งใดทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลงเจตคติเกิดขึ�นยาก  
 6. เจตคติมีทั� งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก กล่าวคือ พฤติกรรมภายใน     
เป็นสภาวะทางจิตใจ ซึ� งหากไม่ได้แสดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ ส่วนพฤติกรรมภายนอก              
จะแสดงออกจากการถูกกระตุน้จากหลายสาเหตุร่วมอยูด่ว้ย 
 7. เจตคติจะต้องมีสิ� งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ� น แต่ก็ไม่จาํเป็นว่าเจตคติที�แสดงออก         
จากพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั� น                
ตอ้งปรับปรุงใหเ้หมาะบรรทดัฐานของสังคมแลว้จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
 มนตรี วงษ์สะพาน (2556 : 89) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเจตคติไวว้่า ลกัษณะของเจตคติ
ประกอบดว้ยมิติซึ� งมีลกัษณะ ดงันี�  
 1. ทิศทางมี 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้แก่ ความรู้สึก หรือท่าที
ในทางที�ดี ชอบ หรือพึงพอใจ เป็นตน้ ส่วนทางลบก็จะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความรู้สึก
หรือท่าทีในทางที�ไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พึงพอใจ 
 2. มีความเขม้ มีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเขม้มาก และความเขม้น้อย ถ้าบุคคลมีเจตคติที�มี
ความเขม้แขง็มากจะเป็นอุปสรรคในการเปลี�ยนแปลงเจตคติ 
 จากลักษณ ะของเจตคติที� ก ล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า เจตคติเป็นลักษณ ะที� เกิดจาก                   
แต่ละบุคคลที�ไม่ไดมี้มาตั�งแต่กาํเนิด ซึ� งตอ้งผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น 
อารมณ์ สิ� งแวดล้อมหรือสิ� งเร้าต่าง ๆ รอบตวั ทั� งได้รับโดยทางตรงและทางอ้อม จะมีอิทธิพล          
ทาํให้บุคคลรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล        
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โดยการสังเกตพฤติกรรมที�บุคคลนั� นแสดงออกมา ลักษณะของเจตคตินี� อาจเปลี�ยนแปลงได ้        
ไปตามวยั หรือสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ 

 เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

 นกัวชิาการกล่าวถึงเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษไว ้ดงันี�  

 ไคลน (Klein. 1990 : 37 - 38) กล่าววา่ เจตคติเป็นสิ�งสําคญัสําหรับการเรียนรู้ภาษาที�สอง 

หากผูเ้รียนมีเจตคติที�ดีต่อภาษาที�สอง จะทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จมากกวา่ผูที้�มีเจตคติไม่ดี 

 ประหยดั ภูมิโคกรักษ์ (2543 : 216 - 220) กล่าวถึงเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษว่า         

เป็นสิ� งที� ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเรียน ทําให้ผูเ้รียนตื�นตัวและกล้าแสดงออก           

ในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

 สุ ท ธิลัก ษ ณ์  วรอิน ท ร์ (2549 : 41) ก ล่ าวถึ ง เจตคติ ต่อก ารเรียน ภ าษ าอังก ฤ ษ ว่า                 

เป็นความรู้สึกด้านบวกหรือด้านดี และด้านลบหรือด้านไม่ดี ที�ผูเ้รียนมีต่อวิชาภาษาองักฤษและ        

เจตคติมีบทบาทสําคญัต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ถา้ผูเ้รียนมีเจตคติที�ไม่ดีต่อวชิาที�เรียน

แล้วจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนอีกด้วย เจตคติสามารถเปลี�ยนแปลงขึ� นอยู่กับผูส้อน 

สิ� งแวดล้อม และกิจกรรมที�ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั� นผูส้อนจึงจาํเป็นต้องพัฒนา        

การเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เพื�อใหน้กัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อวชิาที�เรียน 

  กรวิก ศรีแก้ว (2553 : 10) ได้ให้ความหมายของเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษว่า 

หมายถึงการแสดงออกทางความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื�อ สถานการณ์ และพฤติกรรมของบุคคล

ต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งในทางบวกหรือในทางลบ อนัเนื�องมาจากประสบการณ์ที�ไดรั้บ  

  อมร เอี�ยมตาล (2556 : 7) ได้ให้ความหมายของเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษว่า 

หมายถึงการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก ความเชื�อ ความพึงพอใจ การเห็นประโยชน์ การรู้

คุณค่า ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมในทางบวกและทางลบต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

 สรุปไดว้า่ เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนเกี�ยวกบั 

ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม เพราะเจตคติมีบทบาทในการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษอยา่งหนึ�งและเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญั ซึ� งอาจจะทาํให้บุคคลประสบความสาํเร็จหรือ

ล้มเหลวในการเรียน ทั� งนี� เพราะเจตคติที� ดีต่อการเรียนก่อให้เกิดความตั� งใจ อยากรู้อยากเห็น                     

ในวิชานั�น ๆ เอาใจใส่การเรียนอย่างแทจ้ริง อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียน 
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 การวดัเจตคติ 
 ในการวิจยัครั� งนี� มุ่งวดัเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้แบบวดัเจตคติ ซึ� งในการวดั     
เจตคติตอ้งอาศยัหลกัสาํคญัดงันี�  
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551 : 252 - 253) อธิบายถึงหลกัสําคญัของการวดัเจตคติว่า 
เนื�องจากเจตคติค่อนขา้งไปทางนามธรรมมากกวา่รูปธรรมเป็นความรู้สึก ความเชื�อของบุคคล ซึ� งมี
การเปลี�ยนแปลง การวดัเจตคติจึงไม่สามารถจะวดัได้โดยตรง แต่วดัได้จากแนวโน้มของบุคคล       
ที�แสดงออกทางภาษา และวดัในรูปของความเห็น การวดัเจตคติของบุคคล ที�มีต่อสิ� งใดและผูใ้ด 
อาจใช้วิธีการสังเกตจากการกระทาํ คาํพูด การแสดงสีหน้า ท่าทาง หรือสัมภาษณ์ความรู้สึกนึกคิด
ของเขา แต่แบบวดัหรือเครื� องมือที�นักจิตวิทยานิยมใช้กันมากจะอยู่ในรูปของแบบสอบถาม                
หรือแบบสาํรวจ เรียกวา่ แบบวดัทางเจตคติในการวดันั�นควรมีขอ้ตกลงเบื�องตน้ ดงันี�  
  1. การศึกษาเจตคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคล ที�มีลกัษณะคงเส้นคงวา
หรืออยา่งนอ้ยก็เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที�จะเปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ�ง 
  2.  เจตคติที�เป็นสิ� งที�ไม่สามารถวดัหรือสังเกตได้โดยตรง การวดัเจตคติ จึงเป็นการวดั
ทางออ้มจากแนวโนม้ที�บุคคลแสดงออกหรือพฤติกรรมที�แบบแผนคงที� 
  3. การศึกษาเจตคติของบุคคลมิใช่แต่เป็นการศึกษาทิศทางเจตคติของบุคคลเท่านั� น               
แต่ตอ้งศึกษาถึงระดบัความมากนอ้ย หรือความเขม้ของเจตคตินั�นดว้ย 
 มาตรวดัเจตคติที�ใชใ้นการวิจยัมีอยูห่ลายชนิด (รวีวรรณ องัคนุรักษพ์นัธ์. 2533 : 14 - 29) 
กล่าววา่ที�นิยมใชก้นัมีอยู ่3 ชนิด คือ 
 1. วธีิของเทอร์สโตน 
 2. วธีิของลิเคิร์ท 
 3. วธีิของออสกดู 
 สําหรับมาตรวดัเจตคติที�ผูว้ิจ ัยนํามาใช้ในการวิจยัครั� งนี�  เป็นมาตรวดัเจตคติตามวิธี              
ของลิเคิร์ท จึงนาํเสนอวธีินี�ไวว้ธีิเดียว (ภทัรา นิคมานนท.์ 2543 : 179 - 185) 
 มาตรวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบวดัความรู้สึกของคน โดยกาํหนดช่วง
เป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ�ง เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย อย่างยิ�ง 
หรือมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที�สุด ขอ้ความที�บรรจุลงในมาตรวดั ประกอบด้วย
ขอ้ความที�แสดงความรู้สึกต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งทั�งในทางที�ดี (ทางบวก) และในทางที�ไม่ดี (ทางลบ) และ
มีจาํนวนพอ ๆ กนั ขอ้ความเหล่านี�ก็อาจจะมีประมาณ 18 - 20 ขอ้ความ การกาํหนดนํ� าหนกัคะแนน 
การตอบแต่ละตวัเลือก กระทาํภายหลงัจากที�ไดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ โดยกาํหนดตามวิธี Arbitary 
Weighting Method ซึ� งเป็นวธีิที�นิยมใชม้ากที�สุด 
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 การสร้างมาตรวดัเจตคติตามวธีิของลิเคิร์ท มีขั�นตอนดงันี�   
 1. ตั�งจุดมุ่งหมายของการศึกษาวา่ตอ้งการศึกษาทศันคติของใครที�มีต่อสิ�งใด  
 2. ให้ความหมายของเจตคติต่อสิ�งที�จะศึกษานั�นให้แจ่มชดั เพื�อให้ทราบวา่เป็นสิ�งที�เป็น 
Psychological Object นั�น ประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง  
 3. สร้างขอ้ความให้ครอบคลุมคุณลกัษณะที�สําคญัทุกแง่มุม และตอ้งมีขอ้ความที�เป็นไป
ในทางบวกและทางลบมากพอ เมื�อนาํไปวเิคราะห์แลว้เหลือจาํนวนขอ้ความที�ตอ้งการ  
 4. ตรวจข้อความที�สร้างขึ� น ซึ� งทาํได้โดยผูส้ร้างข้อความเองและนําไปให้ผูมี้ความรู้             
ในเรื�องนั�น ๆ ตรวจสอบพิจารณาในเรื�องของความครบถ้วนของคุณลกัษณะของสิ�งที�ศึกษาและ
ความเหมาะสมของภาษาที�ใช ้ทั�งลกัษณะการตอบกบัขอ้ความที�สร้างวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่  
 5. ทาํการทดลองขั�นตน้ก่อนที�จะนาํไปใช้จริง โดยการนาํขอ้ความที�ได้ตรวจสอบแล้ว   
ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวนหนึ� ง เพื�อตรวจสอบความชัดเจนของขอ้ความและภาษาที�ใช ้
อีกครั� ง และเพื�อตรวจสอบคุณภาพด้านอื�น ๆ ได้แก่ ความเที�ยงตรง ค่าอาํนาจจาํแนก และค่า      
ความเชื�อมั�นของมาตรวดัเจตคติทั�งชุดดว้ย  
 6. กาํหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตวัเลือก โดยทั�วไปที�นิยมใช้คือ กาํหนด
คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 สําหรับขอ้ความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับขอ้ความทางลบ ซึ� งกาํหนด
แบบนี� เรียกวา่ Arbitary Weighting Method ซึ� งเป็นวธีิที�สะดวกมากในทางปฏิบติั ดงัตาราง 11 
 

ตาราง 11  มาตรวดัเจตคติตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert)  
 

รายการ 
เห็นดว้ย  
อยา่งยิ�ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 
อยา่งยิ�ง 

ขอ้ความทางบวก (+) 5 4 3 2 1 

ขอ้ความทางลบ (-) 1 2 3 4 5 

 ขอ้สังเกต มาตรวดัเจตคติตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) ไม่ตอ้งมีผูต้ดัสิน 
 

 จากการวดัเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษที�กล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การวดัเจตคติตอ้งอาศยั
หลกัสําคญัในการวดั ผูว้ิจยัสร้างแบบวดัเจตคติตามมาตรวดัเจตคติของลิเคิร์ท (Likert) และกาํหนด
ขอ้ความครอบคลุมถึงเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทั�งทางบวก
และทางลบ ครอบคลุมองค์ประกอบในด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์และ       
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ด้านพฤติกรรม เพื�อให้ทราบถึงความรู้สึก ความชอบ และอื�น ๆ ของนักเรียนในการเรียน                
วิชาภาษาองักฤษ โดยใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยใช้จุดกึ� งกลางชั� น ( Mid-point Average) ในการแปลความหมายคะแนน ใช้เกณฑ ์           
ของพงศ์เทพ จิระโร (2558 : 15) โดยข้อคาํถามที�ผูว้ิจยัใช้ในแบบวดัเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษ       
มีทั� งทางบวกและทางลบ ซึ� งแต่ละข้อคาํถาม กาํหนดค่าคะแนนแต่ละอนัดับ ดังตาราง 12 และ         
ดงัตาราง 13 

 

ตาราง 12  ขอ้คาํถามของเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษที�มีลกัษณะทางบวก  
 

ระดบั (Mid-point Average) แปลความหมาย 

5 4.50 - 5.00 มากที�สุด 

4 3.50 - 4.49 มาก 

3 2.50 - 3.49 ปานกลาง 

2 1.50 - 2.49 นอ้ย 

1 1.00 - 1.49 นอ้ยที�สุด 

 

ตาราง 13  ขอ้คาํถามของเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษที�มีลกัษณะทางลบ 
  

ระดบั (Mid-point Average) แปลความหมาย 

1 4.50 - 5.00 มากที�สุด 

2 3.50 - 4.49 มาก 

3 2.50 - 3.49 ปานกลาง 

4 1.50 - 2.49 นอ้ย 

5 1.00 - 1.49 นอ้ยที�สุด 

 
 ส รุปได้ว่า เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อการประสบความสําเร็จ                 
ในการเรียนภาษา ซึ� งเป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเป็นกลาง หรือความคิดเห็น ทั�งในดา้นดีหรือ
ดา้นบวก และในดา้นไม่ดีหรือดา้นลบของนกัเรียน หากนกัเรียนที�มีเจตคติที�ดีต่อวิชาภาษาองักฤษ  
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ก็จะทาํให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและไดดี้ตามไปดว้ย แต่ก็ไม่ไดร้ะบุวา่บุคคลที�มี      
เจตคติที� ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนั� นจะประสบความสําเร็จเสมอไป ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับสิ� งแวดล้อม 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ที�จะทําให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษและส่งผล            
ต่อผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนภาษาร่วมด้วย โดยการว ัดเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อการเรียน                 
วิชาภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทั�งทางบวกและทางลบ ครอบคลุมองคป์ระกอบในดา้น
ความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ และด้านพฤติกรรม เพื�อให้ทราบถึงความรู้สึก 
ความชอบ และอื�น ๆ ของนกัเรียนในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ฟาร็อคบาท และดาริอุช (Farokhbakht and Dariush. 2015 : Abstract) ไดท้าํการวิจยัศึกษา

ผลของการปรับใช้วิธีการสอนโฟนิกส์แบบสังเคราะห์ที�ประกอบด้วยกิจกรรมที� กระตุ้น                   

ประสาทสัมผสัอนัหลากหลาย เช่น การนาํเอาสื�อจอลลี�โฟนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนเพื�อการรู้
หนังสือให้กบัผูเ้รียนที�อายุน้อยในประเทศอิหร่าน ซึ� งงานวิจยันี� ไดท้าํการศึกษาในเชิงลึกเพิ�มเติม              

ในแง่ของเพศและการเรียนรู้ด้วย โดยศึกษากบัผูเ้รียนที�เป็นเด็กชายจาํนวน 50 คน และเด็กหญิง
จาํนวน 50 คน ที�มีอายุระหวา่ง 10 ถึง 12 คน ทั�งสองกลุ่มจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 25 คน ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองทั�งชายและหญิงจะเป็นกลุ่มที�ไดรั้บการเรียนการสอน

ด้วยสื�อการสอนจอลลี�โฟนิกส์ และกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที�ได้รับการเรียนการสอนด้วยวิธีสอน
ทั�วไป ผลที�ได้ทั� งจากคะแนนแบบทดสอบและแบบสอบถามพบว่าผูเ้รียนในกลุ่มทดลองนั� น

สามารถทาํคะแนนในแบบทดสอบการอ่านและการสะกด ตลอดจนมีแรงจูงใจที�มากกว่าผูเ้รียน              
ที�อยูใ่นกลุ่มควบคุม และยงัพบอีกวา่ผูเ้รียนที�เป็นเพศชายมีพฒันาการความสามารถในการอ่านดีกวา่

เพศหญิง หลงัจากการไดรั้บการเรียนการสอนดว้ยสื�อการสอนจอลลี�โฟนิกส์ 

 ไวท ์(White. 2016 : 26) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัขอ้ดีของการสอนอ่านดว้ยระบบโฟนิกส์
ของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 จาํนวน 18 คน 

ซึ� งเป็นนักเรียนที�อาศยัอยู่ชนบททางตอนใต้ของรัฐซับเออร์บนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ไวท์ได้

จดัการเรียนการสอนการอ่านด้วยระบบโฟนิกส์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และทดสอบการอ่าน               
ของนักเรียนเมื�อสิ�นปีการศึกษา ด้วยระบบ STAR Early Literacy Test ผลปรากฏว่า วิธีการสอนอ่าน

ดว้ยระบบโฟนิกส์ ทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ9 ดา้นทกัษะการอ่านสูงขึ�น 
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 เบนตัน (Benton. 2016 : 38 - 42) ได้ทาํการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องของ

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา (Upper Elementary Students) โดยใช้ระบบการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ 
ของโรงเรียนแห่งหนึ� งในรัฐจอเจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ� งได้ทาํการทดสอบการอ่านของ

นกัเรียนและนกัเรียนที�ผลการทดสอบการอ่านตํ�ากวา่เกณฑม์าเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา โดยให้
จดัการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์วนัละ 15 นาที จนครบปีการศึกษาจากการศึกษาผลปรากฏว่า 

นกัเรียนที�เรียนดว้ยระบบการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ สามารถอ่านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 ฮาห์น (Hann. 2016 : 46 - 48) ได้ทําการศึกษาเกี�ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั�นอนุบาล 1-2 โดรงเรียนปฐมวยัแห่งหนึ�งในเมืองทางตอน

แปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึ� งนกัเรียนในโรงเรียนแห่งนี� ใช้ภาษาในการสื�อสารมากกวา่ 20 ภาษา 

ส่งผลใหน้กัเรียนมีปัญหาดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ซึ� งเป็นภาษากลางที�ใชใ้นการสื�อสารทั�วโลก 
ฮาห์นจึงไดอ้อกแบบชุดพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน (The 

Independent Reading Level Assessment Framework : IRLA) ซึ� งได้ผสมผสานกับวิธีการส อน              
ด้วยระบบโฟนิกส์ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ�มขึ� น              

จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการสอนอ่านดว้ยระบบโฟนิกส์มีประสิทธิภาพ 

 งานวจัิยในประเทศ 

 มาลินี พุม่มาลยั (2558 : 77) ไดศึ้กษาถึง การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื�องการสะกด

คาํศพัท์ภาษาองักฤษดว้ยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยั
พบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื� อง การสะกดคาํศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ สําหรับ

นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�สร้างขึ�น มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.50/81.22 เป็นไปตามเกณฑ ์   
ที�ตั� งไว ้2) ความสามารถในการสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ สําหรับนักเรียน             

ชั� นประถมศึกษาปี ที�  3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที� ระดับ  .05                         

3) ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื�อง การสะกดคาํศพัท์
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิโฟนิกส์ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 พิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ�  (2558 : 56) ได้ศึกษาถึง รูปแบบการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชา

ภาษาองักฤษ ผลสัมฤทธิ� ในการเรียนภาษาองักฤษและประสบการณ์การเรียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนที5มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง : กรณีศึกษานักเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที5 4 โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี6  1) รูปแบบการเรียนรู้ที5นกัเรียนส่วน
ใหญ่นําไปใช้ในการเรียนมากที5สุดสามอนัดับแรก คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบมีความสามารถ       

ในการคาดคะเน วางแผนแบบสร้างสรรค์ และคิดแบบนามธรรม (Intuitive) (M = 21.25, SD = 3.78) 
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รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื5อได้รับข้อมูล (Closure-oriented) (M = 20.28,                    

SD = 5.32) อันดับ สาม  คือ  สามารถมองภาพ รวม เดาความหมายของคําศัพ ท์จากบริบ ท 
(Global/Holistic) (M=19.58,SD = 4.21) เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษที5มีค่าเฉลี5ยมากที5สุด              

3 อันดับแรกคือ ความอดทนต่อภาวะกํากวม (Ambiguity) (M=39.00,SD=7.78) รองลงมา คือ               
ความกลา้เสี5ยง (Risk - taking) (M = 37.34, SD = 8.08) อนัดบัสาม คือ การเขา้ใจความรู้สึกของผูอื้5น 

(Ego Permeability) (M = 35.71, SD = 9.87) และผลคะแนน รายวิชาภาษาองักฤษหลัก ซึ5 งพบว่า 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี5ย คิดเป็น 88.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2) นักเรียนที5 มี
ประสบการณ์การเรียนภาษาองักฤษที5แตกต่างกนั 3 รูปแบบ มีรูปแบบการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั .05 (F = .297, Sig. = 0.745) เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที5ระดับ .05 (F = .766, Sig. = 0.468) และมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลกัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั .05 (F = .368, 

Sig. = 0.695) 
 ณฐัพร สุขเกษม (2559 : 76 - 80) ไดศึ้กษาถึง การใชก้ารสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกบัการใช้

สื� อสภาพจริง เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียง ความรู้คําศัพท์ และความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  4 ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการอ่าน         
ออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนมีระดบัคุณภาพสูงขึ6น หลงัการใชก้ารสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกบั

การใช้สื5อสภาพจริง 2) ความรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนเพิ5มขึ6นจากระดบัคุณภาพไม่ผ่าน
เป็นระดบัพอใช้ หลงัการใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกบัการใช้สื5อสภาพจริง 3) ความสามารถ                

ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนเพิ5มขึ6นจากระดบัคุณภาพไม่ผา่นเป็นระดบัพอใช้ หลงัการใช้

การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกบัการใชสื้5อสภาพจริง 
 นุสรีย ์กนัยา (2559 : 126) ไดศึ้กษาถึง การพฒันาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํ

ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคนิคพหุสัมผ ัส ของนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  �               

ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํภาษาองักฤษก่อนเรียน 
โดยได้คะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 12.43 คิดเป็นร้อยละ 41.45 และหลังเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 

23.26 คิดเป็นร้อยละ 77.54 ซึ� งไม่นอ้ยกวา่เกณฑร้์อยละ 70 และมีความสามารถในการอ่านออกเสียง
คาํภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนที� เรียนด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคนิค           

พหุสัมผสัมีความคงทนในการอ่านออกเสียงคาํภาษาองักฤษ 3) นกัเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่าน

ออกเสียงคาํภาษาองักฤษดว้ยวธีิโฟนิกส์ร่วมกบัพหุสัมผสัอยูใ่นระดบัดี 
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 จารุวรรณ ไม้เลี� ยง (2560 : 55) ได้ศึกษาถึง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์                   

เพื�อพฒันาความสามารถในการอ่านออกเสียงและจาํความหมายของคาํศพัท์ภาษาองักฤษ สําหรับ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการจดจาํคาํศพัท์ของนกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีโฟนิกส์สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีโฟนิกส์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 2) ความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษ                   

ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์สูงกว่าก่อนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชว้ิธีโฟนิกส์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อ
การจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ดว้ยวธีิโฟนิกส์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ณัฐนนัท ์นิเวศน์วรการ (2560 : 53) ไดศึ้กษาถึง การใชก้ารสอนแบบโฟนิกส์เพื�อส่งเสริม

ความสามารถในการออกเสียง ความรู้คาํศพัท ์และการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา
ปีที� 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี หลงัได้รับ       

การสอนแบบโฟนิกส์ 2) นกัเรียนมีความรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเพิ�มขึ�นจากระดบัไม่ผา่น เป็นระดบั
พอใช้ หลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ 3. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดี         

หลงัไดรั้บการสอนแบบโฟนิกส์ 

 ณัฐพล สุริยมณฑล (2560 : 56) ไดศึ้กษาถึง การสอนแบบโฟนิกส์เพื�อส่งเสริมการออก
เสียงและความรู้คําศัพ ท์ภาษาอังกฤษของนัก เรียนชั� นป ระถมศึกษาปี ที�  1 การวิจัยครั� งนี�                       

มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาการออกเสียงภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัจากได้รับการสอนแบบ        
โฟนิกส์ 2) ศึกษาความรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ 

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  1 โรงเรียนบ้านแม่ละนา           

อาํเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน ที� เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื�นฐาน (อ11101) ภาคเรียนที� 2 
ประจาํปีการศึกษา 2559 จํานวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ        

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี�ยมหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ 2) นักเรียน         

รู้ค ําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี�ยมหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอน               
แบบโฟนิกส์ 

 ก็ก่อ พิสุทธิ�  (2561 : 67) ไดศึ้กษาถึง การพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใช้
ชุดฝึกทักษะโฟนิกส์ออนไลน์ของนักเรียนชั6 นมัธยมศึกษาปีที5  6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะโฟนิกส์ออนไลน์ เพื5อพฒันาการออกเสียงภาษาอังกฤษของ

นกัเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที5 6 มีประสิทธิภาพ 84.68/84.19 และมีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.7522 
2) นกัเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที5 6 ที5เรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะโฟนิกส์ออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน
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หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที5ระดบั .01 3) นักเรียนชั6นมธัยมศึกษาปีที5 6              

มีความพึงพอใจต่อการพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษโดยใช้ชุดฝึกทกัษะโฟนิกส์ออนไลน์                
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากที5สุด ค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.61 

 รุ้งนภา ศิริสวสัดิ9  (2561 : 86 - 87) ไดศึ้กษาถึง การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรมภาษาองักฤษเพื�อส่งเสริม

การเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.47/94.73 สูงกว่า

เกณฑที์�กาํหนดไว ้2) ความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน ชั�นอนุบาล ปีที� 1 
นกัเรียนจาํนวน 38 คน พบว่านักเรียนที�มีคะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) มีจาํนวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.47 มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52 3) ผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน

ภาษาองักฤษ หลงัการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 พบว่า          
มีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73 และมีนักเรียน       

มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ ํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 4) ความคงทนในการจําคําศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นอนุบาลปี ที� 1 หลงัจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมภาษาองักฤษผา่นไป 

2 สัปดาห์ พบวา่ นกัเรียนมีคะแนน ผา่นเกณฑร้์อยละ70 จาํนวน 33 คน 

 สาวิตรี อานมณี (2562 : 153) ได้ศึกษาถึง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคาํ              
โดยใช้เสียงโฟนิกส์ สําหรับนักเรียนชั6นประถมศึกษาปีที5 4 ผลการวิจยัพบว่า 1) แบบฝึกทกัษะ           

การอ่านสะกดคําโฟนิกส์  ชั6 นประถมศึกษาปี ที5  l มีประสิ ทธิภาพ Em/En เท่ ากับ 86.79/85.00                      
เป็นไปตามเกณฑ์ 85/85 ที5กาํหนดไว ้2) ผลสัมฤทธิ� การอ่านสะกดคาํด้วยโฟนิกส์ ของนักเรียน                  

ที5เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดคาํโฟนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั               

ทางสถิติที5 .05 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งทั�งต่างประเทศและในประเทศ สรุปไดว้่า 

การสอนแบบโฟนิกส์ เป็นการสอนการอ่านออกเสียงและการสะกดคาํ โดยเน้นความสัมพนัธ์

ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ ของเสียง เพื� อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพ ท ์                      
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและยงัช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคาํที�นักเรียนออกเสียงนั� น 

ตลอดจนจดจาํได้อย่างรวดเร็ว ซึ� งวิธีการสอนแบบโฟนิกส์จะสามารถพัฒนานักเรียนในด้าน       
การออกเสียงและการจดจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ทางภาษาองักฤษ 

สามารถใช้ภาษาเป็นเครื�องมือในการติดต่อสื�อสารและเป็นเครื�องมือในการแสวงหาความรู้ อีกทั�ง

การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ทาํให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นที�จะเรียน 
นักเรียนมีเจตคติที�ดีต่อวิชาภาษาองักฤษสูงขึ� น ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดแนวคิดเกี�ยวกับการจดัการเรียน     
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การสอนดว้ยชุดกิจกรรม ซึ� งจะเป็นสิ�งที�ช่วยนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของการสอนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียนสูงขึ� น ด้วยเหตุนี� ผูว้ิจยัจึงมองเห็น
ความสําคญัที�จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน     

ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั�น สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 ในการวิจยัครั งนี เพื�อศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์            
เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนักเรียน          
ชันประถมศึกษาปีที� 1 มีขันตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 ศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม 
สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 
257 คน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนชุมชน
วดับ่อไร่ อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2564 โดยผู ้วิจ ัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) จาํนวน 30 คน 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั งนี  ไดแ้ก่ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสัน สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 จาํนวน 7 ชุด 
ประกอบดว้ย 
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  ชุดที� 1 เรื�อง Short Vowels 
  ชุดที� 2 เรื�อง Short a 
  ชุดที� 3 เรื�อง Short e 
  ชุดที� 4 เรื�อง Short i 
  ชุดที� 5 เรื�อง Short o 
  ชุดที� 6 เรื�อง Short u 
  ชุดที� 7 เรื�อง Phonics Fun 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น 
จาํนวน 10 แผน รวม 18 ชั�วโมง  
  แผนที� 1 เรื�อง Short Vowels (ประกอบชุดกิจกรรมที� 1) 
  แผนที� 2 เรื�อง The Words Sound “at” and “ap” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 2) 
  แผนที� 3 เรื�อง The Words Sound “an” and “ag” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 2) 
  แผนที� 4 เรื�อง The Words Sound “am” and “ad” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 2) 
  แผนที� 5 เรื�อง The Words Sound “en” and “ed” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 3) 
  แผนที� 6 เรื�อง The Words Sound “et” and “eg” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 3) 
  แผนที� 7 เรื�อง The Words Sound “ig, in” and “it, ip” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 4) 
  แผนที� 8 เรื�อง The Words Sound “og, ot” and “op” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 5) 
  แผนที� 9 เรื�อง The Words Sound “ug, ut” and “un, ub” (ประกอบชุดกิจกรรมที� 6) 
  แผนที� 10 เรื�อง Review Short Vowels (ประกอบชุดกิจกรรมที� 7) 
 3. แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) 
จาํนวน 20 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก
จาํนวน 20 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

5.  แบบวดัเจตคติ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 
15 ขอ้ 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือ 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสัน สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 มีขันตอน
การสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
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  1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียน รู้ และสาระการเรียน รู้ของกลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ จากหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช 2551 
  1.2 ศึกษาเอกสาร หลกัการและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.3 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน      
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 
จาํนวน 7 ชุด 
   ชุดที� 1 เรื�อง Short Vowels 
   ชุดที� 2 เรื�อง Short a 
   ชุดที� 3 เรื�อง Short e 
   ชุดที� 4 เรื�อง Short i 
   ชุดที� 5 เรื�อง Short o 
   ชุดที� 6 เรื�อง Short u 
   ชุดที� 7 เรื�อง Phonics Fun 
   ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) คู่มือสําหรับครูและนักเรียน                       
2) เนือหาสาระและสื�อประเภทต่าง ๆ 3) การวดัและประเมินผล  
  1.4 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�สร้างเสร็จแลว้ เสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื�อตรวจสอบ แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามที�อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์เสนอแนะ 
  1.5 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว เสนอผูเ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้งของภาษา เนือหาของชุดกิจกรรม 
โดยประเมินผลตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale)            
5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121) กาํหนดคะแนนการประเมินระดบัความเหมาะสม ดงันี   
   5 หมายถึง เหมาะสมมากที�สุด  
   4  หมายถึง เหมาะสมมาก  
   3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
   2  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย  
   1  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
  1.6 วิเคราะห์ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านแลว้นาํไป
เทียบกบัเกณฑ ์เพื�อหาระดบัคุณภาพความเหมาะสม ดงันี  (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121) 
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   คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00  มีคุณภาพความเหมาะสมมากที�สุด  
   คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50  มีคุณภาพความเหมาะสมมาก  
   คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50  มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง  
   คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50  มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย  
   คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50  มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที�สุด  
   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี�ยระดบัคุณภาพความเหมาะสม 3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ์
พิจารณา และยอมรับว่าเป็นชุดกิจกรรมที�นําไปใช้ได้ ซึ� งผลการวิเคราะห์ได้คะแนนเฉลี�ย 4.70        
มีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด (ภาคผนวก ญ) 
  1.7 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน        
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1
ไปดาํเนินการหาค่าประสิทธิภาพตามความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการและผลลพัธ์โดยพิจารณา
คะแนนเฉลี�ย 80/80 โดยอา้งสูตรจากชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545 : 494) ตามลาํดบัขันตอนดงันี  
   1.7.1 การทดลองแบบ 1:1 เป็นการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ                 
โฟนิกส์ที�สร้างขึนไปทดลองกบันกัเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกนัคือ เก่ง ปานกลางและอ่อน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อตรวจสอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ และ         
ความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนจากชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนและนํามาแก้ไขขอ้บกพร่องให้สมบูรณ์ ซึ� งได ้                
ค่าประสิทธิภาพ คือ 61.24/63.33 
   1.7.2 การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการนาํบทเรียนที�สร้างขึนไปทดลองใชก้บันกัเรียน 
ตังแต่ 5 - 10 คน ที�มีความสามารถต่างกนั ทังเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ที�สร้างหรือพฒันาขึนและนาํผลมา
แกไ้ขอีกครั ง ซึ� งไดค้่าประสิทธิภาพ คือ 74.99/75.56 
   1.7.3 การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบ   
โฟนิกส์ที�สร้างขึนไปทดลองกบันกัเรียนตังแต่ 30 คนขึนไป เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ ซึ� งไดค้่าประสิทธิภาพ คือ 86.40/87.50 
   1.7.4 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1    
ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการวจิยักบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบโฟนิกส์ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น   
มีขันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี  
  2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียน รู้และสาระการเรียน รู้ของกลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ จากหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช 2551  
  2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที�ใช้และ
มาตรฐาน การเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้ง  
  2.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขันตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบโฟนิกส์  
  2.4 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง 
สระเสียงสัน จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 18 ชั�วโมง  
  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�สร้างขึน เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์       
เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง ทังทางทฤษฎี ภาษา เนือหาและความเที�ยงตรงต่าง ๆ แลว้นาํมาปรับปรุง 
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
  2.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู ้เชี� ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา                
ความเหมาะสม ของแผนการจดัการเรียนรู้เกี�ยวกับสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื� อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินผลตามวิธี                    
ของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด. 
2556 : 121) กาํหนดคะแนนการประเมินระดบั ความเหมาะสม ดงันี  
   5  หมายถึง เหมาะสมมากที�สุด  
   4  หมายถึง เหมาะสมมาก  
   3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
   2  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย  
   1  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที�สุด  
  2.7 วิเคราะห์ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านแลว้นาํไป
เทียบกบัเกณฑ ์เพื�อหาระดบัคุณภาพความเหมาะสม ดงันี  (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121) 
   คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00  มีคุณภาพความเหมาะสมมากที�สุด  
   คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50  มีคุณภาพความเหมาะสมมาก  
   คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50  มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง  
   คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50  มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ย  
   คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50  มีคุณภาพความเหมาะสมนอ้ยที�สุด  
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   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี�ยระดบัคุณภาพความเหมาะสม 3.51 ขึนไป เป็นเกณฑ ์

พิจารณา และยอมรับวา่เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที�นาํไปใชไ้ด ้ซึ� งผลการวิเคราะห์ไดค้ะแนนเฉลี�ย 

4.65 มีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด (ภาคผนวก ญ) 

  2.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญแล้ว

เสนอต่อ คณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อพิจารณาความถูกตอ้งอีกครั งหนึ�ง  

  2.9 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที�ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค ์ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื�อดู

ความเหมาะสมของภาษา เวลา เนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้  

  2.10 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อนาํไปใช้จริง

กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 3. แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

  แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสัน สําหรับ

นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 มีขันตอนการสร้างและวธีิการหาคุณภาพ ดงันี  

  3.1 ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและวิธีการสร้างแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 จากเอกสาร ตาํราและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือหาสาระที�จะนําไปใช้สร้างแบบวดัผลการอ่าน       

ออกเสียงภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 

  3.3 สร้างแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นแบบตรวจสอบรายการ

(Checklists) จาํนวน 20 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ คือ อ่านออกเสียง

ตัวอักษรและคาํศัพท์ถูกต้องได้ 1 คะแนน และอ่านออกเสียงตัวอักษรและคําศัพท์ไม่ถูกต้อง                

ได ้0 คะแนน  

  3.4 นาํแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�สร้างขึ นเสนอต่อคณะกรรมการ               

ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบตามความเหมาะสม 

  3.5 นําแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ

ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาความถูกตอ้งของการใช้

ภาษา ขอ้คาํถาม และจุดประสงคก์ารเรียนรู้       

  3.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยพิจารณาข้อสอบที�มีค่า IOC ตั งแต่ 0.50 ขึ นไป (สมนึก ภัททิยธานี. 2553 : 220) ถือว่าเป็น

ขอ้สอบที�มีความสอดคลอ้ง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี  
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   ใหค้ะแนน +1 เมื�อแน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ใหค้ะแนน   0 เมื�อไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ใหค้ะแนน  -1 เมื�อแน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ซึ� งผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนือหาของแบบวดัผลการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษรายขอ้ของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ญ) 
  3.7 นาํแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ
และไดป้รับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํแลว้ นาํไปทดลองสอบ (Try Out) กบันกัเรียนชันประถมศึกษา
ปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ จาํนวน 30 คน                 
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
  3.8 นําแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ได้มาตรฐานให้คะแนนข้อละ                
1 คะแนน สําหรับการอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ สระและพยญัชนะทา้ย รวมเป็นคาํไดถู้กตอ้ง และ
ให้ 0 คะแนน สําหรับการอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ สระและพยญัชนะทา้ย รวมเป็นคาํไม่ถูกตอ้ง 
โดยให้นักเรียนอ่านให้ฟังทีละคน และผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจให้คะแนน แล้วนําคะแนนมาวิเคราะห์                   
หาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก โดยพิจารณาค่าความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ์ 0.20 - 0.80 และมี
ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.20 ขึนไป (ทรงศกัดิa  ภูสีอ่อน. 2551 : 57 - 58) ซึ� งขอ้สอบที�ไดมี้ค่า
ความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.27 - 0.60 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.27 - 0.93 (ภาคผนวก ญ) 
  3.9 นาํแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าว           
ไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) (บุญชม ศรีสะอาด.                       
2556 : 106) ซึ� งไดค้่าความเชื�อมั�นทังฉบบัของแบบทดสอบเท่ากบั 0.94 (ภาคผนวก ญ) 
  3.10 นาํแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสัน 
สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง     
สระเสียงสัน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 มีขันตอนการสร้างและวธีิหาคุณภาพ ดงันี  
  4.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิa ทางการเรียน                    
จากเอกสาร ตาํราหนงัสือและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง แลว้กาํหนดกรอบในการสร้าง 

  4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิa ทางการเรียน ลักษณ ะของ
แบบทดสอบเกี�ยวกบัความเที�ยงตรงเชิงเนือหาและมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั โดยศึกษาเกี�ยวกบัคาํศพัท ์โครงสร้าง สาํนวนทางภาษา 
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  4.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ                    
3 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขอ้ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให ้0 คะแนน 
  4.4 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนที�สร้างขึนเสนอต่อคณะกรรมการ      
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบตามความเหมาะสม 

  4.5 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนที�ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง   
ของเนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  4.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)          
โดยพิจารณาขอ้สอบที�มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 ขึนไป ถือว่าเป็นขอ้สอบที�มีความสอดคลอ้ง (สมนึก 
ภทัทิยธานี. 2553 : 220) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  
   ใหค้ะแนน +1 เมื�อแน่ใจวา่ขอ้สอบนันวดัตรงตามจุดประสงคที์�กาํหนด 
   ใหค้ะแนน   0 เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนันวดัตรงตามจุดประสงคที์�กาํหนด 
   ใหค้ะแนน  -1 เมื�อแน่ใจวา่ขอ้สอบนันวดัไม่ตรงตามจุดประสงคที์�กาํหนด 
   ซึ� งผลการประเมินความเที�ยงตรงเชิงเนือหาของแบบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน
รายขอ้ของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่า IOC ตังแต่ 0.60 - 1.00 (ภาคผนวก ญ) 
  4.7 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนที�ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ    
และไดป้รับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํแลว้ นาํไปทดลองสอบ (Try Out) กบันกัเรียนชันประถมศึกษา
ปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ จาํนวน 30 คน       
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
  4.8 นาํกระดาษคาํตอบที�ไดม้าตรฐานให้คะแนนขอ้ละ 1 คะแนน สาํหรับคาํตอบที�ถูก 
และให้  0 คะแนน สําหรับคําตอบที� ผิด  แล้วนําคะแนนมาวิ เคราะห์หาความยากง่ายและ                         
อาํนาจจาํแนก ของแบบทดสอบรายขอ้ โดยพิจารณาค่าความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ์ 0.20 - 0.80 และมี
ค่าอาํนาจจาํแนก อยูใ่นเกณฑ์ 0.20 ขึนไป (ทรงศกัดิa  ภูสีอ่อน. 2551 : 57 - 58) และคดัเลือกจาํนวน 
20 ขอ้มาใช้จริง ซึ� งขอ้สอบที�ไดมี้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
อยูร่ะหวา่ง 0.33 - 0.67 (ภาคผนวก ญ) 
  4.9 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว              
ไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 106) 
ซึ� งไดค้่าความเชื�อมั�นทังฉบบัของแบบทดสอบเท่ากบั 0.90 (ภาคผนวก ญ) 



90 
 

  4.10 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง สระเสียงสัน สาํหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 5. แบบวดัเจตคติ 
  แบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม          
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง สระเสียงสัน มีขันตอนการสร้างและวธีิการหาคุณภาพ ดงันี  
  5.1 กาํหนดและเลือกแบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
  5.2 ศึกษาแนวคิดการวดัเจตคติของทวี มณีนิล (2542 : 129 - 135) โดยผูว้ิจยักาํหนด
กรอบขอบข่ายในการวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
  5.3 สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช ้                 
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) ข้อความในแบบสอบถามวัดเจตคติ                        
เป็นข้อคาํถามที�ถามความรู้สึกชอบหรือพอใจ ความกระตือรือร้น ความพยายามในการเรียน 
ตลอดจนการเห็นประโยชน์ของการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ซึ� งเป็นขอ้คาํถามทังทางบวกและทางลบ 
จาํนวน 15 ขอ้ ซึ� งแต่ละขอ้คาํถาม กาํหนดค่าคะแนนแต่ละอนัดบั ดงันี  
   ขอ้คาํถามที�มีลกัษณะทางบวก การใหค้ะแนนเป็นดงันี  
   เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  5  คะแนน 
   เห็นดว้ย  4  คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  3  คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย  2  คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 1  คะแนน 
   ขอ้คาํถามที�มีลกัษณะทางลบ การใหค้ะแนนเป็นดงันี  
   เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  1  คะแนน 
   เห็นดว้ย  2  คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  3  คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย  4  คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 5  คะแนน 
  5.4 นาํแบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษที�สร้างขึนเสนอต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักการ             
และรูปแบบของแบบวดัเจตคติ เพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
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  5.5 นาํเสนอแบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษที�ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยพิจารณา
ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและขอ้คาํถาม 
  5.6 ผูว้ิจยันาํผลการตรวจของผูท้รงคุณวุฒิมาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เครื� องมือวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ� งผลการประเมินความเที�ยงตรง             
เชิงเนือหาของแบบวดัเจตคติรายขอ้ของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่า IOC ตังแต่ 0.60 - 1.00 (ภาคผนวก ญ) 
  5.7 นาํแบบวดัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษที�ปรับปรุงแล้ว      
ไปใช้กับนักเรียนที�เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัเจตคติ        
ทั งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิa แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือคาํ.          
2551 : 94) ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 0.83 
 6. ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการยื�นเสนอเพื�อขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยม์หาวิทยาลยับูรพา ก่อนที�จะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 รูปแบบการทดลอง 

 ในการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ที�ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ทดลองตามแผนการวิจยัขันพืนฐาน (Pre - experimental Research) แบบหนึ� งกลุ่มสอบก่อนและ  
หลงัเรียน (One - Group - Posttest Designs) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ. 2553 : 148) ซึ� งมีแบบแผนการวจิยัดงันี  
 
ตาราง 14  แบบแผนการวจิยั 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 
 สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 T1  แทน ทดสอบก่อนเรียน 
 X  แทน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ 
 T2  แทน ทดสอบหลงัเรียน 
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 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  
 1. ผูว้ิจยัจัดทําบันทึกข้อความ เพื�อขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนและทําหนังสือ           
ขออนุญาตผูป้กครองในการใหน้กัเรียนมาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
 2. ดําเนินการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน                    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งตามเลขที�        
1 - 15 จดัการเรียนการสอนในช่วงเชา้ และเลขที� 16 - 30 จดัการเรียนการสอนในช่วงบ่าย 
 3. ปฐมนิเทศนกัเรียน เพื�อทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนเกี�ยวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
บทบาทของนกัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. ดาํเนินการวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษก่อนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
ดว้ยแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ขอ้  
 5. ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิa ทางการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� z 
จาํนวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา {| นาที 
 6. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนด้วยตนเอง ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์กบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว จาํนวน 10 แผนและชุดกิจกรรม จาํนวน 7 ชุด 
ใชเ้วลาทังหมด 18 ชั�วโมง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการ ดงันี  
 
ตาราง 15  แสดงกาํหนดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์              

เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสัน สาํหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที� z 

 

วนัที� กิจกรรมที� เรื�อง 
เวลา 

(ชั�วโมง) 
6 กนัยายน 2564 1 แผนการจดัการเรียนรู้ที� z  

เรื�อง Short Vowels  
1 

7 กนัยายน 2564 2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� {  
เรื�อง The Words Sound “at” and “ap”  

2 

8 กนัยายน 2564 2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� }  
เรื�อง The Words Sound “an” and “ag”  

2 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

วนัที� กิจกรรมที� เรื�อง 
เวลา 

(ชั�วโมง) 
9 กนัยายน 2564 2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� ~  

เรื�อง The Words Sound “am” and “ad”  
2 

10 กนัยายน 2564 3 แผนการจดัการเรียนรู้ที� �  
เรื�อง The Words Sound “en” and “ed”  

2 

13 กนัยายน 2564 3 แผนการจดัการเรียนรู้ที� �  
เรื�อง The Words Sound “et” and “eg”  

2 

14 กนัยายน 2564 4 แผนการจดัการเรียนรู้ที� �  
เรื�อง The Words Sound “ig, in” and “it, ip”  

2 

15 กนัยายน 2564 5 แผนการจดัการเรียนรู้ที� �  
เรื�อง The Words Sound “og, ot” and “op”  

2 

16 กนัยายน 2564 6 แผนการจดัการเรียนรู้ที� �  
เรื�อง The Words Sound “ug, ut” and “un, ub”  

2 

17 กนัยายน 2564 7 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10  
เรื�อง Review Short Vowels  

1 

 
 7. เมื� อสิ นสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมการเรียน รู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์แล้ว 
ดาํเนินการวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใช้แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
ชุดเดียวกนักบัแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 8. เมื� อสิ นสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมการเรียน รู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์แล้ว 
ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนชุดเดียวกนั
กบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 9. วดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนดว้ยแบบวดัเจตคติ
ที�ผูว้จิยัสร้างขึน จากนันบนัทึกผลการสอบถามไวเ้ป็นคะแนนสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม  
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษา            
ปีที� 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และหาประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) 
 2. วเิคราะห์ผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลัง        
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ        
จากกนั (t - test for Dependent Samples) 
 4. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิa ทางการเรียน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 5. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิa ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอน
แบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั น 
สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที� 1 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t - test for Dependent Samples) 
 6. วเิคราะห์ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ สถิติที�ใช้
คือ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
เพื�อทาํการประเมิน ตามเกณฑด์งันี  (พงศเ์ทพ จิระโร. 2558 : 15) 
  คะแนนเฉลี�ย 4.50 - 5.00 มีค่าเจตคติมากที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย 3.50 - 4.49 มีค่าเจตคติมาก 
  คะแนนเฉลี�ย 2.50 - 3.49 มีค่าเจตคติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ย 1.50 - 2.49 มีค่าเจตคตินอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย 1.00 - 1.49 มีค่าเจตคตินอ้ยที�สุด 

 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพืนฐาน 
  1.1  ค่าเฉลี�ย (Mean)  
  1.2  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ  
  2.1 การคาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
   2.1.1 การคาํนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   2.1.2 การคาํนวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  2.2 ค่าความเที�ยงตรง (Validity) ของแบบวดัผลการอ่านออกเสียง แบบทดสอบ                  
วดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติของนักเรียนที� มี ต่อการเรียน ใช้สูตรดัชนี                   
ความสอดคลอ้ง IOC              
  2.3 ค่าความยากง่าย (Difficultly) ของแบบวดัผลการอ่านออกเสียง และแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน       
  2.4 ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลการอ่านออกเสียง และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน       
  2.5 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบวดัผลการอ่านออกเสียง และแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิa ทางการเรียน  
  2.6 ค่าความเชื�อมั�นของแบบวดัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน โดยใชส้ัมประสิทธิa แอลฟา (α) ของครอนบาค  
 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t - test for Dependent Samples)             
  3.2 การทดสอบค่าทีของกลุ่มตวัอยา่งหนึ�งกลุ่ม (t - test One Sample Group)             

  
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื� อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน                      
แบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั( น 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� / ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี(  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 E1     แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษา
ปีที� / 

 E2     แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละจากการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ7 หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  เพื� อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั( น สําหรับนกัเรียน
ชั(นประถมศึกษาปีที� / 

 ∑X1     แทน ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนหลัง
หน่วยการเรียนรู้ 

∑X2     แทน ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน 
X       แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย (Mean) 
S.D.     แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n     แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
t     แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 
*     แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั( งนี(  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี(  
 ตอนที� 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์        
เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั( น สําหรับนักเรียน          
ชั(นประถมศึกษาปีที� 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนชั(นประถมศึกษา
ปีที� 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม       
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 ตอนที� 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 ตอนที� 4 ผลการวดัเจตคติของนักเรียนที� มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียน          
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์         
เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั( น สําหรับนักเรียน          
ชั(นประถมศึกษาปีที� 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  
 

ตาราง 16  ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ               
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1   

 

ชุดที� n คะแนนเตม็ 
คะแนนที�ได ้

∑X1  S.D. ร้อยละ 

1 30 10 268 8.93 0.25 89.33 
2 30 10 234 7.80 1.54 78.02 
3 30 10 259 8.62 2.24 86.19 
4 30 10 274 9.12 1.80 91.18 

X  
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ชุดที� n คะแนนเตม็ 
คะแนนที�ได ้

∑X1  S.D. ร้อยละ 

5 30 10 282 9.39 1.29 93.94 
6 30 10 276 9.21 1.54 92.12 
7 30 10 222 7.40 1.45 74.04 

รวม 30 70 1815 60.47 10.11 86.40 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 86.40 

 
 จากตาราง 16 พบว่า ค่าเฉลี�ยของคะแนนระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย       
การสอนแบบโฟนิกส์ เท่ากับ 60.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.40 
แสดงวา่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 86.40 
 
ตาราง 17  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ             

วดัผลสัมฤทธิ7 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์                 
เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น สาํหรับนกัเรียน
ชั(นประถมศึกษาปีที� 1 

 

จาํนวนนกัเรียน คะแนนเตม็ 
คะแนนที�ได ้

∑X2  S.D. ร้อยละ 

30 20 525 17.50 1.91 87.50 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 87.50 

 
 จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลี� ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ7         
ทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1 มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 17.50 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงวา่ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 87.50 
 
 

X  

X  
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ตาราง 18  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั( น สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษา              
ปีที� 1  

 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน

เตม็ 
คะแนนที�ได ้

 S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1) 70 60.47 10.11 86.40 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.50 1.91 87.50 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ผลรวมของคะแนนระหว่างเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 60.47 คะแนน        
คิดเป็นร้อยละ 86.40 แสดงว่า มีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1) เท่ากบั 86.40 และ
คะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
17.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 แสดงวา่ มีประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 87.50 ดงันั(น         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ         
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั( น สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 86.40/87.50 

 
 ตอนที� 2 การเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนชั(นประถมศึกษา
ปีที� 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม         
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 
 
ตาราง 19  การเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม                
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 

ผลการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ 

คะแนนเตม็ ร้อยละ X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 20 31.83 6.37 1.30 
30.31 0.00* 

หลงัเรียน 20 87.33 17.47 1.80 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

X  
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 จากตาราง 19 พบว่า นักเรียนที� เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ      
โฟนิกส์ มีคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 31.83 ค่าเฉลี�ย 6.37 ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.30 
และหลังเรียน ร้อยละ 87.33 ค่าเฉลี�ย 17.47 ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.80 แสดงว่า         
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
 ตอนที� 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่าน
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 

ตาราง 20  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 

ผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน คะแนนเตม็ ร้อยละ  S.D. t p 
ก่อนเรียน 20 37.17 7.43 1.85 

31.32 0.00* 
หลงัเรียน 20 87.50 17.50 1.91 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

 จากตาราง 20 พบว่า นักเรียนที� เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ      
โฟนิกส์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 37.17 ค่าเฉลี�ย 7.43 ค่าความเบี�ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.85 และหลังเรียน ร้อยละ 87.50 ค่าเฉลี�ย 17.50 ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.91 แสดงวา่หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 ตอนที�  4 ผลการวดัเจตคติของนักเรียนที� มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียน          
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั(น 

 

 

 

 

X  
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ตาราง 21  ผลการวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง สระเสียงสั(น    

n = 30  

ขอ้คาํถาม 
 

S.D. 
แปล

ความหมาย 
ลาํดบั 

1. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�น่าสนใจ 4.27 0.85 มาก 3 
2. ขา้พเจา้มีความสุขที�ไดเ้รียนรู้คาํศพัทเ์พิ�มเติม 3.93 0.89 มาก 11 
3. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�ทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนาน 4.07 0.81 มาก 8 
^. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�ทาํใหเ้ป็นคนกลา้

แสดงออก 4.17 0.69 มาก 4 
5. ขา้พเจา้รู้สึกสดชื�นเมื�อทาํงาน                         

วชิาภาษาองักฤษ 4.03 0.75 มาก 9 
6. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�ฝึกฝนไดง่้าย 3.83 0.97 มาก 12 
7. การเรียนวชิาภาษาองักฤษเป็นสิ�งที�                     

น่าเบื�อหน่าย 3.97 1.08 มาก 10 
8. ขา้พเจา้รู้สึกไม่ชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษ 4.11 0.94 มาก 6 
9. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�เรียนรู้ไดย้ากมาก 4.10 0.87 มาก 7 
10. ขา้พเจา้มีความสุขมากเมื�อไดเ้รียน                     

วชิาภาษาองักฤษ 3.70 1.00 มาก 15 
11. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจ เมื�อขา้พเจา้สามารถอ่าน

ภาษาองักฤษได ้ 4.30 0.78 มาก 2 
12. ขา้พเจา้รู้สึกกลวัทุกครั( งเมื�อถึงเวลาสอบ   

วชิาภาษาองักฤษ 3.80 1.01 มาก 13 
13. ขา้พเจา้รู้สึกสนุกในการฝึกออกเสียง

เพิ�มเติมนอกห้องเรียน 4.13 0.81 มาก 5 
14. ขา้พเจา้อยากใหเ้พิ�มชั�วโมงวชิาภาษาองักฤษ 3.77 0.88 มาก 14 
15. ขา้พเจา้มีความสุขและสนุกที�ไดท้าํกิจกรรม

ภาษาองักฤษร่วมกบัเพื�อน ๆ 4.43 0.72 มาก 1 
สรุปรวม   4.04   0.87 มาก  

X  
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 จากตาราง 21 พบวา่ เจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนดว้ย             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วย
การเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั( น  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี�ย 4.04 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.87             
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัจากขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ข้าพเจา้มีความสุขและสนุกที�ได้ทาํกิจกรรมภาษาองักฤษร่วมกับเพื�อน ๆ มีค่าเฉลี�ย 4.43 อยู่ใน      
ระดบัมาก รองลงมา คือ ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจ เมื�อขา้พเจา้สามารถอ่านภาษาองักฤษได ้มีค่าเฉลี�ย 4.30                    
อยูใ่นระดบัมาก และวชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาที�น่าสนใจ มีค่าเฉลี�ย 4.27 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
ส่วนข้อที� มีค่าเฉลี�ยเป็นลําดับสุดท้ายคือ ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื�อได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ                      
มีค่าเฉลี�ย 3.70 อยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยครั งนี  เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์            
เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสั น สําหรับนักเรียน          
ชันประถมศึกษาปีที# 1 โดยมีสาระสาํคญัดงันี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื#อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่าน     
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1                   
ที#มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื#อเปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่าน            
ออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสัน 
 3. เพื#อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสัน 
 4. เพื#อวดัเจตคติของนกัเรียนที#มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื#อง สระเสียงสัน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที#ใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 ศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม 
สังกดัสํานักงานเขตพืนที#การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 
257 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที#ใช้ในการวิจยัครั งนี  ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 โรงเรียน
ชุมชนวดับ่อไร่ อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ศูนยเ์ครือข่ายทบัทิมสยาม สังกดัสํานักงานเขตพืนที#
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาคเรียนที# 1  ปีการศึกษา 2564 โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) จาํนวน 30 คน 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื#องมือที#ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั งนี  ไดแ้ก่ 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียง

ภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสั น สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 จาํนวน                

7 ชุด  

 2. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสั น 

จาํนวน 10 แผน รวม 18 ชั#วโมง  

 3. แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) 

จาํนวน 20 ขอ้  

 4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก

จาํนวน 20 ขอ้  

 5. แบบวดัเจตคติ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 

15 ขอ้ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ที#ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

ทดลองตามแผนการวิจยัขันพืนฐาน (Pre-experimental Research) แบบหนึ# งกลุ่มสอบก่อนและ    

หลงัเรียน (One-Group-Posttest Designs) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขันตอน ดงันี  

 1. ผูว้ิจ ัยจัดทําบันทึกข้อความ เพื#อขออนุญาตผูอ้าํนวยการโรงเรียนและทําหนังสือ           

ขออนุญาตผูป้กครองในการใหน้กัเรียนมาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

 2. ดําเนินการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน                    

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งตามเลขที#        

1 - 15 จดัการเรียนการสอนในช่วงเชา้ และเลขที# 16 - 30 จดัการเรียนการสอนในช่วงบ่าย 

 3. ปฐมนิเทศนกัเรียน เพื#อทาํความเขา้ใจกบันกัเรียนเกี#ยวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

บทบาทของนกัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 4. ดาํเนินการวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษก่อนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 

ดว้ย แบบวดัการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ขอ้  

 5. ดําเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา 20 นาที 
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 6. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนดว้ยตนเอง ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
การสอนแบบโฟนิกส์กบักลุ่มทดลองดงักล่าว จาํนวน 10 แผนและชุดกิจกรรม จาํนวน 7 ชุด ใชเ้วลา
ทังหมด 18 ชั#วโมง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 7. เมื#อสินสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์แลว้ดาํเนินการ
วดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ โดยใช้แบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษชุดเดียวกนั
กบัแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 8. เมื#อสินสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์แลว้ดาํเนินการ
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 9. วดัเจตคติของนกัเรียนที#มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนดว้ยแบบวดัเจตคติ
ที#ผูว้จิยัสร้างขึน จากนันบนัทึกผลการสอบถามไวเ้ป็นคะแนนสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม  
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสั น สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษา   
ปีที# 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และหาประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) 
 2. วเิคราะห์ผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี#ย (Mean) และส่วนเบี#ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลัง        
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์  โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็น                      
อิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 4. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน ได้แก่ ค่าเฉลี#ย (Mean) และส่วนเบี#ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 5. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอน
แบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื# อง สระเสียงสั น 
สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 1 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 6. วเิคราะห์ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนที#มีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ สถิติที#ใช้
คือ ค่าเฉลี#ย (Mean) และส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาํค่าเฉลี#ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
เพื#อทาํการประเมิน  
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สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัครั งนี  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม        
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื# อง สระเสียงสั น  สํ าหรับนัก เรียนชั น
ประถมศึกษาปีที# 1 ที#สร้างขึนมีค่าเท่ากบั 86.40/87.50 ซึ# งสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานที#กาํหนด 80/80 
 2. นกัเรียนที#เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื# อง ส ระ เสี ยงสั น  สํ าห รับ นัก เรียน                        
ชั นประถมศึกษาปีที#  1 มีผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .05 
 3. นกัเรียนที#เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื# อง สระเสียงสั น สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา               
ปีที# 1 มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .05 
 4. นกัเรียนที#เรียนวิชาภาษาองักฤษดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ 
เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื#อง สระเสียงสัน มีเจตคติต่อการเรียน
วชิาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเรื#อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื# อง ส ระ เสี ยงสั น  สํ าห รับ นัก เรียน                        
ชันประถมศึกษาปีที# 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม         
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื# อง ส ระ เสี ยงสั น  สํ าห รับ นัก เรียน                        
ชันประถมศึกษาปีที#  1 ที#สร้างขึ นมีค่าเท่ากับ 86.40/87.50 ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า ผูว้ิจยัได้สร้าง      
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ ที#มีประสิทธิภาพซึ# งช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา อีกทังชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์              
ที#ผูว้ิจยัสร้างขึ นนันผ่านขันตอนอย่างมีระบบและมีวิธีการที#เหมาะสม โดยเริ#มจากการวิเคราะห์
หลักสูตรและการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที#เกี#ยวข้องกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยอาศยั
แนวคิดและทฤษฎีเกี#ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนันสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก โดยแบ่งออกเป็น m ชุด ประกอบดว้ย ชุดที# 1 เรื#อง Short Vowels 
ชุดที#  2 เรื# อง Short a ชุดที#  3 เรื# อง Short e  ชุดที#  4 เรื# อง Short i ชุดที#  5 เรื# อง Short o ชุดที#  6 เรื# อง 



107 
 

Short u และ ชุดที# 7 เรื#อง Phonics Fun โดยมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัวยั และความสนใจของ
นักเรียน เป็นชุดกิจกรรมที#ทาํให้นักเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ และการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ อีกทั งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้การจดัการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ                      
มีสื#อการเรียนการสอนที#น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนกัเรียนในการแสวงหาความรู้จากชุดกิจกรรม     
การเรียนรู้ และใช้การสอนแบบโฟนิกส์ที#เขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีลาํดบัขันตอนของเนือหาที#เรียง
จากง่ายไปหายากตามลาํดบัทีละน้อย โดยใช้คาํศพัท์พืนฐานประกอบภาพการ์ตูนที#สามารถสร้าง
ความสนใจ ทาํให้นกัเรียนเกิดความพอใจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ จนเกิดความเขา้ใจไดดี้ยิ#งขึน 
ซึ# งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ศุขปรีดี (2543 : 34) ที#กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีความสําคญัต่อ                
การเรียนและผูเ้รียน เพื#อพฒันาความก้าวหน้าในการเรียน  ถือว่าเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้                
ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ชุดกิจกรรมที#สร้างขึ น 
เพื#อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ จะมีคําแนะนําให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงทําให้สะดวกต่อการเรียน                  
ดว้ยตนเอง โดยชุดกิจกรรมจะถูกสร้างขึนเป็นรายวิชา และแบ่งเป็นเรื#องยอ่ย ๆ มีเนือหาเรียงลาํดบั
ต่อเนื#องกนัจากง่ายไปหายาก และมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ผูเ้รียนจึงมีโอกาสเลือกเรียนในแต่ละเรื#อง
ที#ตนเองสนใจ ตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พฒันาความกา้วหน้าในการเรียน
ไดอ้ย่างไม่มีขีดจาํกดั ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เป็นที#พึงพอใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของก็ก่อ พิสุทธิ>  (2561 : 67) ไดท้าํการวิจยัเรื#อง การพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ 
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะโฟนิกส์ออนไลน์ของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 6 โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา 
ผลการวิจยัพบวา่ ชุดฝึกทกัษะโฟนิกส์ออนไลน์ เพื#อพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียน                
ชันมธัยมศึกษาปีที# 6 มีประสิทธิภาพ 84.68/84.19 และมีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.7522 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาวติรี อานมณี (2562 : 153) ไดท้าํการวิจยัเรื#อง การพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การอ่านสะกดคาํโดยใช้เสียงโฟนิกส์ สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที#  4 ผลการวิจยัพบว่า                  
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคําโฟนิกส์ ชั นประถมศึกษาปีที#  4 มีประสิทธิภาพ Es/Et เท่ากับ 
86.79/85.00 เป็นไปตามเกณฑ ์85/85 ที#กาํหนดไว ้
 2. นกัเรียนที#เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื# อง ส ระ เสี ยงสั น  สํ าห รับ นัก เรียน                        
ชั นประถมศึกษาปีที#  1 มีผลการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั .05 ทังนี อาจเป็นเพราะว่า การสอนแบบโฟนิกส์ตามขันตอนการสอน          
4 ขันตอน โดยเริ#มจากการปรับและเตรียมนกัเรียนให้พร้อมที#จะเรียนดว้ยเพลงและการ์ตูนแอนนิเมชั#น 
และสอนออกเสียงตวัอกัษรแต่ละตวั  ผสมเสียงสระและพยญัชนะ จนสามารถอ่านออกเสียงเป็นคาํได ้
ตามวธีิการสอนแบบสังเคราะห์เสียง และฝึกฝนการอ่านออกเสียงจนชาํนาญ การสอนแบบโฟนิกส์
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จึงเป็นวิธีการสอนที#สร้างผลลพัธ์ให้นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงไดอ้ย่างรวดเร็วที#สุด ดว้ยการสอน
อ่านแบบสังเคราะห์เสียงที#เริ#มจากการถอดรหัสเสียงของแต่ละตวัอกัษร โดยนกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจ
เสียงของตวัอกัษรต่าง ๆ และอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้ง จึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคาํได ้                
การสะกดคาํด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เป็นการสอนเด็กให้รู้จักเสียงที# ถูกต้องของตัวอักษร                 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงการท่องจาํตวัอกัษร แต่เป็นการเลียนเสียงและเป็นการฝึกผสมคาํให้ถูกตอ้ง ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ที#มีกระบวนการตังแต่การแยกหน่วยเสียงในคาํ              
ฝึกสะกดคาํ และการอ่านออกเสียงคาํ โดยผูส้อนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกแยกหน่วย
เสียงอย่างทั#วถึง และจดักิจกรรมการอ่านออกเสียงที#มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคาํด้วยความ
สนุกสนานดว้ย ทาํให้นกัเรียนอ่านออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสะกดคาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ผสมผสานกบัการใช้การ์ตูนแอนิเมชั#นเป็นสื#อในการสอนอ่านออกเสียง จึงกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจ จนสามารถอ่านออกเสียง และจดจาํคาํศพัทไ์ด ้ซึ# งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเอลเดรดจ ์
(Eldrege. 2005 : 42 - 43) กล่าววา่ โฟนิกส์เป็นยุทธวธีิหนึ# งที#เด็กใชใ้นการสังเกตแยกแยะคาํ (Word 
Identification) ด้วยการอาศยัวิธีการออกเสียง ซึ# งเด็กตอ้งมีความรู้เกี#ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
เสียงกบัตวัอกัษร ความสามารถในการแบ่งแยกหน่วยเสียงและความสามารถในการประสมหน่วย
เสียง เพื#อออกเสียงเป็นคาํ มกัใชใ้นการสอนระดบัเบืองตน้หรือระดบัประถมศึกษา ซึ# งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของนุสรีย ์กนัยา (2559 : 126) ไดท้าํการวจิยัเรื#อง การพฒันาความสามารถ ในการอ่านออก
เสียงคาํภาษาองักฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคนิคพหุสัมผสั ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 3 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํภาษาองักฤษก่อนเรียน 
โดยได้คะแนนเฉลี#ยเท่ากบั 12.43 คิดเป็นร้อยละ 41.45 และ หลงัเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี#ยเท่ากับ 
23.26 คิดเป็นร้อยละ 77.54 ซึ# งไม่นอ้ยกวา่เกณฑร้์อยละ 70 และมีความสามารถในการอ่านออกเสียง
คาํภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณ ไมเ้ลี ยง (2560 : 55) 
ไดท้าํการวิจยัเรื#อง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีโฟนิกส์ เพื#อพฒันาความสามารถในการอ่านออก
เสียงและจาํความหมายของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที# 5 ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที# 5 หลังการจดั               
การเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญ                
ทางสถิติที#ระดบั .05 
 3. นกัเรียนที#เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริม
ก ารอ่าน ออก เสี ยงภ าษ าอังก ฤ ษ  ห น่ วยก ารเรียน รู้  เรื# อง ส ระ เสี ยงสั น  สํ าห รับ นัก เรียน                       
ชันประถมศึกษาปีที# 1 มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที#ระดบั .05 ทังนี อาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกบัการใช้
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แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื#องสระเสียงสัน จาํนวน 10 แผน 
ที#ผูว้ิจยัสร้างขึนจากสระภาษาองักฤษทัง 5 ตวั ก็คือ a, e, i, o, u มีการพฒันานกัเรียนในดา้นการอ่าน
ออกเสียง โดยเริ#มในระดบัพืนฐานจากการสะกดคาํ ที#นาํสระภาษาองักฤษมาผสมกบัเสียงพยญัชนะ
ให้เกิดเป็นคาํดว้ยวิธีโฟนิกส์ พร้อมทังใชว้ิธีการฝึกเชื#อมโยงเสียงของคาํและภาพที#มีความหมายให้
ตรงกบัเสียงได้ ตลอดจนการฝึกอ่านออกเสียงในระดบัคาํ เป็นจงัหวะช้า ๆ (Chant) โดยคาํศพัท ์               
ที#เลือกใช้ออกแบบมาเพื#อให้นกัเรียนและผูส้อนที#ไม่ใช่เจา้ของภาษาสามารถออกเสียงตามไดง่้าย 
และตรงกบัตวัชีวดัในหลกัสูตรแกนกลางปีการศึกษา 2551 ในวงคาํศพัทที์#เด็กประถมศึกษาควรรู้จกั 
เป็นวิธีการสอนให้ออกเสียงไดช้ดั ถูกตอ้ง และหดัสะกดคาํไดอ้ยา่งมีระบบ จะเริ#มจากการฝึกออก
เสียงตัวอักษรแต่ละตัว ไปจนถึงการอ่านเป็นคํา ซึ# งเป็นพืนฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ               
ในระดบัสูงต่อไป เกิดเป็นผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจและการนาํไปใช ้
อีกทั งยงัมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที# เข้าใจง่าย มีภาพประกอบเนือหาที#น่าสนใจ สามารถฝึกซํ า        
และทบทวนเนือหาไดด้้วยตนเอง ซึ# งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ้งนภา ศิริสวสัดิ>  (2561 : 86 - 87)   
ไดท้าํการวจิยัเรื#อง การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชันอนุบาลปีที# 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชันอนุบาลปีที# 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผา่นเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จาํนวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73 และมีนกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
 4. เจตคติของนักเรียนที# มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื#อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื# อง สระเสียงสั น อยู่ในระดับมาก ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอน              
แบบโฟนิกส์ มีการใช้สีสัน รูปแบบตวัอกัษร และขนาดตวัอกัษร ที#มีความเหมาะสมกบันักเรียน                      
มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนือหา มองเห็นได้ชัดเจน วตัถุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนใจและมีความชอบที#จะเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ ช่วยให้นักเรียนมีความเขา้ใจ เกิดความคิดรวบยอด สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมนักเรียนให้รู้วิธีการใช้สื# อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื#อศึกษาเพิ#มเติม ทาํให้ชุดกิจกรรม                   
มีความน่าสนใจ ดึงดูดต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที#ดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ              
ซึ# งสอดคล้องกบัแนวคิดของตวงแสง ณ นคร (2549 : 228) กล่าวว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
ยอ่มทาํให้มีคุณประโยชน์ต่อการเพิ#มคุณค่าในการเรียนการสอน โดยชุดกิจกรรมที#มีองค์ประกอบ
เล่ม สีสัน รูปภาพน่าสนใจ จะช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ทําให้นักเรียนสนใจการเรียน
ตลอดเวลา  ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ที#ดีเพราะเรียนชา้หรือเร็วไดต้ามความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยใช้ชุดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แทนครู นกัเรียนไดท้ราบผลการเรียนของตนเอง 
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จากแบบประเมินผลและเฉลยที#มีอยู่ในชุดกิจกรรม เป็นเครื#องมือในการสอนซ่อมเสริมนักเรียน                
ที# เรียนอ่อน เรียนช้า และนักเรียนที# มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนมีทักษะ                        
ในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื#อง และเต็มศกัยภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียน
เกิดเจตคติที#ดีต่อการที#จะเรียนรู้ ซึ# งสอดคล้องกบังานวิจยัของพิสันธนีย ์ศรีดุรงฤทธิ>  (2558 : 56)                     
ได้ท ําการวิจัยเรื# อง รูปแบบการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ> ในการเรียน
ภาษาองักฤษและประสบการณ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนที#มีผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนสูง : 
กรณีศึกษานักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที#  4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที# 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ฝ่ายมธัยม ที#มีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ มีค่าเฉลี#ยในระดบัมากที#สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื� อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์                     
เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั' น สําหรับนักเรียน                        
ชั'นประถมศึกษาปีที� 1 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี'  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. การจดัการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ ผูส้อนควรมีความสามารถในการอ่านออกเสียง
ที� เป็นต้นแบบให้กับนักเรียนอยู่ในระดับดี เพื�อช่วยปรับปรุงและชี' แนะวิธีการอ่านออกเสียง                   
ที�ถูกตอ้งใหก้บันกัเรียนได ้ 
 2. ในการสอนออกเสียงบางเสียงที�ไม่มีในภาษาไทย นักเรียนต้องใช้เวลาในการทํา        
ความเขา้ใจนาน อนัเนื�องมาจากการวางตาํแหน่งฟันและเปล่งลมออกมาไม่ถูกตอ้ง ทาํใหไ้ม่สามารถ
เปล่งเสียงออกมาได้อย่างถูกต้อง ดังนั' นแล้ว ผู ้สอนควรแสดงภาพตําแหน่งการเกิดเสียง                       
และการเปล่งลมใหน้กัเรียนเขา้ใจในการออกเสียงมากยิ�งขึ'น 
 3. ในการจดัการเรียนการสอน หากครูผูส้อนมีเทคนิค วิธีการสอนจดัเป็นลาํดบัให้ง่าย  
ต่อการเรียนรู้ รวมทั' งมีสื� อที� ดึงดูดความสนใจ จะยิ�งทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น                       
ในการเรียนรู้มากยิ#งขึน  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั+งต่อไป 

 9. ในการวจิยัครั' งนี' เนื'อหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนยงัอยูใ่นส่วนของการออก
เสียงตวัอกัษรและคาํศพัท์เท่านัน ดงันันในการวิจยัครั งต่อไปควรมีการอ่านที#ไม่เน้นแต่เพียงแค่
ระดับคํา แต่ควรเพิ#มในระดับประโยคสั น ๆ เป็นลําดับต่อไป เพื#อหาศักยภาพของการสอน                
แบบโฟนิกส์วา่ สามารถพฒันาการอ่านของนกัเรียนไดถึ้งระดบัใด 
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 2. ควรมีการวิจยัเพื#อพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ดว้ยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
เพิ#มมากขึ นในทุกระดับชั น โดยเน้นเนื อหาให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั น เพื#อความเข้าใจ                   
ในหลกัการของการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์และเพื#อพฒันาทกัษะการอ่านให้ดียิ#งขึนไป 
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ตาราง 22  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญที�มีต่อแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม             
การเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการ
เรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

X  
ระดบัคุณภาพ

ความเหมาะสม 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัเนื1อหา 
2.  ภาษาที�ใชช้ดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 
3.  ระบุสิ�งที�ตอ้งการวดั
ชดัเจน 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

5 
 

4 
 

5 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

4 
 

5 
 

5 

 
 

4.80 
 

4.80 
 

5.00 

 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 

ด้านเนื*อหาสาระ 
4.  เนื1อหาเหมาะสมกบั
ระดบัชั1นของผูเ้รียน 
5.  เนื1อหามีความยากง่าย
พอเหมาะ 
6.  เนื1อหาน่าสนใจ 
เป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน 

 
 

5 
 

5 
 

4 

 
 

5 
 

4 
 

5 

 
 

5 
 

5 
 

4 

 
 

4 
 

5 
 

5 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

4.80 
 

4.80 
 

4.60 

 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 

ด้านรูปแบบของชุดกจิกรรม 

7.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที�หลากหลาย 
8.  มีความน่าสนใจดึงดูด
ผูเ้รียน 
9.  มีภาพประกอบเหมาะสม 

 
 

5 
 

5 
5 

 
 

4 
 

5 
4 

 
 

4 
 

4 
4 

 
 

4 
 

5 
5 

 
 

5 
 

5 
5 

 
 

4.40 
 

4.80 
4.60 

 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
มากที�สุด 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

X  
ระดบัคุณภาพ

ความเหมาะสม 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
ด้านการใช้ภาษา 

10.  ตวัหนงัสือถูกตอ้ง
ชดัเจน อ่านง่าย 
11.  คาํศพัทเ์หมาะสมกบั
ผูเ้รียน 
12.  การใชภ้าษาถูกตอ้ง 
และเขา้ใจง่าย 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

4 
 

4 
 

5 

 
 

5 
 

4 
 

4 

 
 

5 
 

5 
 

5 

 
 

5 
 

4 
 

5 

 
 

4.80 
 

4.40 
 

4.80 

 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 
 

มากที�สุด 

ด้านการนําเสนอกจิกรรม 

การเรียนรู้ 

13.  สอดคลอ้งกบัแผน 
การจดัการเรียนรู้ 
14.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
15.  เป็นไปตามลาํดบัขั1นตอน
จากง่ายไปหายาก 
16.  มีระยะเวลาที�เหมาะสม 
17. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 
 
 

5 
 

5 
 

4 
5 
5 

 
 
 

5 
 

4 
 

5 
4 
4 

 
 
 

5 
 

5 
 

4 
4 
5 

 
 
 

5 
 

4 
 

5 
5 
4 

 
 
 

5 
 

4 
 

5 
4 
5 

 
 
 

5.00 
 

4.40 
 

4.60 
4.40 
4.60 

 
 
 

มากที�สุด 
 

มาก 
 

มากที�สุด 
มาก 

มากที�สุด 

ด้านการวดัและประเมินผล 
18.  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ของกิจกรรม 
19.  สอดคลอ้งกบัเนื1อหาสาระ 
20.  ใชเ้ครื�องมือวดัผล 
ไดเ้หมาะสม 

 
 

5 
5 
 

5 

 
 

5 
5 
 

5 

 
 

5 
5 
 

4 

 
 

5 
5 
 

5 

 
 

4 
5 
 

5 

 
 

4.80 
5.00 

 
4.80 

 
 

มากที�สุด 
มากที�สุด 

 
มากที�สุด 

รวมเฉลี�ย 4.70 มากที�สุด 
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ตาราง 23  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอน
แบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1 น
สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 

 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
17 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
20 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 24  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญที�มีต่อแบบประเมินคุณภาพแผนการจดั          
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1 น สําหรับนกัเรียนชั1น
ประถมศึกษาปีที� 1 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

X  

ระดบัคุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
ด้านสาระสําคัญ        
1.  สอดคลอ้งกบัสาระ                   
การเรียนรู้ มาตรฐาน                    
การเรียนรู้ ตวัชี1วดั                     
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 4 5 4 5 4.60 มากที�สุด 
2.  มีเนื1อหาครบถว้นและ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 5 5 4 5 4 4.60 มากที�สุด 
3.  เนื1อหาเหมาะกบันกัเรียน 
ชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 
รูปแบบเหมาะสม 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.80 

 
 

มากที�สุด 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้        
4.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 5 5 4 4.80 มากที�สุด 
5.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งและครอบคลุม
ตวัชี1วดั 5 5 4 4 5 4.60 มากที�สุด 
6.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัสาระ 
การเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 มากที�สุด 
7.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.80 

 
 

มากที�สุด 
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

X  

ระดบัคุณภาพ 
ความ

เหมาะสม 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
8.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้
สามารถวดัผลแลประเมินผล
ได ้

 
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.60 

 
 

มากที�สุด 
ด้านสาระการเรียนรู้        
9.  สอดคลอ้งกบัสาระ 
การเรียนรู้ มาตรฐาน                 
การเรียนรู้ ตวัชี1วดั                      
ในหลกัสูตรแกนกลาง 5 4 5 5 4 4.60 มากที�สุด 
10.  มีเนื1อหาครบถว้นและ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 5 5 4 5 5 4.80 มากที�สุด 
11.  เหมาะสมกบันกัเรียน 
ชั1นประถมศึกษาปีที� 1 5 4 5 4 5 4.60 มากที�สุด 
ด้านกระบวนการจัด               

การเรียนรู้ 

       

12.  สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้               
และสาระสาํคญั 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.40 

 
 

มาก 
13.  เป็นไปตามขั1นตอน 
การสอนแบบโฟนิกส์ 5 5 5 5 4 4.80 มากที�สุด 
14.  สอดคลอ้งกบัเนื1อหา
สาระ 5 4 5 4 5 4.60 มากที�สุด 
15.  พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ
จุดประสงค ์ 4 5 4 5 4 4.40 มาก 
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

X  
ระดบัคุณภาพ

ความเหมาะสม 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
16. เหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน 5 4 5 5 5 4.80 มากที�สุด 
ด้านสื�อการเรียนรู้        
17.  สื�อการเรียนรู้เหมาะสม 
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
เนื1อหา 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4.60 

 
 

มากที�สุด 
18.  สื�อการเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 มากที�สุด 
19.  สื�อการเรียนรู้เหมาะสม
กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4 4 5 5 4 4.40 มาก 
20.  สื�อการเรียนรู้มีเนื1อหา 
ภาษาที�เหมาะสมกบันกัเรียน 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4.80 

 
มากที�สุด 

ด้านการวดัและการประเมิน 

ผล 

       

21.  สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 4 5 4.60 มากที�สุด 
22.  การวดัและประเมินผล
เหมาะสมกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และเนื1อหา 4 5 4 5 4 4.40 มาก 
23.  เกณฑก์ารประเมิน
เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

4.80 

 
 

มากที�สุด 
รวมเฉลี�ย 4.65 มากที�สุด 
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ตาราง 25  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสอน
แบบโฟนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 

 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 
3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
22 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 26  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ                       
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 

 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 27  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียนของชุดกิจกรรม             
การเรียนรู้ดว้ยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 

 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
13 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
14 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
15 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
17 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
18 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
19 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
20 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
21 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
22 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
23 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 27  (ต่อ)  
 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑ R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

24 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
25 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
26 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
29 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
30 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
31 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
32 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
33 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
34 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
35 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
36 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
37 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
38 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
39 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
40 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

ตาราง 28  การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อวชิาภาษาองักฤษ 
 

ขอ้ 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
2 +1 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 +1 0 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
10 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
13 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 
14 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 
15 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 29  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื�อมั�น (r) ของแบบวดัผลการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม                   
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั1 น  สํ าหรับนักเรียน                   
ชั1นประถมศึกษาปีที� 1 

 

ขอ้ที� ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
1 0.47 0.53 
2 0.53 0.27 
3 0.43 0.60 
4 0.50 0.47 
5 0.57 0.47 
6 0.37 0.60 
7 0.33 0.67 
8 0.60 0.53 
9 0.40 0.67 

10 0.33 0.67 
11 0.37 0.73 
12 0.57 0.33 
13 0.40 0.67 
14 0.53 0.53 
15 0.37 0.60 
16 0.27 0.53 
17 0.40 0.53 
18 0.47 0.93 
19 0.43 0.60 
20 0.60 0.67 

 
ค่าความเชื�อมั�นทั1งฉบบั (Reliability : KR 20) = 0.94 
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ตาราง 30  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ                    
ก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบวดัผลการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของชุดกิจกรรม                     
การเรียนรู้การสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 
 

เลขที� 
คะแนนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง 
1 4 17 13 
2 6 19 13 
3 5 16 11 
4 7 20 13 
5 8 19 11 
6 6 19 13 
7 8 18 10 
8 5 20 15 
9 8 19 11 

10 6 20 14 
11 4 15 11 
12 5 20 15 
13 7 18 11 
14 8 19 11 
15 5 16 11 
16 8 20 12 
17 7 18 11 
18 6 16 10 
19 5 15 10 
20 7 18 11 
21 6 16 10 
22 8 15 7 
23 5 18 13 
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ตาราง 30  (ต่อ) 
 

เลขที� 
คะแนนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง 
24 8 17 9 
25 7 15 8 
26 8 15 7 
27 6 17 11 
28 7 16 9 
29 5 15 10 
30 6 18 12 

รวม 191 524 333 

 6.37 17.47 11.10 
S.D. 1.30 1.80 2.01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

ตาราง 31  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื�อมั�น (r) ของแบบวดัผลสัมฤทธิL
ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริมการอ่านออก
เสียงภาษาองักฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง สระเสียงสั1น สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 1 
 

ขอ้ที� ความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
1 0.67 0.53 
2 0.67 0.53 
3 0.60 0.40 
4 0.80 0.40 
5 0.60 0.53 
6 0.80 0.40 
7 0.60 0.40 
8 0.60 0.40 
9 0.73 0.53 

10 0.77 0.47 
11 0.77 0.47 
12 0.70 0.60 
13 0.67 0.67 
14 0.70 0.47 
15 0.77 0.33 
16 0.43 0.47 
17 0.77 0.47 
18 0.77 0.33 
19 0.73 0.40 
20 0.67 0.40 

 
ค่าความเชื�อมั�นทั1งฉบบั (Reliability : KR 20) = 0.90 
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ตาราง 32  ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียนของแบบ
วดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื�อส่งเสริม
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื� อง สระเสียงสั1 น สําหรับนักเรียนชั1 น
ประถมศึกษาปีที� 1 
 

เลขที� 
ผลสัมฤทธิL ทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง 
1 8 18 10 
2 5 16 11 
3 7 18 11 
4 10 20 10 
5 5 15 10 
6 6 19 13 
7 8 16 8 
8 9 20 11 
9 7 18 11 

10 5 15 10 
11 10 20 10 
12 7 19 12 
13 5 17 12 
14 9 18 9 
15 10 19 9 
16 5 18 13 
17 9 20 11 
18 7 17 10 
19 8 15 7 
20 6 19 13 
21 10 18 8 
22 5 13 8 
23 7 17 10 
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ตาราง 32  (ต่อ) 
 

เลขที� 
ผลสัมฤทธิL ทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง 
24 8 20 12 
25 6 16 10 
26 9 19 10 
27 10 17 7 
28 7 14 7 
29 5 16 11 
30 10 18 8 

รวม 223 525 302 

 7.43 17.50 10.07 
S.D. 1.85 1.91 1.76 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจัิย 
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