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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค1 1)เพื่อสรางและหาประสิทธิผลหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 2)เพื่อศึกษา
ผลการใชหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 เป`นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน แบบแผนที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ
แบบกลุWมเดียวทดสอบกWอนหลัง กลุWมเปaาหมาย ไดแกW นักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกW หลักสูตร คูWมือการใชหลักสูตร แบบทดสอบวัดความสามารถในการอWาน
ออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ วิเคราะห1ขอมูลโดยใชสถิติ คWารอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และรอยละพัฒนาการสัมพัทธ1
ผลการวิจัยพบวWา 1. หลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอน
แบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มี 7 องค1ประกอบ ไดแกW 1)ความเป`นมาและความสําคัญ
ของหลักสูตร 2)หลักการของหลักสูตร 3)จุดมุWงหมายของหลักสูตร 4)โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร
5)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6)สื่อ/แหลWงเรียนรู และ 7)การวัดและการประเมินผลหลักสูตร
ซึ่งมีคWาเฉลี่ยความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมอยูWในระดับมาก คูWมือการใชหลักสูตรในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูWในระดับมาก ผลการหาประสิท ธิผลของหลักสูตรฯ มีคWาดั ชนีประสิ ทธิผลอยูW ที่
0.7436 2. การศึกษาผลการใชหลักสูตรฯ นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการหลังเรียนสูงกวWากWอนการจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรฯ โดยพัฒนาการสัมพัทธ1ของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูWที่รอยละ 77.85
คําสําคัญ : 1. การพัฒนาหลักสูตร 2. การสอนแบบโฟนิกส1 3. การอWานออกเสียง
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ABSTRACT
The objectives of this research article were 1) to create and determine the
curriculum effectiveness, 2) to study the results from the curriculum implementation.
The research was pre-experimental design. The populations of this research were 10
of 5 grade students. The instruments used in this research were curriculum, curriculum
manual, and English pronunciation ability test. The data was analyzed by determining
of percentage, means, standard deviation, and the percentage of relative development.
The results of the research were as follows: 1. The curriculum forenhance
English vocabulary pronunciation by using the phonics approach for 5 grade students
consisted of 7 elements; Problem statement, Principle of curriculum, Aims of curriculum,
Content structures, Activity, Materials Resources and Learning sources, Measurement
and evaluation.The curriculum with a high level of the curriculum suitability mean. In
terms of the curriculum's manual found the suitability mean was at the high level.
The result from determining curriculum effectiveness showed the effectiveness index
was at 0.7436. 2. The study of the results from the curriculum implementation found
after studying, students had higher improvement score than prior the curriculum
management. The average relative development among students was 77.85 percent.
Keywords : 1. Curriculum Development 2. Phonics Method 3. Pronunciation Ability
1. ความสําคัญและที่มาของปoญหาที่ทําการวิจัย
การเรียนรูภาษาอังกฤษจําเป`นตองเรียนรูจากพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟxง พูด อWาน
เขียน รวมทั้งไวยากรณ1 ซึ่งในการติดตWอสื่อสารมีทั้งแบบเป`นทางการและไมWเป`นทางการ ไมWวWาจะเป`นการ
สื่อสารแบบใดก็จําเป`นตองรูจักคําศัพท1เพื่อนําไปผูกประโยคตามลักษณะไวยากรณ1ที่ตองการสื่อสาร
แตWในการสื่อสารแบบไมWเป`นทางการแมวWาจะสื่อสารผิดตามหลักไวยากรณ1แตWถารูจักคําศัพท1ก็สามารถ
ทําใหการสื่อสาร เขาใจไดเพียงแตWไมWถูกตามหลักไวยากรณ1 และการสื่อสารลักษณะนี้สามารถติดตWอสื่อสาร
กับชาวตWางชาติได แตWถารูจักทั้งคําศัพท1และสื่อสารถูกไวยากรณ1จะทําใหการสื่อสารมีความสมบูรณ1ในเชิง
โครงสรางทางภาษามากยิ่งขึ้น ความสําคัญของคําศัพท1ภาษาอังกฤษนี้จะชWวยใหนักเรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษ
เป`นภาษาที่สองเขาใจความหมายของคําศัพท1 สามารถเรียงลําดับตัวอักษรได ถูกตอง กลาพูด กลาอWาน
และสามารถเขียนเป`นประโยคตามหลักไวยากรณ1ไดอยWางมั่นใจ (พรสวรรค1 สีปaอ, 2550)
การออกเสียงภาษาอังกฤษเป`นปxญ หาที่สําคั ญอยWางหนึ่งของนั กเรียนไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความแตกตWางของระบบเสียงระหวWางภาษาไทยภาษาแมWกับระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเรียน
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การสอนภาษาตWางประเทศนั้น การรูแตWคําศัพท1และโครงสรางเพียงอยWางเดียวยังไมWเพียงพอ นักเรียน
บางคนไมWสามารถเรียนรูการออกเสียงได เนื่องจากขาดความเขาใจในเรื่องการเชื่อมโยงตัวอักษรและ
เสียงที่ไมWคุนเคยหรืออWานออกเสียงผิดและยังไมWเขาใจความหมายของคําศัพท1ที่ออกเสียงนั้นอีกดวย
ดังนั้นนอกจากการสอนใหนักเรียนสามารถออกเสียงไดถูกตองแลว การเขาใจความหมายของคําศัพท1
ที่ออกเสียงก็เป`นสิ่งสําคัญและจําเป`นดวยเชWนกัน (บํารุง โตรัตน1, 2547)
จากปxญหาของนักเรียนไทยดังกลWาวสอดคลองกับรายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียน
บานแมWตาชาง ป^การศึกษา 2563 ที่พบวWาในการจัดการเรียนรูกลุWมสาระการเรียนรูภาษาตWางประเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป`นกลุWมชาติพันธุ1 (ลาหูW) จะใช
ภาษาลาหูW เป`นภาษาหลักในการสื่อสาร และใชภาษาไทยเป`นภาษาที่สอง โดยจะตองเรียนรูภาษาไทย
เป`นหลักเพื่อสรางพื้นฐานใหนักเรียนสามารถเขาใจภาษาไทยและสามารถใชภาษาไทยในวิชาอื่นๆ ได
อยWางถูกตอง สWงผลใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษเป`นภาษาที่ 3ทําใหขาดความเขาใจในเรื่องการ
เชื่ อ มโยงตั วอั ก ษรและเสี ย งที่ ไ มW คุ นเคยและอW า นออกเสี ย งผิ ด นอกจากนี้ ใ นป^ ก ารศึ ก ษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุWมสาระการเรียนรูภาษาตWางประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 68.1ซึ่งยังไมWถึงเปaาหมายที่โรงเรียนกําหนดไวคือรอยละ 70 เมื่อแยกตามสาระการเรียนรู
พบวWา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต.1.1 ป.5/2 ดานการอWานออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
สWงผลใหเห็นวWา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุWมสาระการเรียนรูภาษาตWางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยูW
ในเกณฑ1ต่ํา จึงควรเรWงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการอWาน
ออกเสียงกWอน เพราะเป`นทักษะพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหนักเรียนมีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษดาน
อื่นๆ และสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได (โรงเรียนบานแมWตาชาง, 2563)
จากการศึ ก ษาของผู วิ จั ยพบวW า วิ ธีก ารสอนที่ จ ะชW วยสW ง เสริ มการอW านออกเสี ยงคํ าศั พ ท1
ภาษาอังกฤษมีหลายวิธีแตWวิธีการหนึ่งที่สามารถสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษได คือ
วิธีสอนแบบโฟนิกส1 (Lewis andEllis, 2006) มีขั้นตอนการสอนออกเป`น 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1
ขั้นเตรียมความพรอม (Warm-up) ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรูเกWา(Revision) ขั้นที่ 3 ขั้นสอนเสียงใหมW
(New Sound) ขั้นที่ 4 ขั้นประสมคํา(Word Making) ขั้นที่ 5 ขั้นฝ‚กเขียนตัวอักษร (Letter formation)
ขั้นที่ 6 เสริมใหเขมแข็ง (Consolidation) ซึ่งวิธีการสอนแบบโฟนิกส1จะสามารถพัฒนานักเรียนใน
ดานการออกเสียงและการจดจําคําศัพท1ภาษาอังกฤษ โดยใหนักเรียนไดพัฒนาความรูทางภาษาอังกฤษ
สามารถใชภาษาเป`นเครื่องมือในการติดตWอสื่อสารและเป`นเครื่องมือในการแสวงหาความรูตWอไป
จากปxญหาและความสําคัญดังกลWาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสWงเสริมการ
อWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษใหดีขึ้นและนําผลที่ไดไปใชเป` น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตWอไป
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2. วัตถุประสงคDของการวิจัย
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิผลหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
2.2 เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการ
สอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
3. ประโยชนDที่ไดLรับจากการวิจัย
3.1 ไดหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 เป`นแนวทางการใชหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยการ
สอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
4. วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบของงานวิจัยเป`นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน(Pre-Experimental Design) แบบแผน
ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ แบบกลุW มเดียววัดสองครั้ง (One-Group Pretest-Posttest Design)
กลุWมเปaาหมาย ไดแกW นักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 โรงเรียนบานแมWตาชาง จํานวน 10 คน ซึ่งไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจงเพื่อใหไดโรงเรียนที่เป`นชนเผWาลาหูWและมีปxญหาในการออกเสียงคําศัพท1
ภาษาอังกฤษโดยใชระยะเวลาในการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ป^การศึกษา 2564 จํานวน 12 ชั่วโมง โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงรายวิชาภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) และชั่วโมงสอนเสริม และมี
ขอบเขตดานเนื้ อหาแผนการจั ดการเรี ยนรูประกอบดวยหนW วยการเรียนรู จํ านวน 1 หนWวย ดัง นี้
1)เรื่อง Consonant and Vowel Sounds 2)เรื่อง คําที่ออกเสียงสระ“A” 3)เรื่อง คําที่ออกเสียงสระ“E”
4)เรื่อง คําที่ออกเสียงสระ“I” 5)เรื่องคําที่ออกเสียงสระ“O” 6)เรื่อง คําที่ออกเสียงสระ“U” เรื่องละ
2 แผน แผนละ 1ชั่วโมง ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชดังนี้ 1)หลักสูตรฯ ที่ผWานการพัฒนาขึ้น
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2)คูWมือการใชหลักสูตร 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการอWาน
ออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป`นแบบทดสอบอWานคําศัพท1ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ
นําเครื่องมือเสนอตWอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทWาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร คูWมือการใช
หลักสูตร ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ โดยผลการประเมินความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทWาน ไดคWาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบอยูWที่ 1.00 คWาความยากงWายของแบบทดสอบอยูW
ระหวWาง 0.50-0.80 คWาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูWระหวWาง 0.20-0.80 และคWาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับอยูWที่ 0.98 นําเครื่องมือไปใชกับกลุWมเปaาหมายจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลและ
หาประสิทธิผลของหลักสูตรเพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรแลวนําไปใชในการวิเคราะห1ขอมูลสรุปและ
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อภิปรายผลการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห1ขอมูล ไดแกW คWารอยละ คWาเฉลี่ย สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และรอยละพัฒนาการสัมพัทธ1
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสรางและประสิทธิผลหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 พบวWา หลักสูตรที่สรางขึ้น คื อ
หลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มี 7 องค1ประกอบ ไดแกW 1)ความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร กลWาวถึง
สภาพปxญหาการจัดการเรียนการสอนและสาเหตุในการแกปxญหา 2)หลักการของหลักสูตรกลWาวถึง
แนวปฏิบัติตามกรอบของหลักสูตร 3)จุดมุWงหมายของหลักสูตร กลWาวถึงจุดมุWงหมายที่เกิดกับนักเรียน
หลังการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 4)โครงสรางเนื้อหาหลักสูตร กลWาวถึงเนื้อหาสาระสําคัญ
ของของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 5)กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลWาวถึง
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 6)สื่อ/แหลWงการเรียนรู กลWาวถึงสิ่งสนับสนุน
ที่ชWวยใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 7)การวัดและประเมินผล กลWาวถึง
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูรวมถึงเครื่องมือที่ใช ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
คูWมือการใชหลักสูตรในภาพรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1
ภาษาอัง กฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิก ส1 สํ าหรับ นัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาป^ที่ 5 โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทWาน
รายการประเมิน
1. ความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตร
3. จุดมุWงหมายของหลักสูตร
4. โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. สื่อ/แหลWงเรียนรู
7. การวัดและการประเมินผล
ผลรวมการประเมินหลักสูตร

x
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
3.88
3.80
3.94

S.D.
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.45
0.13

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวWา ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทWาน มีความเห็นวWาองค1ประกอบของหลักสูตร
สWง เสริ ม การอW านออกเสี ยงคํ าศั พ ท1 ภาษาอั ง กฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิ ก ส1 สํ าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาป^ที่ 5 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูWในระดับมาก(x=3.94, S.D.=0.13) เมื่อพิจารณา
เป`นรายดาน พบวWา แตWละดานมีความเหมาะสมอยูWในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยไดดังนี้ ดานหลักการของหลักสูตร ดานจุดมุWงหมายของหลักสูตร ดานโครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร
ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู(x=4.00, S.D.=0.00) ดานความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร
(x= 3.90, S.D.=0.23)ดานสื่อ/แหลWงเรียนรู(x=3.88, S.D=0.27) และดานการวัดและการประเมินผล
(x=3.80, S.D=0.45)
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของคูWมือการใชหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทWาน
รายการประเมิน
1. ความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร
2. คําแนะนําการใชหลักสูตร
3. กําหนดการสอน
4. บทบาทของครูผูสอน
5. การวัดและประเมินผล
6. แผนการจัดการเรียนรู
ผลรวมการประเมิน

x
3.95
3.70
4.00
4.00
3.80
4.00
3.97

S.D.
0.11
0.45
0.00
0.00
0.45
0.35
0.30

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวWา ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทWาน มีความเห็นวWาคูWมือการใชหลักสูตรสWงเสริม
การอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^
ที่ 5 ในภาพรวมมี ความเหมาะสมอยูWในระดั บมาก (x=3.97, S.D.=0.30)เมื่อพิจ ารณาเป` นรายดาน
พบวWาแตWละดานมีความเหมาะสมอยูWในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคWาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานกําหนดการสอน ดานบทบาทของครู ผูสอน (x=4.00, S.D.=0.00) ดานแผนการจัดการเรียนรู
(x=4.00, S.D.=0.35) ดานความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร(x=3.95, S.D.=0.11) ดานการวัด
และประเมินผล (x=3.80, S.D.=0.45) และดานคําแนะนําการใชหลักสูตร (x=3.70, S.D.=0.45)
กWอนนําหลักสูตรไปใชผูวิจัยนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมWใชWกลุWมเปaาหมาย จํานวน 30 คน
เพื่ อ หาคW าดัชนี ป ระสิ ท ธิผ ล (E.I.) ของหลัก สู ตรสW ง เสริ ม ความสามารถการอW านออกเสี ยงคําศั พ ท1
ภาษาอังกฤษ โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 ผลปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการหาประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นหลั ก สู ตรสW ง เสริ ม การอW านออกเสี ย งคํ าศั พ ท1
ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนรวม
กWอนเรียน 30
90
1,725
หลังเรียน
30
90
2,450

x
57.50
81.67

E.I.

คิดเปwนรLอยละ

0.7436

74.36

จากตารางที่ 3 พบวWา การเรียนตามหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มีคWาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร
ฯ (E.I.) เทWากับ 0.7436 แสดงวWาหลั กสูตรฯ มี ผลใหนักเรียนเกิดพั ฒนาการดานการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษไดอยWางมีประสิทธิผล โดยคิดเป`นรอยละ 74.36
5.2 ผลการใชหลั ก สูตรสW ง เสริม การอW านออกเสี ยงคํ าศั พ ท1ภาษาอั ง กฤษโดยใชการสอน
แบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 ไปทดลองใชกับกลุWมเปaาหมายนักเรียนโรงเรียน
บานแมWตาชาง อําเภอแมWสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 คน ปรากฏผลดัง ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวัดความสามารถในการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป^ที่ 5 ที่เรียนดวยหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
การ
n คะแนน ผลรวม x S.D. คะแนน รLอยละพัฒนาการ ระดับ
ทดสอบ
เต็ม คะแนน
ผลต8าง
สัมพัทธD
พัฒนาการ
กWอนเรียน 10 90
410 41.00 7.13
380
77.85
สูงมาก
หลังเรียน 10 90
790 79.00 3.52
จากตารางที่ 4 พบวWา คะแนนพัฒนาสัมพัทธ1จากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 กWอนเรียนมีคWาเฉลี่ย
เทWากับ 41.00 (x=41.00, S.D.=7.13) และหลั งเรี ยนมี คWาเฉลี่ ยเทW ากับ 79.00 (x=79.00, S.D.=3.52)
แสดงใหเห็นวWาคะแนนจากแบบทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุWมเปaาหมายหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียน และมีรอยละพัฒนาการ
สัมพันธ1ของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูWที่รอยละ 77.85 แสดงใหเห็นวWานักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรสWงเสริ
การอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป^ที่ 5 มีพัฒนาการในการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษในระดับสูงมาก
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการสรางและประสิทธิผลหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5
6.1.1 หลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ โดยใชการสอนแบบโฟนิกส1
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มี 7 องค1ประกอบ ไดแกW 1)ความเป`นมาและความสําคัญของหลักสูตร
2)หลักการของหลักสูตร 3)จุดมุWงหมายของหลักสูตร 4)โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร5)กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 6)สื่อ/แหลWงเรียนรูและ 7)การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป`นผลมาจากการที่
ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการตามแนวคิดของทาบา (Taba, 1962) ที่กลWาวไววWา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย 7 ขั้ นตอน ไดแกW 1)การวิ นิจ ฉั ยความตองการ ผู วิ จัยไดศึ ก ษาถึ งสภาพปx ญหาความ
ตองการ บริบทของสังคม และวิธีการสอนตWางๆ เพื่อนํามาจัดทําความเป`นมาและความสําคัญของ
หลักสูตร 2)การกําหนดจุดมุWงหมาย ผูวิจัยไดศึกษาตัวหลักสูตร วิธีการสอนและนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห1 ความตองการมาจัดทําหลั กการของหลั กสู ตรและจุดมุWง หมายของหลั กสู ตร 3)การเลือ ก
เนื้อหา 4)การจัดองค1ประกอบของเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษา แลวเลือกเนื้อหาสาระใหสอดคลองโดยคํานึงถึง เหมาะสม เพื่อ นํามาจัดทําโครงสราง
เนื้อหาหลั กสูตร 5)การเลือกประสบการณ1การเรียน 6)การจัดองค1 ประกอบของประสบการณ1การ
เรียนรูผูวิจัยไดศึกษาการสอนแบบโฟนิกส1 Lewis and Ellis (2006) ไดลําดับขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนเป`น 6 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอม (Warm-up) ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวน
ความรูเกWา(Revision) ขั้นที่ 3 ขั้นสอนเสียงใหมW(New Sound) ขั้นที่ 4 ขั้นประสมคํา(Word Making)
ขั้นที่ 5 ขั้นฝ‚กเขียนตัวอักษร(Letter formation) ขั้นที่ 6 เสริมใหเขมแข็ง(Consolidation) 7)การ
วินิจฉัยสิ่งที่ประเมินผูวิจัยไดศึกษา ผูวิจัยวิเคราะห1วิธีการวัดและประเมินผลการอWานออกเสียงคําศัพท1
เพื่อกําหนดรูปแบบในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ผูวิจัยเลือกวิธีการวัด
และประเมินผลเป`นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอWานออกเสียงคําศัพท1มีลักษณะเป`นแบบทดสอบ
การอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 90 คะแนนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พงษ1ประพันธ1 ตุWนแจ และปริญญภาษ สีทอง (2563) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝ‚กอบรมการ
เตรี ยมความพรอมรั บ มื อ ภั ยพิ บั ติดิน โคลนถลW ม ตามแนวคิ ด ของเดวี ส1 สํ าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งกําหนดองค1ประกอบไวใกลเคียงกัน ไดแกW 1)ความเป`นมาและความสําคัญของ
หลั กสู ตร 2)หลัก การของหลัก สู ตร 3)จุดมุW งหมายของหลัก สู ตร 4)โครงสรางเนื้อ หาของหลั กสู ตร
5)กิจกรรมการเรียนการสอน 6)ระยะเวลา 7)สื่อแหลWงเรียนรู 8)การวัดและประเมินผล
6.1.2 ผลการหาคุณภาพของหลักสูตรและคูWมือการใชหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5ในภาพรวม
หลั กสู ตรและคูWมื อ การใชหลั กสู ตรมี ความเหมาะสมในระดับ มาก ทั้ งนี้ เนื่ อ งมาจากผู วิจั ยไดศึก ษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนตWางๆ อีกทั้งยังนําปxญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผูเรียนและไดศึกษา
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บริบทการจัดการเรียนรูกลุWมสาระการเรียนรูภาษาตWางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) แลวนํามาวิเคราะห1และ
ใชเป`นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดนําไปใหอาจารย1ที่ปรึกษาตรวจสอบเบื้องตนและสWง
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและคูWมือ การใชหลั กสูตร จากนั้นผูวิจัยจึ งนําผลการ
ตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพและสามารถนําไปใชกับกลุWมเปaาหมายได
อยWางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ พงษ1ประพันธ1 ตุWนแจ และปริญญภาษ สีทอง (2563) ที่ไดทํา
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝ‚กอบรมการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดินโคลนถลWมตามแนวคิดของเดวีส1
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวWา ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพอยูใW นระดับ
มาก(x=4.05, S.D.=0.58) และคูWมือการใชหลักสูตรมีคุณภาพอยูWในระดับมาก (x=4.15, S.D.=0.26) และ
งานวิจัยของ จีราภัสร1 ใจเย็น และดวงจันทร1 เดี่ยววิไล (2555) ที่ไดทําวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเสริม
ประสบการณ1เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 6 ผลการวิจัยพบวWา ผลการ
ประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด(x=4.70, S.D.=0.08)
6.1.3 นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดย
ใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มีคWาดัชนีประสิทธิผลเทWากับ 0.7436
แสดงวWานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียนคิดเป`นรอยละ 74.36 ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษมาจากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารงานวิจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของไดผWานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองจากอาจารย1ที่ปรึกษา และประเมินความสอดคลอง
ของแบบทดสอบจากผู เชี่ ยวชาญแลวนํ ามาปรับ ปรุ งแกไขใหสมบูรณ1 ซึ่ง สอดคลองกั บแนวคิดของ
Jones and Deterding (2007) ที่กลWาววWา โฟนิกส1เป`นการสอนหรือกลยุทธ1หนึ่งที่ชWวยใหเด็กเรียนรู
เสี ยงในภาษาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ตั วอั ก ษรและใชความรู ดั ง กลW า วเพื่ อ แปลความหมายของคํ า
ยกตัวอยWาง เชWน cat ซึ่งจริงๆแลวประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัว [c] [a] [t] ซึ่งการสอนแบบโฟนิกส1จะ
ชWวยใหเด็กอWานตัวอักษรในลักษณะ /k/ /ae/ /t/ เด็กก็จะสามารถจําเสียงที่ปรากฏสอดคลองกับ
ตัวอักษรและจําความหมายของคําศัพท1ไดและสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา อยูWยรรยง และละมุล
รอดขวัญ (2563) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง ผลการสอนแบบโฟนิกส1ที่มีตWอ ทักษะการอWานออกเสียงคําศัพ ท1
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 2 ผลการวิจัยพบวWา คWาดัชนีประสิทธิผลของการสอน
แบบโฟนิกส1มีผลตWอทักษะการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียน เทWากับ 0.82 แสดงวWา
นักเรียนมีทักษะการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบโฟนิกส1เพิ่มขึ้น 0.82 หรือคิด
เป`นรอยละ 82
6.2 ผลการใชหลั กสู ตรสWง เสริม การอWานออกเสี ยงคําศัพ ท1ภาษาอัง กฤษโดยใชการสอน
แบบโฟนิก ส1 สํ าหรั บ นั ก เรียนชั้ นประถมศึ กษาป^ ที่ 5นัก เรี ยนกลุW ม เปa าหมาย มีคะแนนพัฒ นาการ
สัม พั ท ธ1จ ากแบบทดสอบวั ดความสามารถในการอW านออกเสี ยงคํ าศั พ ท1 ภาษาอั ง กฤษกW อ นเรี ยนมี
คWาเฉลี่ ยเทW ากับ 41.00 (x=41.00, S.D.=7.13) และหลั งเรี ยนมี คWาเฉลี่ยเทWากั บ 79.00 (x=79.00,
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S.D.=3.52) แสดงใหเห็นวWาคะแนนจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอWาน
ออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุWมเปaาหมายหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียน และมีรอยละ
พัฒนาการสัม พัท ธ1ของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูW ที่รอยละ 77.85 แสดงใหเห็นวW านั กเรียนที่ เรี ยนดวย
หลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 มีพัฒนาการในการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดจัดทําหลักสูตรที่วิเคราะห1หาคุณภาพเครื่องมือโดยผWานการตรวจสอบจากอาจารย1ที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และจากกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชวิธีสอนแบบโฟนิกส1 Lewis and Ellis
(2006) ทั้ง 6 ขั้ นตอน ดั งนี้ ขั้ นที่ 1 ขั้ นเตรี ยมความพรอม(Warm-up) เป` นขั้ นตอนที่เ ตรี ยมไวให
นักเรียนพรอมที่จะเขาสูWบทเรียน โดยใชกิจกรรมตWางๆ ที่สนุกสนานและสอดคลองกับบทเรียน ขั้นที่ 2
ขั้นทบทวนความรูเกWา(Revision) เป`นขั้นที่ผูสอนนําความรูเกWาโดยเฉพาะอยWางยิ่งความรูเสียงเกWาที่ครู
เคยสอนไปเพื่อกระตุนใหนักเรียนยังคงจําเสียงเกWาไดและที่สําคัญเป` นการสรางใหนักเรี ยนมีความ
แมWนยํา และเขาใจในการใชเสียงไดมากขึ้น ขั้นที่ 3 ขั้นสอนเสียงใหมW(New Sound) เป`นขั้นที่ผูสอน
นําเสนอเสียงใหมWใหกับนักเรียนพรอมคําอธิบายหรือเสียงที่นักเรียนไมWสามารถเขาใจความแตกตWางได
อาจใชภาพประกอบที่เกี่ยวกับตําแหนWงการวางลิ้นเพื่อใหเด็กไดเขาใจการกําเนิดของเสียงไดถูกตอง
การนําเสนอเสียงใหมWใหไดประสิทธิภาพอาจจะใชเสียงที่มาจากเจาของภาษาควบคูWกันไปดวยเพื่อให
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงเสียงที่เรียนรูใหมWจริงๆ ขั้นที่ 4 ขั้นประสมคํา(Word Making) เป`นขั้นที่
ผูสอนกระตุน ใหนักเรียนนําเสียงใหมWที่ไดประสมกับเสียงอื่นๆ ที่นักเรียนมีความรูอยูWแลวประกอบขึ้น
เป`นคํา ขั้นที่ 5 ขั้นฝ‚กเขียนตัวอักษร(Letter formation) เมื่อนักเรียนไดยินเสียงและฝ‚กใชเสียงแลว
ตองมีการฝ‚ กเขี ยนตัวอั กษรดัง กลW าวที่ สอดคลองกับเสียงนั้น เพื่อใหเด็กสามารถเชื่ อมโยงเสียงกั บ
ตัวอักษรไดโดยผูสอนจะตองนําเสนอตัวอักษรใหชัดเจนผWานกระดานหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส1ที่เหมาะ
แกWการนําเสนอตัวอักษร ขั้นที่ 6 เสริมใหเขมแข็ง(Consolidation) เป`นขั้นตอนสุดทายโดยใชกิจกรรม
ตWางๆ เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณ1ในการใชเสียงที่ไดสอนไปสอดคลองกับตัวอักษร เชWน กิจกรรม
การเรียนรWวมมือกิจกรรมเกม การทําแบบฝ‚กหัด เป`นตนซึ่งผูวิจัยใหความสําคัญทุกขั้นตอนในการสอน
และยังพบวWานักเรียนใหความรWวมมือในการทํากิจกรรมเป`นอยWางดีและทําใหนักเรียนสามารถอWานออก
เสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษไดอยWางถูกตอง แตWสิ่งที่ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและตองคอยกระตุนให
ผูเรียนใสWใจในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนคือ ขั้นฝ‚กเขียนตัวอักษร เนื่องจากถานักเรียนสามารถ
เขียนไดก็สามารถเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรไดงWายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล สุริยมณฑล
(2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบโฟนิกส1เพื่อสWงเสริมการออกเสียงและความรูคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 1 ผลการวิจัยพบวWา 1)นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษผWานเกณฑ1
รอยละ 60 ในระดับดีเยี่ยมหลังไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบโฟนิกส1 2)นักเรียนรูคําศัพท1ภาษาอังกฤษ
ผWานเกณฑ1รอยละ 60 ในระดับดีเยี่ยมหลังไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบโฟนิกส1และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิราภรณ1 เสืออินทร1 (2559) ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาทักษะความสามารถดานการอWาน
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ภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส1 นั กเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 2 พบวWา คWาเฉลี่ยความสามารถดาน
การอWานภาษาอังกฤษ โดยการสอนแบบโฟนิกส1ของนักเรียนกลุWมทดลองทุกคนหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียน
7. องคDความรูLใหม8
จากการวิจัยครั้งนี้ องค1ความรูที่ไดคือการพัฒนาหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงคําศัพท1
ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิ กส1 สําหรับนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาป^ที่ 5 เพื่ อนําไปใชเป` น
แนวทางในการพัฒนาการอWานออกเสียงคําศัพท1ภาษาอังกฤษของนักเรียนตWอไป ดังภาพที่ 1
กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ส8งเสริมการอ8านออกเสียงคําศัพทDภาษาอังกฤษ
โดยใชLการสอนแบบโฟนิกสD สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 5
แนวคิด/ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร (Taba, 1962) การพัฒนาหลักสูตร
เป` นกระบวนการวิ นิ จ ฉั ย (diagnosis) และตั ด สิ น ใจ
(decision) เกี่ยวกับองค1ประกอบตWางๆ การดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรควรดําเนินการอยWางเป`นขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะห1ความตองการ
2) กําหนดจุดมุWงหมาย
3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ
4) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ
5) การคัดเลือกประสบการณ1การเรียนรู
6) การจัดรวบรวมประสบการณ1การเรียนรู
7) การกําหนดวิธีวัดและประเมินผล
การสอนแบบโฟนิกสD ตามแนวคิดของเลวิสและเอลลิส
ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Lewis and Ellis, 2006)
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอม
ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรูเกWา
ขั้นที่ 3 ขั้นสอนเสียงใหมW
ขั้นที่ 4 ขั้นประสมคํา
ขั้นที่ 5 ขั้นฝ‚กเขียนตัวอักษร
ขั้นที่ 6 เสริมใหเขมแข็ง

หลักสูตรส8งเสริมการอ8านออกเสียงคําศัพทD
ภาษาอังกฤษ โดยใชLการสอนแบบโฟนิกสD
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปUที่ 5

ความสามารถในการอ8านออกเสียงคําศัพทD
ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในพัฒนาหลักสูตร

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรLอยเอ็ด ปUที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 645

8. ขLอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 เนื่องจากสถานการณ1การแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูสอน
ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเขากับสถานการณ1ในปxจจุบัน เชWน การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน1 เพื่อใหการดําเนินการใชหลักสูตรเป`นไปดวยความตWอเนื่อง
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 ควรใหผู เรี ยนฝ‚ ก การอW านออกเสี ยงคํ าศั พ ท1ในตองฝ‚ ก ฝนบW อ ยๆ อยW างตW อ เนื่ อ ง
สม่ําเสมอและเพิ่มทักษะขึ้นอื่นๆ ดวย เชWน ทักษะการเขียน เพื่อสWงเสริมใหนักเรียนไดใชประโยชน1ใน
ชีวิตประจําวัน
8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตWอไป
8.3.1 ควรมีการศึกษาและวิจัยเพื่อตWอยอดการพัฒนาหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 เชWน การพัฒนา
หลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียงขอความ ประโยคหรือเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1
8.3.2 ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสWงเสริมการอWานออกเสียง
คําศัพท1ภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบโฟนิกส1 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป^ที่ 5 กับนักเรียน
ชั้นอื่นๆ เชWน ชั้นประถมศึกษาป^ที่ 4, ป^ที่ 6 เพื่อเป`นการพัฒนาที่ตWอเนื่องกัน
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