
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) 
 



85 
 

   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) 
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  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 
 
 
 



94 
 

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)             

  
 


