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การวิจัยครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบ

และกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก

ประถม 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษจํานวน 4 คน โดยใชเวลาใน

การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  วันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 

สัปดาห  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1). แผนการสอนตามหลักการของจอลลี โฟนิคส 2).  แบบทดสอบ

ความสามารถในการอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ 3). เกณฑประเมินความสามารถในการอาน

ออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ 4). แบบสัมภาษณเจตคติของนักเรียน  5). แบบสังเกตพฤติกรรมการ

อานรายบุคคล 

สถิติที่ใชในการทดลอง ไดแก คารอยละ (Percentage) คาอํานาจจําแนก (Discrimination) และ 

คาความเชื่อม่ัน   KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder - Richardson Method)  

ผลการวิจัยพบวา  

ชุดการสอนจอยลี โฟนคิส ที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจดัการเรียนรู สามารถ

พัฒนาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มคีวามสามารถใน

การอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจไมผานเกณฑตามหลักสูตรทีร่อยละ 60 ใหผานเกณฑการ

อานตามหลักสูตรได โดยผลการทดสอบการอานออกเสยีงของนักเรียนทั้งหมดกอนการทดลองอยูระหวาง

รอยละ 29-57 และหลงัการทดลองเพิ่มเปนรอยละ 64-79 และผลการทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจของ

นักเรียนทัง้หมดกอนการทดลองอยูระหวางรอยละ 16-50 และหลงัการทดลองเพิ่มเปนรอยละ 83-100  
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The purpose of this study was to study on the consequences of developed Jolly 

Phonics Teaching Kits of which the framework and process of learning have been improved 

in order to enhance English reading skills of Prathomsuksa II students whose the outcome 

from reading test has not met the specified criteria established by English Program of 

Primary level at Assumption School. 

The sample of this study was 4 Prathomsuksa II students from 2 classrooms (2 

students each) whose the result from reading examination has not met the required 

standard of English Program of Primary level at Assumption School. The study was carried 

out for 15 weeks through out the 2nd semester of the academic year 2008 (30 minutes every 

day for 5 days per week). 

The research instruments used in this study comprised 1). lesson plans based on the Jolly 

Phonics approach 2). the English reading pronunciation and English reading comprehension  

achievement test administered to the sample group 3). Criteria to evaluate the English reading 

pronunciation and English reading comprehension  4). The students’ attitude questionnaires and 5). 

Individual behavior observation sheet.  

 The statistics used in the experiment are percentage, discrimination level, reliability 

level by KR-20 (Kuder – Richardson Method).  

 The research result of this study revealed that:  

 Jolly Phonics Teaching Kits of which the framework and process of learning have 

been improved by the researcher indeed developed English reading skills of students 

whose the result from reading examination was lower than the required standard at 60 

percentage of English Program on English pronunciation and reading comprehension test of 

Primary school at Assumption School. On English pronunciation, the overall range of scores 

prior to using of Jolly Phonics approach was improved from 29 - 57 percentage to 64 - 79 

percentage after using Jolly Phonics approach. On the reading comprehension, the overall 



range of scores prior to using of Jolly Phonics approach was enhanced from 16 – 50 

percentage to 83 – 100 percentage after applying Jolly Phonics approach. 
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การทําสารนิพนธ 
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อัสสัมชัญแผนกประถม และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551 ในหลักสูตร

โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือใน
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  

ภูมิหลัง      
 การอานนับวาเปนการแสวงหาความรูข้ันพ้ืนฐานที่สําคัญของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ปจจุบันที่สังคมมีการติดตอส่ือสารเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย ทั้งนี้

ภาษาอังกฤษถือเปนเครื่องมือสําคัญทีน่ํามาใชเพ่ือถายทอดขอมูลขาวสารตางๆไปทั่วโลก ดังนั้นผูที่มี

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดจึงเปนผูที่มคีวามไดเปรียบในการแสวงหาความรูเพื่อการศกึษา

หรือเพื่อการประกอบอาชีพ จากการสํารวจขอมูลในประเทศไทยในป 2551 โดยมูลนิธเิพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต (อนิทริา ศรีประสิทธิ.์  2551: 26) พบวาสาเหตุสําคญัทีท่ําใหเยาวชนไทยติดเกมอินเตอรเนต็ เพราะ

เด็กไทยอานภาษาอังกฤษบนเว็บไซดไมออก  ดังนั้นจงึไมสามารถที่จะใชอินเตอรเนท็เพื่อแสวงหาความรูได 

เด็กไทยสวนใหญใชอินเตอรเน็ทไดเพียงเพื่อความบันเทงิและกิจกรรมหรรษาอื่นๆ   ในขณะที่เยาวชนใน

ประเทศที่พัฒนาแลว อยางเชน ประเทศสงิคโปร หรือประเทศมาเลเซีย ปญหาเด็กตดิเกมอินเตอรเนต็มตี่ํา

กวารอยละ 10 เนื่องจากเดก็มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่ด ี จงึสามารถใชอินเตอรเนต็ในการ

แสวงหาความรูไดมากกวา ดงันั้นจะเหน็ไดวาการอานเปนทักษะที่มีบทบาทและมีความสําคญัตอการ

ดํารงชีวิตในปจจุบันเปนอยางมาก  

  ในดานการศกึษา การอานเปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูสิง่ตางๆ นอกจากนี้การอานยัง

เปนการสรางใหเกิดพหูสูตหรือผูรูในแขนงวิชาตางๆมากมาย เนื่องจากผูที่อานมากยอมเปนผูที่รูมาก

ดวยเชนกัน จากความสําคญัดังกลาวทําใหการสรางพ้ืนฐานทีด่ีในการอานเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งใน

การสรางใหเกิดการเรียนรู ทัง้นี้จะเหน็ไดจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมกีารปฎิรูปการสอนการ

อานใหกับนักเรียนทั่วประเทศหลงัจากที่คณะกรรมการวิจัยการอานระดับชาติไดทําการวิจัยในปพ.ศ. 

2537 และพบวารอยละ 42 ของนักเรียนที่เรียนอยูในเกรด 4 มีความสามารถในการอานต่ํากวาระดับ

มาตรฐาน และในป พ.ศ. 2541 จํานวนอัตราสวนของนกัเรียนที่มีปญหาในการอานไดเพิ่มข้ึนเปนรอย

ละ 69 ทั้งนี้ผลการศึกษาของคณะกรรมการวิจัยการอานระดับชาตพิบวาการสอนการอานที่นกัเรียนจะ

ไดรับประโยชนสูงสดุควรเริม่ในระดับอนบุาลและในระดับเกรด 1 โดยเนนการสอนแบบการออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตร (Phonics) (Nationalreadingpanel.  2008: Online) 

นอกจากผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวนั้น มูลนิธิเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (อินทิรา ศรีประสิทธิ์.  

2551: หนาเดิม) ไดรายงานผลการวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการอานและพบวา สาเหตุของความลมเหลว

ของระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศอังกฤษและประเทศ
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สหรัฐอเมริกานั้น  เปนผลมาจากวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยการสอนอานเปนคํา (Whole language) 

ซึ่งการสอนอานในรูปแบบนี้ไมไดผลเทาที่ควร เพราะทําใหเด็กมีปญหาในการอานบทอานใหมๆ เพราะ

ระบบการสอนอานเปนคํา สอนใหผูเรียนอานดวยความจํา และเมื่อพบคําใหมก็มักจะอานดวยการเดา 

(Guesswork) อยางไมมั่นใจ  ทั้งนี้จากงานวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาวไดสรุปวา วิธีที่ไดผลที่สุดที่จะให

ผูเรียนอานภาษาอังกฤษอยางชัดถอยชัดคําดวยความมั่นใจ ตองเริ่มจากการสอนใหผูเรียนรูจัก

แยกแยะหนวยเสียงภาษาอังกฤษ หรือ ถอดรหัสเสียง (Phonemic awareness /decoding) กอนที่จะ

อานเปนคํา และเมื่อนําหนวยเสียงมาเชื่อมกับตัวอักษร ผูเรียนก็จะสามารถที่จะอานเปนคําไดอยาง

งายดายและชัดถอยชัดคําเหมือนเจาของภาษาตนแบบ  

 สําหรับในประเทศไทยไดมีการทําวิจัยในเรือ่งการอานอยางตอเนื่อง  ซึ่งจากการศึกษาพบวา

ความสามารถทางดานการอานทัง้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอดุมศึกษานั้นยงัอยูในระดบัที่

ตองปรับปรุง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการที่สําคญัคือ  (Malinee Chandavimol.  1998: 31-32)                                 

 1. หนังสือประกอบการเรียนและสื่อที่ใชไมสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณใน

ชีวิตจริงที่นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

  2. นักเรียนมีการเรียนรูแบบการอานโดยการแปลคําศัพททุกคําในการอาน ทําใหนักเรียน

รูสึกวาการอานเปนเรื่องที่ยาก                                                    

  3.  ครูผูสอนใชภาษาไทยในการสอนภาษาอังกฤษ  ทําใหนักเรียนคุนเคยกับการใชภาษาไทย

มากกวาการใชภาษาอังกฤษ  

    จากสถานการณดังกลาว สงผลใหโรงเรียนตางๆที่อยูในประเทศไทย ทั้งโรงเรียนนานาชาติ 

โรงเรียนไทย รวมถึงโรงเรียนที่เปดหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือ English Program ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวและไดพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนอานใหมีประสิทธิภาพ

และสอดคลองกับการแกปญหาดังกลาว  

 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปนโรงเรียนหนึ่งซึ่งไดเปดหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ ข้ึนใน

ปพ.ศ. 2545 เพื่อตอบสนองความตองการที่เพ่ิมมากขึ้นของผูปกครองที่ตองการใหบุตรหลานของตนได

มีโอกาสเรียนและใชภาษาอังกฤษมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษนั้น นักเรียน

จะไดเรียนวิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร สุขศึกษาและ   

พลศึกษาเปนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนชาวตางชาติผูเปนเจาของภาษา ซึ่งเปนการฝกฝนใหนักเรียนได

มีโอกาสใชและพัฒนาภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้หลักสูตรของโปรแกรม

ภาษาอังกฤษนั้นเปนหลักสูตรที่ไดรับการแปลมาจากหลักสูตรในภาคภาษาไทยตามขอกําหนดของ

กระทรวงศึกษาธิการโดยหลักสูตรของโปรมแกรมภาษาอังกฤษจะเนนที่การสอนทักษะตางๆอยาง
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สอดคลองและสมดุลกัน ทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน  เพื่อที่นักเรียนจะไดสามารถ

พัฒนาและประยุกตใชทุกทักษะไปพรอมๆกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

อยางไรก็ตาม หลังจากโปรแกรมภาษาอังกฤษไดดําเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลา 6 ปแลว 

ทางครูผูสอนชาวตางชาติพบวา นักเรียนไทยสวนใหญมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะการอาน

มากที่สุดในดานของการออกเสียงและความเขาใจในเนื้อหาที่อาน จากการสัมภาษณครผููสอนชาวตางชาติที่

สอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ผูวิจัยพบวา นักเรียนในโปรแกรมโดยเฉพาะนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

และ 2 ยังขาดความมั่นใจในการอาน และนักเรียนสวนใหญมคีวามคิดวาการอานเปนทักษะที่ยากที่จะเรียนรู 

นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญก็ไมสามารถที่จะชวยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการอานได เนื่องจากรูปแบบการ

สอนอานระหวางครูผูสอนชาวตางชาติและผูปกครองมีความแตกตางกัน ครูผูสอนชาวตางชาติจะสอนใน

รูปแบบของการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร ในขณะที่ผูปกครองจะสอนการอานโดยใหนักเรียน

อานเปนคํา อยางไรก็ตามการสอนของครูผูสอนชาวตางชาติในระยะแรกนั้น จะเปนการสอนออกเสียง

เรียงลําดับตามตัวอักษร a – z และสระ a, e, i, o และ u รวมถึงมีการยกตัวอยางคําที่ออกเสียงนั้นๆเพื่อให

นักเรียนฝกอานและเขียน  ซึ่งการสอนอานออกเสียงดังกลาวนี้ยังไมมีการรูปแบบการสอนที่เปนระบบชัดเจน

นัก และนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนไมเพียงพอและไมครอบคลุมเสียงอื่นๆที่จําเปน เชน เสียงพยัญชนะ

แบบทวิอักษร (Consonant digraph) เชน เสียง /θ/ และ /t∫/  เปนตน ปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบอยาง

ชัดเจนกับนักเรียนในระดับประถมปลาย โดยพบวานักเรียนขาดความมั่นใจในการอานออกเสียงและไมเขาใจ

ในเนื้อหาที่อานเนื่องจากอานคําไมคอยออก จากปญหาดังกลาวจึงมีการนํา จอลลี โฟนิคส (Jolly Phonics) 

(Lloyd.  2004: 1) เขามาชวยในการวางรูปแบบแผนการสอนอยางมีระบบ เพื่อแกปญหาการออกเสียง

ภาษาอังกฤษของนักเรียน  

จอลลี   โฟนิคส เปนระบบการสอนการออกเสียงซึ่งคิดคนข้ึนโดย ซู ลอยด (Sue Lloyd) เพ่ือ

แกปญหาความลมเหลวในการสอนอานออกเสียงโดยการอานเปนคํา โดยแบงเนื้อหาการสอนออกเปน 5 

ทักษะ คือ 1. การเรียนรูเสียงของตัวอักษรทั้ง 42 เสียง (Learning the letter sounds) 2. การเรียนรูการ

เขียน (Letter formation) 3. การเรียนการผสมเสียงตัวอักษรเปนคํา (Blending) 4. การแยกแยะและแบง

เสียงในคํา (Identifying sounds in words) และ   5. การเรียนเสียงที่มีลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูป

ตัวอักษร (Tricky words) นักเรียนจะไดเรียน 5 ทักษะนี้ไปพรอมๆกันเพ่ือที่จะสามารถประยุกตใชความรู

และพัฒนาการอานและการเขียนขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดเดนของชุดการสอนอานแบบ

จอลลี โฟนิคส คือ การออกแบบรูปแบบการสอนที่มีการประยุกตแนวคิดการรับรูหลายทาง (Multi-

sensory approach) เขามาเปนสวนหนึ่งของการสอน ดวยเหตุผลที่วาเด็กแตละคนมีความสามารถใน

การเรียนรูแตกตางกันและสามารถเรียนรูไดดีจากรูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายในการใช

ประสาทสัมผัสตางๆรวมกัน จอลลี โฟนิคส เปนชุดการสอนที่มุงหวังใหผูเรียนสามารถที่จะอานและเขียน
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ในเบื้องตนไดดวยตนเองโดยอาศัยความรูพ้ืนฐานของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรที่มีการวาง

ระบบการเรียนรูอยางเปนลําดับข้ันตอนพรอมทั้งกิจกรรมประกอบที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการฝกฝนทักษะการอานและการเขียนของผูเรียน 

จอลลี โฟนคิส (Jollylearning.  2008 : online)  เปนชดุการสอนอานที่ไดรับความนิยมใน

หลายประเทศ เชนในประเทศมาเลเซีย เจลติา (Jelita) อาจารยใหญโรงเรียน Small Wonder 

Children’s House ไดนํา จอลลี โฟนิคส เขามาสอนนักเรียนทีเ่ขาแทรกชั้นระหวางป ซึ่งนักเรยีนกลุม

ดังกลาวไมสามารถเรียนตามทันนักเรียนที่เริ่มเรียนตัง้แตตนป เจลิตาพบวาหลังจากที่นักเรียนเรยีนจบ

ชุดการสอนอานออกเสียงพยัญชนะของจอลลี โฟนิคสแลว นักเรียนกลุมดงักลาวสามารถที่จะกลับเขา

รวมเรียนกับเพ่ือนๆกลุมที่เขาเรียนกอนไดอยางมีประสทิธิภาพ นอกจากนี้นักวิจัยทางการศึกษาหลาย

ทาน เชน จอหนสโตนและวตัสัน (Johnstone; & Watson  2008: online)  และแมค็มิลแลน (Macmillan.  

2008: online) ไดทําการวิจัยและพบวานักเรียนกลุมทดลองที่เรียนการอานโดยชุดการสอนจอลลีโฟนิคสมี

ผลสัมฤทธิ์ในการอานที่สูงกวากลุมนักเรียนที่เรียนการอานดวยวิธีการอ่ืน และสูงกวาคาเฉลี่ยมาตรฐาน

ตามอายุจริง  อีกทั้งนักวิจัยยังพบวาจอลลี โฟนิคสสามารถชวยผูสอนในการวางรากฐานการสอนอานได

อยางคงทนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความหลากหลายของสื่อการสอนและรูปแบบการสอนอยางมรีะบบ

ทําใหผูปกครองสามารถที่จะชวยเหลือนักเรยีนในการฝกอานที่บานโดยสามารถเลือกใชสื่อการสอนเสรมิที่

มีคําแนะนําที่งายตอการใช  

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมไดมีการนําชุดการสอนจอลลี โฟนิคสเขามาใชในการสอนอาน

ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพื่อเปนการสรางและพัฒนาทักษะพื้นฐานการ

อานใหแกนักเรียน อยางไรก็ตามเนื่องจากการสอนในแนวทางดังกลาวยังเปนการสอนที่คอนขางใหมของทั้ง

ครูผูสอนชาวตางชาติและนักเรียนซึ่งยังไมเคยมีประสบการณการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวมากอน 

จากการสัมภาษณครูผูสอนชาวตางชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยพบวานักเรียนบางสวนใน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งเรียนจบหลักสูตรพื้นฐานการอานโดยใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคสแลว ยังไมมี

ความพรอมที่จะสามารถอานหนังสือไดดวยตนเอง และจากการทดสอบพื้นฐานการอานของครูผูสอน

ชาวตางชาติพบวานักเรียนในกลุมดังกลาวซึ่งมีประมาณ 2-3 คนตอหนึ่งชั้นเรียน สวนใหญไมสามารถ

ผสมคําออกมาเปนเสียงไดถูกตองเนื่องจากไมสามารถจําเสียงของตัวอักษรบางตัวได โดยเฉพาะเสียง

พยัญชนะแบบทวิอักษร (Consonant digraph)  เชน เสียง /ŋ/ และ /t∫/ และเสียงที่เหมือนกันแตเขียน

รูปสระตางกัน เชน เสียง Long a /eɪ/ ที่มีรูปสระที่ออกเสียงนี้ได 3 รูป คือ ai, a-e และ ay ส่ิงเหลานี้ทํา

ใหนักเรียนขาดความมั่นใจในการอานและจะสงผลกระทบตอการเรียนรูการอานในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ซึ่ง

นักเรียนจะตองเริ่มอานหนังสือทั่วไปรวมทั้งหนังสือประกอบการเรียนซึ่งเปนภาษาอังกฤษและมีความยาก

มากขึ้นตามลําดับ และแมวาครูผูสอนชาวตางชาติจะไดมีการสอนและฝกฝนนักเรียนกลุมดังกลาวใหมาก
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ข้ึน แตดวยขอจํากัดทางดานเวลาและจํานวนนักเรียนในหองที่มีถึง 25 คนตอหนึ่งหองทําใหการชวยเหลือ

ของครูทําไดไมเต็มที่ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมที่มีความสามารถในการอานไมเปนไปตาม

เกณฑการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ และไดเขาเรียนเสริมการอานโดยใชชุดการสอนจอลลี  โฟนิคสที่

ไดรับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของ

นักเรียนในกลุมดังกลาว เพ่ือศึกษาวาชุดการสอนดังกลาวสามารถที่จะพัฒนาทักษะการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ความสามารถในการอานไมผานเกณฑ ใหมีพัฒนาการในการอานได

ตรงตามเกณฑของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด และเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนอานโดยใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคสใหสอดคลองและใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนการอานภาษาอังกฤษและพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน

ตอไป  

 

ความมุงหมาย  
    เพ่ือศึกษาการใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการ

เรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถในการ

อานไมถึงเกณฑตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

 

ความสําคัญของการศึกษา 
เพื่อเปนแนวทางในการใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคส ในการสอนการอานภาษาอังกฤษและ

พัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน 

 

ขอบเขตในการศึกษา 
   ประชากร 
        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  ของโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมที่มีผลการสอบอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ

ต่ํากวารอยละ 60 ซึ่งถือวาไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 4 หอง

รวม 10 คน 
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   กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชัน้

ประถมศึกษาปที ่2 ที่มคีวามสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก คดัเลือกมาจํานวน 4 คน  

 
    ระยะเวลา 
   การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลา 15 สัปดาห โดยแบงการสอนออกเปนสัปดาหละ 2.5

ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

    ชุดการสอนจอลลี โฟนิคส หมายถึง ชุดการสอนอานที่คิดคนโดยซู ลอยด เพ่ือพัฒนาระดับ

ความสามารถในการอานของนักเรียน โดยมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู ดานกลวิธีการ

ออกเสียงและการผสมเสียง รวมทั้งกลวิธีการอาน เพื่อพัฒนาความสามารถดานการออกเสียงและผสม

เสียง และการอานของนักเรียนที่ความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 

    ความสามารถในการอาน หมายถึง ความสามารถในการอานออกเสียงและผสมเสียง รวมทั้งความ

เขาใจในการอาน ซึ่งครอบคลุมถึงการจับใจความสําคัญ การบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่อง และการ

ตีความในสิ่งที่อาน  

   ความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตร หมายถึง ความสามารถใน

การอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English 

Program) ที่คะแนนความสามารถในการอานไมผานเกณฑที่รอยละ 60  

   เกณฑการอานตามหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับความสามารถในการ

อานของนักเรียน ซึ่งประเมินจากแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดย

กําหนดการผานเกณฑที่รอยละ 60  



บทท่ี 2   
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารเก่ียวกับการอาน 

  1.1 ความหมายของการอาน 

  1.2 ความสําคัญของการอาน 

  1.3 ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการอาน 

          1.4 แนวการสอนการอาน   

2.  การออกเสียงตามหลักสัทศาสตรในการอาน 

 2.1 ความหมายของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร 

 2.2 ความสําคัญของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร 

 2.3 รูปแบบการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรในการอาน 

3.  ชุดการสอนอานจอลลี โฟนิคส ของซู ลอยด 

 3.1 การรับรูแบบหลายทาง  

 3.2 การนําชุดการสอนจอลลี โฟนคิสมาใชในโปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียน

อัสสัมชัญ แผนกประถม  

4.  โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

 4.1 จุดมุงหมายของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

     4.2 วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

 4.3 รูปแบบการเรียนการสอนจอลลี โฟนิคส 

5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. เอกสารที่เก่ียวกับการอาน 
 1.1 ความหมายของการอาน 

   การอานเปนทกัษะพ้ืนฐานทีม่ีความสําคัญตอการศึกษาและการแสวงหาความรู ทัง้นี้การ

ใหความหมายหรือคําจํากัดความของการอานยอมแตกตางกันไปในแตละบริบท ซึ่งนักการศึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการอานหลายทานไดใหความหมายของการอานในมมุมองที่แตกตางกันโดยสามารถ

แบงเปนความหมายในดานของกระบวนการและการสื่อสาร ดังนี้  
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นักการศึกษาหลายทาน (Smith; Goodman & Meredith.  1976: 265, Heilman; Blair 

& Rupley.  1990: 5-6, Crawley; & Mountain.  1995: 14) ไดใหความหมายของการอานไปในทาํนอง

เดียวกันวา การอานเปนกระบวนการทางภาษาศาสตรเชงิจติวิทยาที่ซับซอน ซึง่ผูอานตองสราง

ความหมายขึ้นจากการมีปฏิสมัพันธระหวางตัวอักษร การมองเหน็ การรับรู และกระบวนการทางความคิดอยาง

เปนระบบ โดยอาศัยความสามารถและประสบการณของผูอานเปนพืน้ฐานในการสรางความหมายขึ้น 

โดยดัฟฟ และ รอยเลอร  (Duffy; & Roehler.  1993: 30) ไดกลาวเสริมวา การอานเปนทักษะที่ตอง

อาศยักระบวนการคดิเชื่อมโยงระหวางตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร เพื่อสรางใหเกิดความหมายขึ้น 

  ในสวนความหมายของการอานในแงของการสื่อสารนัน้ มอยเล (Moyle.  1968: 25-26) 

วอลเลซ (Wallace.  1992: 4) เซียรฟอส และรเีดนซ (Searfoss; & Readence.  1994: 7) ไดกลาววา การ

อานเปนการส่ือสารทางความคดิ ประสบการณ และอารมณ ในรปูแบบหนึง่ที่เกิดขึ้นระหวางผูอานและ

ผูเขียน ซึง่ผูอานมีจดุประสงคที่จะทําความเขาใจในส่ิงที่ผูเขียนสื่อออกมา โดยใชความรูและประสบการณ

เดมิทีม่อียูในการชวยแปลความ นอกจากนี้การอานยังเปนการสรางใหผูอานเกิดฐานความรูจากการ

ถายทอดและสงผานมาจากผูเขียน 

  จากความหมายของการอานในทั้ง 2 แงมุมที่กลาวมานั้น สามารถสรุปไดวา การอาน 

เปนทักษะที่ตองอาศัยกระบวนการทางความคิดที่เชื่อมโยงกับความรูทางดานภาษาศาสตร โดยใชความรู 

ความสามารถและประสบการณของผูอานชวยในการแปลความ เพ่ือรับรูในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ

ความออกมา และสามารถนําความรูหรือขอมูลนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได ดังนั้นการอานจึงเปน

กระบวนการที่มีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก   
 1.2 ความสําคัญของการอาน 

 การอานเปนทักษะที่มีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน เนื่องจากเทคโนโลยีใน

การสื่อสารไดถูกพัฒนาและเชื่อมตอขอมูลขาวสารทั่วโลกไวดวยกัน ทําใหการแสวงหาความรูโดยการ

อานมีเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้นักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน ไวดังนี้ 

  กิลเล็ท และ เทมเพิล (Gillet; & Temple.  1990: 4-7) และกันนิ่ง (Gunning.  1992: 4-

5) ไดอธิบายถึงความสําคญัของการอานไว 4 ประการดงันี ้

  1. ความสําคญัทางดานภาษา (Importance of language) การอานถือเปนกิจกรรมทีม่ี

ความสัมพันธกับภาษาเปนอยางมาก  เนื่องจากความสามารถในการเรียนรูภาษาจะขึน้อยูกับความสามารถใน

การอาน  ดงันั้นการพัฒนาความสามารถทางดานการอานจงึมคีวามจําเปนตอการพัฒนาการเรียนรูเก่ียวกับ

ภาษาเชนกัน ทั้งนี้การพัฒนาการอานนั้นควรพัฒนาควบคูไปกับทักษะทางภาษาดานอ่ืนๆ คือ การพูด 

และการเขียน รวมถึงกระบวนการทางดานความคดิ 
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   2. ความสําคัญทางดานประสบการณ (Importance of experience) การอานกอใหเกิดการ

เรียนรูทางดานประสบการณมากขึ้น นอกจากความเขาใจที่เกิดข้ึนในการอานเนือ้หาแลว การอานยัง

เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาอารมณและประสบการณที่ไดจากเนื้อเรื่อง อันจะทําใหผูอานไดรับประโยชน

มากย่ิงขึ้น ทัง้ในดานความรู ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เนื่องจากผูที่มี

ความสามารถในการอานทีด่ยีอมไดรับการยกยองและนับถือจากสมาชิกในสังคมเปนอยางด ี

  3. ความสําคัญทางดานวัฒนธรรมของผูเรยีน (Importance of the students’ culture)      

การอานมคีวามเกี่ยวของกับสังคมของมนษุย เนื่องจากมนุษยตองสื่อสารกัน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและ

ความรู  ดงันัน้การอานจงึเปนเสมือนสะพานเชื่อมใหมนุษยมีขอมูลและความรูที่เพิ่มมากขึ้นเพ่ือทีจ่ะสามารถ

สื่อสารกนัได นอกจากนี้มนุษยยังใชประโยชนจากการอานเพื่อความบนัเทงิหรือเพื่อการเขาสังคม เชน การเขา

รวมชมรมการอาน 

        4. ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ (Importance of economic issue) การอานถือเปน

ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพในสังคม   ดังจะเห็นไดจากขอมูลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ระบุวา ระดับความสามารถเฉลี่ยในการอานออกเขียนไดของประชากรในสหรัฐอเมริกาที่

จะไดรับการพิจารณารับเขาทํางานอยูที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในขณะที่ 1ใน 4 ของจํานวน

ประชากรของสหรัฐอเมริกามีความรูอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งปญหาการอานออกเขียนไดที่

อยูในระดับต่ํากวามาตรฐานนี้ไดสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเชนกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระดับความสามารถของประชากรในการรูหนังสือ ซึ่งรวมไปถึง

การอานและการเขียนนั้น เปนสิ่งที่มีความสําคัญเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

   จากที่ไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา  การอานเปนปจจัยที่มีความสําคัญและสงผล

กระทบตอมนุษยทั้งในการพัฒนาดานปจเจกบุคคล เศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตามในแตละ

ประเทศยังคงมีประชากรสวนหนึ่งที่ประสบกับปญหาในการอาน ซึ่งปญหานี้ไดสงผลกระทบตอเนื่องใน

การพัฒนาประเทศในดานตางๆเชนกัน 
 1.3 ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการอาน 

การอานถือเปนกระบวนการเรียนรูทีเ่กิดจากความเชื่อมโยงกันระหวางตัวผูอานและสิง่แวดลอมที่

อยูรอบขาง ดงันั้นการศึกษาถึงปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการอานจึงเปนส่ิงที่สําคญั ดงัเชนที ่กันนิง่ 

(Gunning.  2002: 61) ไดสรุปปจจัยของปญหาในการอานไวดังนี ้

1. ปจจัยทางดานสังคมและอารมณ ซึ่งเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางบาน รวมถึง

ลักษณะบุคลิกภาพของผูอานเอง อาทิเชน ความยากจน การขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 

รวมถึงความบกพรองทางการแสดงออกดานอารมณ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางดานจิตใจ เชน ความ

แปรปรวนทางอารมณ  
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2. ปจจัยทางดานกายภาพ คือ ลักษณะบกพรองทางดานรางกายอันเกิดจากการรับรู

ทางดานสายตา และการรับรูทางการไดยิน ซึ่งส่ิงนี้มีผลเช่ือมโยงถึงการออกเสียงการอานดวยเชนเดียวกัน 

3. ปจจัยทางดานการศึกษา ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่นําไปสูปญหาในการอาน โดยมี

ปจจัยมาจากครูผูสอน วิธีการสอน รวมถึงสื่อและหนังสือที่ไมเหมาะสมกับผูอาน  

สรุปไดวาปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในการอานของผูอานนั้นมีปจจัยที่แตกตางกันไป ทั้ง

ในดานสภาพรางกายและจิตใจของตัวผูอานเอง  การไดรับการศึกษา รวมถึงปจจัยทางดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้จะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการเรียนรูการอาน        

อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอการอาน คือ แนวทางการสอนอานของครูผูสอน 

ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
1.4 แนวการสอนอาน 

 รูปแบบในการสอนการอานถือเปนปจจัยหนึง่ที่สงผลกระทบตอผูอานโดยตรง ผูอาน            

จะสามารถอานไดดหีรือไมดีนั้นข้ึนอยูกับรูปแบบการสอนอานที่แตละบุคคลไดเรียนรูและนํามาประยกุตใช  

จากการศึกษารวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหลายทานทัง้จาก  แวคคา; และคนอืน่ๆ (Vacca; et al.  2003: 

24-27) รูทเซล และ คูเทอร (Ruetzel; & Cooter.  1996: 42-52) สามารถสรุปวา แนวการสอนการอานแบง

ออกเปน 3 รปูแบบ ดงัตอไปนี ้
 1. การอานรูปแบบลางขึ้นบน (Bottom up model) 

            การอานแบบลางขึ้นบน  เปนการสอนอานโดยเริ่มจากขั้นตอนที่มีความงายไปสู

ข้ันตอนที่มีความซับซอนมากขึ้น กลาวคือ  ผูเรียนจะเริ่มเรียนรูตัวอักษรจนสามารถประกอบเปนคําศัพท

ตางๆ โดยใชความรูทางดานสัทศาสตรในการออกเสียง จากคําจนเกิดเปนประโยค และนําไปสูเนื้อหาใน

ยอหนาตางๆตามลําดับ ทั้งนี้การอานแบบนี้เปนการอานที่เนนการสอนตามแนวจุลทักษะ (Subskills 

reading instruction) คือ การสอนที่ใหความสําคัญกับการเทียบเสียงพยัญชนะ ซึ่งถือเปนทักษะ

พื้นฐานในการเริ่มตนการอาน ผูอานจะเริ่มตนจากการผสมเสียงของตัวอักษรเปนคําจนพัฒนาข้ึนมา

เปนภาษาในการอาน ซึ่งส่ิงนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการทําความเขาใจในความหมายของสิ่งที่อานใน

ภายหลัง  
  2. การอานรูปแบบบนลงลาง (Top down model) 
                การอานแบบบนลงลาง เปนการสอนอานที่เนนใหผูอานใชความรู อารมณความรูสึกและ

ประสบการณเดิมที่มีอยูมาเปนพื้นฐานในการกําหนดวัตถุประสงคในการอานเพื่อคนหาความหมาย

หรือขอมูลที่ตองการ ในขณะเดียวกันผูอานก็ทําความเขาใจตัวอักษร คํา และขอความ เพ่ือชวยในการ

ทําความเขาใจความหมายของสิ่งที่อานดวย ดังนั้นการสอนโดยวิธีนี้จึงเปนการสอนที่ผูอานจะไดเรียนรู
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การอานจากประสบการณภาษาที่เปนจริง (Authentic language) ไมใชเพียงแคการใชรูปแบบภาษา 

(Language form)  

 จะเห็นไดวารูปแบบการสอนทั้ง 2 ประเภทที่กลาวมา จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตาง

กันทั้งทางดานแนวคิดและวิธีการ อยางไรก็ตามกระบวนการสอนอานทั้ง 2 ลักษณะนี้ ยังคงไมสามารถที่

จะอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูการอานที่มีความซับซอนไดอยางสมบูรณและครบถวน ดังนั้นแนวการสอน

อานแบบปฏิสัมพันธจึงเกิดขึ้นเพื่อแกปญหาและพัฒนาการอานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. แนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive approach)  

                 แนวการสอนอานรูปแบบนี้เกิดข้ึนจากการนําเอาจุดเดนของการอานแบบลางขึ้นบนและการ

อานแบบบนลงลางมาผสมผสานกัน โดยเนนใหผูอานรูจักการอานเพื่อคนหาความหมายโดยใชความรูและ

ประสบการณของตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรูและทําความเขาใจพื้นฐานการอานทางภาษาศาสตร ซึ่งเก่ียวกับ

ตัวอักษร คําและขอความ นอกจากนี้ผูอานยังตองรูจักปรับใชทักษะและประสบการณเดิมที่มีอยู เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการอานที่มีความแตกตางกันไป    

 จากรูปแบบการสอนอานทั้ง 3 ประเภทขางตน แสดงใหเห็นวารูปแบบและ

กระบวนการสอนอานนั้นมีความสําคัญและเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิผลในการสอนเปนอยางมาก ทั้งนี้จะเห็น

ไดวาการสอนอานในทุกรูปแบบนั้น การสอนใหนักเรียนไดเรียนรูการออกเสียงคําที่ถูกตองและชัดเจน

ถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญในการสอนอาน 

 

2. การออกเสียงตามหลักสัทศาสตรในการอาน 
          2.1 ความหมายของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร 

    นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายและคําอธิบายเกี่ยวกับการออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตรในการอาน ดังนี้  

     เทลบอท (Talbot.  1997: 6) และริชารทและคนอื่นๆ (Richards; et al.  1999: 272) ได

ใหความหมายของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร ไววา การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร คือ 

การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรแตละเสียงที่เปนเปลงออกมาเปนคํา  

 ทอมลนิสัน (Tomlinson.  2006: online) กลาววา โฟนิกส คือ การฝกอานออกเสียงที่

ผูเรียนจะตองศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเสียง และรูปรางของตัวอักขระนั้นๆ และสามารถที่จะรวม

เสียงตางๆเปนคําไดโดยใชกฎเกณฑทางการออกเสียงเปนตัวกําหนด นอกจากนี้โฟนิกส ยังเปนวิธีการ

สําคัญในการสอนอานในเบือ้งตนอีกดวย  
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 บรัมมานันด (Brahmanand.  2008 : Online)  อธิบายวา โฟนิกส คือการเขาใจเสียงที่ใช

ในแตละภาษา และถายโยงเสียงสูตัวอักษร เพื่อใหสามารถอานไดอยางคลองแคลว ผูเรียนตองฝกฝน

การถายโยงจากตัวอักษรสูเสียงและเสียงสูตัวอักษรจนใชไดอยางอัตโนมตัิ                          

 กลาวโดยสรุป คือ การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร หรือ โฟนิกส เปนหลักการเรียนรูการ

อานภาษาอังกฤษเบื้องตนที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรนั้นๆ ผูเรียน

จะเรียนรูที่จะอานคําโดยการจําเสียง และรูปรางของตัวอักษรนั้นๆ และนํามาเชื่อมโยงเสียงจนเกิดเปน

คํา ทักษะการออกเสียงนี้ถือเปนส่ิงที่สําคัญในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการอานในระดับตอไป 
           2.2 ความสําคัญของการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร  

  นักวิชาการและนักภาษาศาสตรหลายทานไดใหคําอธิบายถึงความสําคัญของการเรียนรู

การออกเสียงในการอานไวหลายแงมุมดังตอไปนี้ 

                เทลบอท (Talbot.  1997: loc. cit) กลาววา รอยละ 85 ของคําในภาษาอังกฤษเปนการ

สะกดและการอานออกเสียงตามเสียงพูดทีเ่ปลงออกมา ดังนัน้การสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการ

ออกเสียงตามหลักสัทศาสตรถือเปนหลักการเบื้องตนที่สาํคัญในการสรางพื้นฐานการอานและการ

สะกดคําอยางถูกตองดวยตัวเอง อยางไรก็ตามการสอนอานตามหลักสัทศาสตรนี้ควรเปนการสอนที่

ควบคูไปกับการสอนใหผูเรยีนเขาใจความหมายของสิ่งที่อานดวยเชนกัน 

                 นอกจากนี้สถาบันสุขภาพแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Institute of 

Health of America.  2008: Online)   ไดศึกษาวิจัยและคนพบวา วิธีการที่ดทีี่สุดในการเรียนรูการอาน

นั้นจะตองประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ การเรียนรูการแยกแยะตัวอักษร การเรยีนรู        

การแยกแยะเสียงที่มคีวามสัมพันธกับตัวอักษรแตละตวั และประการสุดทายคอื การเขาใจถึง

ความหมายของคําแตละคํา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนีจ้ําเปนตองอาศัยการทํางานที่สอดคลองกันของ

สมองหลายสวนเพื่อใหสามารถเกิดเปนกระบวนการอานเกิดขึ้น    

   สเปงเลอร (Spangler.  1995: 23-24) ไดสรปุวา ทักษะการเรียนรูการออกเสียงในการอาน

เปนพื้นฐานทีผู่สอนควรจะเริ่มตนตัง้แตในระดับช้ันอนุบาล นอกจากนี้การสอนอานโดยวิธีการดังกลาว

ถือเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสอนนกัเรียนทีเ่รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เนือ่งจากจะทําให

นักเรียนมคีวามเขาใจในระบบการออกเสียงในภาษาอังกฤษไดดีย่ิงขึ้น 

  แฮริส และ ซิเพย (Harris; & Sipay.  1979: 118-119) ไดอธิบายวา การสอนอานในระดบัชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 นั้นมคีวามสําคัญเปนอยางมากในการสรางพื้นฐานการอาน เนื่องจากในชวง

เวลาดังกลาวเปนชวงทีน่ักเรียนสามารถมีพัฒนาการดานการอานไดอยางรวดเร็ว       หากไดรับการสอน

พื้นฐานการอานที่ถูกตองก็จะเปนการสรางโอกาสใหนักเรียนสามารถอานเนื้อหาที่มีความหลาก 

หลายนอกเหนือไปจากการอานเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการอานของนักเรียน
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ในชวงนี้ผูสอนควรใหความสําคัญกับการเรียนรูวิธีการและรูปแบบการออกเสียงคําที่มีความหลาก 

หลาย เพื่อชวยในการสรางและเรียนรูคําศัพทที่เพ่ิมมากขึ้นในการอาน รวมทั้งการสอนอานเพื่อ

ความเขาใจความหมายควบคูกันไปดวย 

  นอกจากการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรจะมคีวามสําคัญตอการสรางพ้ืนฐาน

ที่ดีในการอานแลว การสอนโดยวิธีดังกลาวยังถูกนํามาใชเพื่อชวยแกปญหาใหกับนักเรียนที่มีปญหาในการ

อาน ดงัที ่ สตาหล (Stahl.  1998: online) ไดสรุปไวในวารสาร Reading and Writing Quarterly: 

Overcoming Learning Difficulties วา การสอนอานออกเสียงตามหลักสัทศาสตรที่มีประสิทธิภาพ

ใหกับนักเรียนที่มีปญหาในการอานนั้นจะเปนทางเลือกใหมใหนักเรียนไดเรียนรูการอานอยางมีระบบ 

จนสามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงการอานใหดีข้ึนได ทัง้นี้การสอนดงักลาวควรเปนการสอนที่เชื่อมโยง

การนําคําในเนือ้หามาเปนสวนหนึ่งของบทเรียนดวยเชนกัน นอกจากนี้ คัสสิมาโน (Cusimano.  2008: 

online) นักการศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการอาน ยังสรุปไววา นอกเหนือจากการสอนการออกเสียงตามหลัก

สัทศาสตรใหกับนักเรียนทั่วไปเพ่ือสรางรากฐานการอานที่ดีใหแลว  การสอนอานในรูปแบบดงักลาวยังมี

สวนสําคัญในการสอนเพื่อชวยพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนทีม่ีปญหาการอาน ทัง้นี้การ

สอนที่มีประสิทธิภาพ คือ การสอนอยางเปนระบบ รวมถึงการฝกฝนและการประยุกตใชอยางสม่ําเสมอ จะ

ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนในที่สุด 

  กลาวโดยสรุป คือ การสอนอานควรเริ่มที่การสรางใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการ     

ออกเสียงตามหลักสัทศาสตรซึ่งเนนใหเห็นถึงความสําคัญของเสียงตัวอักษรและความสัมพันธในการ

แยกแยะและถอดรหัสเสียงจนสามารถอานออกมาเปนคํา รวมถึงการประยุกตใชคําที่อานในการอาน

เนื้อหาที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร ยังเปนวิธีการ

ที่ถูกนํามาใชเพ่ือชวยสอนนักเรียนที่มีปญหาในการอานใหมีพัฒนาการในการอานที่ดีข้ึน 

 2.3 รูปแบบการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรในการอาน 
              แวคคา; และคนอืน่ๆ (Vacca; et al.  2003: op. cit. 46-47,178) ไดแบงรปูแบบการสอน

การออกเสียงตามหลักสัทศาสตรในการอานไวดังนี ้

                    1. วิธีการวิเคราะหการออกเสียง (Analytic phonics instruction) เปนการฝกใหผูเรียน

รูจักเรียนรูและวิเคราะหเสียงของตัวอักษรแตละตัว และนําไปสูการวิเคราะหเสียงของตัวอักษรในคําแต

ละคําอยางมีระบบ เชน ตัวอักษร b ในคําวา bat อานออกเสียง /b/ ทั้งนี้การสอนในระดับนี้  จะยังไมมี

การสอนการผสมเสียง และเปนการสอนที่เนนการฝกจากแบบฝกในหนังสือ ซึ่งผูเรียนจะไมไดเรียนรูใน

การฝกอานออกเสียงคําเทาที่ควร 

                    2. วิธีการเทียบเคียงการออกเสียง (Analogic phonics instruction) เปนการสอนที่ตอ

ยอดมาจากการสอนวิเคราะหการออกเสียง โดยผูเรียนจะวิเคราะหสวนประกอบของคําและเทียบเคียง
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การออกเสียงจากกับคําที่รูแลว เชน cat, rat, hat มี at เปนองคประกอบที่เหมือนกัน   วิธีการนี้มักใชใน

การอานคําใหมที่ไมรูจัก และชวยในการสะกดคํา 

 3. วิธีการสังเคราะหการออกเสียง (Synthetic phonics instruction) เปนวิธีการสอน

โดยเริ่มจากการสอนเสียงของตัวอักษรแตละตัว หลังจากนั้นจึงสอนการผสมเสียงจนตัวอักษรเพื่อให

ผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําได จุดมุงหมายหลักของการสอนแบบนี้ คือ การที่ผูเรียนสามารถที่จะ

ใชความรูของเสียงตัวอักษรแตละตัวและการผสมเสียงตามหลักสัทศาสตรจนสามารถที่จะอานออก

เสียงคํานั้นๆไดดวยตนเอง  

4. วิธีการสอนการอานแบบรวมสมัย (Contemporary phonics instruction) วิธีนี้เปน

การสอนอานโดยการนําเอาวิธีการวิเคราะหการออกเสียงและวิธีการสังเคราะหการออกเสียงมารวมเขา

ดวยกันและฝกฝนใหนักเรียนประยุกตใชตามระดับความสามารถของตน อีกทั้งยังเนนใหนักเรียนได

อานเนื้อหาหรือบทอานที่มีความหลากหลาย เชน บทกลอน และ เรื่องเลาตางๆ ทั้งนี้        การสอนอาน

วิธีนี้จะใชเวลาในการสอนการออกเสียงไมเกินรอยละ 25 ของเวลาในการสอนทั้งหมด เพื่อใหนักเรียน

ไดมีโอกาสในการฝกฝนประสบการณการอานจริงกับบทอานที่มีความหลากหลาย      ซึ่งจะทําให

นักเรียนสามารถอานไดอยางคลองแคลวและมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

 

3. ชุดการสอนอาน จอลลี โฟนิคส ของ ซู ลอยด 
          จอลลี โฟนิคส เปนชุดการสอนที่เนนการสอนอานควบคูไปกับการสอนเขียนและการสะกดคํา 

โดยใชความรูทางดานสัทศาสตรในการออกเสียงคํามาเปนพ้ืนฐานในการสอน ซึ่งวิธีการสอนนี้คิดคน

ข้ึนในป 2520 โดย ซู ลอยด ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศอังกฤษ วิธีการสอน

แบบ จอลลี โฟนิคสไดนํามาใชเพื่อแกปญหาการสอนแบบดั้งเดิม คือ การสอนแบบมหภาษา (Whole 

language approach) ซึ่งเนนการสอนโดยใหผูเรียนใชความรูและทักษะดานตางๆ ควบคูกันเพื่อที่จะ

ชวยทําความเขาใจในการอาน เชน ความรูดานไวยกรณ บริบทของสถานการณ หรือประสบการณเดิม

ของผูอาน เปนตน  ซู ลอยดคนพบวาการสอนแบบมหภาษาไมสามารถที่จะชวยใหนักเรียนสวนใหญมี

พัฒนาการการอานและการเขียนที่ดีได ดังนั้น ซู ลอยดจึงไดทําการทดลองวิจัยการสอนโดยประยุกตใช

การสอนการออกเสียงทางสัทศาสตรเขามาชวยในการสอนอาน โดยที่นักเรียนจะไดเรียนรูการออกเสียง

และการผสมเสียงตัวอักษรในการอานคํา รวมถึงการเรียนรูการวิเคราะหเสียงเพ่ือเชื่อมโยงไปถึง

ตัวอักษรของเสียงที่อยูในคําได หลังจากทําการวิจัยในชั้นเรียนมาเปนเวลาหลายป  ซู ลอยดจึงได

รวบรวมวิธีการสอนดังกลาวเพื่อตีพิมพเปนคูมือการสอนจอลลี โฟนิคส (The Phonics Handbook) เปน

ครั้งแรกในป 2535 ซึ่งในปจจุบันการสอนแบบจอลลี โฟนิคสนี้ไดรับความนิยมทั้งในประเทศอังกฤษ

และในประเทศอื่นๆอีกมากมายเชน แคนนาดา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย และเกาหลีใต 
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 จอลลี โฟนิคส เปนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งหมด 42 เสียง โดยไมไดเรียงลําดับ

ตามตัวอักษร การแบงการออกเสียงจะแบงเปน 7 กลุม กลุมละ 6 เสียง ทั้งนี้การจัดกลุมการสอนของ

แตละเสียงจะเริ่มจากกลุมเสียงที่สามารถนํามาสรางเปนคําไดงาย เชน เสียง /s/, เสียง /a/ และเสียง /t/ 

นอกจากนี้เสียงที่มีการออกเสียงคลายกันจะถูกจัดใหอยูคนละกลุมกัน เชน เสียง /b/ และ เสียง /d/ 

เปนตน ทั้งนี้การสอนอานออกเสียงไดถูกจัดเปนกลุมการสอนตามลําดับดังนี้ 

1. s, a, t, i, p, n 

2. ck, e, h, r, m, d 

3. g, o, u, l, f, b 

4. ai, j, oa, ie, ee, or 

5. z, w, ng, v, little oo, long oo 

6. y, x, ch, sh, voiced th, unvoiced th 

7. qu, ou, oi, ue, er, ar 

นอกจากการสอนการออกเสียงที่เปนระบบโดยการจัดกลุมการออกเสียงตามความยากงาย

และความสัมพันธกันของเสียงแลว  จอลลี โฟนิคสยังเปนรูปแบบการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง

การเรียนรู ผูเรียนจะเริ่มเรียนการออกเสียงโดยใชเวลาทั้งหมด 8 สัปดาหในการสอนเสียงทั้งหมด ซึ่ง

ระหวางที่เรียนเสียงของตัวอักษร นักเรียนก็จะไดเรียนรูการผสมเสียงเปนคําอยางงาย การวิเคราะห

เสียงของตัวอักษรที่อยูในคําเพื่อใชในการสะกดคําและการเขียน และการเรียนเสียงที่มีลักษณะพิเศษที่

ไมตรงกับรูปตัวอักษร เชน คําวา we และ the หลังจากที่นักเรียนเรียนพื้นฐานการออกเสียงเบื้องตนนี้

แลว นักเรียนจะไดเรียนเสียงของสระที่มีเสียงเดียวกันแตเขียนรูปสระตางกัน เชน เสียง long o /əʊ/ มี

รูปสระที่สามารถออกเสียงนี้ได 3 รูป คือ oa, o-e และ ow และนักเรียนจะไดเรียนรูเสียงที่มีลักษณะ

พิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร ที่มีความยากขึ้น เชน คําวา because และ other นอกจากนี้นักเรียนยัง

ไดพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โดยการเริ่มอานและเขียนประโยคที่เปนเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ในการสอนจะมีการใชทาทางประกอบการสอนการออกเสียง (ดูภาคผนวก ข) และเรื่องราว รวมถึง

มีการใชรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและใหนักเรียนไดใชทั้งทักษะการเคลื่อนไหว 

(Kinesthetic) การฟง(Auditory)  การมองเห็น (Visual) และการพูด (Speech) ควบคูกันไป วิธีการ

สอนนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการรับรูแบบหลายทาง ซึ่งเช่ือวาแตละบุคคลมีวิธีการ ความถนัดและ

ความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันไป ดังนั้นการเรียนการสอนที่ใชทั้งความสนุกสนาน ควบคูไป

กับการใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสที่หลากหลายและสอดคลองกับบุคลิกการเรียนรูของแตละบุคคล จะ

ทําใหผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูส่ิงตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจถึงแนวคิดการรับรูแบบหลายทาง ที่มีความเชื่อมโยงและเปนแนวคิดในการ

สอนของโปรแกรมการสอนแบบจอลลี โฟนิคส ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาหาขอมูลและสามารถสรุป

เก่ียวกับแนวคิดนี้ไวดังตอไปนี้ 
3.1 การรับรูแบบหลายทาง  

นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดอธิบายถึงการรับรูแบบหลายทางไวในหลายมุมมอง

ดังตอไปนี้ 

พากลิแอโน (Pagliano.  2001: 8) นักจิตวิทยากลาววา การรับรูแบบหลายทาง คือ การรับรู

สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวจากการใชประสาทสัมผัสที่มากกวาหนึ่งประเภทพรอมกัน โดยผานตัวรับรู ซึ่ง

แบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวรับรูเก่ียวกับการเคลื่อนไหวและตําแหนงของรางกาย (Propriocetors)  เชน 

การรับรูทางกลามเนื้อ และตัวรับรูที่รับส่ิงกระตุนจากภายนอก (Exteroceptors) เชน การรับรูทางรสชาติ   

คอลลินส และ ชีค (Collins; & Cheek.  1993: 214-216) นักการศึกษาไดใหคําอธิบาย

เก่ียวกับการรับรูแบบหลายทาง ในมุมมองที่เก่ียวของกับการศึกษาวา คือ การรับรูแบบหลายทาง เปน

รับรูผานทางการสัมผัส การเคลื่อนไหว การมองเหน็และการไดยิน นักเรียนสวนใหญเรียนรูการอานโดย

ผานทางประสาทสัมผัสทางตาและห ู ในขณะที่บางคนเรียนรูไดดีโดยผานทางสื่อที่เปนภาพมากกวา

การรับรูทางโสตประสาท ทัง้นี้การสอนอานโดยใชแนวคดินี้ในการสอนสามารถแบงการสอนออกเปน 3 

รูปแบบ คือ 

1. การสอนที่เนนการเคลื่อนไหว (Kinesthetic method) แนวการสอนนี้ไดรับการพัฒนา

โดย เฟอรนาลด เกรซ (Fernald Grace) ซึ่งเปนผูสอนการอานเบื้องตนนี้ใหกับผูที่ยังอานหนังสือไมออก 

โดยการสอนแบบนี้จะแบงออกเปนการสอนลากเสนตามตนแบบ การสอนเขียนตัวอักษรโดยไมใช

ตนแบบ การเขียนและการออกเสียงคําจากความจํา การสอนการวิเคราะหลักษณะของคําเพื่อให

แยกแยะและเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูคําใหม 

2. การสอนที่เนนการมอง การฟงและการเคลื่อนไหว (Visual-auditory-kinesthetic 

method) วิธีการนี้เปนวิธีที่ไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาจากวิธีแรกโดยการเพิ่มและฝกใหนักเรียนออก

เสียงคําหลังจากเรียนรูการผสมเสียงในระดับเบื้องตนแลว 

3. การสอนที่เนนการการรับรูทางประสาท (Neurological method) วิธีการนี้ผูสอนจะ

เลือกคําและชี้ไปที่คําเพื่อใหนักเรียนอานตาม โดยสวนมากการสอนแบบนี้จะมีเครื่องเลนเทปเพ่ือชวย

ในการสอนและใหนักเรียนไดฟงและฝกการออกเสียงไปพรอมๆกัน การสอนโดยวิธีนี้มักใชเพื่อชวย

นักเรียนในการฝกฟงและออกเสียงคําที่มีปญหา 

นอกจากนี้ บริช (Brish.  2008: online) และทิชเวอรธ (Teachworth.  2008: online)  นักการ 
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ศึกษายังไดสรุปประโยชนของการการรับรูแบบหลายทาง ในดานของการเรียนการสอนโดยทั่วไป และการ

สอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรไวดงันี ้ 

1. เพิ่มความสนใจและความมั่นใจในการเรียนรูของนักเรียนโดยการเชื่อมโยงภาพและ

เสียงเขาดวยกันในการสอน 

2. เสริมแรงการเรียนรูและการฝกฝนการออกเสียง 

3. ชวยในการจดจําคําศัพทที่ยากในการออกเสียงและการอาน และทําใหนักเรียนมี

ความจําที่คงทนโดยการใหนักเรียนไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสที่หลากหลายในการเรียนรูที่สอดคลอง

กับลักษณะการเรียนรูของแตละคน 

แนวคิดการรับรูแบบหลายทาง ยังมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีพหุปญญา (Theory of multiple 

intelligences) ของศาสตราจารยโฮวารด การดเนอร (Howard Gardner) ซึ่งไดเสนอแนวคิดวา สติปญญา

ของมนุษยมีหลายดานที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานใดบาง และเมื่อ

สติปญญาในแตละดานผสมผสานกัน จะแสดงออกมาเปนความสามารถในดานตางๆ ซึ่งถือเปนลักษณะ

เฉพาะตัวของแตละบุคคลไป ทั้งนี้การจัดการเรยีนการสอนโดยใชหลักการจากทฤษฎีดังกลาว ผูสอนจะวาง

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแนวความคิดการรับรูแบบหลายทาง เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผาน

ประสาทการรบัรูทีห่ลากหลายซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพหุปญญาที่วาแตละบคุคลมคีวามสามารถใน

การเรียนรูที่แตกตางกันไปตามแตความถนัด นอกจากนี้โฮวารด การดเนอร ยังไดศึกษาและพบวาการนํา

ทฤษฎีไปใชในกระบวนการสงเสริมการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเนนความสําคัญใน 3 

เรื่องหลัก ดังนี ้(Gardner.  1993: 10-12) 

1. แตละคนควรไดรับการสงเสริมใหใชปญญาในดานที่ถนัด ซึ่งการใชปญญานี้ถือเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการเรียนรู  

2. ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหสอดรับกับ

ปญญาที่มีอยูหลายดาน  

3. ในการประเมินการเรียนรู ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถครอบคลุม

ปญญาในแตละดาน 

จากความสําเร็จในการนําชุดการสอนจอลลี โฟนคิสไปประยุกตใชในการสอนอานเบื้องตน

ในหลายประเทศ ทําใหโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมไดรเิริ่มนําโปรมแกรมนี้

เขามาเพื่อชวยสอนการอานใหกับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และ 2 เพื่อเปนการสรางพื้นฐานการ

อานใหนักเรียนไทยไดเรียนรูการออกเสียงที่เปนระบบเดยีวกันกับที่เจาของภาษาเรียนรู อีกทั้งยงัเปน

การแกปญหาความสามารถในการอานของนักเรียนบางสวนที่ยังไมตรงตามมาตรฐานการอานตาม

เกณฑของโปรแกรมภาษาอังกฤษ นอกจากโรงเรียนอัสสมัชัญ แผนกประถมแลว โรงเรียนนานาชาติ
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โชรสเบอรี กรงุเทพ ก็เปนอกีโรงเรียนหนึง่ที่ไดนํารูปแบบการสอนแบบจอลลี โฟนิคส ไปใชสอนการออก

เสียงใหกับนักเรียนในชัน้อนบุาลซ่ึงมีทัง้นกัเรียนไทยและนักเรียนตางชาติเชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน.  2551: ออนไลน) 
 3.2 การนําชุดการสอนจอลลี โฟนิคสมาใชในโปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียน

อัสสัมชัญ แผนกประถม  
  จุดมุงหมายของการเรียนการสอนจอลลี โฟนิคส 

                     1. เพื่อเปนการปูพื้นฐานการอานที่สําคัญใหกับนักเรียน โดยใหความสําคัญกับการ

เรียนรูเสียงของแตละตัวอักษร การผสมเสียงจนเกิดเปนคํา เพื่อที่จะสามารถเริ่มทักษะการอานและ

เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถที่จะประยุกตใชความรูในการผสมเสียงจนสามารถที่จะอาน

และเขียนไดดวยตัวเอง 

3. เพื่อใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการอานและ    

การเขียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1และในระดับช้ันตอๆไป 

 

4. โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งนี้นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนในภาคปกติแลว 

ทางโรงเรียนยังไดจัดตั้งหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการที่มากขึ้นของ

ผูปกครองที่ตองการใหบุตรหลานของตนไดมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนซึ่งเปนเจาของ

ภาษามากย่ิงขึ้นโดยที่นักเรียนยังคงไดเรียนรูภาษาไทยและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยควบคูกัน

ไปดวย ทั้งนี้การเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

นั้นมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้ (Wilairat Phermphoonboon.  2004: 46-47) 
 4.1 จุดมุงหมายของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

1. เพิ่มความม่ันใจใหกับนักเรียนในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 

2. เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3. เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการเรียนตอทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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4.2 วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
1.  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความรูภาษาอังกฤษทั้งดาน การฟง การพูด การอาน 

และการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

ทั้งนี้วัตถุประสงคของโปรแกรมภาษาอังกฤษจะสําเร็จไดจะตองอาศัยปจจัยตางๆที่ชวย

สงเสริมดังนี้ คือ 

1. คัดเลือกครูผูสอนที่มีคุณสมบัติในการสอนที่ดี 
2. สรางส่ิงแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู 
3. จัดหาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมการใชทุกทักษะทางดาน

ภาษา 

4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันในแตละระดับช้ัน 

5. ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะ 

6. ใหความสําคัญกับการสอนการออกเสียงใหชัดเจนและถูกตอง 
7. พัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางครูไทยและนักเรียน 

8. จัดหาสื่อการเรียนการสอน หรือโปรแกรมการสอนที่มีคุณภาพ 

9.   ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนครู และนักเรียนที่รวม

โครงการ 

 10. ติดตามผลความคิดเห็นของคณะทํางาน และผูปกครองในโครงการ 
4.3 รูปแบบการเรียนการสอนจอลลี โฟนิคส 

การเรียนการสอนจอลลี โฟนิคสของโปรแกรมภาษาอังกฤษจะจัดใหกับนักเรียนที่เรียนอยู

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 และแบงออกเปน 5 ทักษะดังตอไปนี้ 

1. การเรียนรูเสียงของตัวอักษรทั้ง 42 เสียง  

2. การเรียนรูการเขียน  

3. การเรียนการผสมเสียงตัวอักษรเปนคํา  

4. การแยกแยะและแบงเสียงในคํา  

5. การเรียนเสียงที่มีลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร  

ทักษะทั้ง 5 นี้จะถูกสอนไปพรอมๆกันโดยแบงออกตามระดับช้ันดังตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 เนื้อหาการสอนจอลลี โฟนิคสในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 
 

Grade 1 Term 1 Grade 1 Term 2 Grade 2 Term 1 

1. Teach 42 sounds   

(10 minutes) 

1. Introduce letter names 

and teach alternative 

spellings (10 minutes) 

1.  Revise alternative 

spellings (5 minutes) 

2. Teach how to form 

letters correctly  

(10 minutes) 

2. Teach handwriting rules 

and give writing practice 

(10 minutes) 

2. Give handwriting practice  

(5 minutes) (homework at 

home) 

3. Teach how to blend 

simple regular words 

(10 minutes) 

3. Introduce Readers and 

blending practice with 

alternative sounds and 

spellings of vowels             

(10 minutes) 

3. Continue with Readers 

and blending practice 

(5 minutes) 

4. Teach how to write 

words by listening for 

sounds 

(10 minutes) 

4. Dictation – words and 

sentences 

(10 minutes) 

4. Independent writing and 

continue dictation 

practice    

(10 minutes) 

5. Teach how to read and 

spell a few tricky words 

(10 minutes) 

5. Reading and spelling of  

more tricky words 

(10 minutes) 

5. First 60 tricky words 

taught  

(5 minutes) 

 

ที่มา: คูมือการสอนจอลลี โฟนิคส โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม หนา 42 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จะเรียนจอลลี โฟนิคสสัปดาหละ 4 ครั้งครั้งละ 50 

นาที รวมทั้งส้ิน 16 สัปดาห (2 ภาคการศึกษา) และในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 นักเรียนจะเรียน

จอลลี โฟนิคสสัปดาหละ 4 ครั้งครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 15 สัปดาห (1 ภาคการศึกษา) 

ทั้งนี้หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษไดกําหนดเกณฑการอานตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

ไวตามตาราง 2 ดังนี้  
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ตาราง 2 เกณฑการอานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนเรียนจบ 

      นักเรียน: 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

1. สามารถอานเสียงและเขียนรูปตัวอักษรทั้ง 42 

เสียงไดถูกตอง 

1. สามารถผสมเสียงคําที่มีระดับความยากมาก

ข้ึน เชน mouse และ spoil  

2. สามารถเขียนตัวอักษรไดดวยการจับดินสอที่

ถูกตอง 

2. สามารถอานและเขียนคําที่เกิดจากการผสม

เสียงที่มีระดับความยากมากขึ้นไดถูกตอง 

3. สามารถผสมเสียงคําพื้นฐานไดถูกตอง เชน 

sat และ rain 

3.สามารถอานประโยคออกเสียงดังไดถูกตอง

และเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน 

4. สามารถสะกดคําไดถูกตองตามเสียงตัวอักษร

ที่ผสมกัน รวมถึงการเขียนประโยคสั้นๆได 

4. สามารถเขียนประโยคและเรื่องราวสั้นๆจาก

คําหรือจากหัวขอที่กําหนดใหได 

5. สามารถอานและเขียนคําที่มีเสียงที่มีลักษณะ

พิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร (Tricky words) 

 

 

ที่มา: คูมือการเรียนสอนจอลลี โฟนิคสสําหรับผูปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

หนา 33-34 

ทั้งนี้จะเห็นไดวารูปแบบการเรียนการสอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

แผนกประถมนั้นตองการที่จะเห็นนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษในทุกทักษะ โดยให

ความสําคัญกับการปูพื้นฐานซึ่งเริ่มตั้งแตการออกเสียงที่ชัดเจนและถูกตอง เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนา

ทักษะอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดสราง

สิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนรู ตลอดจนจัดหาสื่อและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            จอลลี โฟนิคส เปนโปรแกรมการสอนอานและเขียนที่ไดรับความนิยมในหลายประเทศทั้ง

ประเทศที่อยูในแถบยุโรป และเอเชีย ดังนั้นจึงมีงานวิจัยและกรณีศึกษาที่มีความหลากหลายซึ่ง

สามารถสรุปออกมาไดดังตอไปนี้ 

แม็คมิลแลน (Macmillan.  2008: loc. cit.) ไดทําการวิจัยเรื่องการสอนการอานโดยใชวิธีของ 

จอลลี โฟนิคสในป พ.ศ. 2539 และ ป พ.ศ.2542 ทั้งในประเทศแคนนาดาและอังกฤษพบวา ในประเทศ
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แคนนาดาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลที่ไดรับการสอนโดยใชจอลลี โฟนิคสและการสอนแบบมหภาษานั้นมี

ผลสรุปที่มีความแตกตางกัน โดยนักเรียนที่เรียนการอานโดยวิธีการของจอลลี โฟนิคส  มีผลสัมฤทธิ์ที่ได

จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardised test) ทางการอานและการสะกดคําสูงกวามาตรฐานตาม

อายุจริง 8 เดือน ในขณะที่นักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบมหภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและ   

การสะกดคําที่ต่ํากวามาตรฐานตามอายุจริง 16 เดือน ในขณะที่การวิจัยในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับ

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองพบวา ผลการวิจัยที่สรุปไดมคีวามใกลเคียงกับผลการวิจัย

ที่ไดจากประเทศแคนนาดา คือ นักเรียนที่เรียนจากจอลลี โฟนิคส มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานที่สูงกวา

นักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบมหภาษา นอกจากนี้แม็คมิลแลนดยังไดทําการทดลองวิจัยกับนักเรียน

กลุมเดิม หลังจากการทดลองครัง้แรกผานไป 1 ป พบวา นักเรียนทีเ่รียนการอานจากจอลลี โฟนิคส 

ยังคงรักษาระดับความสามารถในการอานที่มรีะดับสงูกวาความสามารถในการอานตามอายุเฉลี่ยจริง 

11 เดือน ในขณะทีน่ักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบมหภาษามีระดับความสามารถในการอานสูงกวา

ความสามารถในการอานตามอายุเฉลี่ยจริง 2 เดือน 

 สเลนี (Slaney.  2008: online) ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต 

ไดนําวิธีการสอนแบบจอลลี โฟนิคสเขามาประยุกตใชกับการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลในปพ.ศ 2546 

จากการเฝาสังเกตสเลนีพบวา นอกจากนักเรียนจะไดรับความรูทางดานการผสมเสียงเพื่อการอาน

แลว นักเรียนยังมีพัฒนาการที่ดีทางดานความมั่นใจในการพูดมากขึ้นเนื่องจากสเลนีมักจะตั้งคําถาม

จากเรื่องราวที่ใชเปนบทเกริ่นนําในการสอนเสียงแตละเสียง ซึ่งนักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการ

ตอบคําถามดังกลาวเปนอยางมาก นอกจากนี้ สเลนียังพบวาจุดเดนของการสอนแบบจอลลี โฟนิคส 

คือ การที่ครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับความสามารถในการเรียนรู

ของนักเรียนของตนได ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในการอาน รวมถึงการเขียนที่

รวดเร็วขึ้น 

คลารก (Clark.  2008: online) ครูสอนภาษาอังกฤษใน Let Virginia Lake School in 

Palatine, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มนําวิธีการสอนแบบจอลลี โฟนคิสเขามาสอนนักเรียนชั้น

อนุบาลที่จะกําลังจะขึ้นชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนอานในหองที่นักเรียนไม

สามารถจดจําเสียงของตัวอักษรตางๆไดจงึกอใหเกิดปญหาในการอานและการสะกดคํา นอกจากนี้ 

คลารก ยังพบวาวิธีการสอนแบบจอลลี โฟนิคสสามารถแกปญหาในการสอนการออกเสียงที่เหมอืนกัน

แตสะกดตางกันของตัวอักษรและสระ เชน รูปสระ ee และ ea ซึ่งออกเสียง Long e /iː/ เหมือนกันแต

เขียนรูปสระตางกัน โดยจัดคําประเภทดงักลาวใหแยกออกมาเปนหมวดหมูและจะสอนเมื่อนักเรียนได

เรียนเสียงพื้นฐานครบทัง้ 42 เสียงแลว เพื่อไมใหนักเรยีนเกิดความสับสน นอกจากนี้  โบแฮม (Boehm. 

2008: online) ครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ Valley Elementary School, Elgin, Iowa ประเทศ
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สหรัฐอเมริกาไดนําการเรียนการสอนแบบจอลลี โฟนิคสเขามาสอนในชัน้เรียนเพื่อชวยแกปญหา

นักเรียนชัน้อนบุาล 3 ซึ่งสวนใหญมีผลการสอบ Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills 

(DIBELS)ไมผานระดับมาตรฐาน การวัดนีเ้ปนการวัดทักษะการอานของนักเรียนใน 3 ดาน คือ Letter 

Naming Test, Phoneme Segmentation Test และ Nonsense Word Fluency Test ซึ่งผลปรากฏวา

หลังจากนักเรยีนไดเรียนการอานแบบจอลลี โฟนคิสจนครบหลักสูตรเบื้องตนแลว นักเรียนไดเขา

ทดสอบ Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS) อีกครั้งและสามารถสอบได

คะแนนอยูในระดับที่เกินมาตรฐานในการทดสอบการอานดังกลาว และจากการที่โบแฮม ไดสัมภาษณ

ผูปกครองทีน่ักเรียนไดเขาโปรมแกรมการสอนจอลลี โฟนิคส พบวาผูปกครองมคีวามคดิเหน็วาการ

สอนในรูปแบบนี้เปนการสอนที่มปีระสิทธภิาพมาก เนื่องจากนักเรียนมคีวามกระตือรือลนในการสะกด

และอานออกเสียงคําที่อยูรอบๆตัวอยางมีความสุข 

มัสเกรฟ และมูโร (Musgrave; Mauro.  2008: online) ครูสอนชัน้อนุบาล Let Our Lady of 

Lebanon College, Sydney ประเทศออสเตรเลีย ไดประยุกตใชการสอนแบบจอลลี โฟนคิส ในชั้น

เรียนทีม่ีนักเรยีนตางชาติที่ไมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากอน และผูปกครองก็ไมสามารถที่จะชวยเหลือ

นักเรียนในการอานภาษาอังกฤษที่บานได แตเนื่องจากการสอนที่มรีะบบและการสอนที่เอ้ือใหนักเรียน

ไดเรียนรูผานทาทางและการออกเสียง รวมทั้งการเรียนผานสื่อทีม่ีความหลากหลาย ทําใหนักเรียนมี

ความสนใจและสนุกสนานในการเรียนรูการออกเสียง การผสมเสียง และการสะกดคํา จนสามารถทํา

ใหนักเรียนมีผลการสอบที่สูงกวาระดับมาตรฐานจากการทดสอบการอานของโรงเรียน นอกเหนือจากนี้ 

ฮาซาราทิ (Hassarati.  2008: online)  ครสูอนซอมเสริมการอานในโรงเรียนเดียวกัน ยังไดทําการศึกษาถึง

พัฒนาการอานของนักเรียนที่มีปญหาในการอานในระดบัช้ันประถมศกึษาปที่ 1 ที่ไดเขารวมชัน้เรียน

สอนเสริมโดยใชโปรมแกรมการสอนอานแบบจอลลี โฟนิคส พบวานักเรียนกลุมดังกลาวสามารถอาน

คําใหมในบทเรียนไดดวยตนเองโดยมีครคูอยใหคําแนะนําในบางครัง้ และนักเรียนยังสามารถที่จะ

สะกดคําไดถูกตองมากขึ้น สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการในทักษะการเขียนเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน 

จอหนสโตน และ วัตสัน (Johnstone; Watson.  2008: loc. cit.) นักวิจัยสาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเซนตแอนดดร ู (University of St Andrews) ประเทศอังกฤษ ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบ

การสอนอานโดยใชวิธีการสอนแบบดัง้เดมิ คือ การสอนแบบการอานเปนคํา และใหนักเรียนแยกเสียง

ของคํา และการสอนโดยวิธีการใหม คือ การสอนโดยใชการออกเสียงตัวอักษรแลวผสมเปนคํา โดยใช

โปรแกรมการสอนของจอลลี โฟนคิสเขามาใชสอนนักเรียน เมื่อผานไป 2 ภาคการศึกษาผลปรากฏวา

นักเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนแบบจอลลี โฟนิคสมีระดับคะแนนเฉลี่ยการอานสูงกวาการอานตาม

อายุจริงถึง 11 -14 เดอืน และจํานวนของนักเรียนที่มปีญหาในการอานยังมีจํานวนนอยกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับนักเรียนในชัน้เรียนที่สอนการอานแบบดั้งเดิม                                                                      
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แกรนท (Grant.  2008: online) นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอังกฤษ ไดนําวิธีการสอนแบบ    

จอลลี โฟนคิสเขามาสอนการอานใหกับเด็กที่ปญหาในการอาน ซึง่จากการศึกษาพบวา นักเรียน

สามารถเรียนรูเสียงของตัวอักษรไดอยางรวดเร็วและคงทน และมคีวามมั่นใจและทัศนคตทิี่ดใีนการ

อานมากขึ้น อยางไรก็ตามเดก็นักเรียนกลุมดังกลาวยังคงตองการการฝกฝนการผสมเสียงและวิเคราะห

เสียงเพื่อใหสามารถเรียนรูและพัฒนาการอานตอไปไดอยางตอเนื่อง 

สแกช และแชมซึน (Schage; Shamsan.  2008: online) นักวิจัยจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษาแหงชาติ (National Foundation for Educational Research) ประเทศอังกฤษ ได

ทําการศึกษาวิจัยที่ประเทศอินเดียในป 2547-2548 เก่ียวกับผลของการใช จอลลี โฟนิคสในการสอน

อานในระดับชัน้ประถม โดยสแกช และแชมซึนไดแบงนกัเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองทีใ่ชการ

สอนแบบจอลลี โฟนิคส และกลุมควบคุมที่ไมไดใชการสอนแบบจอลลี โฟนิคส จากการเก็บขอมูล

พบวา นักเรียนในกลุมทดลองสามารถทําคะแนนการอานและการสะกดคําไดสูงกวากลุมควบคุม และ  

สูงกวาระดับมาตรฐานเฉลี่ยตามอายุจริง นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาปจจัยทางดานเพศและอายุ

ก็มีสวนเกี่ยวของการเรียนการสอนโดยใชจอลลี โฟนิคส กลาวคือ นักเรียนหญิงจะมผีลสัมฤทธิ์ที่ไดจาก

การทดสอบมาตรฐานทางการอานสูงกวานักเรียนชาย นอกจากนี้นักเรียนทีม่ีอายุนอยกวาจะสามารถ

เรียนรูการอานจากการสอนโดยจอลลี โฟนิคสไดดีและเร็วกวานักเรียนที่มีอายุมากกวา 

นอกจากงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการใชจอลลี โฟนิคสในการสอนการอานแลว ยังมี

ผลการวิจัยที่เก่ียวของทางดานการสอนอานโดยใชการออกเสียงตามหลักสัทศาสตรที่มีความสําคัญและ

สนับสนุนการสอนแบบจอลลี โฟนิคส ที่สอนอานโดยเนนการสอนการเรียนรูพ้ืนฐานของเสียงและการ

ผสมเสียงจนนักเรียนสามารถอานไดดวยตนเอง ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

อินทิรา ศรีประสิทธิ์ (อินทิรา ศรีประสิทธิ์.  2551: หนาเดิม) เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิตไดวิจัยศึกษาถึงปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยและพบวาคนไทยสวนใหญมีปญหาในการ

เรียนภาษาอังกฤษในทุกทักษะทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลัก

ที่วา คนไทยไมสามารถแยกแยะหนวยเสียงของภาษาอังกฤษได เพราะไมไดเรียนพื้นฐานการออกเสียง

ตามหลักสัทศาสตรมาตั้งแตเด็ก และเมื่อไมสามารถแยกแยะหนวยเสียงได ทําใหไมสามารถที่จะเขาใจ

ในสิ่งที่เจาของภาษาพูดได เมื่อไมเขาใจจึงไมสามารถตอบคําถามไดเชนกัน นอกจากนี้คนไทยยังไมมี

ความมั่นใจและความสามารถที่จะอานคําใหมในบทเรียนไดอยางถูกตอง รวมถึงปญหาดานการสะกด

คําและการเขียนที่ถูกตอง ดังนั้นการเสริมหรือเพิ่มเติมการสอนโฟนิคสใหกับนักเรียนจะชวยฟนฟู

ภาษาอังกฤษของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได

จริง  
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นอกจากการศกึษาในประเทศไทยแลว ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการ

เรียนโฟนคิสทีม่ีตอการอานของนักเรียน โดยนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเยล (Yale)  ไดใช

เครือ่ง Magnetic Resonance Imaging (MRI) สแกนมนัสมองของเด็กที่ไดเรียน โปรแกรมโฟนคิสอยางเขมขน 

พบวา สวนหนึ่งของสมองทีค่วบคมุทักษะทางดานการอานไดพัฒนาไปในทางทีด่ีข้ึนอยางถาวร แมวาการ

เรียนโฟนคิสจะส้ินสดุลงหนึง่ปแลวก็ตาม นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเยลยังไดทําการทดลองใชโฟนคิสในการ

สอนเด็กที่มีปญหาในการอานภาษาอังกฤษ ผลปรากฏวา นักเรียนกลุมดงักลาวมพีัฒนาการทีด่ข้ึีนและ

สามารถเรียนตามทนักลุมนักเรียนที่มคีวามสามารถในการอานที่อยูในระดบัสูงได โดยเฉพาะความสามารถ

ทางดานความคลองแคลวในการอาน (Reading fluency) และความเขาใจในการอาน (Text  comprehension) 

(รายงานการวิจยัที่เก่ียวกับผลของการเรียนโฟนคิส.  2551: ออนไลน) 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคสที่เนนการสอนอาน

พื้นฐานตามหลักสัทศาสตร และใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับแนวคิดการรับรูแบบหลายทางตามแนวทาง

ของบริช (Brish.  2008:  op. cit.online) และทิชเวอรธ (Teachworth.  2008: op. cit. online)  ซึ่งชุดการสอนนี้

ไดรับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัย โดยใชแนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ 

(Vacca; et al.  2003:  op. cit. 24-27) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่

มีผลการอานไมเปนไปตามเกณฑการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษใหมีผลการอานเปนไปตามเกณฑ 

โดยอางอิงหลักการของชุดการสอนจอลลี โฟนิคส ที่คิดคนโดย ซู ลอยด และเพ่ือเปนแนวทางของครูผูสอน

ในการใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคส ในการสอนการอานภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการอานของ

นักเรียนตอไป 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปนขอยอยๆ ดังตอไปนี้                                         

 1. ประชากร กลุมตัวอยาง และระยะเวลาในการทดลอง 

 2. วิธีการดําเนินการทดลอง 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากร กลุมตัวอยาง และระยะเวลาในการทดลอง 
           1.1 ประชากร 
    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  ของโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมที่มีผลการสอบอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจต่ํา

กวารอยละ 60 ซึ่งไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 4 หองรวม 10 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

(ดูภาคผนวก ก) โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก คัดเลือกมาจํานวน 4 คน  
  1.3 ระยะเวลาในการทดลอง 
     การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลา 15 สัปดาหโดยทําการทดลองนอกเวลาเรียน โดยแบงการ

สอนออกเปนวันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน รวมทั้งหมด 37.5 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2551 ทั้งนี้ผูวิจัยแบงการทดลองออกเปน 2 ระยะคือ                             

   1.3.1 ระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 1) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนเพื่อดูขอมูลพ้ืนฐาน 

ทัศนคติ และปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน และนํามาเปน

ขอมูลในการวางแผนการสอนใหสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน                   

   1.3.2 ระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 2-15) เปนการดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ไดวางไว

และมีการบันทึกพฤติกรรมการสอนในทุกคาบเพ่ือดูพัฒนาการในการอานของนักเรียนแตละบุคคล    

 



27 

2. วิธีการดําเนินการทดลอง 
      ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้  

1. ศึกษาแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ใชสอบวัดระดับ
มาตรฐานการอานของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถมซึง่อิงตาม

เกณฑวัตถุประสงคของโปรแกรมทีต่ั้งไว โดยนําเอาผลการสอบจากการใชแบบทดสอบฉบับนี้มาหาคา

อํานาจจําแนกและหาคาความเชื่อม่ัน และนําผลที่ไดไปปรับปรงุขอสอบใหมคีณุภาพและนําไปใชเปน

แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอานของนักเรยีนทั้งกอนและหลงัการทดลอง  

2. ปรบัปรงุแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ยังไมไดคณุภาพ 

ตามผลขอมูลที่ไดจากการหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้ 

3. นําแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแลวมาทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลอง โดยนําผลสอบที่ไดมาวิเคราะหโดยใชเกณฑ

การประเมินความสามารถในการอานตามวัตถุประสงคของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ตั้งไว 

4. ศกึษาชุดการสอนจอลลี โฟนิคส ซึ่งเปนชุดการสอนอานเบื้องตนที่โรงเรียนอัสสัมชญัแผนก

ประถมไดนํามาสอนนักเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ชุดการสอนนี้ไดรับการพัฒนาโดย  ซู ลอยด 

และมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการอานในระดับเบื้องตนใหแกนักเรียน รวมถึงมีการวางรูปแบบการสอน

อยางมีระบบและมีการประยุกตใชแนวคิดการรับรูแบบหลายทางเขามาเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอ

เนื้อหาในบทเรียน 

5. ศึกษาเนื้อหาในการสอนในชุดการสอนจอลลี โฟนิคส และสรางแผนการสอนใหอยูใน
ระยะ 15 สัปดาหและใหสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน 

6. สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินและตดิตามพัฒนาการการอานของนักเรียน ไดแก แบบ

สัมภาษณเจตคติของผูเรียน โดยปรับปรงุจากแบบสัมภาษณเจตคติของ คอลินส และ ชีค  (Collins; Cheek.  

1993: op. cit. 416-421) และแบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคลที่ไดรบัการดัดแปลงมาจากแบบสังเกต

พฤติกรรมการอานของแบบบันทึกการอานของ  Shrewbury International School (Shrewbury 

International School.  2004: document) 

7. ดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 (สัปดาหที่ 1) ผูวิจัยทําการสัมภาษณนักเรียน 4 คนเพื่อดูขอมูล

พื้นฐาน ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน 

8. ดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 (สัปดาหที่ 2-15) ผูวิจัยทําการสอนตามแผนการสอนที่ไดวางไว

และปรับกระบวนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนตามขอมูลจากผลการทดสอบและการ

สัมภาษณ เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาในการอาน และรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสังเกต

พฤติกรรมการอานรายบุคคล  
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9. ทําการทดสอบความสามารถในการอานของนักเรียนหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่นักเรียนไดทําการ

ทดสอบกอนเขาการทดลอง 

10. รวบรวมขอมูลจากผลการทดสอบ แบบสัมภาษณเจตคติของผูเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม

การอานรายบุคคล เพื่อมาวิเคราะหและประมวลผลพฒันาการในการอาน 

11. รายงานสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 5 ชุดดังตอไปนี้ 

1. แผนการสอนตามหลักการของจอลลี โฟนิคส  
2. แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

3. เกณฑประเมินความสามารถในการอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ 

4. แบบสัมภาษณเจตคติของนักเรียน 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล 

     3.1 แผนการสอนตามหลักการของจอลลี โฟนิคส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       3.1.1 เนื้อหาการสอน เปนเนื้อหาที่อางอิงมาจากชุดการสอนจอลลี โฟนิคส ของ ซู 

ลอยด  ที่มีเนื้อหาการสอนอานโดยอิงหลักการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ คือ การเนนใหผูเรียนไดเรียนรู

และเชื่อมโยงทักษะพื้นฐานการอานทางสัทศาสตรแบบรวมสมัยที่เนนการวิเคราะหและสังเคราะหเสียง

เพ่ืออานคํา รวมไปถึงการฝกฝนการอานเนื้อหาหรือบทอานที่มีความหลากหลาย เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชความรูและประสบการณของตนเองควบคูกัน  เนื้อหาการสอนนี้

แบงออกเปน 4 ระยะ คือ  

                 ระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 2-5) เปนการสอนเสียงของตัวอักษร โดยเนนที่เสียง

พยัญชนะควบ เสียงพยัญชนะแบบทวิอักษร และเสียงสระผสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนได

ทบทวนเสียงตางๆและสามารถจดจําและออกเสียงไดอยางถูกตอง 

        ระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 6-9) เปนการสอนการผสมเสียงตัวอักษร การแยกแยะ

และการแบงเสียงในคําในภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูนี้มาใชใน

การอานคําไดหลากหลายมากขึ้น 

                 ระยะที่ 3 (สัปดาหที่ 10-12) เปนการสอนคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับ

รูปตัวอักษร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถจดจําการออกเสียงคําในกลุมดังกลาวได 
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                 ระยะที่ 4 (สัปดาหที่ 13-15) เปนการสอนอานเพื่อความเขาใจในสิ่งที่อานและ

สามารถที่จะบอกใจความสําคัญและรายละเอียด รวมถึงการตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรงไดโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อานไดดีย่ิงขึ้น 

  3.1.2  กระบวนการสอน เปนการจัดการเรียนรูโดยอาศัยแนวทางการรับรูแบบหลาย

ทางและการสอนอานแบบปฏิสัมพันธที่เนนใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาทั้งการอานตามหลักสัทศาสตรและ

การอานเพื่อความหมาย โดยใชกิจกรรมที่ตองอาศัยประสาทสัมผัสที่หลากหลายในการเรียนรู เพื่อให

สอดคลองกับบุคลิกและพฤติกรรมการเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  กระบวนการสอนแบงออกเปนข้ันตอนดังนี้ 

                 ข้ันตอนที่ 1 (สัปดาหที่ 1) ระบุปญหาการอานโดยใชแบบสัมภาษณเจตคติของ

นักเรียนและผลการทดสอบความสามารถในการอานที่ใชทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเขาการ

ทดลอง เพื่อนํามาวางรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมการอานของนักเรียน 

                 ข้ันตอนที่ 2 (สัปดาหที่ 2 -15) การสอนตามเนื้อหาโดยเนนการฝกในทักษะที่

นักเรียนยังขาดทักษะตามขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 ดังนี้ 

         สัปดาหที่ 2-5 การสอนเสียงของตัวอักษรโดยใชบัตรคําและทาทางประกอบ

ในการฝกจดจําเสียงของเสียงพยัญชนะและสระที่นักเรียนมีปญหาในการจดจําหรือการออกเสียง 

         สัปดาหที่ 6-9 การสอนการผสมเสียงตัวอักษร การแยกแยะและการแบงเสียง

ในคํา ใหนักเรียนไดฝกผสมและแบงเสียงตางๆของตัวพยัญชนะและสระโดยเนนการออกเสียง

พยัญชนะตัวแรกใหดังและตัวที่เหลือใหเบาลงเพื่อใหนักเรียนไดยินเสียงผสมที่เกิดไดงายขึ้น  

         สัปดาหที่ 10-12 การสอนคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรโดย

ใชวิธีการคัดแยกคําที่นักเรียนยังไมสามารถจดจําไดมาสอนโดยการเสริมกิจกรรมในการสอน เชน 

กิจกรรมบิงโกคําศัพท 

         สัปดาหที่ 13-15 การสอนอานเพ่ือความเขาใจ เปนการสอนกลวิธีการอานใน

รูปแบบตางๆ เชน การสอนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทที่อยูขางเคียง (Context clue) และจาก

คําเชื่อมตางๆ (Connector words) การสอนอานเร็วแบบขามคํา (Skimming) และการสอนอานแบบกวาด

สายตา (Scanning) รวมถึงการใชการตั้งคําถามนําเรื่องโดยใชการตั้งคําถามจาก Wh-questions words 

เพื่อชวยในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องและการอานเพื่อจับใจความสําคัญ ทั้งนี้นักเรียนจะไดฝกการอาน

เพื่อความเขาใจจากเนื้อเรื่องในแบบฝกหัดและจากหนังสือเสริมการอาน รวมถึงการทํากิจกรรมเสริมเพื่อ

ชวยในการทําความเขาใจในสิ่งที่อาน เชน การวาดภาพประกอบเรื่อง 

 3.2 แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบ

การอานซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมไดพัฒนาขึ้น โดยอิงกับเนื้อหาการสอนที่ใชชุดการสอน
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จอลลี  โฟนิคส  และวัตถุประสงคการอานของทางหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ไดตั้งไว เพื่อใชวัด

ความสามารถในการอานของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังจากเรียนจบหลักสูตรการสอนอาน

โดยใชชุดการสอนจอลลี โฟนิคส แบบทดสอบนี้แบงออกเปน  2 สวน คือ 

 3.2.1   แบบทดสอบการอานออกเสียง มีทั้งหมด 4 ประโยค โดยในแตละประโยคจะมี

คําที่กําหนดไวเพื่อใชทดสอบ ประมาณ 3 - 4 คํา รวมทั้งหมด 14 คํา ซึ่งเปนคําที่นักเรียนไดเรียน

มาแลว  

 3.2.2   แบบทดสอบความสามารถในดานความเขาใจในเนื้อหาที่อาน มีทั้งหมด 6 

ขอ นักเรียนจะอานเนื้อเรื่อง และตอบคําถามจากเนื้อเรื่องโดยเปนการตอบแบบปากเปลา ทั้งนี้จะ

แบงเปนคําถามเพ่ือทดสอบการจับใจความสําคัญ 1 ขอ บอกรายละเอียดของเนื้อเรื่องจํานวน 2 ขอ 

และคําถามเพื่อทดสอบการตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรงจํานวน 3 ขอ  
 3.3 เกณฑการประเมินความสามารถในการอานออกเสียงและการอานเพ่ือความ
เขาใจ 
    เกณฑการประเมินความสามารถในการอานนี้สรางโดยครูผูสอนชาวตางชาติผูวาง

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโปรแกรมภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

เพ่ือใชเปนเกณฑและมาตรฐานในการประเมินความพรอมและความสามารถในดานการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ศึกษาอยูในโปรแกรมภาษาอังกฤษ เกณฑนีแ้บงเปน 2 สวนคือ 

   3.3.1 เกณฑการประเมินความสามารถในดานความถูกตองในการอานออกเสียงดัง

ประเมินโดยการนับคําที่นักเรียนอานออกเสียงถูกตองและชัดเจนเปน 1 คะแนน และอานออกเสียงไม

ถูกตองและไมชัดเจนเปน 0 คะแนน คําทั้งหมดที่ใชทดสอบในการอานประโยคทั้ง 4 นี้รวมทั้งส้ิน 14 คํา 

คือ คะแนนรวม14 คะแนน หลังจากนั้นจะนําผลคะแนนที่นักเรียนอานถูกตองมาคํานวณผลเปนคา  

รอยละตามเกณฑแสดงความพรอมในการเขาสูการอานในระดับข้ันตอไป ดังนี้ 

 รอยละ 90-100 แสดงวา มีความพรอมอยูในระดับที่ดีมาก 

 รอยละ 70-89 แสดงวา มีความพรอมในระดับที่ดี 

 รอยละ 60-69 แสดงวา มีความพรอมในระดับปานกลาง 

 ต่ํากวารอยละ 60 แสดงวา ยังไมถึงเกณฑความพรอมที่จะเขาสูการอานใน

ระดับช้ันตอไป 

 3.3.2 เกณฑการประเมินความสามารถในดานความเขาใจในเนื้อหาที่อาน คือ ความ 

สามารถในการจับใจความสําคัญและบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่องได รวมถึงการตีความจากเรื่องที่อาน 

โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ถานักเรียนสามารถตอบคําถามไดครบถวนสมบูรณ ตามเนื้อเรื่องจะได 

1 คะแนน แตถาตอบไมครบถวนสมบูรณจะได 1/2 คะแนน ดังเชนตัวอยางตอไปนี้  
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               Questions   1/2  คะแนน    1 คะแนน 
1.  What is the story about? Peter / birthday Peter’s birthday 

2.  Who come to Peter’s party? Friends Peter’s/his friends 

                   คะแนนเต็มในสวนแบบทดสอบนี้ คือ 6 คะแนน หลังจากนับคะแนนในแตละขอ

แลวจะนําคะแนนที่นักเรียนไดในแตละขอมารวมกัน และนําคะแนนรวมมาคํานวณผลเปนคารอยละ

ตามเกณฑ ดังนี้ 

     รอยละ 90-100 แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อาน  สามารถจับ

ใจความสําคัญและบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  และสามารถตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรงอยูใน

ระดับที่ดีมาก 

     รอยละ 70-89 แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อาน  สามารถจับ

ใจความสําคัญและบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  และสามารถตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรงอยูใน

ระดับที่ดี 

     รอยละ 60-69 แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อาน สามารถจับ

ใจความสําคัญและบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  และสามารถตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรงอยูใน

ระดับปานกลาง 

     ต่ํากวารอยละ 60 แสดงวา นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อาน ซึ่งครอบคลุมถึง

การจับใจความสําคัญ การบอกรายละเอียดของเนื้อเรื่อง และการตีความจากขอมูลที่แสดงโดยตรง อยูใน

ระดับที่ต่ํา 

 3.4 แบบสัมภาษณเจตคติ (ดูภาคผนวก ข) 

   แบบสัมภาษณเจตคติเปนแบบสัมภาษณที่ไดรับการดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณของ   

คอลินส และ ชีค  (Collins; Cheek.  1993: loc. cit.) เพ่ือดูขอมูลพ้ืนฐาน ปจจัยและทัศนคติของนักเรียนที่มี

ผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน และนําไปเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการอาน โดยการสัมภาษณเมื่อนักเรียนเริ่มเขาโปรแกรมแลวในสัปดาหแรก 

แบบสัมภาษณนี้แบงขอคําถามออกเปน  2 สวน คือ 1. แบบคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัว เชน กิจกรรมที่

ชอบทําเวลาวาง  2. แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติการอาน เชน เวลาที่ใชในการอานแตละวัน โดยแบบ

สัมภาษณทั้ง 2 สวนนี้มีรูปแบบคําถามเปนแบบปลายเปดและแบบเลือกตอบ รวมทั้งหมด 21 ขอ 

 

 3.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล (ดูภาคผนวก ข) 

   แบบสังเกตพฤติกรรมการอานนี้เปนแบบสังเกตที่ไดรับการดัดแปลงมาจากแบบ

สังเกตพฤติกรรมการอานของ Shrewbury International School (Shrewbury International School. 
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2004: loc. cit.) เพ่ือหาขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการอานของนักเรียน รวมถึงเพื่อบันทึกความกาวหนา

ในการอานของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานที่สังเกตพบ

ทั้งการอานคําและประโยคที่ออกเสียงดัง เชน เสียงที่มักจะออกเสียงผิด และแบบเลือกตอบตาม

พฤติกรรมการอานที่เกิดขึ้นจริงของนักเรียน เชน เทคนิคที่ใชในการอานเนื้อเรื่อง การบันทึกพฤติกรรมนี้

จะมีการบันทึกในทุกคาบการสอน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการอานที่เกิดข้ึนและนํามาเปน

ขอมูลสวนหนึ่งในการประเมินผลการพัฒนาการอานของนักเรียน 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
             ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 

  1. ดําเนินการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางของโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 2 ทีม่ีความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอาน จํานวน 4 คน กอนการทดลอง โดยใช

แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

  2. ดําเนินการสัมภาษณ (สัปดาหที่ 1) ผูวิจัยทําการสัมภาษณนักเรียนจํานวน 4 คนเพื่อดูขอมูล

พื้นฐาน ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน และ

นํามาเปนขอมูลในการวางแผนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมการอานของนักเรียน 

              3. ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่ไดวางไว (สัปดาหที่ 2-15) และบันทึกพฤติกรรม

การอานของนักเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล 

              4. ดําเนินการทดสอบการอานของนักเรียน หลังจากที่นักเรียนไดเรียนจบตามแผนการสอนที่

ไดวางไว โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอานชุดเดียวกับที่นักเรียนไดทําการทดสอบกอนเขา

การทดลอง  

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
              การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังนี้ 

              5.1 แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษไดรับการปรับปรุง

คุณภาพดวยการหาคาคุณภาพเครื่องมือ โดยใชสถิติการหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) และ

คาความเชื่อมั่น   KR-20 ของ     คูเดอร ริชารดสัน (Kuder - Richardson Method) และนําผลที่ไดจาก

การทดสอบกอนและหลังการทดลองมาคํานวณ โดยการหาคารอยละ เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการอาน

ของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง     

  5.2 แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลที่ไดเปนความเรียง เพื่อแสดงขอมูลพื้นฐาน ทัศนคติและ

ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน  
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  5.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล วิเคราะหขอมูลและแสดงผลความถี่เก่ียวกับ

พฤติกรรมในการอานของนักเรียน เพื่อแสดงความถนัดและความบกพรองในการอานของนักเรียน และ

สรุปผลจากการสังเกตเปนความเรียง 



 

 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนจอลลี โฟนิคส เพ่ือพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถในการอานไมถึงเกณฑตามหลักสูตรในหลักสูตรโปรแกรม

ภาษาอังกฤษครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้        

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล                                                                 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้                                   

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานดานการอานของนักเรียน                                                                              

ตอนที่ 2 ขอมูลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน                                       

ตอนที ่3 ขอมูลแสดงพฤติกรรมและพัฒนาการในการอานของนักเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูล        
ตอนท่ี 1   ขอมูลพื้นฐานดานการอานของนักเรียน (ดูภาคผนวก ค) 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณนักเรียนทั้ง 4 คน ตามแบบสัมภาษณเจตคติที่ไดจัดทําข้ึน จากการ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนซึ่งประกอบดวย ขอมูลสวนตัวและขอมูลเก่ียวกับเจตคติในการอาน 

ไดผลสรุปดังนี้   

1.  ขอมูลสวนตัว 

                   นักเรียนคนที่ 1 อาศัยอยูกับครอบครัวของตนเอง เปนครอบครัวใหญที่มีสมาชิกใน

ครอบครัวพรอมหนา ผูปกครองไมคอยใชเวลาในการอานหนังสือรวมกับนักเรียน กิจกรรมที่ชอบทํา

เวลาวาง คือการเลนกีฬา แตกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือ การไปเที่ยวหางสรรพสินคา และชอบเรียน

วิชาพลศึกษามากที่สุด 

                   นักเรียนคนที่ 2 อาศัยอยูกับครอบครัวของตนเอง เปนครอบครัวใหญที่มีสมาชิกใน

ครอบครัวพรอมหนา ผูปกครองใชเวลาในการอานหนังสือรวมกับนักเรียนในบางครั้ง กิจกรรมที่ชอบทํา

เวลาวาง คือการดูโทรทัศนหรือภาพยนตร และชอบเรียนวิชาพลศึกษามากที่สุด  

                    นักเรียนคนที่ 3 อาศัยอยูกับครอบครัวของตนเอง เปนครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิกใน

ครอบครัวพรอมหนา ผูปกครองใชเวลาในการอานหนังสือรวมกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอทุกวัน 

กิจกรรมที่ชอบทําเวลาวาง คือการวาดรูป แตกิจกรรมที่ชอบทํามากที่สุดคือ การเลนกับเพื่อน และชอบ

เรียนวิชาพลศึกษามากที่สุด  
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นักเรียนคนที่ 4 อาศัยอยูกับครอบครัวของตนเอง เปนครอบครัวขนาดกลางที่มีสมาชิก

ในครอบครัวพรอมหนา ผูปกครองใชเวลาในการอานหนังสือรวมกับนักเรียนในบางครั้ง กิจกรรมที่ชอบ

ทําเวลาวาง คือการอานหนังสือ แตกิจกรรมที่ชอบทําที่สุดคือ การเลนเกมคอมพิวเตอร และชอบเรียน

วิชาภาษาจีนมากที่สุด  

2.  ขอมูลเก่ียวกับเจตคติในการอาน 

                    นักเรียนคนที่ 1 มีความเห็นวาทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากและมีความ

ยากปานกลางแตสนุก และความสามารถของตนเองในการอานก็อยูในระดับปานกลาง หนังสือที่ชอบ

อานมากที่สุดคือการตูนเพราะสนุก โดยมีครู เพื่อน หรือผูปกครองเปนผูแนะนํา นอกจากนี้สวนใหญ

นักเรียนจะใชเวลาในการอานตอหนึ่งวันอยูในระดับปานกลาง โดยชอบอานหนังสือในใจเพราะรูสึก

เงียบดี และนักเรียนเคยอานหนังสือใหคุณแมฟงและรูสึกสนุก  

                    นักเรียนคนที่ 2   มีความเห็นวาทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากและเปน

ทักษะที่งายและสนุก และความสามารถของตนเองในการอานก็อยูในระดับปานกลาง หนังสือที่ชอบ

อานมากที่สุดคือการตูนเพราะสนุก โดยมีครู เพ่ือน หรือผูปกครองเปนผูแนะนํา นอกจากนี้สวนใหญจะ

ใชเวลาในการอานตอหนึ่งวันอยูในระดับปานกลาง โดยจะชอบอานหนังสือในใจ และนักเรียนไมเคย

อานหนังสือใหใครฟง  

                    นักเรียนคนที่ 3  มีความเห็นวาทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากและเปน

ทักษะที่งายและสนุก และความสามารถของตนเองในการอานก็อยูในระดับดี หนังสือที่ชอบอานมาก

ที่สุดคือการตูนเพราะสนุก โดยมีครู เพื่อน หรือผูปกครองเปนผูแนะนํา นอกจากนี้สวนใหญนักเรียนจะ

ใชเวลาในการอานตอหนึ่งวันอยูในระดับปานกลาง โดยชอบอานหนังสือในใจเพราะสามารถอานไดเร็ว 

และนักเรียนเคยอานหนังสือใหคุณแมฟงและรูสึกสนุก 

                    นักเรียนคนที่ 4  มีความเห็นวาทักษะการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากและเปน

ทักษะที่งายและสนุก และความสามารถของตนเองในการอานก็อยูในระดับดีมาก หนังสือที่ชอบอาน

มากที่สุดคือการตูนเพราะสนุก โดยมีครู เพื่อน หรือผูปกครองเปนผูแนะนํา นอกจากนี้สวนใหญ

นักเรียนจะใชเวลาในการอานตอหนึ่งวันอยูในระดับปานกลาง โดยชอบอานหนังสือในใจเพราะรูสึก

เงียบดี และนักเรียนเคยอานหนังสือใหนองฟงและรูสึกสนุก 
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ตอนที่ 2 ขอมูลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ผูวิจัยไดทําการทดสอบนักเรยีนกลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบ

ของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ใชสอบวัดระดับมาตรฐานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของ

โรงเรียนอัสสมัชัญแผนกประถมที่ไดรับการพัฒนาและหาความเชื่อม่ันแลว ผลการทดสอบสามารถสรุป

ไดตามปรากฏในตาราง 3  

ตาราง 3 ผลการทดสอบวัดระดับมาตรฐานการอานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จาก

แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

 
1.แบบทดสอบการออกเสียง 

(14 คะแนน) 

2. แบบทดสอบความสามารถในดานความเขาใจใน

เนื้อหาที่อาน (6 คะแนน) 
แบบทดสอบการอาน 

นักเรียน

คนที่ 1 

นักเรียน

คนที่ 2 

นักเรียน

คนที่ 3 

นักเรียน

คนที่ 4 

นักเรียน

คนที่ 1 

นักเรียน

คนที่ 2 

นักเรียน

คนที่ 3 

นักเรียน

คนที่ 4 

คะแนนกอนการทดลอง 4 6 7 8 3 1 2 3 

คิดเปนรอยละ 29 43 50 57 50 16 33 50 

คะแนนหลังการทดลอง 9 10 11 11 5 5 5 6 

คิดเปนรอยละ 64 71 79 79 83 83 83 100 

 

ผลจากการวิเคราะหพบวา ผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนทั้ง 4 คน 

กอนเขารับการทดลองยังไมผานเกณฑตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ระดับรอยละ 60 ของ

คะแนนสอบในแตละดาน โดยที่นักเรียนทั้ง 4 คน สอบไดคะแนนการออกเสียงอยูในชวงรอยละ 29-57 

และคะแนนการอานเพื่อความเขาใจอยูในชวงรอยละ 16 – 50 อยางไรก็ตาม หลังจากการทดสอบการ

อานอีกครั้งหลังการทดลอง พบวา ความสามารถในการอานของนักเรียนทั้ง 4 คน ทั้งในดานการอาน

ออกเสียงและการอานเพ่ือความเขาใจ มีการพัฒนาขึ้นจนสามารถผานเกณฑการอานตามหลักสูตร

ของโปรแกรมภาษาอังกฤษได โดยที่นักเรียนทั้ง 4 คน สอบไดคะแนนการออกเสียงอยูในชวงรอยละ 

64-79 และคะแนนการอานเพื่อความเขาใจ อยูในชวงรอยละ 83 – 100  
ตอนที่ 3 ขอมูลแสดงพฤติกรรมและพัฒนาการในการอานของนักเรียน 
ในสวนของขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการในการอานของนักเรียน ผูวิจัยใชการสังเกตและ

บันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการอาน 4 ชุดตามรูปแบบการสอนที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา

ของการทดลอง คือ 

ชุดที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานเสียงของตัวอักษร (สัปดาหที่ 2-5)  

ชุดที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานการผสมเสียงและการออกเสียงในคํา (สัปดาหที่ 6-9)  
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ชุดที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร 

(สัปดาหที่ 10-12)  

ชุดที่ 4 แบบสังเกตพฤติกรรมการอานเพื่อความเขาใจ (สัปดาหที่ 13-15)  

 ผลจากการวิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมการอานทั้ง 4 ชุดสามารถสรุปขอมูลพฤติกรรม

และพัฒนาการในการอานของนักเรียนปรากฏตามตารางที่ 4-9 ดังนี้ 

1. ผลการสังเกตพฤติกรรมการอานเสียงของตัวอักษร สามารถแบงออกเปน 2 หัวขอดังนี้ 

 1.1 ผลการสังเกตพฤติกรรมการอานเสียงพยัญชนะ  

       หลังจากที่ผูวิจัยไดสอนวิธีการอานออกเสียงคําโดยการควบเสียงพยัญชนะตนและ

เสียงทายพยางค รวมถึงเสียงพยัญชนะแบบทวิอักษรแลว ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอาน

เสียงพยัญชนะของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 2-5 โดยแบงเปน 1). การบันทึกความสามารถในการออก

เสียงพยัญชนะในคํา โดยบันทึกในรูปแบบรอยละของการออกเสียงที่ถูกตอง ซึ่งคํานวณจากคําทั้งหมด 

26 คําที่คัดเลือกมาใหนักเรียนอานในแตละสัปดาห โดยแบงเปนคําที่ออกเสียงตนพยางค 10 คํา เสียง

ทายพยางค 10 คํา และเสียงตนและทายพยางค 6 คํา ทั้งนี้เกณฑการประเมินโดยการนับคําที่นักเรียน

อานออกเสียงถูกตองและชัดเจนเปน 1 คะแนน และ 2). การบันทึกพฤติกรรมในการออกเสียง

พยัญชนะในคําของนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการในการอานของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 2-5 โดยผูวิจัยใช

เครื่องหมายทางสัทศาสตร (ดูภาคผนวก ง) แทนเสียงที่นักเรียนออกในการบันทึกผล ซึ่งผลการบันทึก

ปรากฏตามตาราง 4 ดังนี้ 

ตาราง 4 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการในการอานออกเสียงพยัญชนะ 

 
ความถูกตองในการออกเสียง (รอยละ)ต้ังแตสัปดาหที่ 2-5 1.ความสามารถ

ในการอานออก
เสียงพยัญชนะ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 

สัปดาห 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

1. การออกเสียง 
 -  เสียงตนพยางค

(qu,wh,bl,dr,st) 
30 60 70 80 40 50 60 70 30 60 70 80 60 70 80 100 

-  เสียงทายพยางค 

(nk,mp,nt,st,lk) 
40 50 60 70 50 60 70 80 40 50 80 90 60 80 80 100 

-  เสียงตนและทาย

พยางค 

(ch,sh,th) 

66 66 83 83 50 50 66 83 50 50 66 83 66 66 83 83 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 
2.  พฤติกรรมการอานออกเสียงพยัญชนะ 
คนที่ 1 ออกเสียงพยัญชนะแตละตัวชัดเจน แตบางคร้ังเวลาควบเสียงจะควบชา ทําใหเสยีงบางเสียงไมไดออกเปน

เสียงควบ เชน ออกเสียง คําวา string เปน /s/-/trɪŋ/ แตเมื่อไดฝกฝนการควบเสยีงมากข้ึน ทําใหนักเรียนสามารถ

ออกเสียงควบไดถูกตอง อยางไรก็ตามบางครั้งนักเรียนยังคงไมรอบคอบและระมัดระวังในการดูรูปพยัญชนะทาย

พยางคในการออกเสียง ทําใหออกเสียงไมถูกตองหรือไมชัดเจน เชน ออกเสียงคําวา blink เปน /blɪŋ/ 

คนที่ 2 บางครั้งไมออกเสียงควบตัว l หรือ r ทําใหออกเสียงคําไมถูกตอง เชน อานคําวา black เปนคําวา back  

เนื่องจากไมสังเกต ตัว l หรือ r ใหรอบคอบ แตหลังจากใหทําทาประกอบเสียงตัวอักษร นักเรียนก็อานออกเสียงผิด

นอยลง และออกเสียง /θ/ เปนเสียง /d/  ในชวงแรก เชน อานคําวา teeth เปน /tiːd/ แตหลังจากการสอนการวาง

ตําแหนงลิ้นแลว สามารถอานไดถูกตองมากขึ้น 

คนที่ 3 ไมคอยเขาใจการออกเสียงควบในชวงแรกทําใหออกเสียงควบไมได เชน ออกเสียง /q/ และ /w/ ไดถูกตอง แต

เมื่อออกเสียงรวมกันกลับออกเสียงเปน /kwɪ/ หลังจากการฝกออกเสียงควบอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนสามารถออก

เสียงไดถูกตอง และบางครั้งนักเรียนออกเสียง /tʃ/ และ /ʃ/ สลับกันเนื่องจากไมรอบคอบและระมัดระวังในการดูรูป

พยัญชนะ เชน คําวา shall เปน /tʃəl/ 

คนที่ 4 เขาใจการออกเสียงควบและสามารถทําไดถูกตองและชัดเจน จะมีการอานผิดและไมชัดบางเนื่องจากอาน

เร็วและไมรอบคอบ เชน อานคําวา silk เปนคําวา sick และคําวา milk อานเปน /mɪl/ และบางครั้งออกเสียง /ʃ/ 

ออกเปนเสียง /tʃ/  เชน ออกเสียง cash เปน /kætʃ/ แตเมื่อนักเรียนไดเรียนรูความแตกตางของเสียงทั้ง 2 โดยใช

ทาทางประกอบ ทําใหการออกเสียงที่ไมถูกตองลดนอยลง 

  

   ผลจากการวิเคราะหพบวา ในระยะแรกนักเรียนทุกคนยังมีปญหาการออกเสียงควบ

พยัญชนะควบ เชน นักเรียนคนที่ 1 ออกเสียงควบชาทําใหการออกเสียงยังไมถูกตอง นักเรียนคนที่ 2 

บางครั้งไมออกเสียงควบตัว l หรือ r และออกเสียง /θ/ เปนเสียง /d/  ในขณะที่นักเรียนคนที่ 3 ไมคอย

เขาใจวิธีการออกเสียงควบ และออกเสียง /tʃ/ และ /ʃ/ สลับกัน และนักเรียนคนที่ 4  จะมีการอานผิดและ

ไมชัดบางเนื่องจากอานเร็วและไมรอบคอบ และบางครั้งออกเสียง /ʃ/ ออกเปนเสียง /tʃ/   
                 อยางไรก็ตาม หลังจากที่นักเรียนไดฝกฝนและแกไขปญหาการอานออกเสียงตามวิธีการที่

เนนการฝกฝนอยางตอเนื่องใหนักเรียนออกเสียงตนและทายพยางคใหชัดเจนและถูกตอง(นักเรียนคนที ่

1 และ 3) และการใชทาทางประกอบการจําแนกเสียง (นักเรียนคนที่ 2 และ 4) นักเรียนทุกคนสามารถ

พัฒนาการออกเสียงพยัญชนะควบไดถูกตองมากขึ้นตามลําดับ โดยเมื่อถึงสัปดาหที่ 5 ของการเรียน 

นักเรียนทุกคนสามารถอานคําไดถูกตองอยูที่ระหวางรอยละ 70-100 ซึ่งนักเรียนคนที่ 4 สามารถอาน

ออกเสียงตนพยางคและเสียงทายพยางคไดถูกตองทุกคําในสัปดาหสุดทายของการเรียน 

 



39 

 

 1.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงสระ  

       หลังจากที่ผูวิจัยไดสอนวิธีการอานออกเสียงสระ โดยการจัดแบงรูปสระเปนกลุม

ตางๆตามเสียงที่ออกแลว ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอานเสียงสระของนักเรียน ตั้งแต

สัปดาหที่ 2-5 และสรุปผลความสามารถในการออกเสียงสระในคํา โดยบันทึกความถูกตองในการออก

เสียงสระแตละเสียงที่มีรูปสระที่แตกตางกัน รวมถึงการบันทึกเสียงสระสวนใหญที่นักเรียนออกเสียงไม

ถูกตองตามรูปสระ  โดยใชเครื่องหมายทางสัทศาสตร (ดูภาคผนวก ง) แทนเสียงที่นักเรียนออก ซึ่งผล

ปรากฏตามตาราง 5 ดังนี้ 

ตาราง 5 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการในการอานออกเสียงสระ  

 
ความถูกตองในการออกเสียงสระ 

เสียงสระ 
Long a /eɪ/ Long e /iː/ Long I /aɪ/ Long o /əʊ/ Long u /juː/ Little 00 /ʊ/ 
รูปสระ รูปสระ รูปสระ รูปสระ รูปสระ รูปสระ 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ 

ai a-e ay ee ea ie i-e igh y oa o-e ow ue u-e ew oo u 

1 /ɪ/      /ɪ/    /ɔɪ/    /uː/   

2 /ɛ/          /uː/ /aʊ/  /uː/ /uː/   

3           /ɔː/ /ɔː/  /uː/    

4 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
�������������������������ร ะ  

เสียงสระ 
Long oo /uː/ /ɜː/ /ɔː/ /ɔɪ/ /aʊ/ 

รูปสระ รูปสระ รูปสระ รูปสระ รูปสระ 

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

oo ue ew u-e er ir ur or au aw al oi oy ou ow 

1  ( ( /ju ( ( ( /u /�/ /� ( ( ( ( (
2 ( ( ( /ju ( (   /uː/ /eɪ/      

3  /juː/ /ɪ/        ( ( ( /u� (
4 ( ( ( ( ( /�/ /u� ( ( ( ( /� ( /ə�  

  

               ผลจากการวิเคราะหพบวา ในการออกเสียงสระที่มีทั้งหมด 11 เสียง 32 รูป ของนักเรียน

ตั้งแตสัปดาหที่ 2-5 นักเรียนคนที่ 1,2,3 และ 4 สามารถออกเสียงสระไดถูกตองทั้งหมด 5,6,7และ 8 
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เสียงตามลําดับ โดยเสียงที่นักเรียนทุกคนสามารถออกเสียงไดถูกตองทุกครั้ง คือ เสียง Long e /iː/ และ 

Little oo /ʊ/  และเสียงที่นักเรียนสวนใหญ คือนักเรียนคนที่ 1, 2 และ 3 ยังคงออกเสียงไมถูกตอง คือ 

เสียง Long o /əʊ/ และเสียงที่มีลักษณะเสียงใกลเคียงกัน คือ เสียง Long u /juː/ และ เสียง Long oo 

/uː/ ที่นักเรียนมักจะออกเสียงสระ 2 เสียงนี้สลับกัน  

 2. ผลสังเกตพฤติกรรมการผสมเสียงและการออกเสียงในคํา ผูวิจัยไดบันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนในการผสมและการออกเสียงในคํา โดยบันทึกวิธี พัฒนาการ และปญหาที่พบในการอานคํา

ของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 6-9 และสามารถสรุปผลปรากฏตามตาราง 6 ดังนี้ 

ตาราง 6 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการความสามารถในการผสมเสียงและการออกเสียงในคํา  

 
ความสามารถในการผสมเสียงและการออกเสียงในคํา 

การผสมเสียง 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 

1.การผสมเสียงพยัญชนะกับ

พยัญชนะ  

    

1.1 วิธีที่นักเรียนใชในการผสม

เสียง 

ในสัปดาหแรกใชนิ้วชี้

พยัญชนะทีละตัวและ

ออกเสียงจึงผสมเสียง 

แตหลังจากฝกการผสม

เสียงในใจแลว ไมใชนิ้ว

และออกเสียงไดเร็วขึ้น 

ในชวงแรก ออกเสียง

พยัญชนะทีละตัว พรอม

ทําทาทางประกอบ แลว

จึงผสมเสียง แตเมื่อมี

ความชํานาญในการ

ผสมเสียงแลวจึงไมไดทํา

ทาทางประกอบและออก

เสียงไดเร็วขึ้น 

ออกเสียงพยัญชนะทีละ

ตัวแลวจึงผสมเสียงทุก

ครั้งตลอดชวงการฝก 

โดยเนนเสียงตัวแรกดัง

และเสียงตัวที่เหลือเบา

ลง หลังจากชํานาญแลว

จึงออกผสมเสียงในใจ 

ทําใหอานคําไดเร็วขึ้น 

ออกเสียงพยัญชนะทีละ

ตัวแลวจึงผสมเสียงทุก

ครั้งตลอดชวงการฝก

โดยเนนเสียงตัวแรกดัง

และเสียงตัวที่เหลือเบา

ลง หลังจากชํานาญแลว

จึงออกผสมเสียงในใจทํา

ใหอานคําไดเร็วข้ึน 

1.2 ปญหาในการผสมเสียง 

- จําเสียงตัวอักษรไมได 
ไมพบปญหา ไมพบปญหา ไมพบปญหา ไมพบปญหา 

- อื่นๆ  

- 

ในชวงแรก ผสมเสียงชา

เนื่องจากทําทาทาง

ประกอบเสียง 

- - 

2.การผสมเสียงพยัญชนะกับ

สระ  

    

2.1 วิธีที่นักเรียนใชในการผสม

เสียง 

ในชวงแรก ใชนิ้วชีแ้บง

พยัญชนะและสระทีละ

ตัวเพื่อออกเสียง แลวจึง

ผสมเสียงพรอมทํา

ทาทางในบางครั้ง แต

หลังจากนั้นใชการผสม

เสียงในใจแลวจึงออก

เสียงทําใหอานคําไดเร็ว

ขึ้น 

ในชวงแรก ออกเสียง

พยัญชนะและสระทีละ

ตัวแลวจึงผสมเสียง

พรอมทําทาทางใน

บางครั้ง แตหลังจากนั้น

ใชการผสมเสียงในใจ

แลวจึงออกเสียงทําให

อานคําไดเร็วข้ึน 

ในชวงแรก แบงเสียง

พยัญชนะและสระทีละ

ตัวแลวผสมเสียงโดยการ

ออกเสียงดัง แตหลังจาก

นั้นใชการผสมเสียงในใจ

แลวจึงออกเสียงทําให

อานคําไดเร็วขึ้น 

ผสมเสียงพยัญชนะและ

สระในใจแลวจึงออก

เสียงคํา ทําใหอานคําได

เร็ว 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ความสามารถในการผสมเสียงและการออกเสียงในคํา 
การผสมเสียง 

คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 

2.2 ปญหาในการผสมเสียง     

- จําเสียงตัวอักษรไมได เสียงสระที่เรียนในชวง

หลังที่มรีูปสระหลายรูป 

เชน เสียง /ɔː/ ทําใหจํา
รูปและเสียงไมไดทุกตัว 

เสียงสระที่มีเสียง

ใกลเคียงกัน คือ Long u 

/juː/ และ Long oo 

/uː/ ทําใหออกเสียง
สลับกันบอยครั้ง 

เสียงสระที่มีเสียง

ใกลเคียงกัน คือ Long u 

/juː/ และ Long oo 

/uː/ ทําใหออกเสียง
สลับกันบอยครั้ง 

จําเสียงสระบางเสียงที่

เรียนในชวงหลังไมคอย

ได เชน เสียง /ɜː/  

- อื่นๆ  มีการทําทาทางประกอบ

เสียงสระในบางครั้ง เชน 

เสียง /aʊ/ รวมถึงการ
เทียบเสียงและรูปสระ

ของช่ือเลนของตนเอง 

เพื่อชวยทําใหจําและ

ผสมเสียงถูกตองมากขึ้น 

เชน Tue – cue - fuel 

มีการทําทาทางประกอบ

เสียง เชน เสียง /ɔɪ/ 
รวมถึงการเทียบเสยีง

และรูปสระของชื่อเลน

ของตนเองในบางครั้ง

เพื่อชวยจําและผสม

เสียงถูกตองมากขึ้น  

เชน Boat – coat - goat 
 

อานเสียงคอย และอาน

ผิ ด ค อ น ข า ง ม า ก ใ น

ชวงแรก เพราะไมคอย

ผ ส ม เ สี ย ง ส ร ะ แ ล ะ

พยัญชนะในคํา โดยอาน

ทั้งคําตามความเคยชิน  

แตเมื่อไดฝกฝนการอาน

แบบผสมเสียงมากขึ้นจึง

อานไดถูกตองและมั่นใจ

มากขึ้น 

อานคําไดเร็วและชัดเจน 

แตจะอานผิดเพราะไม

คอยผสมเสียง โดยการ

อานทั้งคําตามความเคย

ชิน แตเมื่อไดฝกฝนการ

อานแบบผสมเสียงมาก

ขึ้ น  จึ งอ านไดถูกต อง

มากขึ้น 

 

                 ผลจากการวิเคราะหพบวา นักเรยีนทุกคนสามารถจําเสียงพยัญชนะไดถูกตองทุกตัว และในสวน

การผสมเสียงพยัญชนะกับพยัญชนะนักเรียนคนที ่ 3 และ 4 ไมมีปญหาในการผสมเสียง เนื่องจากใชวิธีการ

เนนเสียงตัวแรกใหดงัและเสียงตัวทีเ่หลือใหเบาลง และเมื่อนักเรียนฝกฝนทักษะนีจ้นชํานาญแลวจงึผสมเสียง

ในใจทําใหสามารถอานคําไดเร็วขึ้น ซึง่นักเรยีนคนที ่ 4 ไดใชทักษะนี้ในการผสมเสียงพยัญชนะและสระดวย 

ทําใหนักเรียนสามารถผสมและอานคําที่มีเสยีงพยัญชนะและสระไดรวดเรว็เชนกัน  

 อยางไรก็ตามในการผสมเสียงพยัญชนะและสระของนักเรียนคนที ่ 1,2 และ 3 พบวา ในชวง

แรก นักเรียนยังมีปญหาในการผสมและออกเสียงคําไดชา เนื่องจากนักเรียนใชนิ้วชี้พยัญชนะและสระที

ละตัวเพื่อออกเสียงแลวจึงผสม (นักเรียนคนที ่1) และการทําทาทางประกอบการออกเสียงพยัญชนะและ

สระทุกตัวในคาํ (นักเรียนคนที่ 2) รวมถึงการแบงเสียงพยัญชนะและสระทีละตัวแลวผสมเสียงโดยการ

ออกเสียงดัง (นักเรียนคนที ่ 3) แตหลังจากที่นักเรียนฝกฝนการผสมเสยีงในใจอยางตอเนื่องแลว ทําให

นักเรียนทัง้ 3 คนสามารถออกเสียงและอานคําไดรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการออกเสียงชาแลว 

ยังพบวาในชวงแรกนักเรียนยังมีปญหาในการจําเสียงสระที่เรยีนในชวงทายไมคอยได (นักเรียนคนที ่1 และ 4) 

นอกจากนีน้ักเรียนยงัไมสามารถออกเสียงคําไดถูกตองเนื่องจากปญหาในการจดจําเสียงสระที่มีเสียง

ใกลเคียงกันทําใหออกเสียงสลับกัน (นักเรียนคนที่ 2 และ 3) ซึ่งหลังจากใหนักเรียนฝกฝนการออกเสียง
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และใหนักเรียนนําทาทางมาประกอบการชวยจําเสียง รวมถึงการใชเสียงและรูปสระในชื่อเลนของตน

ชวยเทียบเคียงเสียงในการจดจํา ทําใหนกัเรียนสามารถจําเสียงสระไดมากขึ้น และในสวนของการออก

เสียงไมถูกตองพบวา ในชวงแรกนักเรียนอานออกเสียงคําไมถูกตองในบางครัง้เนื่องจากการไมผสมคํา แตใช

การอานคําทั้งคําตามความเคยชิน (นักเรียนคนที ่3 และ 4) แตเมื่อไดรับการฝกฝนการผสมเสียงแลว นักเรียน

สามารถอานไดถูกตองมากขึ้น  

3. ผลสังเกตพฤติกรรมการอานคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร  

     ผูวิจัยไดใหนักเรียนอานคําทั้ง 60 คําและคัดเลือกคําจํานวน 41 คํา จากทั้งหมด 60 คํา  

(ดูภาคผนวก ข) มาสอนการออกเสียง ซ่ึงคําที่เหลืออีก 19 คํา เปนคําที่นักเรียนทุกคนสามารถอานออก

เสียงไดถูกตองแลว เชน คําวา I, he และ no เปนตน จึงไมไดคัดเลือกมาสอนการออกเสียง ผูวิจัยได

สอนและฝกฝนการอานคํามีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรคําโดยผานกิจกรรมในรูปแบบ

ตางๆ เชน การเลนบิงโก  และบันทึกพฤตกิรรมของนักเรียนในการอานคํา โดยจะสรุปบันทึกผลการออก

เสียงของนักเรียนในรูปของความถูกตองในการออกเสียงและนําเสนอเปนคารอยละ และบันทึกเสียงที่

นักเรียนอานออกเสียงไมถูกตอง โดยจะบันทึกเปนรูปคําหรือเสียงตามหลักสัทศาสตรตั้งแตสัปดาหที่      

10-12 โดยสามารถสรุปผลตามปรากฏในตาราง 7 ดังนี้ 
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ตาราง 7 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการ ความสามารถในการอานคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรง 

      กับรูปตัวอักษร  

  

ความถูกตองในการออกเสียงคํา 
คํา 

นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 
สัปดาห 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 

1. was where were waste          

2. are    /eɪ/         

3. your    you         

4. come       com      

5. some       so      

6. said say            

7. here hard he her          

8. there they they the          

9. they the            

10. by          be   

11. have       hair      

12. live    life         

13. give get            

14.only oily oily /ɔːla/          

15. little    letter         

16. down    do         

17. what       wat      

18. when    where         

19. why       we      

20. where were            

21. who    /ʊ/         

22. which       wit      

23. any ant        annie    

24. many       may      

25. more mo            

26. before       /biː/      

27. other older   old older older owl out outer    
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

คํา ความถูกตองในการออกเสียงคํา 
 นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 

สัปดาห 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 

28. were we where way       war where where 

29. because             

30. saw say say           

31. put    pet         

32. could cold         cow co  

33. should shin         shot shout shout 

34. would woo         woo world world 

35. right    read         

36. two       wo      

37. four    for         

38. goes get   go goose goose goat go  go go ghost 

39. does desk   dose does  dose dose     

40. made mad      may      

41. their         they they they the 

รวม 22/41 35/41 36/41 28/41 38/41 39/41 28/41 38/41 38/41 34/41 35/41 36/41 

คิดเปนรอยละ 54 85 89 68 92 95 68 92 93 82 85 88 

 
ผลจากการวิเคราะหพบวานักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนในการอานคําที่มีเสียงลักษณะ

พิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรตามลําดับ โดยนักเรียนคนที่ 1, 2, 3 และ 4 พัฒนาการอานคําไดถูกตอง

จากระยะแรก (สัปดาหที่ 10) รอยละ 54, 68, 68 และ 82 เปนรอยละ 89, 95, 93 และ 88 หลังการฝก

(สัปดาหที่ 12) ตามลําดับ อยางไรก็ตามคําที่นักเรียนสวนใหญออกเสียงไมถูกตองจะเปนคําที่มีการ

สะกดคลายกันกับคําที่นักเรียนออกเสียงผิด ไดแก คําวา were ออกเสียงเปนคําวา where และคําวา 

other ออกเสียงเปนคําวา older และ outer เปนตน ซึ่งการสะกดที่คลายกันนี้ทําใหนักเรียนจําสับสน

และยังคงออกเสียงไมถูกตอง 

4. ผลสังเกตพฤติกรรมการอานเพื่อความเขาใจ  

     หลังจากที่ผูวิจัยไดสอนกลวิธีในการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่องใหกับนักเรียนแลว 

ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอานของนักเรียนในแตละสัปดาหตั้งแตสัปดาหที่ 13-15 โดย
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การบันทึกแบงออกเปน 6 หัวขอ คือ 1.) พฤติกรรมการอาน 2.) ความเขาใจในเนื้อหาที่อาน 3.) กลยุทธ

ในการอาน ซึ่งทั้ง 3 หัวขอนี้จะเปนการบันทึกพฤติกรรมที่พบและไมพบในอานของนักเรียน และในสวน

หัวขอที่ 4-6 จะเปนการบันทึกพฤติกรรมการอานแบบปลายเปดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทําไดดี สิ่งที่ตอง

ปรับปรุง และความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งเปนการบันทึกแบบความเรียงและสามารถสรุปผลปรากฏตาม

ตาราง 8-9 ดังนี้ 

ตาราง 8 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการ ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ ในหัวขอที่ 1-3 

 
พฤติกรรมและความสามารถการอาน นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 

สัปดาห 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 

1. พฤติกรรมการอาน             

- ขอความชวยเหลือ (Appeals)   - -  - -  - - - - - 

- ใชนิ้วชี้คําในการอาน (Finger points)  - - - - - - - - - - - 

- แกไขการอานคําดวยตัวเอง (Self-correction)             

- อานซ้ํา (Re-read)             

2. ความเขาใจในเนื้อหาที่อาน             

- เคาโครงเรื่อง (Plot) - - - - -  -   -   

- สถานที่/เวลา (Setting)             

- การแกไขปญหา (Solution)  - -  - -  -   -   

- ขอคิดที่ไดจากเรื่อง (Moral) - - - - - - - -  - -  

- ตัวละคร (Characters)             

- ปญหาในเรื่อง (Problems) - -  - -        

- ตอนจบ (Endings) - -  -         

3. กลยุทธในการอาน             

3.1 การเดาความหมายของคําศัพท             

- การอานซ้ํา (Re-read)              

- การอานขาม (Skip) - - -          

- การอานออกเสียง (Sound out)             

- การเดาความหมายจากบริบท (Guess)    -   -      

- ขอความชวยเหลือ (Ask for help) - - -  - -  - - - - - 

3.2 วิธีที่ใชในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน             

- การคาดการณ (Prediction)  - -  - -  - -  -   

- ความรู/ประสบการณเดิม (Background knowledge) - -  -   - -  -   

- ภาพประกอบ (Pictures used)             

- การเชื่อมโยงขอมูล (Connecting) - - - - - - - -  - -  

- การอางอิง (Inferences)  - - - - - - - - - - -  

- การสรุปความ (Inferences) - -  - -  -   -   

- ทําความเขาใจเนื้อเรื่องดวยตัวเอง (Self-correction) - -  - -        
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ตาราง 9 ขอมูลพฤติกรรมและพัฒนาการ ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจในหัวขอที่ 4-6  

 
พฤติกรรมและความสามารถการอาน 

4. ส่ิงที่ทําไดดี นักเรียนคนที่ 1มีความตั้งใจในการอาน 

 นักเรียนคนที่ 2 รูจักการสังเกตคําสําคัญจากคําถามเพ่ือหาคําตอบในเนื้อเรื่อง เชน ในคําถามมีคําวา favorite 

lunch จึงกลับไปอานเรื่องอีกครัง้เพื่อคนหาคํานี้และตอบคําถาม 

 นักเรียนคนที่ 3มีความรอบคอบในการอาน และรูจักการสังเกตคําสําคัญจากคําถามเพ่ือหาคําตอบในเนื้อเรื่อง 

 นักเรียนคนที่ 4 1. สามารถสรุปเนื้อเรื่องที่อานไดรวดเร็วและถูกตองโดยการแปลความหมายโดยรวมของเรือ่ง 2. ใช

การออกเสียงคําชวยในการเดาศัพทโดยเทียบเคียงเสียงกับคําที่รูจัก เชน นักเรียนรูจัก คําวา snorkeling และเมื่อผสม

เสียงอานคําน้ีไดทําใหรูความหมายของคํา 

5. ส่ิงที่ตอง
ปรับปรุง 
 

นักเรียนคนที่ 1 - 1. บางครั้งใชการสรางเรื่องราวเพ่ิมเติมจากความคิดของตนเองทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องไม

ถูกตอง เชน นักเรียนชอบเลนฟุตบอลจึงคิดวาตัวละครในเรื่องชอบเลนฟุตบอลเชนกัน  2.ใชเวลาในการอานคอนขาง

นาน เนื่องจากใชน้ิวชี้ในการอานคําในชวงแรก แตเมื่อฝกฝนการอานแบบกวาดสายตา ทําใหไมไดชี้นิ้วในการอานคํา

อีก 

 นักเรียนคนที่ 2 มีความสับสนในคําสําคัญของคําถาม เชน where และ when ทําใหนักเรียนเขาใจความหมายของ

คําถามไมถูกตอง แตหลังจากใหทําแบบฝก Question Words เพื่อทบทวนความหมาย ทําใหสามารถแปล

ความหมายไดถูกตอง 

 นักเรียนคนที่ 3 บางครั้งใชการสรางเรื่องราวเพิ่มเติมจากความคิดของตนเองทําใหเขาใจเนื้อเรื่องไมถูกตอง แตเมื่อ

ฝกใหสรุปเคาโครงเรื่องใหมากขึ้น จึงสามารถตอบคําถามไดถูกตองตามเนื้อเรื่อง 

 นักเรียนคนที่ 4 ไมรอบคอบในการอาน ทําใหบางครั้งตีความเนื้อเรื่องไมถูกตอง เชน การอานเรื่อง The Hottest 

Day Ever ในเนื้อเรื่อง ตูเย็นในบานไมทํางานเนื่องจากชํารุด แตเครื่องใชไฟฟาอื่นๆไมทํางานเนื่องจากไฟฟาดับ แต

นักเรียนกลับตอบคําถามวาเครื่องใชไฟฟาทุกอยางในบานชํารุดจึงไมทํางานเนื่องจากไมอานใหรอบคอบกอนตอบ

คําถาม 

6. ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

นักเรียนคนที่ 2 บางครั้งไมคอยมีสมาธิในการอาน เชน ชอบขีดเขียนลวดลายตางๆในแบบฝก     

นักเรียนคนที่ 4 มีความรูเรื่องคําศัพทดีทําใหสามารถเขาใจเนื้อเรื่องไดอยางละเอียดและถูกตอง 

 

ผลจากการวิเคราะหตามตารางขางตนสามารถสรุปความสามารถในการอานเพ่ือความ

เขาใจของนักเรียนออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

1. พฤติกรรมการอาน  

นักเรียนทุกคนมีการแกไขการอานคําดวยตัวเอง รวมถึงมีการอานคําหรือประโยคซ้ําเพ่ือ

หาคําตอบ โดยในชวงแรกนักเรียนคนที่ 1, 2 และ 3 มีการขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการอาน 

และมีเพียงนักเรียนคนที่ 1 ที่ใชนิ้วชี้คําในการอานทําใหใชเวลาในการอานคอนขางนาน แตหลังจากได

ฝกฝนทักษะการอานอยางสม่ําเสมอทําใหนักเรียนคนที่ 1, 2 และ 3 สามารถอานไดดวยตัวเอง และ

นักเรียนคนที่ 1 สามารถอานไดรวดเร็วขึ้นโดยไมตองใชนิ้วชี้คําเนื่องจากใชทักษะการอานแบบกวาด

สายตาแทน 
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                   นอกจากนี้นักเรียนคนที่ 1 ยังมีความตั้งใจในการอานที่ดี ในขณะที่บางครั้งนักเรียนคนที่ 2 

ไมคอยมีสมาธิในการอาน เนื่องจากชอบชอบขีดเขียนลวดลายตางๆในแบบฝก ในสวนของนักเรียนคน

ที่ 3 มีความรอบคอบในการอานเนื้อเรื่องและคําถาม ในขณะที่นักเรียนคนที่ 4 ยังขาดความรอบคอบ

ในการอาน ทําใหบางครั้งนักเรียนตีความเนื้อเรื่องไมถูกตอง  

2. ความเขาใจในเนื้อหาที่อาน  

นักเรียนทุกคนสามารถบอกถึงสถานที่ เวลา ปญหาและการแกไขปญหา ตัวละครและ

ตอนจบในเรื่องไดเมื่อจบการเรียนในสัปดาหที่ 12 และนักเรียนคนที่ 2, 3 และ 4 สามารถสรุปเคาโครง

เรื่องไดดวยเชนกัน และมีเพียงนักเรียนคนที่ 3 และ 4 ที่สามารถสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อานได

โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 4 ที่สามารถสรุปไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

3. กลยุทธในการอาน 

       3.1  การเดาความหมายของคําศัพท  

      นักเรียนทุกคนจะอานซ้ําคําที่ไมแนใจความหมาย โดยการพยายามอานออกเสียงคํา 

เพื่อเปรียบเทียบเสียงที่ใกลเคียงกับคําที่นักเรียนรูจัก โดยในระยะแรกนักเรียนคนที่ 2 และ 3 จะขอความ

ชวยเหลือดวยการถามความหมายของคําศัพทในเนื้อเรื่อง แตเมื่อนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอานมาก

ข้ึน นักเรียนจึงสามารถอานเนื้อเรื่องไดดวยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนทุกคนสามารถใชทักษะการเดา

ศัพทจากบริบทใกลเคียงไดเมื่อจบการเรียนในสัปดาหที่ 14 ในขณะที่มีเพียงนักเรียนคนที่ 1 ที่ไมไดใช

ทักษะการอานขามคําเพื่อเดาความหมายของศัพท และมีเพียงนักเรียนคนที่ 4 ซึ่งมีความรูคําศัพทดีจึง

สามารถเทียบเคียงเสียงของคําบางคําที่ใชทับศัพทระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กับความรูศัพท

ของตนเองและทําใหรูความหมายของคําเหลานั้นไดถูกตอง  

                   3.2  วิธีที่ใชในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน 

      จากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนทุกคนใชรปูภาพประกอบเพื่อชวยในการทําความ

เขาใจเนื้อเรือ่งที่อานเรื่องทุกครัง้ โดยในระยะแรกนักเรียนทกุคนยังไมไดใชทักษะการคาดการณเนื้อเรื่อง การ

ใชความรูหรือประสบการณเดมิ การเชือ่มโยงขอมูลในการอาน การอางอิงและการสรุปความมาใชในการอาน 

และในบางครัง้นักเรียนมีการใชการสรางเรื่องราวเพ่ิมเติมจากความคดิของตนเอง (นักเรียนคนที่ 1 และ 3) ซึง่

หลงัจากการฝกฝนใหนักเรียนสรุปเคาโครงเรื่องใหมากขึ้น นักเรียนจงึสามารถตอบคําถามถูกตองตามเนื้อเรื่อง

ได นอกจากนีน้ักเรียนยังมคีวามสับสนในคาํสําคญัของคําถาม (นักเรียนคนที ่ 2) แตหลังจากใหทําแบบฝก 

Question Words เพื่อทบทวนความหมายแลว นักเรียนสามารถแปลความหมายของคําถามไดถูกตอง 

อยางไรก็ตามหลังจากที่นักเรียนไดฝกฝนการใชทักษะการอานตางๆมากขึ้นแลว พบวานักเรียนทกุคน

สามารถใชทักษะการคาดการณ การสรุปความและการทําความเขาใจเรื่องดวยตนเองได รวมถึงนักเรียน

รูจักการสังเกตคําสําคัญจากคําถามเพื่อชวยหาคําตอบจากเนื้อเรื่องได (นักเรียนคนที่ 2 และ 3)  นอกจากนี้
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นักเรียนยังสามารถใชทักษะการเชื่อมโยงขอมูลในการอานได (นักเรียนคนที่ 3 และ 4) รวมถึงการใช

ทักษะการอางอิงเนื้อเรื่องและสามารถทําความเขาใจเนื้อเรื่องไดรวดเร็วและถูกตองโดยการแปล

ความหมายโดยรวมของเรื่อง (นักเรียนคนที4่) 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนจอลลี โฟนิคส เพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคีวามสามารถในการอานไมถึงเกณฑตามหลักสูตรในหลกัสูตร

โปรแกรมภาษาอังกฤษ ผูวิจัยขอสรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้       

 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาผลการใชชุดการสอนจอยลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการ  

เรียนรูโดยผูวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลการอานไมเปนไป

ตามเกณฑการอานของโครงการภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากร  

                        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2  ของโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมที่มีผลการสอบอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ        

ต่ํากวารอยละ 60 ซึ่งไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 4 หองรวม 10 คน 
2.  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่ เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถในการอานไมผานเกณฑการอานตามหลักสูตรของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

(ดูภาคผนวก ก) โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก คัดเลือกมาจํานวน 4 คน  
3.  ระยะเวลาในการทดลอง 

การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลา 15 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โดยทําการ

ทดลองนอกเวลาเรียน โดยแบงการสอนออกเปนวันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน รวมทั้งหมด 37.5 

ชั่วโมง  
4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
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1. แผนการสอนตามหลักการของจอยลี โฟนิคส (ภาคผนวก ข) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 

4 ระยะ ไดแก การสอนการออกเสียง การผสมเสียง การออกเสียงคําที่ทีม่ีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรง

กับรูปตัวอักษร และการอานเพื่อความเขาใจ ตามลําดับ 

2. แบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที ่2 ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ไดผานการหาคาอํานาจจําแนกคาความเชื่อม่ัน เพื่อนํามาใช

สอบวัดระดับความสามารถในการอานของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งกอนและหลังการทดลอง 

3. เกณฑประเมินความสามารถในการอานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจ แบงเปน 2 

สวนคือ เกณฑการประเมินความสามารถในดานความถูกตองและชัดเจนในการอานออกเสียงดัง และเกณฑ

การประเมินความสามารถในดานความเขาใจในเนื้อหาที่อาน โดยนักเรียนจะตองสามารถสอบไดคะแนนไม

ต่ํากวารอยละ 60 ในแตละดาน 

4. แบบสัมภาษณเจตคติของนกัเรียน เปนแบบสัมภาษณเพื่อดูขอมูลพ้ืนฐาน ปจจัยและ

ทัศนคติของนักเรียนทีม่ีผลตอความสามารถในการอานหนงัสือภาษาอังกฤษของนักเรียน แบบสัมภาษณนี้ แบง

ขอคําถามออกเปน 2 สวน คือ 1. แบบคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว โดยมีรูปแบบคําถามเปนแบบปลายเปด

รวมทัง้หมด 12 ขอ และ  2. แบบคําถามเกี่ยวกับเจตคติในการอาน โดยมรีูปแบบคําถามเปนแบบเลือกตอบ 6 ขอ 

และแบบปลายเปด 3 ขอ รวมทัง้หมด 9 ขอ 

5. แบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล เปนการบนัทึกเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการอานของนักเรยีนในดานการอานออกเสียงและการอานเพ่ือความเขาใจ และเพ่ือบันทึก

ความกาวหนาในการอานของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยจะมีการบันทึกทุกคาบการสอน 
5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

       ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

5.1 คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลการอานไมถึงเกณฑการอานตาม

หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลากนักเรียนมา 2 หองจากจํานวน

หองเรียนทั้งหมด 4 หอง ไดนักเรียนที่มีผลการอานไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน  

5.2 นําคะแนนจากการทดสอบที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถในการอานของ
โปรแกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลากเลือก

หองเรียนมา 1 หองจากทั้งหมด 4 หอง  และนําเอาผลคะแนนการทดสอบนี้มาหาคาอํานาจจําแนกและ

หาคาความเชื่อมั่น และปรับปรุงขอที่ยังไมไดคุณภาพ แลวจึงนํามาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  

5.3 นําแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงแลวมาทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลอง โดยนําผลสอบที่ไดมาวิเคราะหโดยใช

เกณฑการประเมินความสามารถในการอานตามวัตถุประสงคของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ตั้งไว 



51 

5.4 ดําเนินการทดลองระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 1) ผูวิจัยทําการสัมภาษณนักเรียนเพื่อดู

ขอมูลพ้ืนฐาน ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนังสือภาษาอังกฤษของนักเรียน 

5.5 ดําเนินการทดลองระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 2-15) ผูวิจัยทําการสอนตามแผนการสอนที่ได

วางไวเพ่ือพัฒนาการอานของนักเรียน สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการอาน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม

การอานรายบุคคลเพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาที่พบในการอาน โดยนําขอมูลที่ไดมาปรับเปลี่ยน

รูปแบบการสอนในบางสวนเพื่อใหสอดคลองกับปญหาการอานของนักเรียน 

5.6 ทําการทดสอบความสามารถในการอานของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่นักเรียนไดทดสอบ

กอนเขาการทดลอง 

5.7 รวบรวมขอมูลจากผลการทดสอบ แบบสัมภาษณเจตคติของผูเรียน แบบสังเกต

พฤติกรรมการอานรายบุคคล และวิเคราะหขอมูลที่ได 

5.8 รายงาน สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1. การสอบกอนและหลังการทดลอง  

                          วิเคราะหขอมูลแสดงผลแบบคารอยละ จากแบบทดสอบความสามารถในการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชเกณฑการประเมินความสามารถในการอานตามวัตถุประสงคของ

โปรแกรมภาษาอังกฤษ และนําผลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบเพ่ือดู

พัฒนาการดานการอานของนักเรียน 

2. การทดลองในระยะที่ 1 (สัปดาหที่ 1) 

                           วิเคราะหขอมูลแสดงผลเปนความเรียง จากขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ เพื่อแสดง

ขอมูลพ้ืนฐาน ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานหนงัสือภาษาอังกฤษของนักเรียน  

  3. การทดลองในระยะที่ 2 (สัปดาหที่ 2-15) 

                         ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคลโดยแบงออกเปน 5 

ชุดดังนี ้ 

3.1 วิเคราะหขอมูลการอานออกเสียงพยัญชนะ โดยแสดงผลการอานออกเสียงที่

ถูกตองเปนคารอยละตั้งแตสัปดาหที่ 2-5 และวิเคราะหขอมูลความถูกตองในการอานออกเสียง

พยัญชนะควบตนและทายพยางค และเสียงพยัญชนะแบบทวิอักษร และสรุปผลจากการวิเคราะหเปน

ความเรียง 
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3.2 วิเคราะหขอมูลการอานออกเสียงสระ โดยแสดงผลการอานออกเสียงตาม

ความถี่ของเสียงสระที่นักเรียนออกเสียงในการอานคําตั้งแตสัปดาหที่ 2-5 และนําเสนอการวิเคราะห

ความถี่ในรูปแบบความเรียง 

3.3 วิเคราะหขอมูลการผสมและการออกเสียงในคํา โดยแสดงผลของพฤติกรรมการ

ผสมและออกเสียงคําในการอานของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 6-9 และสรุปเพื่อนําเสนอการวิเคราะหใน

รูปแบบความเรียง 

3.4 วิเคราะหขอมูลความสามารถในการอานคําที่มีลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูป

ตัวอักษร โดยแสดงผลความถูกตองของการออกเสียงคําเหลานี้ของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 10-12 และ

นําเสนอการวิเคราะหในรูปแบบความเรียง 

3.5 วิเคราะหขอมูลความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ โดยแสดงผลของ

พฤติกรรมการอานที่พบและไมพบในการอานของนักเรียนตั้งแตสัปดาหที่ 13-15 ในดานความเขาใจใน

เนื้อหาที่อาน และการกลยุทธในการอานที่นักเรียนใช ส่ิงที่นักเรียนทําไดดี สิ่งที่ตองปรับปรุง และความ

คิดเห็นเพิ่มเติม และสรุปเพื่อนําเสนอการวิเคราะหในรูปแบบความเรียง 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

    ชุดการสอนจอยลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัย สามารถ

พัฒนาการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในการ

อานออกเสียงและการอานเพื่อความเขาใจไมผานเกณฑตามหลักสูตรที่รอยละ 60 ใหผานเกณฑการอานตาม

หลักสูตรได โดยผลการทดสอบการอานออกเสียงของนักเรียนทั้งหมดกอนการทดลองอยูระหวาง  

รอยละ 29-57 และหลังการทดลองเพิ่มเปนรอยละ 64-79 และผลการทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ

ของนักเรียนทั้งหมดกอนการทดลองอยูระหวางรอยละ 16-50 และหลังการทดลองเพิ่มเปนรอยละ  

83-100  

          

อภิปรายผล 
     การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชชุดการสอนจอยลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี

ความสามารถในการอานไมถึงเกณฑตามหลักสูตรในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษจํานวน 4 คน 

ภายใน 15 สัปดาห ซึ่งผลปรากฏวา นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการอานจน

สามารถสอบผานระดับเกณฑการอานตามหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษไดภายในเวลาที่กําหนด 
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    จากการศึกษาและวิจัยชุดการสอนจอยลี โฟนิคส ที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการจัดการเรียนรูนี้ ผูวิจัยสามารถอภิปรายปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการอานของนักเรียน

เปน 2 ดานดังนี้  

1.  ดานเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรูของชุดการสอนจอยลี โฟนิคสที่ในการสอน
อาน 

2.  ดานกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ 

 
   1. ดานเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรูของชุดการสอนจอยลี โฟนิคสใน 

การสอนอาน 
         ในการสรางแผนการสอนอาน ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาและจัดรูปแบบการสอนอานตามชุด

การสอนจอยลี โฟนิคสที่ไดมีการปรับกระบวนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน โดย

ผูวิจัยไดแบงการสอนเนื้อหาออกเปน 3 หัวขอตามลําดับ คือ 1.) การออกเสียงพยัญชนะควบ เสียง

พยัญชนะแบบทวิอักษร และสระผสม 2.) การผสมและอานเสียงของสระและพยัญชนะในคํา 3.) การ

ออกเสียงคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร ซึ่งการแบงเนื้อหาออกเปน 3 ชวงการสอนนี้ 

ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสในการฝกฝนทักษะพื้นฐานจนชํานาญแลวจึงเรียนรูตอยอดไปยังทักษะตอไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคัสสิมาโน (Cusimano. 2008: Ioc. cit.)  และ    

เวคคา; และคนอื่นๆ (Vacca J.L; et al. 2003: Ioc. cit.) ที่กลาววา การสอนการอานออกเสียงตาม

หลักสัทศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองสอนอยางมีระบบขั้นตอน จากการวิเคราะหขอมูลดาน

ความสามารถในการอานของนักเรียนหลังจากเขารับการทดลอง พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียน

สามารถพัฒนาการอานออกเสียงจนสามารถผานเกณฑการอานไดมี 4 ประการดังนี้ คือ 1) กลวิธีใน

การจดจําเสียง 2) กลวิธีในการออกเสียงพยัญชนะตนและทายพยางค 3) กลวิธีในการผสมเสียง และ 

4) การสอนออกเสียงคําที่พบและใชบอยในการอาน ซึ่งเปนคําที่มีลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูป 

     1.1 กลวิธีในการจดจําเสียง  

ในการสอนการออกเสียงตามรูปแบบชุดการสอนจอยลี โฟนิคส นักเรียนจะได

เรียนเสียงพื้นฐานทั้งหมด 42 เสียงและเสียงสระผสมอีก 11 เสียง ซึ่งมีการคิดคนกลวิธีและรูปแบบเพ่ือ

ชวยนักเรียนในการจดจําเสียง โดยการออกแบบทาทางประกอบเสียงตัวอักษรแตละตัว ซึ่งแตละ

ทาทางจะมีความสัมพันธกับเสียงที่ออก เชน เสียง /l/ จะทําทายกนิ้วโปงขึ้นมาแทนอมยิ้ม และทําทา

เลียอมยิ้มพรอมออกเสียง /l/ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวานักเรียนไดใชกลวิธีดังกลาวในการชวย

จดจําเสียงไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน นักเรียนคนที่ 1 เมื่อเห็นรูปสระ ou หรือ ow ซึ่งออกเสียง /aʊ/ 

จะทําทาเหมือนโดนเข็มทิ่ม โดยการเอานิ้วชี้จิ้มนิ้วโปงแลวรอง “อาว” และนักเรียนคนที่ 4 ไดใชทาทาง
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ในการชวยจําแนกเสียงพยัญชนะแบบทวิอักษรซึ่งมีการออกเสียงที่ใกลเคียงกัน คือ เสียง /tʃ/ และ /ʃ/ โดย

การทํามือเคล่ือนไหวไปมาขางๆตัวคลายกับรถไฟวิ่ง พรอมทําเสียงคลายรถไฟเพื่อออกเสียง /tʃ/ และใช

นิ้วชี้ไปปดที่ปากและออกเสียง /ʃ/ เพื่อบอกใหทุกคนเงียบ (ดูภาคผนวก ข) วิธีการใชทาทาง

ประกอบการออกเสียงนี้ชวยใหนักเรียนสามารถจดจําเสียงไดคงทนและถูกตอง นอกจากนี้นักเรียนยังมี

ความสนุกสนานในการทําทาประกอบการออกเสียง ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับที่ เจนเซ็น (Jensen.  2009: online) นักการศึกษาผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูกลาววา 

นักเรียนอาจจะสามารถเรียนรูจากสิ่งเราภายนอก (Extrinsic learning) ไดรวดเร็วกวาการเรียนรูโดย

ผานการเคลื่อนไหวทางรางกาย แตการเรียนรูโดยผานการเคลื่อนไหวทางรางกายนั้นจะมีความคงทน

มากกวา เนื่องจากการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวจะสรางใหเกิดการเชื่อมโยงของระบบประสาทในสมอง

ไดมากกวา และการเรียนรูโดยผานการเคลื่อนไหวทางรางกายนั้นยังเปนการเรียนรูที่มีความ

หลากหลายและสนุกสนาน นอกจากนี้ชุดการสอนจอยลี โฟนิคส ไดมีการจัดเอารูปสระผสมที่มีเสียง

เดียวกัน เชน เสียงสระ Long e /iː/ มีรูปสระ 2 ตัวที่ออกเสียงนี้ คือ ee และ ea มารวมเปนชุดเดียวกัน 

เพื่อสอนการออกเสียงทําใหนักเรียนจดจําไดงายขึ้น 

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชวิธีการใหนักเรียนฝกการจําเสียงและรูปสระจากชื่อเลนของตน 

โดยการเทียบเคียงเสียงและรูปทีเ่หมือนกันในคํา เชน นักเรียนคนที่ 2 มีชื่อเลนวา Boat ผูวิจัยจึงให

นักเรียนใชเสยีงและรูปสระในชื่อเลนของตนในการชวยจําเสียง Long o /əʊ/ ที่มรีูปสระ oa ในการออกเสียง

คํา เชนคําวา coat และ goat ทําใหนักเรียนสามารถจําเสียงสระไดถูกตองและคงทนมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับแวคคา; และคนอื่นๆ (Vacca; et al.  2003: op. cit. 46-47,178) ที่กลาววา การสอนการออกเสียง

โดยวิธี Analogic phonics instruction ซึ่งเปนการเปรียบเทียบเสียงกับคําทีน่ักเรียนรูอยูแลว เชน not, 

hot และ cot  จะสามารถชวยนักเรียนในการอานคําใหมที่ไมรูจักและชวยในการสะกดคํา และการ

นําเอาคําที่มีความเกี่ยวโยงกับนักเรียน คือ ชื่อเลนของนกัเรียน มาชวยในการจําเสียง ก็สามารถทําให

นักเรียนจําเสยีงที่มีลักษณะคลายกับช่ือเลนของตนเองไดอยางแมนยํา ซึ่งสอดคลองกับที่เกรน โคเว็น 

(Glenn-Cowan. 1995: 429) กลาววา วิธีหนึ่งที่ชวยในการจําคําศัพทใหมในบทเรยีนนั้น ผูเรียนควรใช

การจดจําโดยการเชื่อมโยงเสียงของคําศพัทใหมกับคําสําคัญในชีวิต เชน ชื่อของตนเอง ซึ่งวิธกีารนี้จะ

ชวยในการจําคําที่เปนภาษาตางประเทศ หรือคําศัพททีย่ากตอการจดจําไดดี  

   อยางไรก็ตามจากการเก็บขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานเสียงพยัญชนะและ

สระ พบวานักเรียนยังคงมีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะบางเสียงที่มีเสียงใกลเคียงกันมากเชน 

เสียง /tʃ/ และ /ʃ/ และการจดจําเสียงสระที่มีถึง 11 เสียงและแตละเสียงจะมีรูปสระที่แตกตางกัน 

โดยเฉพาะรูปสระบางตัวที่นักเรียนไดพบและใชนอย เชน รูปสระ au และ aw ทําใหนักเรียนคนที่ 1 
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และ 2 ออกเสียงไมถูกตอง และเสียงที่มีการออกเสียงใกลเคียงกัน เชน เสียง Long u /juː/ และ เสียง 
Long oo /uː/  ทําใหนักเรียนคนที่ 1,2 และ 3 เกิดความสับสนและออกเสียงสลับกัน 

    จากปญหาในการจดจําเสียงของสระและพยัญชนะที่มีความใกลเคียงกัน ผูวิจัยเห็นวา

ควรใหนักเรียนบันทึกคําที่นักเรียนยังออกเสียงไมถูกตอง เพื่อนําไปฝกฝนและทบทวน  เนื่องจากผูวิจัย

พบวา จากการสรุปขอมูลบันทึกพฤติกรรมการออกเสียงของนักเรียน นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการ

จดจําเสียงไดถูกตองมากขึ้น หลังจากการฝกฝนการออกเสียงและการจําเสียงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห 

แตเนื่องจากขอจํากัดดานระยะเวลาในการฝกฝนตามแผนการสอนและจํานวนเสียงสระที่มีถึง11เสียง 

32 รูป และเสียงพยัญชนะที่มีการออกเสียงใกลเคียงกันเชนเสียง /l/ และ /r/ นั้นทําใหนักเรียนไม

สามารถจดจําและออกเสียงไดถูกตองและชัดเจนทั้งหมด ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การทบทวนควรจะ

เลือกเฉพาะรูปสระที่นักเรียนยังสับสนและจําเสียงไมได เพ่ือนํามาทบทวน เชน เสียง  /ɔː/  ที่มีรูปสระใน

การออกเสียงทั้งหมด 4 รูปคือ  or, au, aw และ al ซึ่งนักเรียนคนที่ 1 ไมสามารจดจํารูปสระที่ออกเสียง

นี้ได 3 รูป คือ or, au และ aw และนักเรียนคนที่ 2 ไมสามารจดจํารูปสระที่ออกเสียงนี้ได 2 รูป คือ au 

และ aw  ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความสับสนนอยลง ซึ่งสอดคลองกับที่เกรน โคเว็น (Ibid. 431) 

ที่วาการจะจดจําขอมูลหรือความรูใหคงทนนั้น สิ่งที่สําคัญคือ การทบทวนขอมูลหรือความรูนั้นอยาง

สมํ่าเสมอ และการรูจักการจัดระบบขอมูลในสมองใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกและชวยในการจดจํา ซึ่ง

การทบทวนขอมูลเพียงสวนนอยแตสม่ําเสมอ จะดีกวาการทบทวนขอมูลทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดย

ที่ไมไดมีการหยุดพัก 

                       1.2 กลวิธีการออกเสียงพยัญชนะตนและทายพยางค  

นอกเหนือจากการใหความสําคัญในการเรียนเสียงตัวอักษรเพ่ือการออกเสียงที่

ถูกตองแลว ชุดการสอนจอยลี โฟนิคสยังเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนการออกเสียงพยัญชนะตน

และทายพยางค เพื่อการออกเสียงที่ชัดเจนอีกดวย ซึ่งนักเรียนจะไดฝกการควบเสียงพยัญชนะทายและ

ตนพยางคโดยการควบเสียงพยัญชนะ 2 ตัวเขาดวยกันจนนักเรียนมีความชํานาญและออกเสียงได

ถูกตองแลวจึงรวมเสียงควบกับเสียงพยัญชนะหรือสระตัวอ่ืนที่เหลือเพื่อผสมออกมาเปนคํา ซึ่งจากการ

บันทึกขอมูลพฤติกรรมการอาน ผูวิจัยพบวา แนวทางดังกลาวสามารถทําใหนักเรียนอานคําไดชัดเจน

ข้ึน เชน นักเรียนคนที่ 2 เคยอานออกเสียงคําวา black เปนคําวา back  เนื่องจากอานตามความเคย

ชิน แตเมื่อนักเรียนเรียนการออกเสียงควบแลว นักเรียนมีความระมัดระวังในการออกเสียงมากขึ้น 

นักเรียนจึงสามารถอานออกเสียงควบในคําตางๆไดชัดเจนมากขึ้น โดยเมื่อถึงสัปดาหสุดทายของการ

เรียนเสียงควบ นักเรียนทุกคนสามารถอานคําไดถูกตองอยูที่ระหวางรอยละ 70-100   
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  1.3 กลวิธีในการผสมเสียง  

ในแผนการสอนอานของชุดการสอนจอยลี โฟนิคส หลังจากนักเรียนเรียนรูเสียง

ของตัวอักษรแลว จะตองเรียนรูการผสมและการอานเสียงของสระและพยัญชนะในคําดวยเชนกัน เพ่ือ

ชวยในการออกเสียงคําใหถูกตองตามหลักสัทศาสตร โดยเนนการออกเสียงพยัญชนะตัวแรกใหดังและ

ตัวที่เหลือใหเบาลงเพื่อใหนักเรียนไดยินเสียงผสมที่เกิดไดงายขึ้น และเมื่อนักเรียนมีความเขาใจในการ

ผสมและแยกเสียงดีแลว ผูวิจัยจึงเริ่มฝกใหนักเรียนผสมเสียงในใจ โดยใชบัตรตัวอักษรและทาทาง

ประกอบเพื่อใหนักเรียนผสมเสียงและออกเสียงคําออกมา หลังจากนั้น ผูวิจัยไดเสริมกิจกรรมเกมเชน 

เกมคําศัพทบิงโก และแบบฝกการอานประโยค เพื่อชวยฝกฝนใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกการอานคํา 

โดยผานกิจกรรมและแบบฝกซึ่งทําใหนักเรียนสามารถอานคําไดเร็วขึ้น นอกจากนี้การฝกทักษะการ

ผสมเสียงตามวิธีการของชุดการสอนจอยลี โฟนิคสนี้ ทําใหนักเรียนสามารถประยุกตใชทักษะนี้ในการ

ผสมและอานคําใหมที่ไมเคยเรียนมากอนไดถูกตอง เชน คําวา float และ nylon โดยการควบเสียง

พยัญชนะและสระแลวจึงออกเสียง และในสวนของความหมายของคํา เมื่อนักเรียนผสมเสียงตัวอักษร

และอานออกเสียงคําไดถูกตองแลว ทําใหนักเรียนรูความหมายของคําศัพทที่อานเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะคําที่นักเรียนรูความหมายและใชในการสื่อสารเปนประจําที่โรงเรียน เชน คําวา toilet และ

rule  เมื่อนักเรียนทุกคนพบคํานี้ในการฝกอานและสามารถผสมเสียงอานออกมาเปนคําไดถูกตอง ทํา

ใหนักเรียนรูความหมายของคําไดทันที นอกจากนี้คําศัพทที่มีการใชคําทับศัพทระหวางภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เชน คําวา  team, cheese และ snorkeling เมื่อนักเรียนสามารถผสมและอานคําได 

นักเรียนก็สามารถเขาใจความหมายของคําดังกลาวไดอยางรวดเร็วและถูกตองเชนกัน  

1.4  การสอนออกเสียงคําที่พบและใชบอยในการอานซึ่งเปนคําที่มีลักษณะพิเศษที่ไม

ตรงกับรูป  

ผูวิจัยไดแยกเนื้อหาการสอนออกเสียงคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูป

ตัวอักษรมาสอนนักเรียน หลังจากที่นักเรียนไดเรียนและฝกฝนพ้ืนฐานการออกเสียงคําจนสามารถอาน

คําไดถูกตองและชัดเจนมากขึ้นแลว เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาการนําเอาเนื้อหาดังกลาวไปสอนรวมกันกับ

การออกเสียง จะทําใหนักเรียนเกิดความสับสนในการเรียนเนื่องจากคําดังกลาวเปนการออกเสียงแบบ

ไมเปนตามหลักสัทศาสตร อีกทั้งการจัดหมวดหมูเนือ้หาคําที่มีลักษณะความคลายคลึงกันและสอนใน

คราวเดียวกัน ทําใหนักเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดมากกวา ซึ่งสอดคลองกับเกรน โคเว็น (Ibid: 426) 

ที่กลาววา การจัดขอมูลเปนระบบหมวดหมูตามลักษณะที่คลายคลึงกัน จะชวยในการเรียนรูและจดจํา

ขอมูลใหมนั้นไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งจากการเก็บขอมูลจากพฤติกรรมการอาน พบวา นักเรียนทุกคนสามารถอานได

ถูกตองมากกวา  รอยละ 80 ของคําทั้งหมดเมื่อเรียนจบในสัปดาหที่ 12  ผูวิจัยจึงไดเริ่มสอน การสอน

ออกเสียงคําที่มเีสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรโดยมีคําศัพททัง้หมด 60 คํา ซึ่งชดุการสอนจอยลี     
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โฟนิคส ไดคดัเลือกคําดังกลาวมาจากคําที่นกัเรียนพบและใชบอยในการอานเนื้อเรื่องและคําถาม เชน คําวา 

there, why และ because ทําใหนักเรียนสามารถประยุกตใชคําเหลานีใ้นการอานเพื่อความเขาใจไดเชนกัน 

ทั้งนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกอานคําเหลานี้จากใบคําศัพทและใชกิจกรรมเสรมิเพื่อเพิ่มความนาสนใจและการ

จดจํา เชน เกมจําและทายคําศัพทจากใบคําศัพท และเกมบิงโกคําศัพท ซึ่งนักเรียนจะเปนผูวางคําศัพทลง

ในชองวางดวยตนเอง เพ่ือสรางใหเกิดความสนุกสนานและนักเรียนยังไดสรางสรรคเกมของตนเองดวย

เชนกัน หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนไดอานประโยคสั้นๆ ซึ่งมคีําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูป

ตัวอักษรอยูในประโยคเพ่ือใหนักเรียนไดฝกการอาน ในกรณีทีน่ักเรียนอานคําใดไมถูกตอง นักเรียนจะได

ใบคําศัพทกลบัไปฝกการอานที่บาน และนาํใบคําศัพทกลับมาอานใหผูวิจัยฟงอีกครั้งในวันถัดไป การสอน

ในรูปแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนการอานคําทีม่ีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรโดย

ผานรูปแบบตางๆ ทัง้การเลนเกมและการอานจากแบบฝก ซึ่งรูปแบบการสอนดงักลาว สอดคลองกับฮาร

เมอร (Harmer.  2002: 53-54) นักการศึกษาซึ่งกลาววา การสรางแรงจูงใจในการเรียนนั้น ตอง

สรางกิจกรรมที่นาสนใจและพยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน จะทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนที่จะเรียนรูและจดจําส่ิงที่เรียนไดดี  

                        อยางไรก็ตาม ถึงแมวานักเรียนจะสามารถจดจําการออกเสียงคําอานคําที่มีเสียงลักษณะ

พิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษรไดถูกตองมากขึ้น แตจากแบบบันทึกการอานออกเสียงคําที่มีเสียงลักษณะ

พิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร ยังพบวา คําที่มีการสะกดใกลเคียงกัน เชน คําวา were และ where นักเรียน

คนที่ 1 และ4 ยังคงออกเสียงสับสนกันอยู ผูวิจัยจึงเห็นวาการนําคําดังกลาวมาแตงเปนประโยคเพื่อชวยใน

การจดจําและสื่อความหมาย จะชวยใหนักเรียนสามารถจดจําการออกเสียงไดดีย่ิงขึ้น เชน Where were 

you yesterday? เนื่องจากวิธีการดังกลาวเปนการจดจําโดยใชความเชื่อมโยงคําในประโยคเขาดวยกัน จึง

สามารถจดจําไดดีกวาการจําเปนสวนๆโดยการทองจําแบบแยกเปนคํา ซึ่งสอดคลองกับเกรน โคเว็น 

(Glenn-Cowan.  1995: op. cit. 432) ที่กลาววา วิธีการหนึง่ซึ่งชวยในการจดจําคําศพัทนั้น ผูเรียนควรนํา

คําศัพทตางๆมาแตงประโยคทีม่ีความสอดคลองและงายตอการจดจํา และเปนการชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

การใชคําศัพทตางๆในประโยคดวยเชนกัน  

    ในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาชุดการสอนจอยลี โฟนิคสที่ไดมีการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการจัดการเรียนรู โดยมีการแบงเนื้อหาการสอนออกเปนสวนๆ และสอนตามลําดับข้ันตอนโดย

เริ่มจากการสอนเสียงตัวอักษร การสอนผสมเสียง และการสอนออกเสียงคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไม

ตรงกับรูปตัวอักษร รวมถึงการใชกลวิธีตางๆและแบบฝกหรือกิจกรรมเสริมในการสอน เชน การใช

ทาทางประกอบเสียงตัวอักษรเพ่ือชวยในการจําเสียง ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูอยางมีระบบและ

มโีอกาสไดฝกฝนทักษะพื้นฐานตางๆมากขึ้นกอนที่จะเรียนรูในระดับตอไป อีกทั้งการแยกเนื้อหาในการ

เรียนออกเปนสวนๆ ทําใหนักเรียนไมสับสนกับเนื้อหาที่มีมากเกินไปและสับสนกับเนื้อหาที่ไม
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สอดคลองกัน ซึ่งจากการทดสอบความสามารถของนักเรียนในการอานออกเสียง ปรากฏวานักเรียน

สามารถสอบผานเกณฑการอานออกเสียงของหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษไดเกินกวารอยละ 60 

โดยใชความรูจากการเรียนเรื่องเสียงและการผสมเสียงของอักษรมาประยุกตใชในการอานออกเสียงคํา 

นอกจากนี้รูปแบบการสอนดังกลาว ยังทําใหนักเรียนอานคําใหมที่ไมเคยเรียนมากอนไดถูกตองและรู

ความหมายของคําศัพทที่อานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถออกเสียงคําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรง

กับรูปตัวอักษรที่พบได ทําใหนักเรียนสามารถประยุกตใชคําเหลานี้ในการอานเพ่ือความเขาใจได ผูวิจัย

จึงเห็นวา ควรมีการสงเสริมใหมีการนําชุดการสอนจอยลี  โฟนิคสที่ไดรับการพัฒนารูปแบบและ

กระบวนจัดการเรียนรูนี้ไปใชประกอบการพัฒนาทักษะดานอื่นๆ เชน การพูด และ การเขียน ตอไปใน

อนาคต 
  

 2. ดานกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ 
   ผูวิจัยไดจดัรปูแบบเนือ้หาการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยการจดัใหนกัเรียนไดเรียนกลวิธี

การอานกอนทีน่ักเรียนจะไดอานบทอานตาง  ๆ ทัง้นี้การสอนกลวิธีการอานนีเ้ปนเนื้อหาที่ผูวิจัยไดจดัใหมี

เพ่ิมเตมิข้ึนจากเนื้อหาการสอนอานในชดุการสอนจอยล ี โฟนคิส เนื่องจากชุดการสอนจอยลี โฟนคิส ไมได

มุงเนนความสําคญัและใหรายละเอียดในดานกลวิธีการอานมากนัก ดงันัน้ผูวิจัยจึงไดคนควาและเสรมิกลวิธี

การอานเพิ่มเตมิในเนื้อหาการสอน โดยประยุกตใชแนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive approach)  

ของรทูเซล และ คเูทอร (Ruetzel & Cooter. 1996: Ibid. 42-52) ซึง่เนนใหผูอานรูจักและคุนเคยกับการใช

ทักษะการอานหลากหลายรปูแบบในการทําความเขาใจเนือ้เรือ่งกอนที่จะเริม่อานบทอาน เชน การสอนการเดา

ศัพทจากบรบิทและคําเชื่อม การสอนอานแบบกวาดสายตา (Scanning) และการสอนอานเพื่อจับใจความ

สําคญัจากเนื้อเรื่อง เปนตน เนื่องจากผูวิจัยเหน็วาการเรียนรูกลวิธีในการอานเปนเครื่องมอืพ้ืนฐานที่สําคญัใน

การอานเพื่อทีจ่ะสามารถทําความเขาใจเนื้อเรือ่งใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝน

การอานคําตามหลักการของชุดการสอนจอยลี โฟนคิสแลว ผูวิจัยจึงเริ่มฝกกลวิธีในการอาน เพ่ือชวยเสรมิ

ทักษะในการอานเนื้อเรือ่งในขั้นตอไป ซึง่เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการฝกฝนและประยุกตใชความรู

ในการอานคํามาใชในการอานประโยคและเนื้อเรื่อง อันกอใหเกิดการพฒันาการอานอยางสมบรูณ ซึง่เหน็จาก

ไดจากผลการวเิคราะหขอมูลความสามารถในการอานของนกัเรียนทุกคนทีม่ีคาเฉลี่ยในความเขาใจดานการ

อานสูงขึ้นจากกอนการเรียนที่รอยละ 16-50 เปนรอยละ 83-100 ซึ่งสอดคลองกับคัสสิมาโน (Cusimano. 

2008: loc. cit.)  และ เวคคา; และคนอื่นๆ (Vacca; et al.  2003: loc. cit. 46-47,178) ที่กลาววา การฝกอาน

นั้นตองใหนักเรียนไดอานและฝกตามบทอานที่มคีวามหลากหลาย ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถอานไดอยาง

คลองแคลวและมีความสุขในการอานมากขึ้น  
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   ในการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ผูวิจัยไดแบงการสอนกลวิธีการอานตางๆตามลําดับ

ข้ันตอน โดยเริ่มตนจากเนื้อหาในระดับงายไปสูระดับทีม่ีความซับซอนมากขึ้น คือ เริ่มจากฝกการเดา

คําศัพทจากคําเชื่อม การฝกหาใจความสําคัญ และการฝกหาความหมายโดยนัย โดยใชการฝกจากแบบ

ฝกตางๆ (ดูภาคผนวก ง) ทําใหนักเรียนไดเรียนรูทักษะตางๆที่จําเปนกอนเขาสูบทอานจริง ซึ่งเปนการ

เพิ่มความมั่นใจในการอานใหกับนักเรียน เนื่องจากนักเรยีนไดเรียนรูเทคนคิตางๆทีช่วยในการอาน ซึ่งเปน

แนวทางใหนักเรียนสามารถทาํความเขาใจเนื้อเรื่องและตอบคําถามไดอยางมีประสทิธิภาพมากขึ้น และ

เมื่อนักเรียนมคีวามเขาใจในการใชทักษะการอานตางๆแลว ผูวิจัยจึงใหนักเรียนเริ่มการอานจากบทอาน ซึง่

ผูวิจัยพบวานักเรียนรูจักเลือกใชกลวิธีตางๆที่ไดฝกฝนมา เพ่ือทําความเขาใจเรื่องทีอ่านและตอบคาํถาม

จากเนื้อเรื่อง ดังปรากฏในขอมูลพฤติกรรมการอานเพื่อความเขาใจ ในหัวขอกลยุทธการอาน พบวา ในแต

ละสัปดาหที่เรยีนการอานนั้น นักเรียนแตละคนจะเลือกใชกลวิธีการอานตางๆรวมกันเพื่อหาคําตอบ ทัง้นี้

การเลือกใชกลวิธีใดขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะในการทําความเขาใจของแตละคน เชน นักเรียนคน

ที่ 4 จะใชการอานคําซ้ําและการอานออกเสียงคํา เพื่อเดาความหมายคําวา snorkeling และยังใช

ประสบการณเดิมของตนเองที่ชอบทํากิจกรรมนี้เวลาไปทะเลในการทําความเขาใจเนื้อเรือ่ง นักเรยีนจึง

สามารถตอบไดถูกตองวา snorkeling เปนกิจกรรมที่ทําเวลาไปพักผอนทีท่ะเล นอกจากนี้นักเรียนคนที่ 1 

ยังสามารถบอกถึงวิธีการหาคําตอบที่ไดมาจากการใชทักษะการอานที่ไดเรียน เชน ในการอานเรื่อง Out To 

Lunch ผูวิจัยไดถามนักเรียนคนที่ 1 วา ทําไมนักเรียนจงึตอบวาอาหารกลางวันที่เท็ดชอบมากที่สุดคอื แฮม 

นักเรียนตอบวา เมื่อเขาอานคําถามและพบคําวา favorite lunch ในคําถาม เขาจึงกลับไปอานเนื้อเรือ่งซ้ํา

แลวคนหาคําวา favorite lunch จนพบในประโยคที ่3 วา  Ham is Ted's favorite lunchmeat. ซึ่งสอดคลอง

กับฮารเมอร (Harmer.  1999: 69)  ที่กลาววา การสอนอานเพื่อความเขาใจนั้น นอกจากการสอนทักษะและ

กลวิธีในการอานใหกับนักเรยีนแลว ผูสอนควรที่จะฝกฝนใหนักเรยีนสามารถที่จะวิเคราะหวาตนเอง

ประยุกตใชวิธีการอานแบบใดเพื่อทําความเขาใจและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ทั้งนีเ้พ่ือใหนักเรียนรูจัก

การเลือกใชกลวิธีวิธีการอานใหเหมาะสมกับสิ่งที่อาน นอกจากนี้ผูวิจัยพบวาการฝกฝนกลวิธีการอานให 

กับนักเรียน สามารถชวยแกไขและปรับปรงุพฤติกรรมการอานที่ไมเหมาะสมได เชน ในชวงแรกนักเรยีนคน

ที่ 1 มักจะใชนิ้วชี้คําในการอานทําใหอานไดชา แตหลังจากที่ผูวิจัยไดสอนการอานแบบกวาดสายตา (Scanning) 

เพื่อชวยใหนักเรียนฝกการอานเพื่อหาขอมูลที่ตองการไดรวดเร็วขึ้นและเปนการฝกการใชสายตาแทนการใช

นิ้วชี้แลว ทําใหนักเรียนคนที ่ 1 อานเรื่องไดรวดเร็วขึ้นและไมใชนิ้วชี้ในการอานคําอีก นอกจากนี้การฝกฝน

ทักษะและกลวิธีการอานกอนที่นักเรียนจะไดอานบทอานจริงทําใหนักเรยีนสามารถเขาใจเนื้อเรื่องและตอบ

คําถามไดถูกตองมากขึ้น รวมถึงมีความมั่นใจในการตอบคาํถามมากขึ้นดวยเชนกัน  

          อยางไรก็ตาม ถึงแมวานักเรียนจะสามารถประยุกตกลวิธีตางๆในการอานไดดี แต

สําหรับกลวิธีในการอานซึ่งตองอาศัยการวิเคราะหนั้น นักเรียนสวนใหญยังไมสามารถนํามาใชได เชน 
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การอางอิงขอมูลเนื้อเรื่อง ซึ่งนักเรียนคนที่ 1,2 และ 3 ยังคงไมสามารถวิเคราะหได เชน ในเรื่อง Out To 

Lunch นักเรียนไมสามารถตอบไดวา นักเรียนจะพบแอปเปลสีใดในกระเปาขาวกลางวันของเท็ด 

เนื่องจากในเนื้อเรื่องบอกเพียงวาเท็ดไมชอบแอปเปลสีเหลืองและสีเขียว ซึ่งนักเรียนไมไดใชความรู

วิเคราะหตามหลักความจริงเขามาชวย และผูวิจัยไมไดกระตุนการวิเคราะหโดยการตั้งคําถามเพื่อชวย

ใหนักเรียนคิดวิเคราะห จึงทําใหนักเรียนไมสามารถตอบคําถามไดวานักเรียนจะพบแอปเปลสีแดง ซึ่ง

เปนสีของแอปเปลสีเดียวที่เหลืออยู และนักเรียนคนที่ 4 ก็สามารถวิเคราะหเชิงอางองิไดเพียงเรื่องเดยีว 

คือ เรื่อง The Hottest Day Ever ซึ่งบอกวา เรื่องนี้นาจะเกิดในเดือนเมษายน เนื่องจากมีอากาศรอน  

      จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวานักเรียนทุกคนควรรับการฝกฝนความสามารถใน

การอานเชิงวิเคราะหมากขึ้น โดยการที่ผูสอนตองพยายามถามคําถามในระดับเชิงวิเคราะหใหมากขึ้น 

เพื่อทดสอบความเขาใจและกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน และเปนการฝกฝน

ใหนักเรียนรูจักประยุกตใชทักษะนี้ใหมากขึ้นในการอาน 

      ในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการสอนกลวิธีการอาน ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผูวิจัยไดจัด

เพิ่มเติมข้ึนจากเนื้อหาการสอนอานในชุดการสอนจอยลี โฟนิคสนั้น สามารถพัฒนาการอานเพื่อความ

เขาใจของนักเรียนจนสามารถผานเกณฑการอานเพื่อความเขาใจของหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ

ได ซึ่งการฝกฝนและประยุกตใชทักษะเหลานี้อยางสม่ําเสมอจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 

ขอจํากัดในการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปขอจํากัดในการวิจัยไดดังนี้ 

 ขอจํากัดดานเวลา จากแผนการสอนที่ไดกําหนดไว นักเรียนตองเขาเรียนอยางตอเนื่อง 

15 สัปดาห หรือจํานวน 37.5 ชั่วโมง แตในการทดลองพบวานักเรียนไมสามารถเขาเรียนไดตามที่

กําหนดไว เนื่องจากมีวันหยุดและวันกิจกรรมของโรงเรียน (ดูภาคผนวก ค) ทําใหเวลาเรียนของ

นักเรียนลดลงเหลือ 29.5 ชั่วโมง รวมถึงการขาดเรียนของนักเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บปวย การ

ไมไดเรียนอยางตอเนื่องสงผลใหตองมีการทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนไปแลว เนื่องจากนักเรียนมักลืม

เนื้อหาที่เรียนผานมา ทําใหเวลาในการเรียนและการฝกฝนเนื้อหาใหมลดนอยลง หากนักเรียนไดเรียน

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไวอยางตอเนื่องและเต็มที่ก็นาจะสงผลใหพัฒนาการอานของ

นักเรียนสูงกวาที่ปรากฏ                                                                             
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการตดิตามผลตอเนื่องของนักเรยีนที่ไดรับการพัฒนาการอานโดยชุดการสอน 

จอยลี โฟนิคส เพื่อดคูวามคงทนของความสามารถดานการอานที่ไดรับการพัฒนามาแลว 

 2.   ควรมีการวิจัยศึกษาวาความสามารถดานการอานของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนา  

การอานโดยชุดการสอน จอยลี โฟนิคส มีผลตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูในดานอ่ืนๆ เชน การพูด 

หรือการเขียนหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการทดสอบการอานของนักเรียนทีม่ีผลการอานไมเปนไปตามเกณฑในการสอนอานระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 2 
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ผลการทดสอบการอานของนักเรียนที่ มีผลการอานไมผานเกณฑการอานระดับ ช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 2 จากแบบทดสอบความสามารถในการอานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนคนที ่1 นักเรียนคนที ่2 นักเรียนคนที ่3 นักเรียนคนที ่4 

1.ความสามารถในดานการออก

เสียงคําไดถูกตอง ชดัเจน เชน 

เสียงพยัญชนะควบ 

6/14 7/14 6/14 8/14 

คิดเปนรอยละ 43 % 50 % 43 % 57 % 
2.ความสามารถในการเขาใจ

เนื้อหาที่อานได 
3/6 2/6 2/6 2/6 

 คิดเปนรอยละ 50% 33 % 33 % 33 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณเจตคต ิ

แบบสังเกตพฤติกรรมการอานรายบุคคล 

แผนการสอน 

คําที่มีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรปูตัวอักษร 
ทาทางประกอบการออกเสียง 
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แบบสัมภาษณเจตคติ 
ชื่อ............................................................. อายุ...................... 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
ครอบครัว 

1.  นักเรียนมีพ่ีหรือนองหรือไม และถามีมีพี่หรือนอง 
......... ไมมี  .........มี ..........นองชาย...........นองสาว..........พี่ชาย..........พี่สาว 

2.  นักเรียนอาศัยอยูกับใครในบาน  

.............................................................................................................................................. 

3.  โดยปกติทําการบานเมื่อไหรและที่ไหน 

.............................................................................................................................................. 

4.  มีใครชวยสอนการบานใหหรือไม ถามีใคร 
.............................................................................................................................................. 

5. ผูปกครองเคยอานหนังสือใหฟงหรือไม และบอยแคไหนตอสัปดาห 
.............................................................................................................................................. 

โรงเรียน 

1. วิชาที่ชอบเรียนที่สุดที่โรงเรียน 

.............................................................................................................................................. 

2.  นักเรียนชอบไปอานหนังสือที่หองสมุดหรือไม ถาชอบ ไปบอยแคไหนตอสัปดาห 

.............................................................................................................................................. 

3. นักเรียนชอบชั่วโมงการอานที่โรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................. 

4.  กิจกรรมใดหลังเลิกเรียนที่นักเรียนชอบทํา 

.............................................................................................................................................. 

ตัวเอง 

1. กิจกรรมที่นักเรียนชอบทํามากที่สุดเวลาวางคือ 

.............................................................................................................................................. 

2. รายการโทรทัศนที่นักเรียนชอบดูมากที่สุดคือ 

.............................................................................................................................................. 
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3. เรียงลําดับกิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดไปหานอยที่สุดโดยใสหมายเลข 1-6 ตามลําดับ 

...........ดูโทรทัศนหรือภาพยนตร  ........... เลนกับเพ่ือน 

...........อานหนังสือ    ...........เลนเกมสหรือเลนคอมพิวเตอร 

...........ไปเที่ยวหางสรรพสินคา   ...........นอน 
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการอาน 
1.  นักเรียนคิดวาทักษะการอานของนักเรียนอยูในระดับใด 

...........ดีมาก  ...........ดี  ...........ปานกลาง ...........ตองปรับปรุง 

2.  นักเรียนคิดวาทักษะการอานเปนทักษะที่ (เลือกตอบ 2 ขอ) 

...........งาย   ...........ยากปานกลาง ...........ยากที่สุด 

...........สนุก   ...........ไมนาสนใจ 

3. โดยปกติแลว นักเรียนใชเวลาสําหรับการอานหนังสือตอหนึ่งวันมากนอยเพียงใด 

............มาก   ...........ปานกลาง  ...........นอย  

4. อะไรคือปจจัยที่ทําใหนักเรียนเลือกอานหนังสือ 

...........ภาพประกอบ ...........ชื่อเรื่อง   

...........ความหนา  ...........ครู/ผูปกครอง/เพื่อน 

5.  โดยปกตินักเรียนชอบอานหนังสือประเภทไหนเมื่ออยูบาน 

...........หนังสือพิมพ  ...........หนังสือการตูน 

...........หนังสือเรียน  ...........นิยาย/เรื่องสั้น 

6. หนังสือที่นักเรียนชอบอานมากที่สุดคือ และทําไม 

.............................................................................................................................................. 

7. นักเรียนเคยอานหนังสือใหใครฟงหรือไม…………….. ถาเคย นักเรียนอานใหใครฟง………………

และนักเรียนรูสึกอยางไร………………………………………….. 

8. เมื่อนกัเรียนอานหนังสือคนเดียว นักเรียนชอบอานในใจหรืออานออกเสียงดัง เพราะอะไร   

.............................................................................................................................................. 

9. นักเรียนคิดวาการอานมีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอนักเรียน 

...........ไมมีความสําคัญ  ...........มีความสําคัญนอย ...........มีความสําคัญมาก 

 

ดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณเจตคติของ Martha D.Collins, & Earl H. Cheek. (1993). 

Diagnostic-Prescriptive Reading Instruction. pp. 416-421. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียง  
ชื่อ__________________________วันที่_______________    

S – Letter sound response (check)  Word – Record the word the student reads 

IR- Incorrect response- Record what the student says 

Sound S Word IR Sound S Word IR 

qu    ue    

wh    u-e    

tr    ew    

dr    Little oo    

st-    Long oo    

mp    ue    

nd    ew    

nt    u-e    

-st    er    

lk    ir    

ch    ur    

sh    or    

th    au    

ai    aw    

a-e    al    

ay    oi    

ee    oy    

ea    ou    

ie    ow    

i-e    

igh    

y    

oa    

o-e    

ow    

Comments 

ดัดแปลงจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานของ Clay, Mary M. (1992). The Early Detection of Reading Difficulties.  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอาน-การผสมเสียงในคํา 
ชื่อ__________________________วันที_่______________   หนา 1 

1. การผสมเสียงพยัญชนะกับพยัญชนะ (Consonant blending) 

วิธีที่นักเรียนใชในการผสมเสียง 

(Blending techniques) 

ปญหาในการผสมเสียง 

(Blending problems) 

ความคดิเหน็เพ่ิมเติม 

(Comments) 
จําเสียงตัวอักษรไมได (Not recognize 

letter sounds) 
 

อ่ืนๆ (Others) 

 

2.การผสมเสียงพยัญชนะกับสระ (Consonant and vowel blending) 

วิธีที่นักเรียนใชในการผสมเสียง 

(Blending techniques) 

ปญหาในการผสมเสียง 

(Blending problems) 

ความคดิเหน็เพ่ิมเติม 

(Comments) 
จําเสียงตัวอักษรไมได (Not recognize 

letter sounds) 

 

 

อ่ืนๆ (Others) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอานคําที่ออกเสียงไมตรงรูป 
ชื่อ__________________________วันที่_______________   หนา 1 

W – Word sound response (check)  

IR- Incorrect response- Record what the student says 

Words W IR 

1. was   

2. are   

3. your   

4. come   

5. some   

6. said   

7. here   

8. there   

9. they   

10. by   

11. have   

12. live   

13. give   

14. only   

15. little   

16. down   

17. what   

18. when   

19. why   

20. where   

Comments 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอานคําที่ออกเสียงไมตรงรูป 
ชื่อ__________________________วันที่_______________   หนา 2 

W – Word sound response (check)  

IR- Incorrect response- Record what the student says 

Words W IR 

21. who   

22. which   

23. any   

24. many   

25. more   

26. before   

27. other   

28. were   

29. because   

30. saw   

31. put   

32. could   

33. should   

34. would   

35. right   

36. two   

37. four   

38. goes   

39. does   

40. made   

41. their   

Comments 

 
ดัดแปลงจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานของ Clay, Mary M. (1992). The Early Detection of 

Reading Difficulties.  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการอานเพ่ือความเขาใจ 
ชื่อ__________________________วันที่_______________    

1.พฤติกรรมการอาน (Reading behaviour) 

_________ขอความชวยเหลือ (Appeals)    

_________ใชนิ้วชี้คําในการอาน (Finger points) 

_________แกไขการอานคําดวยตัวเอง (Self-correction) 

_________อานซํ้า (Re-read) 

2. ความเขาใจในเนื้อหาที่อาน (Retelling Story) นักเรียนสามารถบอกถึง: 

_________เคาโครงเรื่อง (Plot)  _________ตัวละคร (Characters) 

_________สถานที่/เวลา (Setting) _________ปญหาในเรื่อง (Problems) 

_________การแกไขปญหา (Solution) _________ตอนจบ (Endings) 

_________ขอคิดที่ไดจากเรื่อง (Moral) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. กลยุทธในการอาน (Reading Strategies) 

3.1 การเดาความหมายของคําศัพท (Decoding unknown word techniques) นักเรียนใชวิธี: 

_________การอานซ้ํา (Re-read)    

_________การอานขาม (Skip) 

_________การอานออกเสียง (Sound out)    

_________การเดาความหมายจากบริบท (Guess) 

_________การแบงคํา (Breaking word) 

_________ขอความชวยเหลือ (Ask for help) 
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3.2 วิธีที่ใชในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน (Comprehension techniques) 

_________การคาดการณ (Prediction)   

_________ความรู/ประสบการณเดิม (Background knowledge) 

_________ภาพประกอบ (Pictures used) 

_________การเชื่อมโยงขอมูล (Connecting) 

_________การอางอิง (Inferences)     

_________การสรุปความ (Inferences)  

_________ทําความเขาใจเนื้อเรื่องดวยตัวเอง (Self-correction) 

สิ่งที่ทําไดดี (Things went well) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

สิ่งที่ตองปรับปรุง (Things to improve) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (Additional comments) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ดดัแปลงจาก Shrewbury International School, Bangkok. Remedial Reading Programme. 

(2004). Reading Behaviour Observation Sheet. (document).



 

English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:3 

This Lesson No.:1 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Identify initial and final consonant blends 

• Identify vowel sounds 

• Pronounce the word correctly by using blending skill.  

Week 2-5 

 

 

Topic:  
Phonics: Letter sounds 

                Vowel Sounds   

Materials:  
-  Flashcards 
-  Letter sounds wheel 
-  Worksheet 

Vocabulary/Concept Activities: 

1. Drill each letter sound using flashcards and actions. 
2. Match a target sound with the other sounds and ask students to blend and 

pronounce it.  
3. Use a letter sounds wheel and randomly spin the wheel for students to sound out 

the sounds and give one word with that sound for example the word “star” for the 
sound /st-/. 

4. Give students a worksheet to read the words and match them with the pictures.  

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:3 

This Lesson No.:2 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Identify initial and final consonant blends 

• Identify vowel sounds 

• Pronounce the word correctly by using blending skill.  

Week 2-5 

 

 

Topic:  
Phonics: Letter sounds 

                Vowel Sounds   

Materials:  
-  Flashcards 
-  Vowel dice 
-  Bingo sheet 

 

Vocabulary/Concept 

 
Activities: 

1. Drill each vowel sound using flashcards and actions. 
2. Match a target sound with the other sounds and ask students to blend 

and pronounce it.  
3. Use a vowel dice and ask students to  roll the dice. Students sound out 

the sounds that show up on the vowel dice’ side and give one word 
with that sound for example the word “sail” for the sound /eɪ/. 

4. Give each student a bingo sheet with the target words to read and play 
bingo.  

 

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:3 

This Lesson No.:3 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Identify initial and final consonant blends 

• Identify vowel sounds 

• Pronounce the word correctly by using blending skill.  

Week 2-5 

 

 

Topic:  
Phonics: Letter sounds 

                Vowel Sounds   

Materials:  
-  Flashcards 
-  Plastic coins 
-  Worksheet 

 

Vocabulary/Concept 

 
Activities: 

1. Revise the sounds students always make a mistake using flashcards and 
actions. 

2. Play Sound and Action game by writing the target words on the 
whiteboard. Let each student blends the sound with actions in each sound. 
Students also have to underline the vowel sound in the word. Student who 
can blend the correct sound and underline the right vowel position will get 
the plastic coin to count the score. Student who gets the highest scores 
will receive the prize.  

3. After finishing the game, give students sound worksheet to read. Each 
student will get a number. They have to read the sentence according to the 
number they get.  

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:2 

This Lesson No.:1 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Blend consonant with consonant correctly                        

 

Week 6-9 

 

 

Topic: Blending:  Blend  
Consonants with 
consonant correctly. 
 

Materials:  
- Flashcards    

Vocabulary 

- Blending is the phonic skill 
to look at letters, say the 
sounds and hear the word. 
- Consonant is the individual 
letter sounds in the 
consonant. There are 26 
letter sounds in Jolly 
Phonics 

Activities: 

1.     Revise the consonant letter sounds with actions. 
2.  Show students letter sound flashcards and ask students to blend and sound out the 

words. 
3. Give each student 10 words to show actions and ask their friends to blend the 

sounds and sound it out. 
4. Students who can blend the word correct more than 8 words will receive the prize.  

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:2 

This Lesson No.:2 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Blend consonant with vowel correctly.        

Week 6-9 

 

 

Topic: Blending:  Blend 
consonant with vowel 
correctly. 
 
 

Materials:  
- Flashcards      

Vocabulary 

- Blending is the phonic skill 
to look at letters, say the 
sounds and hear the word. 
- Vowel is the individual 
letter sounds in the vowel. 
There are 16 letter sounds in 
Jolly Phonics 

Activities: 

1. Revise the vowel sounds with actions. 
2.  Show students letter and vowel sound flashcards and ask students to blend and 

sound out the words. 
3. Give each student 10 words to show actions and ask their friends to blend the 

sounds and sound it out. 
4. Students who can blend the word correct more than 8 words will receive the prize.  

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:   
Jolly Phonics 

Total No. of Lessons:1 

This Lesson No.:1 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Pronounce the tricky words correctly.                       

 

Week 10-12 

 

 

Topic: Tricky words - 
Pronounce the tricky 
words correctly 
 
 

Materials:  
- Flashcards       
  

Vocabulary 

Tricky words are a list of 60 
irregular, or difficult to 
spell, words are the ones 
most frequently used. 
 
 

Activities: 

1. Group the tricky words into group of 10 words.  
2.  Pronounce the sounds of each word to students and ask them to sound them out 

loudly.                                                        
3. Put each set of the words into a different box and ask students to pick one by one 

and sound it. 
4. Students who can pronounce the words correct more than 8 words will receive the 

prize.   
5. The words that students pronounce incorrectly will be written into flashcard and 

give to students to practice at home.        

Teacher’s Notes: 

-Revise tricky words 
with tricky words 
sentences and Bingo 
Game. 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

Unit:  Jolly Phonics 

 
Total No. of Lessons: 3 

This Lesson No.: 1-2 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Guess the meaning of the words by using context cue or connector words. 

• Identify main idea and details of the story.  

Week 13-15 

 

 

Topic:  Reading:   Guess 
the meaning of the words 
and identify main idea and 
details of story. 

Materials:  
- Reading exercise  

Vocabulary/Sub-skill in reading 

Pre-reading: 

- Practice guessing with 
connectors. 

- Leading questions with Wh-
questions 

While-reading: 

- Use skimming technique to 
answer the questions 

Post-reading: 

- Use scanning technique to 
answer the questions 
- Self-evaluate their reading 
ability. 

Activities: 

1. Revise the connectors eg. and, but, or and so. 
2. Give students example sentences to practice guessing the meaning of the words using 

connector as a clue. 
3. Give a reading exercise to students. Ask pre-reading questions to help students find the 

main idea and details of the story using skimming technique. 
4. Ask students post-reading questions in order to help students get the answer by using 

scanning technique.  
5. Ask students to self-evaluate their reading ability in terms of guessing, finding main 

idea and details. 
 
 
 
 
 

Teacher’s Notes: 
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English Program Lesson Plan for Grade 2. 

Subject: English                                    Grade: 2                               Term : 2                     Academic Year:  2008 
 

 

Unit:  Jolly Phonics 

Total No. of Lessons: 3 

This Lesson No.: 3 

Learning Objectives 

    At the conclusion of this unit students will be able to: 

• Identify the explicit meaning in the story. 

Week 13-15 

 

 

Topic :Reading:   
Identify the explicit 
meaning in the story. 

Materials:  
- Reading exercise  
 
 

Vocabulary/Sub-skill in reading 

Pre-reading: 

- Practice guessing with 
explicit meaning with 
short stories. 

While-reading: 

- Use skimming technique to 
answer the questions 
Post-reading: 

- Use scanning technique to 
answer the questions 
- Self-evaluate their reading 

Activities: 

1. Revise the adjective words about the feeling and characters, for example, kind, 
angry and handsome to students.  

2. Tell students short stories and ask them about explicit meaning in the story. 
3. Give reading exercise to students. Ask pre-reading questions to help students find 

the explicit meaning of the story using skimming technique. 
4. Ask students post-reading questions in order to help students get the answer by 

using scanning technique.  
5. Ask students to self-evaluate their reading ability in terms of guessing and finding 

explicit meaning. 
 
 

Teacher’s Notes: 
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คําท่ีมีเสียงลักษณะพิเศษที่ไมตรงกับรูปตัวอักษร 
 

1. I 21. go 41. any 

2. the 22. no 42. many 

3. he 23. so 43. more 

4. she 24. my 44. before 

5. me 25. one 45. other 

6. we 26. by 46. were 

7. be 27. like 47. because 

8. was 28. have 48. want 

9. to  29. live 49. saw 

10. do 30. give 50. put 

11.are 31. only 51. could 

12. all  32. old 52. should 

13. you 33. little 53. would 

14. your 34. down 54. right 

15. come 35. what 55. right 

16. some 36. when 56. two 

17. said 37. why 57. four 

18. here 38. where 58. does 

19. there 39. who 59. made 

20. they 40. which 60. their 

 
 

ที่มา: คูมือการเรียนสอนจอลลี โฟนคิสสําหรับผูปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม หนา 200. 
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The Action Group 1 
 
 

s 

 
 
 
 
 
 

Weave hand in an s shape, like a snake, and say 
ssssss 

a 

 
 
 
 
 
 

Wiggle fingers above elbow as if ants crawling 
on you and say a, a, a. 

t 

 
 
 
 
 
 
 

Turn head from side to side as if watching 
tennis and say t, t, t. 

i 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to be a mouse by wriggling fingers at 
end of nose and squeak i, i, i. 

p 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pretend to puff out candles and say p, p, p. 

n 

 
 
 
 
 
 
 

Make a noise, as if you are a plane - hold arms 
out and say nnnnnn. 
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The Action Group 2 

 
 

ck 

 
 
 
 
 
 

Raise hands and snap fingers as if playing 
castanets and say ck, ck, ck. 

e 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to tap an egg on the side of a pan 
and crack it into the pan, saying eh, eh, eh. 

h 

 
 
 
 
 
 
 

Hold hand in front of mouth panting as if 
you are out of breath and say h, h, h. 

r 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to be a puppy holding a piece of rag, 
shaking head from side to side, and say 
rrrrrr. 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rub tummy as if seeing tasty food and say 
mmmmmm. 

d 

 
 
 
 
 
 
 

Beat hands up and down as if playing a drum 
and say d, d, d. 
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The Action Group 3 
 

g 

 
 
 
 
 
 

Spiral hand down, as if water going down 
the drain, and say g, g, g. 

o 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to turn light switch on and off and 
say o, o; o, o 

u 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to be putting up an umbrella and 
say u, u, u. 

l 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to lick a lollipop and say l l l l l l. 

f 

 
 
 
 
 
 
 
 

Let hands gently come together as if toy 
fish deflating, and say f f f f f f. 

b 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to hit a ball with a bat and say b, 
b, b. 
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The Action Group 4 

 
 

ai 

 
 
 
 
 
 

Cup hand over ear and say ai, ai, ai. 

j 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to wobble on a plate and say j, j, j. 

oa 

 
 
 
 
 
 
 

Bring hand over mouth as if you have done 
something wrong and say oh! 

ie 

 
 
 
 
 
 
 

Stand to attention and salute, saying ie ie. 

ee    or  

 
 
 
 
 
 
 
 

Put hands on head as if ears on a donkey and 
say eeyore, eeyore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 

 
The Action Group 5 

 
 

z 

 
 
 
 
 
 

Put arms out at sides and pretend to be a bee, 
saying zzzzzz. 

w 

 
 
 
 
 
 
 

Blow on to open hand, as if you are the wind, 
and say wh, wh, wh. 

ng 

 
 
 
 
 
 
 

Imagine you are a weightlifter, and pretend 
to lift a heavy weight above your head, saying 
ng... 

v 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to be holding the steering wheel of a 
van and say vvvvvv. 

oo    oo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Move head back and forth as if it is the 
cuckoo in a cuckoo clock, saying u, oo; u, oo. 
(Little and long oo.) 
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The Action Group 6 
 

 

y 

 
 
 
 
 
 

Pretend to be eating a yogurt and say 
y, y, y. 

x 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend to take an x-ray of someone 
with an x-ray gun and say ks, ks, ks. 

ch 

 
 
 
 
 
 
 

Move arms at sides as if you are a 
train and say   ch, ch, ch. 

sh 

 
 
 
 
 
 
 

Place index finger over lips and say 
shshsh. 

th    th 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pretend to be naughty clowns and 
stick out tongue a little for the th   
and further for the th sound (this and 
thumb). 
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The Action Group 7 

 
 

qu 

 
 
 
 
 
 

Make a duck's beak with your hands and 
say qu, qu, qu. 

ou 

 
 
 
 
 
 
 

Pretend your finger is a needle and prick 
thumb saying ou, ou, ou. 

oi 

 
 
 
 
 
 
 

Cup hands around mouth and shout to 
another boat saying oi! ship ahoy! 

ue 

 
 
 
 
 
 
 

Point to people around you and say you, 
you, you. 

er  Roll hands over each other like a mixer and 
say ererer. 

ar  
Open mouth wide and say ah. (UK English) 
Flap hands as if a seal, and say ar, ar, ar. 
(US English) 

 
 ที่มา: http://www.jollylearning.co.uk/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเจตคต ิ

ตารางการสอนและบันทึกการเขาเรียนของนักเรียน 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเจตคติ 
ขอมูลจากแบบสัมภาษณเจตคติ นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 

1. ขอมูลสวนตัว     

1.1 ครอบครัว     

- จํานวนพี่นอง 5 คน 3 คน ไมมี 2 คน 

- อาศัยอยูกับ พอ แม พี่ นอง พอ แม พี่ นอง พอ และ แม พอ แม พี่ นอง 

- การทําการบาน ที่บาน ตอนเย็น ที่บาน ตอนเย็น ที่บาน ตอนเย็น ที่บาน ตอนเย็น 

- ผูชวยสอนการบาน ครู พอและแม พอ พอ 

- ผูปกครองเคยอานหนังสือให 1ครั้ง/สัปดาห 2 ครั้ง/สัปดาห ทุกวัน 3 ครั้ง/สัปดาห 

1.2 โรงเรียน     

- วิชาที่ชอบที่สุด พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน 

- ชอบไปหองสมุดและความบอย

ที่ไป 

ชอบ 

3 ครั้ง/สัปดาห 

ชอบ 

3 ครั้ง/สัปดาห 

ชอบ 

2 ครั้ง/สัปดาห 

ชอบ 

ทุกวัน 

- ชอบช่ัวโมงการอานหรือไม 

เพราะอะไร 
ชอบเพราะสนุก ชอบเพราะสนุก ชอบเพราะสนุก ชอบเพราะสนุก 

- กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ชอบทํา 
นอน 

รับประทาน

อาหาร 
วิ่งเลน วิ่งเลน 

1.3 ตัวเอง     

- กิจกรรมที่ชอบทําเวลาวาง เลนกีฬา ดูการตูน วาดรูป อานหนังสือ 

- รายการโทรทัศนที่ชอบดู เบนเท็น เบนเท็น Dragon ball Dragon ball 

- กิจกรรมที่ชอบทํามากที่สุด

ตามลําดับ 

1. ไปเที่ยวหาง 

2. เลนเกมส

คอมพิวเตอร 

3. เลนกับเพ่ือน 

4. อานหนังสอื 

5. นอน 

6. ดูโทรทัศน

หรือภาพยนตร 

1. ดูโทรทัศน

หรือภาพยนตร 

2. อานหนังสือ 

3. ไปเที่ยวหาง 

4. เลนกับเพ่ือน 

5. นอน 

6. เลนเกมส

คอมพิวเตอร 

1. เลนกับเพื่อน 

2. เลนเกมส

คอมพิวเตอร 

3. นอน 

4. ดูโทรทัศน

หรือภาพยนตร 

5. ไปเที่ยวหาง 

6. อานหนังสือ 

1. เลนเกมส

คอมพิวเตอร 

2. ไปเที่ยวหาง 

3. เลนกับเพื่อน 

4. ดูโทรทัศน

หรือภาพยนตร 

5. อานหนังสือ 

6. นอน 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเจตคต ิ(ตอ) 

 

ขอมูลจากแบบสัมภาษณเจตคติ นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 

2. ขอมูลเก่ียวกับการอาน     

2.1 ทักษะการอานของตนเอง ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก ดีมาก 

2.2 ความยากงายของทักษะการ

อาน 

ยากปานกลาง

และสนุก 
งายและสนุก งายและสนุก งายและสนุก 

2.3 เวลาที่ใชในการอานตอวัน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2.4 ปจจัยในการเลือกหนังสือ

อาน 
ครูและเพื่อน ครูและเพื่อน ครูและเพื่อน ครูและเพ่ือน 

2.5 ประเภทหนังสือที่ชอบอาน การตูน การตูน การตูน การตูน 

2.6 หนังสือที่ชอบอานที่สุด เบนเท็น  เพราะ

สนุก 

Dragon ball 

เพราะสนุก 

Dragon ball 

เพราะสนุก 

Dragon ball 

เพราะสนุก 

2.7 เคยอานหนังสือใหใครฟงและ

รูสึกอยางไร 
แม, สนุก ไมเคย แม, สนุก นอง, สนุก 

2.8 ชอบอานในใจหรืออานออก

เสียงดัง 

อานในใจเพราะ

เงียบดี 

อานในใจเพราะ

เงียบดี 

อานในใจเพราะ

อานไดเร็ว 

อานในใจเพราะ

เงียบดี 

2.9  ความสําคัญตอการอานที่มี

ตอนักเรียน 
สําคัญมาก สําคัญมาก สําคัญมาก สําคัญมาก 

 
 
 
 
 
 



 

ตารางการสอนและบันทึกการเขาเรียนของนักเรียน 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

วัน 
เนื้อหา 

28
   
สัม
ภา
ษณ



เก
็บข
อมู
ล 

29
  ส
ัมภ

าษ
ณ
เก
็บ

ขอ
มู ล

 

30
 In

itia
l s

ou
nd

s 

 31
 F

ina
l s

ou
nd

s 

3 
ch

,sh
,th

 

4 
Lo

ng
 a

  /
eɪ

/ 

7 L
on

g 
e 

/iː/
 

10
 L

on
g 

i  /
aɪ

/ 

11
 L

on
g 

o 
/ə

ʊ/
 

12
 L

on
g 

u 
/ju

ː/ 

13
 L

ittl
e 

oo
 /ʊ

/ 

14
 L

on
g 

oo
 /u

ː/ 

17
   

/ɜ
ː/ 

19
  /

ɔː
/ 

20
  /

ɔɪ
/ 

21
  /

aʊ
/ 

27
  ท
บท

วน
 

28
   
ทบ
ทว
น 

นักเรียนคนที่ 1                   

นักเรียนคนที่ 2                   
นักเรียนคนที่ 3                   
นักเรียนคนที่ 4       5 

   
ป.

2 
ทัศ
นศ
ึกษ

า 
   

   
   

   
   

   

 6 
  ก
ิจก
รร
ม 

EP
 A

ct
ivi

ty 
Da

y 
       18

  เ
ขา
คา
ยล
ุกเ
สือ

 ป
.2

 

   24
  ค
รูเข

าค
าย
ลูก
เส
ือ 
ป.

6 

25
  ค
รูเข

าค
าย
ลูก
เส
ือ 
ป.

6 

26
  ค
รูเข

าค
าย
ลูก
เส
ือ 
ป.

6 

  
เดือน ธันวาคม 

วัน 
เนื้อหา 

1  
Ble

nd
ing

  - I
niti

al 

so
un

ds
 

2  
 Bl

en
din

g- 
 

Fin
al s

ou
nd

s 

3   
Ble

nd
ing

  

ch
 / s

h /
 th
  

4  
Ble

nd
ing

 

Lo
ng

 a  
/eɪ

/ 

8  
Ble

nd
ing

 
Lo

ng
 e 

 /iː
/ 

 9  
Ble

nd
ing

 
Lo

ng
 i  /

aɪ
/ 

 11
   B

len
din

g L
on

g o
  

/əʊ
/ 

12
   B

len
din

g 
Lo

ng
 u 

/juː
/ 

15
   B

len
din

g 

Litt
le o

o /ʊ
/ 

16
   B

len
din

g 
Lo

ng
 oo

 /uː
/ 

 19
 Bl

en
din

g  
  /ɜ

/ː 

 

นักเรียนคนที่ 1            
นักเรียนคนที่ 2            
นักเรียนคนที่ 3            
นักเรียนคนที่ 4     5  

หย
ุดวั
นเฉ
ลิม
พร
ะช
นม
พร
รษ
า 

  10
    ห
ยุด
วัน
รัฐ
ธร
รม
นูญ

 

    17
   

  ส
อบ
กล
าง
ภา
คเ
รีย
นท
ี่ 2

 

18
   

 ส
อบ
กล
าง
ภา
คเ
รีย
นท
ี่ 2

 

 22
   
สอ
บก
ลา
งภ
าค
เรีย

นท
ี่ 2

 

23
  ส
อบ
กล
าง
ภา
คเ
รีย
นที่

 2
 

24
  ห
ยุด
วัน
คริ
สต
มา
ส 

25
  ห
ยุด
วัน
คริ
สต
มา
ส 

26
   
หย
ุดเ
ทศ
กา
ลป
ให
ม 

29
   
หย
ุดเ
ทศ
กา
ลป
ให
ม 

30
   
หย
ุดเ
ทศ
กา
ลป
ให
ม 

31
   
หย
ุดเ
ทศ
กา
ลป
ให
ม 
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ตารางการสอนและบันทึกการเขาเรียนของนักเรียน (ตอ) 
เดือน มกราคม 

วัน 
เนื้อหา 

5  
Bl

en
din

g 
/ɔ

ː/ 
 6  

Bl
en

din
g 

/ɔ
ɪ/  

7  
 B

len
din

g 

/a
ʊ/

 

8  
 ท
บท
วน

 

12
   
ทบ

ทว
น 

 

13
   
ทบ

ทว
น 

14
  T

ric
ky

 
W

or
ds

 1
-1

0 
   

  

15
  T

ric
ky

 
W

or
ds

 1
1-

20
 

19
 T

ric
ky

 
W

or
ds

 2
1-

30
 

20
  T

ric
ky

 
W

or
ds

 3
0-

41
 

21
  ท
บท

วน
 

22
  ท
บท

วน
  

23
  ท
บท

วน
 

27
 ท
บท

วน
 

28
ทบ

ทว
น 

29
  ท
บท

วน
 

30
 ท
บท

วน
 

นักเรียนคนที่ 1                  

นักเรียนคนที่ 2   
               

นักเรียนคนที่ 3 
        

 
        

นักเรียนคนที่ 4 1 
 ห
ยุด
เท
ศก
าล
ปใ
หม
 

2 
 ห
ยุด
เท
ศก
าล
ปใ
หม
 

    
9 

  ก
ิจก
รร
มว
ันป

ให
มแ
ละ
วัน
เด
็ก 

    

16
  ห
ยุด
วัน
คร
ู 

     

26
  ห
ยุด
วัน
ตรุ
ษจ

ีน 

    

เดือน กุมภาพันธ 

วัน 
เนื้อหา 2 

 R
ea

di
ng

 

St
ra

te
gi

es
   

 

3 
 R

ea
di

ng
 

St
ra

te
gi

es
 

4 
 R

ea
di

ng
 

St
ra

te
gi

es
 

5 
 R

ea
di

ng
 

St
ra

te
gi

es
 

6 
 R

ea
di

ng
 

St
ra

te
gi

es
 

10
  R

ea
di

ng
 

St
ra

te
gi

es
 

11
  R

ea
din

g 

Co
mp

reh
en

sio
n 

12
  R

ea
din

g 

Co
mp

reh
en

sio
n 

13
 R

ea
din

g 

Co
mp

reh
en

sio
n  

16
 Re

ad
ing

 

Co
mp

reh
en

sio
n  

17
 R

ea
din

g 

Co
mp

reh
en

sio
n 

18
  ท
บท

วน
 

19
  ท
บท

วน
 

20
  ท
ดส
อบ
หล
ัง

เรีย
น 

นักเรียนคนที่ 1 
              

นักเรียนคนที่ 2               

นักเรียนคนที่ 3               

นักเรียนคนที่ 4      

9 
   
หย
ุดว
ันม
าฆ
บูช
า 

 
        

23
   
สอ
บป

ลา
ยภ
าค
เรีย

นที่
 2

 

24
  ส
อบ
ปล
าย
ภา
คเ
รีย
นที่

 2
 

25
  ส
อบ
ปล
าย
ภา
คเ
รีย
นที่

 2
 

26
  ส
อบ
ปล
าย
ภา
คเ
รีย
นที่

 2
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ภาคผนวก ง 
ตารางสัทศาสตร 

ตัวอยางแบบฝกที่ใชในการสอน 
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The International Phonetic Alphabet (IPA) Chart 

Vowels (including diphthongs) 

ʌ 
up 

muck 

aː 
hard 

calm 

æ 

cat 

flagellate 

 

ə 

away 

dictator 

ɛ 

head 

emperor 
 

ɜː 
learn 

herbal 

ɪ 
six 

imp 

iː 
see 

evil 

 

ɒ 
hot 

oxymoron 

ɔː 
call 

awesome 

ʊ 

wood 

whoops 

uː 
you 

moody 
 

aɪ 

I 

irate 

 

aʊ 

ow 

spout 

əʊ 

go 

Mona Lisa 

eə 
air 

wary 

 

eɪ 
say 

alien 

ɪə 
ear 

happier 

ɔɪ 
oil 

spoilt brat 

ʊə 

tour 

demur 
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The International Phonetic Alphabet (IPA) Chart (ตอ) 

Consonants 

b 
baby 

bonanza 

 

d 
did 

dilettante 

f 
fish 

fife 

 

g 
gift 

glimmer 

h 
hello 

hell-raiser 

j 
yes 

younger 

k 
back 

capitulate 

 

l 
leg 

legerdemain 

m 
lemon 

manipulate 

 

n 
no 

notorious 

ŋ 
sing 

humdinger 

p 
pet 

peculiar 

r 
red 

resistance 

s 
sun 

sucker 

∫ 
she 

splash 

t 
tea 

telemetry 

t∫ 
chess 

childish 

θ 
think 

theory 

ð 
mother 

themselves 

v 
voice 

vex 

w 
we 

sweltering 

z 
zoo 

sneeze 

ʒ 
pleasure 

measured 

dʒ 
gym 

jamboree 

 

 
ที่มา: http://www.abelard.org/briefings/phonetic_chart_british_english.php 
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ตัวอยางท่ี 1. แบบฝกที่ใชในการสอนการออกเสียงพยัญชนะ 
 
Initial Sounds 

1. Circle initial sound in the word. 
2. Fill in the word under each picture. 
3. Draw the picture in the box. 
 

1.  2.  3.  4. 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 

6.  7.  8.    

   
 
 
 
 
 

 
A truck is on a stage. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A wheel is on a trash. 

 

quick           wheel           trash               drum   
 

string                  dress                     stage              truck 
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ตัวอยางท่ี 2. แบบฝกที่ใชในการสอนการออกเสียงสระ 
Sound /ou/ 

1. Circle /ou/ sound in the word. 
2. Fill in the word under each picture. 
3. Draw the picture in the box. 
 

1.  2.  3.  4. 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 

6. 7.  8.    

   
 
 
 
 
 

 
An owl is on a blouse. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
A clown with a big mouth 

 
 

shout           down                 town                blouse 
 

cloud                   owl                      mouth                 clown 
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ตัวอยางท่ี 3. แบบฝกที่ใชในการสอนการออกเสียงคําที่ไมตรงกับรูป 

 
Tricky Words sentences 

 
1. She   saw  your  two  sisters at  school. 

2. You   are  a  little  boy. 

3. I   come  here  to  see  you. 

4. We   have   some  mangoes  to  give  you. 

5. They  said   they   would   like  to  see  you. 

6. There   are  many   girls  in  the  room. 

7. What do   you   like? 

8. Where  do  you  live? 

9. Why  do  you   cry? 

10. When  do   you  play  football? 
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Tricky Words sentences  (ตอ) 

 

11. They   jump  down  off  the  chair. 

12. He  goes  to  school  by  car. 

13. Which  one  do  you  like? 

14. Who  is  the  winner? 

15. Are  there  any  other  questions? 

16. Only  one  more  day  to  go! 

17. Could  I  see  you  before  lunch? 

18. They   were   in   their  house. 

19. I  put  my  coat  on  to  make  me  warm. 

20. He  does  not  go  to  work  because  he  is  sick. 

21. Keep   on   the   right  side  of  the   road. 
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ตัวอยางท่ี 4. แบบฝกที่ใชในการสอนการอานเพื่อความเขาใจ -กลวิธีการอาน 
 

Reading Skills  
A. Context Clues - Connectors  

1.  Circle connectors. 
2. Write the meaning of the underlined word in the blank. 
 

1. The lion is an animal or a creature that lives in the forest.  __________ 

2. Dinosaur is a huge animal so it is heavy and eats a lot._______________ 

3. I am thirsty because I walk for an hour in a hot day with no drink._____ 

4. Sam is hard-working but she doesn’t pass the test. _____________ 

5. Miss Kim is a nice and a kind teacher. Every student loves her.________ 

B. Wh-questions and How 

1. Match 

Who  •  Time 

What  • Place 

When  • Reason 

Where  • By, explain 

Why  • People 

Which  • Ask for information 

How  • Ask for thing 
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2. Read and Answer the questions 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSWER THE QUESTIONS: 

1. Who is having a party? _________________ 

  

2. Where is the party? _____________________ 

  

3. When is the party? ______________________ 

  

4. Why are they having a party? ________________ 

  

5. What will be your dinner at party? ________________ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  Reading Comprehension. Retrieved November 18, 2008 from URL: 
http://www.teach-nology.com/worksheets/language_arts/reading_comp/elem/ver1/. 

 

At Matt’s house 

Bring Your Board Games 
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C. Main idea – Find the main idea. 

1. It is still dark and cold outside. The wind is blowing. "I'm glad I have a dog 
house.", a dog said. The dog’s house is warm and dry. It has a cozy bed. The dog 
likes to hide in there. 

a. The dog likes to stay in his house.  

b. It is a cold day.                             

c. The dog stays inside the house.           

2. The frog lives by the farm pond. There are fish in the pond. They swim fast. 
The frog and fish always play together. The frog never catches the fish but he 
still has fun. 

a. The frog and the fish are friend.    

b. The frog has fun at the pond.                

c. The frog likes to eat the fish.          

3. Frank is very interested in football.  He plays football with his friends 
everyday after school. He also plays football at home with his father every 
Sunday. He wishes to be a football player in when he grows up.  

a. Frank is a football player.                   

b.   Frank likes to play football.                                                      

c. Frank plays football everyday.        

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reading Comprehension – Main idea. Retrieved November 18, 2008 from 

URL: http:// www.edhelper.com. 

Please tick  for your reading works 

 
 

    Excellent  Good        Ok        Try again 



110 

ตัวอยางท่ี 5. แบบฝกที่ใชในการสอนการอานเพื่อความเขาใจ -การอานเนื้อเร่ือง 
 
Out To Lunch 
 
All morning, all that Ted can think about is eating lunch. He gets up late and 

does not eat breakfast before the school bus arrives. 

Ham is Ted's favorite lunchmeat. Ted also enjoys apples, but doesn't like the 

yellow or green ones. 

At lunchtime Ted runs to the canteen. He asks for Ham sandwich, but they 

only have Tuna and Egg. Ted is allergic to Tuna, so he asks for the Egg 

sandwich.  

 
Circle the answer:  
1. Why is Ted so hungry for lunch? 
a.  The school bus comes early. b. He doesn't eat breakfast today. 
c.  He gets up late.  d. He didn't eat dinner yesterday. 
  
2. What is Ted's favorite lunch meat? 
a.  ham   b.  turkey   
c.  sausage  d.  bologna 
 
3. What color apple might you find in Ted's lunch box? 
a.  yellow  b. green   
c.  red   d. Ted doesn't like apples 
 
5. What does allergic in the last sentence mean? 
a.    like  b.   get sick  c.   eat  d.   buy 
 
4. Which lunch item should Ted not eat? 
a.  ham   b.  turkey   
c.  apple  d.  tuna 

Please circle for your reading works. 

Excellent  Good  Ok  Try again             
ที่มา: ดดัแปลงจาก  Reading Comprehension. Retrieved November 18, 2008 from URL: 

http://www.teach-nology.com/worksheets/language_arts/reading_comp/elem/ver1.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอยางการเก็บขอมูล 
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ตัวอยางการเก็บขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงตัวอักษรของนักเรียนคนที่ 1    
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ตัวอยางการเก็บขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการอาน - การผสมเสียงในคําของนักเรียนคนที ่2 
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