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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  
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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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