
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  
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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  

 
 
 


