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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการ
ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
อาเซียน ก่อนและหลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน ดําเนินการศึกษากับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซ่อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 40 คน 
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาเซียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.814 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานท่ีสร้างข้ึน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6มีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.74/95.77 สูงกว่าเกณฑ์ที ่กําหนดไว้ที ่ 70/70 
ความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนแจกลูกสะกดคําสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 25.02และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
อาเซียนโดยวิธีสอน แจกลูกสะกดคําเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับรายด้านจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดลงไปได้แก่ ด้านการเพ่ิมความสามารถในการออกเสียง ด้านการช่วยเพ่ิมความสามารถด้านการ
สะกดคําศัพท์ ด้านประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต และด้านการทําความเข้าใจเน้ือหาง่าย
ขึ้น ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การออกเสียงภาษาอังกฤษ การสอนอ่านด้วยการสะกดคําเป็นฐาน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to determine effectiveness of the lesson plan to 
develop the vocabulary of English pronunciation skills related to ASEAN topic of the 
students in grade 6 using Phonics-based Instructional Method, compare the result of the 
vocabulary of English pronunciation skills related to ASEAN topic of the students before 
and after learning with the Phonics-based instructional method, and determine 
satisfaction of the students learning with the Phonics-based instructional method. Forty 
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elementary school students in grade 6 were selected in for this study. The instruments 
included a set of lesson plans, a test to measure thecompetence in vocabulary of 
English pronunciation related to ASEAN topic, and a questionnaire. The data were 
analyzed with descriptive statistics. The results were; the efficiency of the lesson plans to 
improve pronunciation of vocabulary of English related to ASEAN topic by using Phonics-
based instructional  method for the grade 6 students was 70.74/95.77 higher than the 
criteria of 70/70, the learning achievement in the vocabulary of English pronunciation 
related to ASEAN topic of the students after using Phonics-based instructional method 
was higher than those before the test significantly at .01 level and 25.02% of progress, 
and the overall satisfaction of the students learning with the Phonics-based instructional 
method was in a very high level; ranging from the high scores in the aspect of 
enhancement of pronunciation skill, capability in spelling vocabulary, benefit in learning 
English in the future, and better understanding of the contents respectively.  
Keywords: pronunciation skill, Phonics-based instructional method 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสื่อความรู้สึก นึกคิด ความต้องและอารมณ์ต่างๆการใช้ภาษา
ของมนุษย์จําเป็นต้องมีการเรียนรู้  เนื่องจากภาษาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลหรือข่าวสาร และ
เช่ือมความสัมพันธ์อันดีในสังคม  ภาษาจึงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์ (วัชระ แจ่มจํารัส, 2549 น.1) 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้มีความสําคัญไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ สําหรับ
ประเทศไทยนั้นภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารและช่วยให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาของประเทศไทย เป็นการเรียนที่ มุ่ งเน้นภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร 
(Communicative Approach) เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อระหว่างประเทศและถือได้
ว่าเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาทํางานของอาเซียน (Working Language of ASEAN)  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริงในการเรียนภาษานั้นก็เพ่ือความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน (Communicative  
Competence)  สถานศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยจึงเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถทั้ง 4 ทักษะ คือ 
ทักษะการฟังทักษะการพูด ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

จากการสํารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ ้นในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพบว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นบ่อย มีความสําคัญมากและเป็นปัญหาขั้นพ้ืนฐานอันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษา
ด้านต่างๆ คือนักเรียนสะกดคําภาษาอังกฤษไม่เป็น นักเรียนบางคนเขียนภาษาไทยกํากับไว้ใต้คํา เวลา
อ่านนักเรียนก็มักจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคํานั้นๆได้จริง
สังเกตได้ว่าผู้เรียนที่อ่านคําได้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจน้ันเป็นผู้ที่สะกดคําเป็น ซ่ึงเม่ือสะกดคําเป็น 
สามารถอ่านคําได้ก็จะสามารถเขียนได้ตามลําดับดังน้ันการสะกดคําจึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญและมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ครูจะต้องวางรากฐานการสะกดคําให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมถึงสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องสําหรับนักเรียนที่สะกดคําภาษาอังกฤษไม่เป็นน้ันมีผลทําให้ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ ไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาด้วยอีกทั้งอาจนําไปสู่ความล้มเหลวในการ
เรียนการสอน ซ่ึงแสดงให้เห็นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกตํ่าของนักเรียนท่ีมีจุดอ่อนในเร่ืองของ
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การสะกดคําดังนั้นการสอนสะกดคําภาษาอังกฤษ ครูควรสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนให้สอดคล้องกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าแนวทางหนึ่งท่ี
สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพื ่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคําที่
ผู้เรียนออกเสียงน้ัน ตลอดจนเสริมสร้างความคิดเห็นทางบวกต่อการอ่านภาษาอังกฤษ คือ วิธีสอน
แจกลูกสะกดคําเป็นฐาน (Phonics-based Instructional Method) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอนการออกเสียง การสะกดคํา เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ตัวอักษรและเสียง เพ่ือให้
เด็กไทยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ทางภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร  

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอแก่งกระจาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ทั้ง 4 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับตํ่า
กว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะผลการประเมินการจัดการศึกษาของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านซ่อง (2554) 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง 4 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กําหนด  

จากการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่สําคัญของนักเรียนไทย เน่ืองจากความแตกต่างของ
ระบบเสียงภาษาไทยเป็นภาษาแม่กับระบบเสียงภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น การรู้
เพียงคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ ถ้าผู้เรียนไม่สามารถเปล่งเสียงที่
เจ้าของภาษาฟังแล้วเข้าใจได้ ก็ถือว่ายังไม่สามารถใช้ภาษานั้นในการสื่อสารได้ (จีรนันท์  เมฆวงษ์, 
2547, น.2) แนวทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและ
เสริมสร้างความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือ การสอนด้วยวิธีสอนสะกดคําเป็นฐาน 
(Phonics-based Instructional Method) ซ่ึงมีหลักการสอนท่ีเน้นความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ของเสียงซ่ึงมีหน่วยเสียงย่อยต่างๆเม่ือผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเสียงของพยัญชนะ
และสระแล้ว จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคําต่างๆได้ง่ายดาย ดังที่วีพเวอร์ (Weaver, 
1994) ได้กล่าวว่า การสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) เป็นวิธีการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนาความสามารถใน
การอ่านออกเสียงและสะกดคํา เช่นเดียวกับมอร์ริสัน (Morrison, 1968, pp.24-25) ที่กล่าวว่า โฟนิกส์ 
(Phonics)  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
สะกดคําทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้เม่ือนักเรียนพบคําที่มีความคล้ายกันนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้าน
การศึกษาของรัฐฟลอริดาที่อธิบายเกี่ยวกับโฟนิกส์ (Phonics) ว่าเป็นหลักการทางภาษาอังกฤษท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรนั้นๆผู้เรียนจะเรียนรู้ที่จะอ่านคําโดยการจํา
เสียง และรูปร่างของตัวอักขระน้ันๆ เสียงและรูปร่างของตัวพยัญชนะและสระที่ประกอบกันข้ึนเป็นคํา
จึงเป็นสิ่งสําคัญ  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพ่ือค้นคว้ารูปแบบการสอนที่
สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุ่งพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานขั้นแรกของการเรียน
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ภาษาอังกฤษคือ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนสะกดคําเป็นฐาน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และนําไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้คําศัพท์เก่ียวกับข้อมูลของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาเซียน ก่อนและหลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
อาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 

2. ความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอน
แจกลูกสะกดคําเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน โรงเรียนบ้านซ่อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากจํานวน
นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีจํานวนน้อยจึงใช้นักเรียนท้ังหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือ 3 ชนิด  คือ  
1.  แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

อาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน 
1.1 ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบข่าย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
ประถมศึกษา กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในหลักสูตร 
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1.2 ศึกษาแนวคิดหลักการเรียนรู้ เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนโฟนิกส์ ดังน้ี 

 1)  ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) เป็นข้ันตอนท่ีปรับและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ี
จะเรียนโดยใช้กิจกรรมที่สนุกสนานและเร้าความสนใจของผู้เรียน  เพ่ือสร้างความเพลิดเพลินและ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของตัวอักษรพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ     

 2) ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผู้เรียนได้รับการอธิบายเนื้อหาของหน่วยเสียง
พยัญชนะสระผู้สอนนําคําศัพท์มาจําแนกเสียงในรูปแผนภูมิประกอบการอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะและ
ตําแหน่งของการเกิดเสียง   

 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ โดยการออกเสียงนั้น
จะเน้นการออกเสียงแต่ละตัวอักษร ผู้เรียนฝึกออกเสียงสระ และพยัญชนะแต่ละตัวได้อย่างถูกต้อง 
จากน้ันผู้เรียนจึงฝึกผสมเสียงสระและพยัญชนะเป็นคํา พร้อมท้ังรู้ความหมายของคําศัพท์โดยการใช้
รูปภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เน้นความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษรของการผสมเป็นคําศัพท์ ผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกออกเสียงซํ้าๆ ของคํา วลี และประโยคในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ 

 4) ขั้นนําไปใช้ (Production) หรือข้ันแสดงออกทางภาษา เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะ
ได้นําความรู้เก่ียวกับทักษะท่ีได้เรียนไปใช้ในการฝึกฝนด้วยตนเอง 

1.3  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาศึกษาแบบเรียนและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน จํานวน 5 แผนแผนละ 4 ช่ัวโมง รวม 
20ช่ัวโมง 

1.5  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

1.6  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและคํานวณหา
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

1.7  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้และนําไปทดลองสอนกับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ซ่ึงมีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.8 นําข้อบกพร่องที่ได้จากการทดลองสอนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปใช้สอนจริง
กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเก็บข้อมูล 

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดย
วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน 

2.1 ศกึษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการออก

เสียงคําศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน จํานวน 30 คํา ซึ่งการให้คะแนนในแต่ละข้อขึ้นอยู่กับจํานวนคําใน
การออกเสียง จากแบบทดสอบคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 202 คะแนน โดยกําหนดให้ทดสอบเป็น
รายบุคคล แล้วนําคะแนนที่นักเรียนได้มาลดทอนเพ่ือให้ได้คะแนนความสามารถในการออกเสียง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน จํานวน 30 คะแนน ตามสูตรดังน้ี 

   คะแนนความสามารถ = 
202

คะแนนเต็มคะแนนทีได้  
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2.3 นําแบบทดสอบที่สร้างข้ึนเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบดูความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.66-1.00 

2.4  นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมะขาม
โพรง 

2.5  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบกําหนด
ไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) เกณฑ์อํานาจจําแนกของข้อสอบกําหนดไว้ 0.20ขึ้นไป   

2.6 นําแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ หาความเช่ือม่ัน
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาความเช่ือม่ันของข้อสอบกําหนดไว้ .80 
ขึ้นไป 

2.7 นําแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านซ่อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 40 คนเพ่ือ
นําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน
โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน
โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5  ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานจํานวน 1ฉบับ  มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best, 1986, pp.181 - 
182) 

3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาเซียนโดยใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อคําถามจํานวน 10ข้อ โดยกําหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดังน้ี 

 ระดับ  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
 สําหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ที ่ใช้ในการให้

ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์  (Best, 1986 : 195)  กําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 
 1.00 - 1.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และนํามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแล้วไปสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 

3.5 นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของ Cranach เกณฑ์การหาความเช่ือม่ันกําหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป ได้
ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.814 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  นักเรียนสอบวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน 

โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานก่อนการทดลอง 
2.  ครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน 

จํานวน 5 แผน ๆ ละ4 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 20 ช่ัวโมงเป็นเวลานาน 10สัปดาห์ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 

3.  นักเรียนสอบวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน 
โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานหลังการทดลอง 

4.  นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเ รียนรู้ ต่อการสอนคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน 

5.  นําคะแนนที่ได้จากการวัดไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
6. ระยะเวลาในการทดลองผู้วิจัยใช้เวลาทดลอง 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 

ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง

สถิติดังน้ี 
1.  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการ

ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้สูตรดังนี้ 
 70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้รับจากการทําแบบทดสอบการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E1 คํานวณได้จากสูตรดังนี้ 

    E1 =    100
A

X/N
  

  เม่ือ   ∑ X แทน   ผลรวมของคะแนนทดสอบการเรียนรู ้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนของนักเรียนทุกคน 

    N แทน   จํานวนนักเรียน 
    A แทน   คะแนนเต็ม 
 70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้จากการทําแบบทดสอบการ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงแทนด้วยสัญลักษณ์ E2คํานวณสูตรดังนี้ 
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    E2  =    100
B

F/N
  

  เม่ือ   ∑ F แทน   ผลรวมของคะแนนทดสอบการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

    N แทน   จํานวนนักเรียน 
    B แทน   คะแนนเต็ม 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองและหลังทดลองโดยใช้สถิติ t-
test แบบ Dependent Samples 

3. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 70.74/95.77 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 70/70 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูก
สะกดคําเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

2. เปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน 
ก่อนและหลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ตารางท่ี  1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทีของคะแนนความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์

ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียน ก่อนและหลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ความสามารถในการออกเสียง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

อาเซียน 
จํานวนข้อ

จํานวน
นักเรียน   t p 

ก่อนการทดลอง 30 40 21.22 1.61 
28.09 0.000** 

หลังการทดลอง 30 40 28.72 0.89 
 
จากตารางท่ี 1 การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียน 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 25.02 แสดงว่าผลการใช้วิธีการ
แจกลูกสะกดคําเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียน
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงขึ้นได้ 

 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธี

สอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6โดยภาพรวมและรายข้อ 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน   

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ
ที่ 

1. ด้านการเพ่ิมความสามารถในการออกเสียง  4.90 0.30 มากที่สุด 1 
2. ด้านการช่วยเพ่ิมความสามารถด้านการสะกดคําศัพท์ 4.80 0.51 มากที่สุด 2 
3. ด้านการเสริมแรงจูงใจในการเรียน 4.60 0.54 มากที่สุด 5 
4. ด้านความม่ันใจในการสะกดคํา   4.35 0.77 มาก 8 
5. ด้านความสนุกและน่าสนใจ 4.75 0.43 มากที่สุด 3 
6. ด้านทําความเข้าใจเน้ือหาง่ายขึ้น 4.15 0.70 มาก 9 
7. ด้านความยากง่ายท่ีเหมาะสม 4.47 0.64 มาก 7 
8. ด้านประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต 4.80 0.51 มากที่สุด 2 
9. ด้านการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 4.55 0.59 มากที่สุด 6 
10. ด้านการเรียนออกเสียง 4.63 0.74 มากที่สุด 4 
รวม 4.60 0.23 มากที่สุด  
 
 จากตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนรู้คําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงลําดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไปได้แก่ ด้านการเพ่ิมความสามารถในการออกเสียง ด้านการ
ช่วยเพ่ิมความสามารถ ด้านการสะกดคําศัพท์ และด้านประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต 
ด้านความสนุกและน่าสนใจและด้านทําความเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 3 ข้อตามลําดับดังต่อไปนี้  
1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 70.74/95.77 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 70/70 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาที่สองมีบทบาทสําคัญในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร
ท่ัวโลก ประเทศต่าง ๆ จึงส่งเสริมการเรียนรู ้ภาษาที่สองตั้งแต่เด็ก ๆ ซึ่งนักวิชาการในหลาย ๆ 
ประเทศต่างก็เชื่อกันว่าเด็กสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาแม่ของตนได้คล่องเมื่ออายุ 5-6 ขวบ ซ่ึงเป็น
จังหวะพอดีกับระบบประสาทในสมองของเด็กพร้อมท่ีจะเรียนภาษาท่ีสอง โดยเร่ิมจากการเรียนรู้การอ่าน
ออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในเรียนรู้ในระดับสูงและใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการ
วิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน จํานวน 5 แผนแผนละ 4 ช่ัวโมง รวม 20ช่ัวโมง ซ่ึงแต่
ละแผนประกอบด้วยคําศัพท์จํานวนแผนละ 6 คํา รวมทั้งหมด 30 คํา เพื่อให้นักเรียนสามารถออก
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เสียงคําศัพท์เกี่ยวกับเรื ่องประเทศและสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (Country & 
Nationality in ASEAN) ประกอบด้วยคําศัพท์ Burmese, Vietnam, Cambodia, Indonesia, 
Singapore, Thailand เมืองหลวงและสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน (Capital City 
& Tourist attractions in ASEAN) ประกอบด้วยคําศัพท์ Jakarta, Kuala lumpur, Naypidaw, 
Manila, Bangkok, Hanoi สกุลเงินและอาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียน (Currency & 
Occupation in ASEAN) ประกอบด้วยคําศัพท์ Kip, Peso, Riel, Dong, Ringgit, Dollar อาหาร
และเครื่องดื่มประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (National dishes and drinks in ASEAN)
ประกอบด้วยคําศัพท์ Amok, Godo Gado, Chicken soup, Laksa, Nem, Juice ดอกไม้และชุดแต่ง
กายประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (National flowers and National costumes in ASEAN) 
ประกอบด้วยคําศัพท์Simpor, Lotus, Moon Orchid, Sampot, Silk Skirt, Kebaya 

 ส่วนกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการออกเสียงนํามาสร้างเป็นเครื่องมือให้คะแนนความสามารถในการ
ออกเสียงก่อนและหลังการสอนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน  ประกอบด้วย การร้องเพลงอาเซียน
ร่วมใจเก่ียวกับประเทศและสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน การเล่นเกมบิงโกเกี่ยวกับเมืองหลวงและ
สถานท่ีท่องเท่ียวของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การถามตอบเกี่ยวกับสกุลเงินของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนและอาชีพเสรีในประเทศอาเซียน การฟังเพลง “I can eat a lot”  และทําท่าทาง
ประกอบเพลงเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมประจําชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและเกมกระซิบบอก
คําศัพท์เก่ียวกับดอกไม้ประจําชาติและชุดแต่งกายประจําชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งวิธี
สอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานเป็นการศึกษาเรื่องของเสียง โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงท่ีเปล่ง
ออกแต่ละหน่วยเสียงแปนด้วยตัวอักษรทางภาษาที่ละตัวอักษร โดยกําหนดรูปแบบรหัสตัวอักษร
และท่าทางในการแทนเสียง โดยใช้การแปลงภาษาพูดเป็นภาษาเขียนและสามารถออกเสียงประกอบ
เป็นคําได้ (Francis, 1958 น.30, 41; อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์และสรัญญา เศวตมาลย์, 2546, น.2, 67, 
133) ซ่ึงวิธีการสอนแบบน้ีทําให้นักเรียนมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนเท่ากับ 25.02 
แสดงว่าการใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงข้ึนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จีรนันท์  เมฆวงษ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู ้คําศัพท์ด้วยวิธ ีสอนแบบโฟนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยรวมผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด และผู้เรียนมี
ความคงทนในการเรียนรู้คําศัพท์ด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสะบันงา   
มนทชาติ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําและแจกลูกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโคกกลางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านสะกดคําและเขียนแจกลูก ด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านสะกดคําและแจกลูก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 
86.44/83.05 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (80/80) แสดงว่าผลการวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับอาเซียน โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนเท่ากับ 70.74/95.77 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
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2. ความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบการวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนน้ันสามารถพัฒนา
ความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน (Phonics-based Instructional Method) เป็นรูปแบบการเรียนภาษา
โดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร มีหน่วยเสียงท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงจากการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น คําว่า Cambodia 
แยกตัวอักษรเป็นC-a-m-b-o-d-ia แยกเสียงเป็น /k/-/æ/-/m/-/b/-/әʊ/-/d/-/iә/คําว่า 
Singapore แยกตัวอักษรเป็นS-i-ng-a-p-ore แยกเสียงเป็น/s/-/ɪ/-/ŋ/-/ә/-/p/-/ɔː/ เป็นต้น 
เพ่ือนํามาใช้ประกอบการสอนด้วยวิธีแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน จากน้ันนําแบบทดสอบการออกเสียง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียนมาใช้ในการวัดความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดหรือไม่ เพื่อนํามาสรุปว่าวิธีการสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานสามารถ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากน้อยเพียงใด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเรเนอร์และคณะ (Rayner et al., 2002, pp.86) กล่าวว่า การ
สอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานเป็นวิธีการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง
และสะกดคํา โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง มักใช้ในการสอนระดับเบื้องต้น
หรือระดับประถมศึกษา วีพเวอร์ (Weaver, 1994) การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) ทําให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะของเสียงและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของเสียงแต่ละเสียงก่อนการอ่านจริงใน
บริบทของภาษาเขียนและยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความแตกต่างของเสียงต่างๆ ของคํา 
(Bloomfield and Barhnart cited in Vacca et al., 1995, pp.50) จากผลการวิจัยครั้งนี้ใช้
แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิความรู้ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียนท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนได้ยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยมีวิธีการประเมินผลโดยการ
ให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน การทําแบบฝึกหัด และการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ซ่ึง
การสอนด้วยโฟนิกส์ให้ได้ผลดีจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เตรียมผู้เรียนให้
พร้อมท่ีจะเรียน โดยใช้กิจกรรมสนุกสนานและ เร้าความสนใจของผู้เรียน 2) ขั้นนําเสนอ อธิบายเนื้อหา
ของหน่วยเสียงของพยัญชนะ และสระ การเน้นเสียงหนักในคํา และอวัยวะกับตําแหน่งที่ข้องกับการ
กําเนิดเสียง 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ เริ่มจากการออกเสียงตัวอักษรแต่ละ
ตัว ออกเสียงเป็นคํา วลี และประโยค และ 4) ขั้นนําไปใช้ ผู้เรียนจะได้นําความรู้เก่ียวกับทักษะที่เรียน
ไปใช้ในการฝึกฝนด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว คล้ายเจ้าของ
ภาษาจากการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการออกเสียงคําศัพท์เก่ียวกับ Country & Nationality in 
ASEAN, Capital City & Tourist attractions in ASEAN,Currency & Occupation in 
ASEAN,National dishes and drinks in ASEAN,และ National flowers and National costumes 
in ASEAN เพ่ือทดสอบการออกเสียงคําศัพท์ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีว่าเด็กจะเรียนรู้ภาษาจากการเลียนเสียงอันเนื่องมาจากความพึงพอใจท่ีได้ทํา
เช่นน้ัน การเลียนแบบ การเสริมแรงหรือการให้รางวัลของแม่ การรับรู้และทฤษฎีทางชีววิทยา เป็นต้นซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสันทวดี พางาม (2549,บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการ
เขียนสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล  ม่งอุดทา 
(2552,บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านนํ้าสร้างหนองบะ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการเขียนสะกด
คําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาตามหนังสือเรียน English Is Fun Book I หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01แสดงว่าให้เห็นว่าผลการวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยท่ีว่า ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
อาเซียนโดยวิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทําให้ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนักเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
นักเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับอาเซียนด้วยวิธีสอนสะกดคําเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าคําศัพท์เป็นสิ่ง
สําคัญในการเรียนภาษา โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งจําเป็นต้องเรียนรู้และทําความ
เข้าใจคําศัพท์เป็นอันดับแรกเพ่ือพัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษา ท้ัง
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนมิลเลอร์ ฮอร์น (Miller Horn, 1976, pp.14-15) ได้
กําหนดไว้ว่าการสะกดคํามีจุดมุ่งหมายการสอนให้เด็กรู้จักสะกดคําเป็นฐานเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นยิ่ง
ท่ีครูต้องสอนให้เด็กได้ฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าเด็กจะเรียนอยู่ในชั้นใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
ประถมศึกษาควรจะสอนให้เด็กเรียนรู้คําและสะกดคําได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยหรือระดับช้ันของเด็ก
เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความรู้ด้านน้ีสําหรับศึกษาวิชาอ่ืนเพราะการเขียนสะกดคําได้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ข้อความที่เขียนได้ถูกต้องรวดเร็วทั้งจะช่วยให้เกิดทัศนคติแก่ผู้ที่ได้มาอ่านข้อความที่เขียนนั้นด้วย
จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์น้ันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก ถ้า
ผู้เรียนสามารถนําความรู้เก่ียวกับอักษรและเสียงต่างๆ ไปวิเคราะห์คําอ่ืนๆ ท่ีพบ อย่างไรก็ตามในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนต้องคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ชรณี  โลนันท์ (2554, น.ก) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนแจกลูก
สะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคํา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (= 4.70 และมีค่า = 0.45) 

ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากเป็นลําดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยนักเรียนมีความเห็นว่าชอบการเรียนรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากกว่าการน่ัง
เรียนในห้องเรียน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจําเป็นต้องหาความรู้เพ่ิมเติมจากนอกช้ันเรียนอีกท้ังยัง
รู้สึกภูมิใจท่ีครูไม่ได้บอกความรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง แต่แนะนําวิธีการจนนักเรียนสามารถค้นพบคําตอบ
ได้ด้วยตนเองหรือถ้ามีข้อสงสัยสามารถหาคําตอบได้เองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน และ
นักเรียนควรรู้เรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาตาม
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สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับ โนเลท (Knowles, 1975, pp.14-17) กล่าวถึง การ
เรียนรู้ด้วยตนเองว่า บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่าบุคคลที่เป็น
เพียงผู้รับหรือรอให้ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ บุคคลที่เรียนรู้ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างต้ังใจ มี
จุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูง สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าบุคคลท่ี
รอรับการสอนแต่อย่างเดียว ดังน้ันหากต้องการให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนมากขึ้น ครู
จะต้องวางรากฐานการสะกดคําให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมถึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องสําหรับนักเรียนที่สะกดคําภาษาอังกฤษไม่เป็นน้ันมีผลทําให้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้าน
อื่นๆ ไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาด้วยอีกท้ังอาจนําไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนการสอน ซ่ึง
แสดงให้เห็นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตกตํ่าของนักเรียนท่ีมีจุดอ่อนในเร่ืองของการสะกดคําดังน้ัน
การสอนสะกดคําภาษาอังกฤษ ครูควรสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูดการอ่าน และการ
เขียนให้สอดคล้องกัน 01แสดงว่าให้เห็นว่าผลการวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยท่ีว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการสอน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาเซียนด้วยวิธีสอนสะกดคําเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงลําดับรายด้านจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไปได้แก่ ด้านการเพ่ิมความสามารถในการออกเสียง รองลงมาคือ 
ด้านการช่วยเพ่ิมความสามารถด้านการสะกดคําศัพท์ และด้านประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต 
ด้านความสนุกและน่าสนใจและด้านทําความเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดประสบการณ์ให้เด็กใช้การสะกดคําครูต้องจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการฟังและ

การพูดของเด็กโดยคํานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของเด็กไม่บังคับกดดันให้เด็กเกิดความเครียดยก
ย่องช่ืนชมแสดงบุคลิกภาพของการเป็นมิตรกับเด็กให้เด็กเกิดความม่ันใจครูลดบทบาทลงเปิดโอกาสให้
เด็กอย่างเต็มท่ี 

2.  สื่อท่ีนํามาใช้ในการสะกดคําควรคํานึงถึงคุณภาพ และความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็น
สิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก เพ่ือให้กิจกรรมที่จัดให้เด็กนั้นได้สร้างความคิดและจินตนาการเพ่ือจะสื่อ
ความหมายออกมาได้อย่างสอดคล้องกัน 

3. การส่งเสริมความสามารถด้านการออกเสียงควรใช้แถบบันทึกเสียง ซีดี ท่ีพูดโดยเจ้าของ
ภาษา เพ่ือให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจนและถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดอ่ืนโดยใช้วิธีสอนสะกดคํา

เป็นฐานเพ่ือนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้คําศัพท์อย่างหลากหลายและเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านคําศัพท์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบเป็น
รายสัปดาห์ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือศึกษาแนวโน้มความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนข้ึน 

3.  ควรใช้วิธีสอนแจกลูกสะกดคําเป็นฐานเพ่ือวัดตัวแปรด้านอ่ืน ๆและในรายวิชาอ่ืนๆ โดยการ
นําไปบูรณาการในการสอนเป็นต้น 
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