
การพฒันาทกัษะความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษโดยการสอนแบบ 

โฟนิกส ์นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎรบ์ ารุง 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) หาคุณภาพการสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 2)ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการสอนแบบโฟนิกส์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 3)เปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อน

และหลังเรียน การสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 4)เปรียบเทียบ

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่เรียนการสอน

แบบโฟนิกส์ 5)ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้ม

ราษฎร์บ ารุง จ านวน 70 คน มีความสามารถเท่าเทยีมกัน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนโฟนิกส์ แบบประเมินคุณภาพ

การสอนโฟนิกส์ แบบทดสอบการสอนแบบโฟนิกส์และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอน

แบบโฟนิกส ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบท ี

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสอนแบบโฟนิกส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มี

คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 2) นักเรียนมี

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้ น ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 8.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.22 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 14.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 3) ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษหลังเรียนสงูข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบโฟนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย 2.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 

 

ค าส าคญั: การสอนแบบโฟนิกส,์ ความสามารถด้านการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษ 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารและความรู้ซ่ึงเผยแพร่และกระจายถึงกันทั่วโลก

ประเทศต่างๆต้องการให้พลเมืองของประเทศเป็นบุคคลที่มีความรู้ อย่างไรกต็ามความรู้ที่มีการ

เผยแพร่น้ันส่วนใหญ่ใช้ภาษากลางที่เป็นที่รู้จักกนัดี คือ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และ

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษน้ัน หลายประเทศส่งเสริมให้เป็นภาษาที่สองของ

พลเมืองซ่ึงจัดให้มีการเรียนการสอนในประเทศของตัวเอง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นการสอนในด้านต่างๆ คือ การฟัง พูด อ่านและเขียน โดยหลักการ

สอนใช้วิธสีอนแบบการอ่านเป็นค าและเป็นประโยคซ่ึงเน้นการทอ่งจ าค าศัพท ์การแปลความหมาย

ของค าและบทอ่าน จากงานวิจัยด้านการอ่านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พบว่าวิธีสอนอ่านเป็นค าท า

ให้เกิดการบกพร่องด้านภาษาของผู้เรียน โดยเฉพาะการสะกดค าและการอ่าน จึงจ าเป็นต้อง

ถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียงเพราะสมองของมนุษย์รับรู้หรืออ่านตัวอักษรเป็นเสียงได้ดีกว่าอ่าน

ในลักษณะของรูปภาพหรือรูปตัวหนังสอื การสอนอ่านภาษาองักฤษที่ได้ผล จึงจ าเป็นที่ผู้เรียนต้อง

ปูพ้ืนฐานใหม่ด้วยการเรียนรู้ข้อแตกต่างของหน่วยเสียงต่างๆ ที่ประกอบเป็นค าและการเช่ือมโยง

หน่วยเสยีงกบัตัวอกัษร(อินทริา ศรีประสทิธิ์, 2552) 

ทศวรรษที่ผ่านมาผู้เช่ียวชาญและนักการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศได้หัน

กลับมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้นักเรียนระดับประถมศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีรายงานและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซ่ึงช้ีให้เห็น

ผลดีของการเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ (Shrump & Gilson,1994 และ Rosen Busch, 

1995)ที่ ว่ า “ผู้เ รียนในวัยน้ีมีความจ าดี เ ลิศและสามารถเลียนเสียงค าและประโยคใน

ภาษาต่างประเทศได้อย่างดีย่ิง ความสามารถในด้านการประมวลสารสนเทศ ( Information 

Processing) และการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายด้วยพหุปัญญา(Multiple Intelligences) ท าให้

พวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็วถ้าหากได้มีการ

สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซ่ึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้

ภาษาไปพร้อมกบัการพัฒนาตนตามความถนัดและความต้องการของเดก็” ทกัษะการอ่านเป็นอีก

ทักษะหน่ึงที่จ าเป็นและส าคัญมากที่สุดโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนในประเทศไทยที่ เ รียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเพราะผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะการฟัง การพูดและการ

เขียนน้อยกว่าการอ่าน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์. 2532: 83) อีกทั้งยังเป็นทักษะที่คงอยู่กับ

ผู้เรียนนานที่สดุและมีโอกาสได้ใช้มากที่สุดหลังจบการศึกษาแล้ว (Allen;&Vallette. 1979:249) 

หรืออาจถือว่าเป็นทกัษะเดียวที่อยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิต ในขณะที่ทกัษะอื่นมีโอกาสใช้น้อยและ

อาจลืมไปในที่สดุ (Finocchiaro; &Brumfit. 1983: 143) ความส าเรจ็ในชีวิตการเรียนการศึกษา

และการประกอบอาชีพหลายอย่างขึ้ นอยู่กับการอ่านเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิง การออกเสียง

ภาษาองักฤษเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหน่ึงของนักเรียนไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างของระบบ

เสียงระหว่างภาษาไทย ภาษาแม่กับระบบเสียงภาษาอังกฤษซ่ึงในการเ รียนการสอน
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ภาษาต่างประเทศน้ัน การรู้แต่ค าศัพทแ์ละโครงสร้างเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ นักเรียนบาง

คนไม่สามารถเรียนรู้การออกเสียงได้เน่ืองจากขาดความเข้าใจในเร่ืองการเช่ือมโยงตัวอักษรและ

เสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิด ทั้งยังไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ออกเสียงน้ันอีก

ด้วย  ดังน้ันนอกจากการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกเสยีงได้ถูกต้องแล้ว การเข้าใจความหมายของ

ค าศัพทท์ี่ออกเสยีงกเ็ป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นด้วยเช่นกนั (บ ารุง โตรัตน์, 2547: 53) 

ระบบการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผล อ่านออก เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 7 

ข้ันตอนที่ได้ผล (อนิทริา ศรีประสทิธิ์, 2552) ได้แก่ 

1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสอนให้ได้ยินรับรู้ และรู้จักจัดการกับทุกหน่วยเสียงของ

ภาษาองักฤษที่เป็นส่วนประกอบของค าและพยางค์ (Phonemic Awareness)  

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัการเช่ือมโยงตัวอกัษรกบัหน่วยเสยีง ซ่ึงมีความสัมพันธ์แบบที่

ท  านายได้ ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยการถอดรหัส ตัวอักษร ของ

ภาษาเขียนให้เป็นหน่วยเสยีง (Phonics) 

3. การพัฒนาค าศัพท ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเข้าใจในบทอ่านเมื่อผู้อ่านพบค าใหม่

นอกจากจะอ่านได้อย่างถูกต้องอย่างคล่องแคล่วแล้วจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน

ถ้าไม่เช่นน้ันเขาต้องใช้กลยุทธ์อื่นเช่นศาสตร์แห่งการเดาจากบริบทของประโยคเพ่ือที่จะเข้าใจ

ความหมายของค าศัพทน้ั์น (Vocabulary Development)  

4. ความสามารถในการอ่านอย่างถูกต้องและชัดถ้อยชัดค าด้วยความคล่องแคล่วและ

ความรู้สึกเน่ืองจากความสามารถในการอ่านอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วเปรียบเสมือนสะพานที่

เช่ือมระหว่างการรับรู้ค ากบัความเข้าใจ (Reading Fluency)  

5. ความเข้าใจในบทอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สลับซับซ้อน ผู้อ่านจะเข้าใจบทอ่าน

ได้ จ าเป็นต้องพ่ึงทักษะในการรับรู้ค าและค าศัพท์ การอ่านอย่างคล่องแคล่วไม่ตะกุกตะกักและ

การคิดตามบทอ่านเพ่ือที่จะเข้าใจสิ่งที่อ่านน้ันอย่างถ่องแท้ (Reading Comprehension)  

6. ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ (Writing)  

7. ความสามารถอย่างเตม็ข้ันของการอ่านออกเขียนได้ (Full Literacy) 

ซ่ึงระบบการสอนของไทยน้ันได้ข้ามข้ันตอนที่ 1และ2 ไป โดยให้เดก็เรียนการจ า

ค าศัพท์โดยที่ไม่ได้เรียนรู้เร่ืองโฟนิกส์ก่อน ทักษะในการอ่านโดยวิธีโฟนิกส์เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการเพ่ิมทกัษะในการอ่านและจ าเป็นต้องสอนอย่างละเอียดในบริบทที่มีความหมายและ

บูรณาการในวิชาการอ่านและการเขียนซ่ึง สตาล (Stahl. 1998) ได้เสนอหลักการสอนไว้ 7 

ประการได้แก่ 1. ควรสอนในวัยเดก็ให้เรว็ที่สุด 2. เมื่อสร้างความตระหนักในการอ่านตัวอักษร

ให้แก่เดก็ 3. ต้องสอนจากพ้ืนฐานของความตระหนักและรับรู้หน่วยเสียง 4. สอนตรงและแจ่ม

แจ้ง 5. บูรณาการเข้ากับวิชาการอ่าน 6. เน้นการสอนเพ่ือใช้ในการอ่านค าไม่ใช่ท่องจ ากฎเกณฑ์

ต่างๆ 7. มุ่งสอนเพ่ือให้เกิดความคล่องในการอ่านและการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยนักเรียน

สามารถรู้จักค าทนัททีี่มองเหน็ 
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ดังน้ันในการใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

สองจ าเป็นต้องค านึงถึงวิธีการที่จะให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องตลอดจนรู้

ความหมายของค าๆน้ัน ซ่ึงการใช้รูปภาพประกอบยังเป็นอีกวิธีหน่ึงของการสอนแบบโฟนิกส์ ที่

ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และจดจ าความหมายของค าศัพท์น้ันๆได้ง่ายย่ิงขึ้ น  เมื่อพิจารณาจาก

สภาพปัญหาและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านแล้ว จึงควรได้

ศึกษารวมถึงการมีเจตคติที่ ดี ต่อภาษาอังกฤษของนักเรียนและปัญหาการติดต่อสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนว่าเหตุใดจึงไม่สามารถสื่อสารได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ

เป็นแนวทางในการสอนอ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้สอนที่สอนผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการอ่าน

ต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือหาคุณภาพการสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  

2. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการสอนแบบโฟนิกส์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน การ

สอนแบบโฟนิกส ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 

4. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนแบบโฟนิกส ์

5. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ผู้วิจัยสนใจศึกษาทฤษฎีการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยโฟนิกส ์ จากแนวคิดดังกล่าวจึง

คาดว่าการจัดการเรียนรู้ โดยการสอนแบบโฟนิกสจ์ะส่งผลต่อความสามารถด้านทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษ และ ความพึงพอใจดังกรอบแนวคิด 

       ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดย

การสอนแบบโฟนิกส ์และการ

สอนแบบปกติ 

ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษและความพึง

พอใจต่อการเรียนการสอน

แบบโฟนิกสข์องนักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ด้านเน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบโฟนิกส์เป็นเน้ือหากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ช้ันประถมศึกษาปีที่2  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  จังหวัด

ปทุมธานี จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 70 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์และการสอน

แบบปกติ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอนแบบโฟนิกสข์องนักเรียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุงที่เรียนด้วยการสอน

แบบโฟนิกสมี์ทกัษะด้านการอ่านภาษาองักฤษที่ดีข้ึน 

2. เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเร่ืองการสอน        

โฟนิกสต่์อไป 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวิธดี าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 ห้อง 

จ านวนห้องละ 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

1. แผนการเรียนรู้การสอนแบบโฟนิกส ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   

2. แบบทดสอบด้านการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษ   

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ   

4. แบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญ แบ่งออกเป็น 4.1 แบบประเมินคุณภาพ

บทเรียนโฟนิกส์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ และ 4.2 แบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโฟนิกส ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี  

แผนการสอนโฟนิกส์: ศึกษาหลักการ ทฤษฏี เทคนิค วิธีการ และลักษณะการสร้าง

บทเรียน ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์หลักสูตรได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้าง เวลาในการเรียนการสอน เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จากน้ันก าหนดหมวดหมู่

เน้ือหาให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบหลักสูตรและก าหนดผลที่ต้องการให้เกิด

กับนักเรียน  และออกแบบเน้ือหา กิจกรรมและล าดับของบทเรียนเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของ

แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบโฟนิกส ์และน าเน้ือหาที่ได้มาวิเคราะห์และแยกออกเป็นหน่วย

ต่างๆน ามาเขียนแผนงานเพ่ือแสดงจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของเน้ือหาในบทเรียนแต่ละตอนให้

ทราบความสัมพันธ์ของบทเรียน ตลอดจนก าหนดหัวข้อและเน้ือหาของบทเรียนแล้วน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเน้ือหา  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือหาข้อบกพร่องและเพ่ือการแก้ไขได้ตรงจุดโดยก่อนเร่ิม

เรียนการสอนแบบโฟนิกส์ จะท าการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือทราบความรู้ความสามารถและ

หลังจากการเรียนบทเรียนน้ันจบแล้ว น าแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบหลังเรี ยน ผู้วิจัยน า

แบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน  เม่ือตรวจให้คะแนนแล้ว น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความ

ยาก (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r)และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก (p) ระหว่าง .20 - 

.80 แล้วน าผลการทดสอบมาค านวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  

และข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ .20ขึ้นไป เพ่ือน ามาเป็นแบบทดสอบ และน าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient)  

ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทา่กบั 0.98 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศึกษาผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง และเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดังน้ี ข้ันที่ 1 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยแบบทดสอบก่อนเรียนที่สร้างข้ึนโดยใช้กับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง จังหวัด ปทุมธานี จ านวน 35 คน ข้ันที่ 2 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบโฟนิกส์ที่ ผู้ วิจัยสร้างข้ึนส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้  ข้ันที่ 3  ทดสอบความสามารถโดยแบบทดสอบหลัง

เรียนที่สร้างข้ึน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของการสอนแบบโฟนิกส์ โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์เพ่ือศึกษาความสามารถด้านภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ

หาพัฒนาการ  
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลัง

เรียนการสอนแบบโฟนิกส ์โดยใช้สตูร t-test dependent 

4. วิเคราะห์เปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองที่เรียนการสอนแบบโฟนิกสโ์ดยใช้สตูร t-test independent 

5. วิเคราะห์หาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบโฟนิกส์ โดยหา

ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

การหาค่าความยาก(P) การหาค่าอ านาจจ าแนก(r) การหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

(Reliability) (พิสุทธา  อารีราษฎร์.2550: 121-122) โดยใช้สูตร KR-21 (ประภาพรรณ เสง็

วงศ์ 2551:73) การเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนเฉล่ียกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

โดยค่าสถิติ t-test Independent samples (กลัยา วาณิชย์บัญชา, 2545)  การเปรียบเทยีบคะแนน

เฉล่ียระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สูตร t -test Dependent (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545: 112) และ ค่าความเที่ยง(Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการสอนแบบโฟนิกส์ หาค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอ

นบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:99) 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอเสนอตามล าดับดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของการสอนแบบโฟนิกส์พบว่าการสอนแบบโฟนิกส์

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 เมื่อพิจารณา

รายด้าน ด้านการประเมินผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

2. ผลการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาความสามารถด้าน

การอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนกลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนมี

ความสามารถด้านการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษหลังเรียน สงูกว่า ก่อนเรียน ทุกคน 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน

แบบโฟนิกส์ พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ที่ เ รียนด้วยการสอนแบบโฟนิกส์มี

ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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4. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการสอนแบบโฟนิกส์ พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยการสอนแบบโฟนิกส์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

5. ผลของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบโฟนิกส์ส าหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่2พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการ

สอนแบบโฟนิกสโ์ดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ท าให้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีคุณภาพในระดับมากที่สุด เม่ือน าไป

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สามารถท าให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ทางด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ และ พัฒนาการทางด้านการพูด และการฟัง เพ่ิมมากขึ้น

และจากการผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขออภิปรายสาเหตุที่ท  าให้ชุดการวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตาม

สมมติฐานดังน้ี จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถ อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. การสอนแบบโฟนิกส ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ได้รับ

การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้บทเรียนที่มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ซ่ึงได้สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) ที่กล่าวว่า การเปล่ียนศูนย์กลางการเรียนรู้จากครูมาเป็น

ผู้เรียนโดยตรง เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้อย่างเตม็ที่และม่ันคงถาวร โดยการให้

ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อ หรือแหล่งความรู้ที่ครูถ่ายทอดหรือจัดเตรียมเอาไว้ให้ด้วยตนเองใน

รูปของสื่อประสมหลายๆ รูปแบบ และ การพยายามที่จะปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน 

ระหว่างครูและนักเรียน ให้มีลักษณะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์และที่ส าคัญให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน อันจะเป็นผลต่อความเจริญงอกงามทางด้าน

อารมณ์และสงัคมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี แนวคิดดังกล่าวเป็นการน าหลักจิตวิทยามาใช้ในการ

วางแผนการสอนในหน่วยเน้ือหาวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจ ได้แรงเสริมที่จะเรียนรู้ให้เกิด

ความก้าวหน้าต่อไปโดยยึดหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้เห็นถึงความมีหน้าที่เกิดข้ึน ซ่ึง

ค่อยๆเป็นไปที่ละน้อยตามล าดับข้ันในลักษณะเป็นการเรียนแบบโปรแกรมที่จัดไว้หรือเป็นชุดการ

สอน 

2. การศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟ

นิกส ์นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาจารี  ศิริรัตนศักด์ิ (2552) เร่ือง การพัฒนาความสามารถใน

การอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการสอนของจอลลี โฟนิคส์ ผลการวิจัย
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พบว่า ชุดการสอนจอลลี  โฟนิคส์  ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  

สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มี

ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านเพ่ือความเข้าใจไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ร้อย

ละ 60 ให้ผ่านเกณฑ์การอ่านตามหลักสูตรได้  โดยผลการทดสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียน

ทั้งหมดก่อนการทดลองอยู่ระหว่างร้อยละ 29-57 และหลังการทดลองเพ่ิมเป็นร้อยละ 64-79 

และผลการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนทั้งหมดก่อนการทดลองอยู่ระหว่างร้อยละ 

16-50 และหลังการทดลองเพ่ิมเป็นร้อยละ 83-100 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี 

เทพสคุนธ ์(2550) เร่ือง รายงานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เพ่ือพัฒนาทกัษะ

การออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท ์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธสีอนแบบโฟนิกสส์งูกว่าก่อนจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

3. นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มี

ความสามารถทางด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้ นกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุชาดา อินมี (2556) เร่ือง การ

พัฒนาการออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษด้วยสื่อโฟนิกสโ์ปสเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

3 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังได้รับการฝึกทักษะด้วยสื่อโฟนิกส์

โปสเตอร์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ศิรินภา พรหมค า (2550) เร่ือง พัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ใน

ภาษาองักฤษของผู้เรียนเป็นผลจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 

หลังจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์แล้ว ผู้เรียนที่ได้เรียนการออกเสียงตามหลัก

สัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาอังกฤษ

มากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเหน็ได้ชัด และผู้เรียนที่ได้เรียน

การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์มีพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษดีกว่า

ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเด่นชัดดังน้ัน การเรียนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์เป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเน้น

เสียงพยางค์ในค าภาษาอังกฤษได้ดีขึ้ น และ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรอุษา แซ่เตียว 

(2556) เร่ือง การใช้โฟนิกสใ์นการสอนทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้โฟนิกสใ์นการสอนทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่าน

เกณฑร้์อยละ 50  2) ผลสมัฤทธิ์การใช้โฟนิกสใ์นการสอนทกัษะการอ่านของนักเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4. เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนสองกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการสอน

แบบโฟนิกส ์แต่แตกต่างกนัวิธกีารสอนเป็นแบบปกติ กบั กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนแบบโฟ

นิกสแ์ละสอนโดยวิธโีฟนิกส ์ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทกัษะความสามารถทางด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ศิรินภา พรหมค า (2550) เร่ืองพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ใน

ภาษาองักฤษของผู้เรียนเป็นผลจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 

หลังจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์แล้ว ผู้เรียนที่ได้เรียนการออกเสียงตามหลัก

สัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาอังกฤษ

มากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเหน็ได้ชัด และผู้เรียนที่ได้เรียน

การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์มีพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษดีกว่า

ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเด่นชัดดังน้ัน การเรียนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์เป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเน้น

เสยีงพยางค์ในค าภาษาองักฤษได้ดีขึ้น  

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยการสอนแบบโฟนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรอุษา แซ่เตียว (2556) เร่ืองการใช้โฟนิกส์ในการ

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โฟนิกส์ในการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

ที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุชาดา อินมี (2556)เร่ือง การพัฒนาการออกเสียง

ค าศัพทภ์าษาองักฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน

มีความพึงพอใจต่อการฝึกอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์อยู่ในระดับ

มาก 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่า การสอนแบบโฟนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นช่วยพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและผู้เรียนมีความคิดเหน็ทางบวกต่อ

บทเรียนโฟนิกส ์ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับเร่ืองของการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักให้

เพ่ิมมากขึ้ นเพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และมีความรู้ความเข้าใจ เพราะเด็กวัยเยาว์สามารถซึมซับ

วัฒนธรรมและ การเรียนรู้การเลียนแบบเสยีงได้ไว 
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2. การสร้างชุดการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอนต้องมีการศึกษาเน้ือหาให้ถูกต้อง

ตามหลักทฤษฎีและส าคัญอย่างย่ิงคือเร่ืองเสียง ถ้าครูออกเสียงผิด นักเรียนกย่็อมออกเสียง

ผิดเพ้ียนตามไปด้วย จึงควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

3. ครูสามารถน าเนื้ อหาเร่ืองโฟนิกสไ์ปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ทั้ง

ในการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ควรค านึงถึงความเหมาะสมด้านเวลา เน้ือหา และ สื่อ

การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

4. ครูควรจัดบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ เพราะบรรยากาศในช้ันเรียนเป็น

สิ่งส าคัญต่อเดก็เล็ก เพราะผู้เรียนที่เป็นเดก็เล็กมักมีช่วงความสนใจสั้นแต่พวกเขามีพละก าลัง

มากมาย จึงต้องใช้หลักแนวคิดที่ว่า “การเรียนเป็นกระบวนการท างานที่กระตุ้นให้คิดให้สนใจและ

ในบางคร้ังกต้็องเป็นกระบวนการที่ให้ความบันเทงิด้วย” (Wilkins, 1972, 183)  

5. ควรมีการท าวิจัยเชิงทดลองโดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เพ่ือเน้นให้เดก็ได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เต้น เล่น 

ร้อง อย่างเตม็ความสามารถและตรงตามความสนใจของเดก็แต่ละวัย แต่ละช่วงปี  

6. ครูควรก าหนดบริบทในการสอนภาษาอังกฤษเพราะเดก็นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ตอนต้นเป็นผู้เรียนที่เร่ิมเรียนเน้ือหาและสิ่งต่างๆ เร่ืองราวต่างๆและอยู่ในช่วงที่พวกเขาก าลัง

พัฒนากระบวนการคิด เดก็เหล่าน้ีควรมีความรู้อย่างจ ากัด กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

บริบทที่เดก็มีความคุ้นเคยอยู่เดิม อันจะท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงภาษาอังกฤษกับความรู้

เดิมที่พวกเขามีอยู่ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

1. ส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองน้ีควรท าการศึกษาวิธีการสอน

แบบโฟนิกส์ในแบบระยะยาว เพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลาในการพัฒนาทกัษะการอ่านออกเสียงและควร

ท าการศึกษาในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อดิจิตอล เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการสอน

และเพ่ือพัฒนาการสอนภาษาองักฤษให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ต่างๆที่มีต่อความส าเรจ็ของการสอนแบบโฟนิกส ์

3. ควรมีการศึกษาอย่างลึกเกี่ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธิผลของการสอนเสริมโฟ

นิกสใ์นระดับเดก็เลก็ 
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