
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 
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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



109 
 

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 
 


