
การสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ 
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา
The Creation of Phonics Innovative Series to Improve the 
English Pronunciation Skills of Primary School Students

ธีราภรณ์ พลายเล็ก1,*

Teeraporn Plailek1,*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดนวัตกรรมการ ออกเสียงแบบโฟนิกส์  
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียง แบบโฟนิกส์ของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตดุสิต จำานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียน
วัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนสุโขทัย และโรงเรียนวัดสวัสดิวารี 
สีมาราม จำานวน 85 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ จำานวน 4 บทเรียน แบบประเมินคุณภาพของ
ชดุนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิส ์แบบทดสอบการอา่นออกเสยีง และแบบสอบถามความพงึพอใจ
ที่มีต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ โฟนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)

ผลการวจิยั พบวา่ 1) ชดุนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิสม์ปีระสทิธภิาพเทา่กบั 80.89/81.00  
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังจากใช้ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ 
โฟนิกส์สูงกว่าก่อนใช้ชุดนวัตกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.09). 
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Abstract
This research aimed 1) to create the phonics innovative series to be effective according 

to a criteria of 80/80, 2) to compare grade 1 students’ English pronunciation achievements 
before and after learning with the phonics innovative series, and 3) to study the students’ 
satisfaction toward the phonics innovative series. The participants selected by simple random 
sampling were 85 grade 1 students. The students were selected from 9 schools affiliated 
with Bangkok Metropolitan Administration in Dusit District: Wat Chansamosorn School, Wat 
Dhevaraj Kunchorn School, Wat Pracha Rabuetham School,Wat Thammaphirataram School, 
Wat Benchamabophit School, Wat Ratchaphatigaram School, Wat Samananumborihan 
School, Sukhothai School, and Wat Sawaswareesimaram School. The instruments were the 
phonics innovative series, the quality assessment forms for evaluating the phonics innovative 
series, the pronunciation tests, and the questionnaires. The data obtained were analyzed by 
the applications of frequency, mean, standard deviation, and t-test. 

The study’s findings revealed as follows: 1) The efficiency of the phonics innovative 
series was 80.89/81.00 conforming to the defined criteria. 2) The students had more English 
pronunciation achievement than before using the phonics innovative series with statistically 
significant at the level of .05. 3) The students’ satisfaction towards the phonics innovative 
series was at a high level ( =4.68, S.D.=0.09). 

Keywords: English pronunciation skills, innovative series, phonics 

บทนำา
ภาษาอังกฤษมีความสำาคัญและจำาเป็น

สำาหรบัผูเ้รยีนเปน็อยา่งมาก กระทรวงศกึษาธกิาร
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในข้อนี้ และได้ให้วิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่ 1 เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อการ
สื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและ ใช้ภาษา
ต่างประเทศในการฟัง พูด อ่านและเขียน และ
เม่ือผูเ้รยีนจบการศกึษาในระดบั ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 ผู้เรียนจะสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร 
คำา กลุ่มคำา ประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลัก
การอ่าน (สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2551) นอกจากนี้ การอ่านออกเสียงยังถือเป็น 
พื้นฐานของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น
เนื้อหานี้ จึงอยู่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ (ศราวุธ เพาะเจาะ, 2562)

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นการ
สอนภาษาอังกฤษแบบท่องจำาคำาศัพท์และเน้น
การเรียนไวยากรณ์ (Grammar Translation 
Method) เพือ่นำาไปสอบมากกว่าการเนน้ทางดา้น
การออกเสียงหรือเพื่อการสื่อสารได้จริงในชีวิต
ประจำาวัน โดยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดบัประถมศกึษาสว่นใหญน่ัน้เปน็การสอนแบบ
ท่องจำาและสอนแบบแยกส่วน เช่น สอนเฉพาะ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 288 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565

ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง
ขาดความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันจึงทำาให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ดีเท่าที่ควร (ลัดดาวัลย์ 
มิตรกูล และคณะ, 2562) นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่
ทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือผู้เรียนส่วนใหญ่ยัง 
ออกเสียงภาษาอังกฤษผิดอยู่ ส่งผลให้การสื่อสาร
ในส่วนของเนื้อหาไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ธนนท์รัฐ นาคทั่ง และ
คณะ, 2560) 

การสอนด้วยเทคนิคโฟนิกส์ (Phonics)  
เป็นแนวการสอนภาษาที่ เ น้นให้ผู้ เรียนรู้จัก
แยกแยะหน่วยเสียง (phoneme) ภาษาอังกฤษ
หรือถอดรหัสเสียง (Phonemic awareness/ 
decoding) ก่อนที่จะอ่านเป็นคำา และเมื่อเอา
หน่วยเสียงมาเชื่อมกับตัวอักษร (letter sound 
correspondence หรือ phonics) ผู้เรียนก็
สามารถจะอ่านเป็นคำาได้ง่ายดาย การสอนด้วย
เทคนิคโฟนิกสต้์องสอนอย่างเปน็ระบบ เปน็ลำาดับ
ตามขั้นตอน ซี่งเทคนิคการสอนโฟนิกส์ในรูปแบบ
ดังกล่าว มีผลทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
ภาษาอังกฤษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการสอน
ด้วยวิธีอื่น (อินทิรา ศรีประสิทธิ์, 2550) และใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายขึ้น มีงานวิจัยรองรับ
ชัดเจนว่าการเรียนการสอนดังกล่าวจะช่วยวาง 
พืน้ฐานและสรา้งความเขา้ใจในตวัภาษา เพ่ือตอ่ย
อดทกัษะการอา่น-เขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนให้
ไดด้ยีิง่ขึน้ (บนิยากร นวลสนทิ, 2563) ดงันัน้การ
สอนแบบโฟนิกส์จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ 
ผู้เรียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการ 
ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมี
ความตืน่ตวัในดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Digital 
literacy) และการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน (ICT & Digital 
base) เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานใหม่ของสังคม (New normal) (สำานัก
การศึกษา, 2563) การสร้างนวัตกรรมทางการ
ศึกษาที่เป็นสื่อออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ทีจ่ะชว่ยแกป้ญัหาทางการเรยีนทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของ 
สื่อมัลติมีเดีย เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ 
ที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาทักษะการออกเสียง 
ของผู้เรียนให้ถูกต้อง 

จากสภาพปัญหาและความสำาคัญของ
นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะ
การสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เพื่อ
นำานวัตกรรมมาพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษา
อังกฤษของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่ปน็วยัทีย่งัอยูใ่นชว่งเวลา 
6 ปีแรกที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดและมีความ
สามารถในการรับรู้ทางด้านภาษาได้ดีที่สุด โดย
การใช้ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์นี้  
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ สามารถฝึกฝนและ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและสามารถฝึกฝนการออก
เสียงได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ซึ่งชุดนวัตกรรม
การออกเสียงแบบโฟนิกส์จะช่วยให้นักเรียน
สามารถอ่านออกเสียงคำาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 
ถกูตอ้งตามหลกัการออกเสยีงมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัชว่ย
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริม
ทัศนคติทางบวกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทาง
ด้านการออกเสียงซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียง

แบบโฟนิกส์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำานักงานเขตดุสิต ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่  1 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตดุสิต 

วิธีการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ทีก่ำาลงัศกึษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียน
สงักัดกรงุเทพมหานคร สำานกังานเขตดุสติ จำานวน 
9 โรงเรยีน ไดแ้ก ่โรงเรยีนวดัจนัทรสโมสร โรงเรยีน
วัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
โรงเรยีนวดัธรรมาภริตาราม โรงเรยีนเบญจมบพิตร 
โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดสมณานัม
บริหาร โรงเรียนสุโขทัย และโรงเรียนวัดสวัสดิวารี
สีมาราม ซึ่งมีนักเรียนจำานวนทั้งสิ้น 282 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขต
ดุสิต จำานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร
สโมสร โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 
โรงเรียนเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนสุโขทัย และ

โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม การหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้จากตารางของเครจซี่ มอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 165 คน จากนั้นทำาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) แตเ่นือ่งจากการแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้
ในช่วงระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย จึงทำาให้
มีข้อจำากัดในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 85 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การใชช้ดุนวตักรรมการ
ออกเสียงแบบโฟนิกส์

ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1. ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดนวัตกรรม 
การออกเสียงแบบโฟนิกส์ของนักเรียน

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 3.1.1 ชุดนวัตกรรมการออกเสียง
แบบโฟนิกส์ เป็นบทเรียนมัลติมิเดียที่จัดทำาใน 
รูปแบบโปรแกรม PowerPoint โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเปน็ 4 บทเรยีน ไดแ้ก ่บทเรยีนที ่1:พยญัชนะ
ภาษาอังกฤษ A-Z บทเรียนที่ 2: สระเสียงสั้น 
(Short Vowels) และแบบฝึกหัด บทเรียนที่ 3: 
สระเสียงยาว (Long Vowels) และแบบฝึกหัด 
และบทเรียนที่ 4: สระประสม (Diphthongs) 
และแบบฝึกหัด

 3.1.2 แบบประเมินคุณภาพของชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
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(Likert, 1932) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาพ ดา้นเสยีง ดา้นตัวอกัษร ด้านเน้ือหา และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 3.1.3 แบบทดสอบการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบ
ทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนเรียน 
จำานวน 10 ข้อ และแบบทดสอบการ ออกเสียง
ภาษาอังกฤษหลังเรียน จำานวน 10 ข้อ โดยแบบ
ทดสอบมลีกัษณะเปน็คำาศพัทแ์ละใหน้กัเรยีนอา่น
ออกเสยีงคำาศพัทท์ีก่ำาหนดไว ้โดยมกีารใหค้ะแนน
การอ่านออกเสียงข้อละ 3 คะแนน รวมคะแนน
เต็ม 30 คะแนน 

 3.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลเิคอรท์ 
(Likert, 1932) จำานวน 10 ข้อ 

3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่อง
มือ

 3.2.1 การสรา้งและหาประสทิธภิาพ
ของชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ มี 
ขั้นตอน ดังนี้

 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้าน
การออกเสียงของนักเรียน 

 2) ศึกษาวิธีการสร้างชุดนวัตกรรม
การออกเสียงแบบโฟนิกส์ และทบทวนการใช้งาน
โปรแกรมที่ใช้สำาหรับการสร้างชุดนวัตกรรมการ
ออกเสยีงแบบโฟนกิส ์ซึง่ผูว้จิยัทำาการออกแบบชุด
นวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิสใ์หม้โีครงสรา้ง
แบบไม่เป็นเส้นตรง (non-linear structure) และ
ใชห้ลกัการของ Consonant-based strategies ที่

ให้ความสำาคัญของการจดจำาตัวอักษรและเสียง 

 3) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงศึกษาเรื่อง
สทัศาสตรแ์ละวธิกีารสอนการ ออกเสยีงตามหลกั
สัทศาสตร์ 

 4) ออกแบบโครงสร้างและเนื้อหา
ของชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ โฟนิกส์ด้วย
โปรแกรม PowerPoint และนำาโครงสร้างและ
เนือ้หาของชดุนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิส ์
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหาและรูปแบบของชุดนวัตกรรม และ
ดำาเนินการสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ
โฟนิกส์

 5) นำาชุดนวัตกรรมที่สร้างข้ึนเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญ จำานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินชุด
นวัตกรรม จำานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
ภาพประกอบ ด้านเสียงประกอบ ด้านตัวอักษร 
และดา้นประโยชนท์ีไ่ดร้บั ซึง่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากที่สุดทุกด้าน

 6) นำาชดุนวัตกรรมการออกเสยีงแบบ
โฟนิกส์ไปหาประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) โดยดำาเนิน

การทดลอง (try out) กับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยดำาเนินการทดลอง
จำานวน 3 ครั้ง ซึ่งผลการทดลองครั้งที่ 3 พบว่า 
ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
)) เท่ากับ 80.89/81.00 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 80/80 
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 3.2.2 การสรา้งแบบประเมนิคณุภาพ
ของชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ มี 
ขั้นตอน ดังนี้

 1) ศกึษาเน้ือหาและวธิกีารสรา้งแบบ
ประเมินคุณภาพของชุดนวัตกรรมการออกเสียง
แบบโฟนิกส์ 

 2) สร้างแบบประเมินคุณภาพของ 
ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ 

 3) นำาแบบประเมินคุณภาพของชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ไปเสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผลการประเมนิ พบวา่ 
มีค่าตั้งแต่ 0.8-1.00

 3.2.3 การสรา้งแบบทดสอบการออก
เสียงภาษาอังกฤษ มีขั้นตอน ดังนี้

 1) ศกึษาเน้ือหาและวธิกีารสรา้งแบบ
ทดสอบการออกเสียงและเกณฑ์ในการพิจารณา

การใหค้ะแนนการออกเสยีง รวมถงึศกึษาสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับ 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีง
เพื่อนำามาเป็นกรอบในการสร้างแบบทดสอบ

 2) สร้างแบบทดสอบการออกเสียง
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
มีเนื้อหาเป็นคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความ 
แตกต่างกัน แต่ลักษณะของข้อสอบทั้ง 2 ชุด  
มีความสอดคล้องกันในเชิงเนื้อหา จำานวน 
อย่างละ 10 ข้อ 

 3) นำาแบบทดสอบการออกเสียง
ภาษาอังกฤษไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 
ทา่นตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 
validity) ดว้ยการหาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยผลการประเมินพบว่า มีค่าตั้งแต่ 0.8-1.00

 3.2.4 การสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อชุดนวัตกรรมการ ออกเสียงแบบ
โฟนิกส์ มีขั้นตอน ดังนี้

6)  นําชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส์ไปหาประสทิธภิาพ (E1/E2) 

โดยดําเนินการทดลอง (try out) กับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยดําเนินการทดลองจํานวน 3 ครัง้ ซึ่งผล

การทดลองครัง้ที ่3 พบว่า ชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกสท์ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 

(E1/E2) เท่ากบั 80.89/81.00 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวค้อื 80/80  
 

 
 

            3 .

2 .2  

การ

สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส ์ มขีัน้ตอน  ดงัน้ี 

1)  ศึกษาเน้ือหาและวธิกีารสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของชุดนวตักรรม

การออกเสยีงแบบโฟนิกส ์ 

2)  สรา้งแบบประเมนิคุณภาพของชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส ์ 

3)  นําแบบประเมนิคุณภาพของชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกสไ์ป

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) 

ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผลการประเมนิ พบว่า มคี่าตัง้แต่ 0.8 - 1.00  
 

3.2.3  การสรา้งแบบทดสอบการออกเสยีงภาษาองักฤษ มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 

1)  ศึกษาเน้ือหาและวธิกีารสรา้งแบบทดสอบการออกเสยีงและเกณฑ์ใน

การพจิารณาการใหค้ะแนนการออกเสยีง รวมถงึศกึษาสาระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดัในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกเสยีงเพื่อนํามาเป็นกรอบ

ในการสรา้งแบบทดสอบ 

2)  สรา้งแบบทดสอบการออกเสยีงภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมเีน้ือหาเป็นคําศัพท์ภาษาองักฤษ              

6)  นําชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส์ไปหาประสทิธภิาพ (E1/E2) 
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การทดลองครัง้ที ่3 พบว่า ชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกสท์ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 
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2)  สรา้งแบบทดสอบการออกเสยีงภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมเีน้ือหาเป็นคําศัพท์ภาษาองักฤษ              

6)  นําชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส์ไปหาประสทิธภิาพ (E1/E2) 

โดยดําเนินการทดลอง (try out) กับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
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การทดลองครัง้ที ่3 พบว่า ชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกสท์ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 

(E1/E2) เท่ากบั 80.89/81.00 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวค้อื 80/80  
 

 
 

            3 .

2 .2  

การ
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และตวัชีว้ดัในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกเสยีงเพื่อนํามาเป็นกรอบ

ในการสรา้งแบบทดสอบ 

2)  สรา้งแบบทดสอบการออกเสยีงภาษาองักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนมเีน้ือหาเป็นคําศัพท์ภาษาองักฤษ              
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 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ ศึกษาถึงลักษณะ
การสร้างแบบสอบถาม ขั้นตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม

 2) สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
จำานวน 10 ข้อ 

 3) นำาแบบสอบถามไปเสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินพบว่า  
มีค่าตั้งแต่ 0.8-1.00

4. แบบแผนก�รทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Pre-test Post-test Design (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553) ดังตารางที่ 2

ต�ร�ง 1 แบบแผนการทดลอง

Pre-test Treatment Post-test

T
1

X T
2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
 T

1
 แทน การสอบก่อนเรียน

 X แทน การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผ่านชุดการฝึกออกเสียงแบบโฟนิกส์
 T

2
 แทน การสอบหลังเรียน

5. ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

5.1 ทำาหนังสือถึงผู้อำานวยการโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำานักงานเขตดุสิต 
เพื่อขออนุญาตดำาเนินการวิจัยกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และขอรับคำายินยอมในการ
ร่วมดำาเนินงานวิจัยกับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครอง

5.2 เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) จงึทำาให้
นักเรียนต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ผู้วิจัยใช้ช่องทางไลน์ในการชี้แจงให้ครู
และนักเรียนทราบถึงวิธีการดำาเนินการวิจัยและ
การเก็บรวมรวมข้อมูล

5.3 ดำาเนินการทดสอบก่อนเรียนกับ
นักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำาศัพท์
ในแบบทดสอบ โดยอัดคลิปวิดีโอการออกเสียง 
คำาศพัทส์ง่กลบัมายงัครผููส้อนทางไลนอ์กีครัง้หนึง่ 
เพือ่ผูว้จิยัจะไดน้ำามาตรวจใหค้ะแนนการออกเสยีง
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้กำาหนดไว้ 

5.4 นักเรียนดำาเนินการใช้ชุดนวัตกรรม
การออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย 
ผู้วิจัยส่งไฟล์ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิ
กส์ให้กับครูผู้สอนทางไลน์ เพื่อให้ครูได้นำาชุด
นวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิสไ์ปใหน้กัเรยีน
ฝึกออกเสียงคำาศัพท์ และส่งไฟล์ชุดนวัตกรรมนี้ 
ไปให้กับผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียง
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่บ้านทุกวัน โดยให้อยู่ใน
ความดแูลของผู้ปกครอง และใหน้กัเรยีนดำาเนนิการ 
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ใช้ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน 

5.5 ดำาเนินการทดสอบการออกเสียง
ภาษาองักฤษหลงัเรยีนกบันกัเรยีน โดยใหน้กัเรยีน
อัดคลิปวิดีโอขณะออกเสียงคำาศัพท์และส่งกลับ
มายังครูผู้สอนทางไลน์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้วิจัยจะ
ได้นำามาตรวจให้คะแนนการออกเสียงตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ได้กำาหนดไว้

5.6 ผูว้จิยัสง่แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ โฟนิกส์ 
ในรูปแบบ Google form ไปให้นักเรียน โดยให้ 
อยู่ ในความดูแลของผู้ปกครองในการอ่าน 
ข้อคำาถามจากแบบสอบถาม

5.7 ผู้ วิ จั ย เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเพื่อนำาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าที (t-test)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการวิจัย 

ดังนี้

ต�ร�ง 2 ค่าประสิทธิภาพของชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์

ประสิทธิภ�พด้�น คะแนนเต็ม  S.D. ร้อยละ

E
1

30 24.27 0.94 80.89

E
2

20 16.20 0.76 81.00

จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบระหว่างเรียน เท่ากับ 24.27 คิด
เป็นร้อยละ 80.89 และค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 16.20 คิดเป็นร้อยละ 
81.00 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดนวัตกรรม

การออกเสยีงแบบโฟนกิสต์ามเกณฑค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E

1
) 

และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 

80.89/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 
80/80

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์

ก�รทดสอบ n  S.D. df ค่� t Sig.

ก่อนเรียน 85 13.12 1.92
84 -13.605 .000

หลังเรียน 85 15.93 1.98
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.12 
(S.D.=1.92) และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 15.93 (S.D.=1.98) และจาก
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการออกเสยีงภาษา

อังกฤษของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังจากที่ใช้ชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์สูงกว่าก่อน
ใช้ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 4 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจมตีอ่ชดุนวตักรรมการออกเสยีงแบบ
โฟนิกส์ของนักเรียน

ข้อคว�ม S.D.
ก�รแปล 

คว�มหม�ย

1. มีเนื้อหาที่น่าสนใจ 4.80 0.40 มากที่สุด

2. คำาศัพท์ที่ใช้ไม่ยากจนเกินไป 4.49 0.59 มาก

3. แบบฝึกหัดไม่ยากจนเกินไป 4.78 0.42 มากที่สุด

4. ภาพประกอบมีความสวยงาม มีสีสัน น่าสนใจ 4.93 0.26 มากที่สุด

5. ภาพประกอบสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจได้ 4.87 0.34 มากที่สุด

6. รูปแบบของเนื้อหาและแบบฝึกหัดมีความหลากหลาย 4.59 0.50 มากที่สุด

7. เสียงอ่านคำาศัพท์ดังชัดเจน 4.42 0.50 มาก

8. นักเรียนสนุกกับการเรียนชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ 4.75 0.43 มากที่สุด

9. ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ช่วยให้นักเรียนออกเสียง 
คำาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้

4.39 0.49 มาก

10. ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ช่วยให้นักเรียนออกเสียง 
คำาศัพท์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

4.81 0.39 มากที่สุด

รวม 4.68 0.09 ม�กที่สุด

จากตาราง 4 พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดนวัตกรรม การ
ออกเสียงแบบโฟนิกส์อยู่ในระดับมาก ( =4.68, 
S.D.=0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ท่ีนักเรียนพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพประกอบ
มีความสวยงาม มีสีสัน น่าสนใจ ( =4.93, 
S.D.=0.26) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ภาพประกอบสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจได้  
( =4.87, S.D.=0.34) อยู่ในระดับมากที่สุด และ

ชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ช่วยให้
นักเรียนออกเสียงคำาศัพท์ได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
( =4.81, S.D.=0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ตาม
ลำาดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ

อภปิรายผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยั ดงันี้
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1. ชดุนวตักรรมการออกเสยีงแบบโฟนิกส ์
เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
80.89/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
ได ้สรา้งขึน้ตามหลกัการสอนโฟนิกส ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Heilman (1968) ท่ีได้กลา่ววา่ เด็ก
จะถอดรหัสจากเสียงของตัวอักษรแยกออกจาก
เสยีงตัวอักษรในคำาทีคุ่น้เคย และชุดนวตักรรมการ
ออกเสียงแบบโฟนิกส์นี้ยังได้มีการสอนเป็นลำาดับ
ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิตา เย่ียมขันติถาวร 
(2554) ที่กล่าวว่าการสอนเสียงสระ จะต้องสอน 
โดยแบ่งสอนสระเด่ียว (Monopthongs) และ 
สระประสม 2 เสียง (Diphthongs) รวมถึงสระ
เสยีงส้ัน (Short vowels) และสระเสยีงยาว (Long 
vowels) นอกจากนี้ชุดนวัตกรรมการออกเสียง
แบบโฟนิกส์น้ียังออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียน โดยผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์  
มลิทอง (2548) ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกหรือ
กำาหนดการเรียนของตนเองได้ กระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับบทเรียน ผู้วิจัยได้นำา 
หลักการและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาเป็น
แนวทางในการสร้างชุดนวัตกรรมการ ออกเสียง
แบบโฟนิกสข์ึน้ ในชุดนวตักรรมการออกเสยีงแบบ
โฟนิกส์นี้จะมีคำาชี้แจงในการ ฝึกการออกเสียงไว้
อยา่งชดัเจน เน้ือหามคีวามถกูตอ้งและครอบคลมุ
ตามหลักการสอนแบบโฟนิกส์ การใช้ตัวอักษร
ในชุดนวัตกรรมอ่านง่าย เสียงบรรยายและภาพ
ประกอบชดัเจน สือ่มคีวามนา่สนใจและเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ซึ่งก่อนนำาบทเรียนชุดนวัตกรรม
การ ออกเสียงแบบโฟนิกส์ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยมีการทดสอบประสิทธิภาพ
ตามขั้นตอนแล้วนำาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
จนชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่สร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิเวศน์ วงศ์ประทุม และประยูร  
บญุใช ้(2558) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี
ประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาซีชาร์ป 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการ
วิจยัพบว่า สือ่มลัตมิเีดยีประกอบการเรยีนวิชาการ
เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาซชีารป์ 1 มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.47/82.66 

2. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการออกเสยีง
ภาษาอังกฤษหลังจากที่ใช้ ชุดนวัตกรรมการออก
เสียงแบบโฟนิกส์สูงกว่าก่อนใช้ชุดนวัตกรรมการ
ออกเสียงแบบ โฟนิกส์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าชุดนวัตกรรมการออกเสียง
แบบ โฟนิกส์ที่สร้างข้ึนสามารถพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบ
โฟนิกส์ มีการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบ
บทเรียน ใช้ภาพและเสียงประกอบในบทเรียน
โดยได้ผ่านการตรวจสอบ ทดลองใช้ และประเมิน
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกออก
เสียงด้วยตนเองได้ตลอดเวลา จึงทำาให้ผู้เรียนมี
คะแนนการทดสอบหลงัเรยีนทีส่งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ นิเวศน์ วงศ์ประทุม และประยูร 
บญุใช ้(2558) ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี
ประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาซีชาร์ป 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 ผลการวจิยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาจารี 
ศิริรัตนศักดิ์ (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการ
สอนจอลลี่โฟนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ภาพประกอบมีความสวยงาม มีสีสัน  
นา่สนใจ รองลงมาคอื ภาพประกอบสือ่ความหมาย
ใหน้กัเรยีนเขา้ใจได้ และชุดนวตักรรมการออกเสยีง
แบบโฟนิกส์ช่วยให้นักเรียนออกเสียงคำาศัพท์ 
ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์
มีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม และน่าสนใจ 
นอกจากนี้ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับ
ความหมายของคำาศัพท์ ทำาให้ภาพประกอบน้ัน
สามารถสื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำา
ศัพท์ได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งความสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประเภทแบบฝึกทักษะหรือเกมการศึกษา ซึ่งมี
ประเด็นการพิจารณาคือ บทเรียนเร้าความสนใจ 
การใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน สือ่
ความหมายได้ชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียน มีการ
ออกแบบหน้าจอเหมาะสม สวยงาม ลักษณะของ
ขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน เหมาะสมกับระดับผู้
เรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจในชุด
นวัตกรรมการออกเสยีงแบบโฟนกิสท์ีส่ามารถช่วย
ให้นักเรียนออกเสียงคำาศัพท์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
เนือ่งมาจากชดุนวตักรรมนีไ้ด้ออกแบบใหน้กัเรยีน
เริม่ฝกึการออกเสยีงคำาศพัทจ์ากระดับทีง่่ายไปยาก 
เนื้อหามีความน่าสนใจ มีแบบฝึกหัดที่สามารถ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนได้ นอกจากนี้ 
นักเรียนยังสามารถฝึกฝนการออกเสียงได้ตลอด
เวลา จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนสามารถออกเสยีงคำาศพัท์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการ 

สร้างความพึงพอใจ คือ ให้เด็กเริ่มเรียนในสิ่งที่
มีความยากในระดับที่เขาสามารถทำาได้ บทเรียน
ต้องมีความสนุก มีเนื้อหาที่แปลกใหม่ เปิดโอกาส
ให้เด็กได้ตอบสนองให้มาก โดยไม่เน้นการแข่งขัน 
(ประสาท อิศรปรีดา, 2546) และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมาริสา พันเปรม (2561) ที่ได้
ศกึษาเรือ่งการประเมนิสือ่การสอนโฟนกิสส์ำาหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-3 โรงเรยีนในสงักดั
กรงุเทพมหานคร สำานกังานเขตหนองแขม ผลการ
วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
การสอนโฟนิกส์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอติพร ปานพุ่ม และวงกต ศรีอุไร 
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
แบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียแบบ มีปฏิสัมพันธ์
ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

จากผลการวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ จะเหน็ได้
ว่าชดุนวัตกรรมการออกเสยีงแบบ โฟนกิสส์ามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงคำาศัพท์ทั้งเสียงสระ
และเสียงพยัญชนะได้ตรงตามเสียงของตัวอักษร 
ซึง่การทีจ่ะใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งของการ
แยกแยะเสียง และออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนั้น 
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนในการออกเสียงคำาศัพท์ของ 
ผู้เรียนเป็นอันดับแรก ในฐานะครูผู้สอน สามารถ
นำาชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์ไปใช้
ในห้องเรียนได้ รวมถึงนักเรียนก็สามารถนำาชุด
นวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์นี้ไปฝึกออก
เสียงด้วยตนเองที่บ้านได้เช่นกัน ซึ่งถ้านักเรียนได้
ใช้ฝึกออกเสียงอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ก็จะ 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถที่จะออกเสียงภาษา
อังกฤษได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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