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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                   
 
 



5 
 

 

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 

 


