
 

 

  

การศกึษาความสามารถอา่นค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอา่นแบบโฟนิกส์ 

ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
A STUDY ON DEVELOPING ENGLISH WORD READING ABILITY OF LOWER 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH READING DIFFICULTY THROUGH PHONICS 
METHOD AND AUGMENTED REALITY 

 

จารุวชัร ภมูิพงศ์  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

การศกึษาความสามารถอ่านค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ 

ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
 

จารุวชัร ภมูิพงศ์  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2561 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

A STUDY ON DEVELOPING ENGLISH WORD READING ABILITY OF LOWER 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH READING DIFFICULTY THROUGH 

PHONICS METHOD AND AUGMENTED REALITY 
 

CHARUVAJHARA BHUMIBHONG 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Master of Education (Special Education))  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาความสามารถอา่นค าภาษาองักฤษของนกัเรียนที่มีปัญหาด้านการอา่น 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอา่นแบบโฟนิกส์ 

ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
ของ 

จารุวชัร ภมูิพงศ์ 
  

ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาพเิศษ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบลูพฒันะวงศ์) 

  

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนดิา มติรานนัท์) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์) 

  

  

............................................... กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนดิา มติรานนัท์) 

  

  

............................................... กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ เสรี) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาความสามารถอา่นค าภาษาองักฤษของนกัเรียนที่มีปัญหาด้าน
การอา่น 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอา่นแบบโฟนิกส์ 
ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

ผู้วิจยั จารุวชัร ภมูิพงศ์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์  

  

การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษของ
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เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นค าภาษาองักฤษของ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อ
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There were two research objectives in this study which were as follows: 1) to 

study the ability to read English words reading with lower secondary students with reading 
difficulty through the phonics method and augmented reality media; 2) to compare the ability 
of students to read in English words reading among lower secondary students with reading 
difficulty before and after using the phonics method and augmented reality media. The 
participants of the study consisted of two students with reading difficulty selected by 
purposive sampling. The students were studying in the second semester of the 
2018  academic year at Traimitwittayalai School. The research design was a One 
Group Pretest-Posttest Design. The duration of this research was nine weeks, for three days a 
week and forty-five minutes for each class. The research instruments were comprised of 
lesson plans with the phonics method and augmented reality and the English pronunciation 
test. The descriptive statistics used in the current study, such as percentage, mean and 
relative gain score. The findings showed that after the experiment, the study word reading 
ability of the students was at excellent level and higher than before the study. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
สภาพสงัคมในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและแสวงหา

ความรู้ ท าให้ภาษาองักฤษมีความส าคญัเป็นอย่างมากและเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของ
ภาษาอังกฤษเป็นวงกว้างเพ่ือรองรับ พัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นอนาคตท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติ ดังนัน้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการก าหนดนโยบายให้เ รียนภาษาอังกฤษ  
เป็นภาษาตา่งประเทศท่ี 1 ตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศึกษาอย่างมีคณุภาพ สามารถน าภาษาองักฤษ
ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั และเพ่ือใช้ท าความเข้าใจถึงวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั โดยสอดคล้อง
กบัการพฒันาทกัษะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2557) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ภาษาองักฤษเป็นสิ่งส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเดก็นกัเรียนทกุคนต้องเรียนรู้ ด้วยการเร่ิมต้นจาก
พืน้ฐานทางภาษาท่ีดีก่อน การเรียนรู้ทางภาษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เ รียน  
ด้วยการพัฒนาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยทักษะการอ่านเ ป็นทักษะท่ีส าคัญ 
มากท่ีสุดโดยเฉพาะผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากผู้ เรียน  
มีโอกาสใช้ทักษะการฟัง การพูด และการเขียน น้อยกว่าการอ่าน  (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์.  
2532) และยงัเป็นทกัษะท่ีอยู่ติดตวักบัผู้ เรียนไปตลอด และผู้ เรียนสามารถน าไปใช้เพ่ือการศึกษา
ตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

การอ่านเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ดังนัน้การพัฒนาทักษะ  
ทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงทกัษะการคิด การใช้ภาษาเพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิตจงึเป็นสิ่งท่ีทกุคนต้องตระหนกั บคุคลท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้นัน้จะท าให้พวกเขาเหล่านัน้
สามารถเข้าถึงข้อมูลพืน้ฐาน หรือข้อมูลข่าวสารได้ และยังสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง  
ของสังคมในด้านต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนัน้การอ่านยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิด และสติปัญญาแก่มนุษย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้ ท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้  
ย่อมน าความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป (ดารณี ศกัดิ์ศิริผล.  2560) ด้วยเหตุนี ้
การอ่านจึงเป็นทกัษะเป้าหมายท่ีส าคญัและจ าเป็นในการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีมุ่งฝึกฝน  
ให้ผู้ เรียนมีทักษะในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคัญ  
อันน าไปสู่ความรู้ทัง้ปวง (ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์.  2552) แต่อย่างไรก็ตามมีนักเรียนบางคน 
มีปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ผู้ สอน หรือผู้ ปกครองมักพบว่า  
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นักเรียนบางคนอ่านไม่ออก ทัง้นีอ้าจเกิดจากสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุหนึ่งท่ีส่งผล  
ตอ่การพฒันาทกัษะด้านการอา่น คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ดารณี ศกัดิศ์ริิผล.  2560) 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า องค์ประกอบหนึ่งท่ีนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  
ไม่สามารถอ่านค าได้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัเร่ืองการตระหนกัรู้หน่วยเสียง (Pogorzelski Simmone; 
และWheldall Kevin.  2005) นกัเรียนท่ีมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัหนว่ยเสียง มกัปรากฏความยากล าบาก
ในการเรียนเร่ืองของความสมัพนัธ์ระหว่างเสียง และตวัอกัษร (Sound and Letter Association) 
ความยากล าบากในการเช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียง จะท าให้นกัเ รียนเกิด
ข้อจ ากัดในการเข้าใจโครงสร้างหน่วยเสียงของค านัน้ ๆ ส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการจ า
ค าศพัท์ต่อไป (Stanovich K.E.; และSiegel L.S.  1994) นอกจากนัน้ยงัพบว่า การสอนอ่าน
นกัเรียนต่างชาติท่ีมีภาวะการอ่านบกพร่องท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนัน้ จะมี
ความคล่องแคล่วและสามารถอ่านค าได้เพิ่มมากขึน้หลงัจากท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนท่ีมี
การเน้นการตระหนกัและรับรู้ถึงหนว่ยเสียง ซึง่การตระหนกัรู้หน่วยเสียงนีย้งัเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัใน
การท านายความส าเร็จในการอ่านของนักเรียนได้ดีกว่าการวัดระดับสติปัญญาของนักเรียน 
เน่ืองจากการขาดการตระหนกัรู้หน่วยเสียงคือสาเหตสุ าคัญหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความยากล าบากใน
การอ่าน ดงันัน้การสอนความรู้เร่ืองการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงจึงเป็นทางออกท่ีส าคญัในการ
แก้ไขปัญหาด้านการอา่น (Osewalt Ginny.  2016) 

การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ เป็นการพฒันาการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงวิธีหนึ่งท่ีท าให้
นกัเรียนรู้จกัความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตวัอกัษร แยกแยะเสียงท่ีเกิดจากการผสมผสานของ
ตวัอกัษรและประสมหน่วยเสียงเพ่ือออกเสียงเป็นค า ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นความรู้ท่ีนกัเรียนจ าเป็นต้อง
ใช้ในการถอดรหัสค า โดยเฉพาะค าใหม่ ๆ ท่ีนักเรียนไม่รู้จัก มีงานวิจยักล่าวถึงวิธีการสอนอ่าน
ด้วยโฟนิกส์ว่า เป็นวิธีการสอนท่ีจะท าให้นักเรียนกลายเป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการอ่าน 
(Hook Pamela;Macaruso Paul; และJones Sandra.  2001) นอกจากนัน้ผู้สอนควรจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ี เน้นการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงควบคู่ไปกับการบูรณาการประสาทสัมผัส  
ตามท่ี ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้  
ควรเน้นการสอนท่ีใช้ประสาทสัมผัสท่ีส าคัญได้แก่ การสัมผัส การมอง และการฟัง ซึ่งการใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ 3 ดงักล่าวนีเ้ป็นทกัษะท่ีส าคญัตอ่การเรียนรู้ของตวันกัเรียน ครู หรือผู้ปกครอง
จะต้องหาวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งไม่มี
วิธีการสอนใดท่ีน ามาใช้แล้วมีประสิทธิภาพกับทุกคน (ศรียา นิยมธรรม.  2541) ดงันัน้การสอน
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ จะต้องหารูปแบบการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะกับ



  3 

ความสามารถ และลีลาการเรียนของนกัเรียนแตล่ะคน การสอนโดยการใช้ส่ือท่ีเป็นภาพ และเสียง
ในการน าเสนอจะช่วยให้เด็กสนใจ กระตือรือร้น และเข้าใจง่ายขึน้ (กุลยา ก่อสุวรรณ.  2553)  
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ร่วมในการสอนจะท าให้การสอน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึน้ด้วย (กิดานันท์ มลิทอง.  2540) โดยหนึ่งในเทคโนโลยี 
ท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุนันี ้คือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)  

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี 
ท่ีชว่ยเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ (วิวฒัน์ มีสวุรรณ.  2557) โดย Augmented Reality หรือ AR คือ
การน าสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนมาผสานเข้ากบัสภาพแวดล้อมของโลกจริง ด้วยการโต้ตอบ
แบบเวลาจริง และมีการใช้เทคนิคภาพ 3 มิตร่ิวมด้วย โดยจะแสดงผลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
ให้ผู้ ใช้สามารถมองเห็นโลกจริงกบัโลกเสมือนอยู่ร่วมกนั (Azuma Ronald T.  1997) เทคโนโลยี 
AR ยงัมีส่วนช่วยในการพฒันาประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยเฉพาะในการพฒันาทางสายตาอีกด้วย 
(Gregory Kipper และ Joseph Rampolla:  2013 อ้างใน วิวฒัน์ มีสวุรรณ์:  2558) นอกจากนัน้ 
เทคโนโลยี AR ยงัน ามาใช้ในการเป็นส่ือบรูณาการในการจดัการเรียนการสอน เป็นสิ่งท่ีน่าดงึดดูใจ
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการเพิ่มการโต้ตอบของนักเรียนให้เพิ่มมากขึน้ (Vate-U-Lan P.  
2012) ในประเทศไทยมีผู้ท าการวิจยัโดยการพฒันาหนงัสือเรียนท่ีบรูณาการเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริงไว้หลายงานวิจยัได้แก่ งานวิจยัของพรทิพย์ ปริยวาทิต (2558) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนท่ีใช้เทคนิคโลกเสมือนผสานโลกจริง ในการสอนเร่ืองค าศพัท์
ภาษาจีน เทียบกับคะแนนก่อนเรียน กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2  
วดัตานีนรสโมสร จ านวน 66 คน ผลปรากฏว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ.05 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของวิวฒัน์ มีสวุรรณ์ (2557) ได้พฒันารูปแบบ
ชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดยทดลองชุดการเรียนกับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวังอิทก จ านวน 10 คน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลงัการใช้สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05 จากการวิจยัดงักล่าวข้างต้นแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการประยุกต์เข้ากับ  
การเรียนการสอน  

จากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษของผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนท่ีบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านค า นักเรียนไม่ทราบช่ือพยัญชนะภาษาอังกฤษ  
ไม่สามารถท่องพยญัชนะภาษาองักฤษตามล าดบัได้ อ่านค าภาษาองักฤษอย่างง่ายไม่ได้ จ าค าท่ี
เพิ่งอ่านผ่านไปไม่ได้ นักเรียนบางคนแสดงอาการนั่งเฉยเม่ือต้องอ่านภาษาอังกฤษ ใช้เวลา  
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ในการคิดเพ่ืออ่านค าศพัท์นานแต่ก็ไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้อง อีกทัง้ไม่มัน่ใจในการออกเสียง
ภาษาองักฤษของตนเอง และเสียความมัน่ใจเม่ือเพ่ือนนกัเรียนหวัเราะเวลาอา่นผิด 

เม่ือพิจารณาจากสภาพปัญหาของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นแล้วนัน้ ผู้ วิจยัจึงสนใจในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ การสอนอ่านค าด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านค าภาษาอังกฤษ  
ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เพ่ือศกึษาว่านกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน มีผลสัมฤท ธ์ิทางการอ่านค าภาษาอังกฤษแตกต่างกันห รือไม่  อย่างไร  
เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  อีกทัง้
นกัเรียนสามารถน าส่ือการสอนไปใช้ฝึกออกเสียงค าศพัท์ด้วยตนเองได้อีกด้วย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง 
การอ่านชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีส้่งผลให้ครูท่ีสอนภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
มีแนวทางในการสอนอ่านค าศพัท์ภาษาอังกฤษในระดบัเด็กมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจาก
งานวิจัยท่ีสนับสนุนการสอนอ่านในระดับชัน้มัธยมศึกษาในประเทศไทยมีอยู่อย่างจ ากัด  
ซึ่งครูผู้ สอนสามารถน าเทคนิคดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์  
ต่อนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน  นอกจากนัน้ยังมี ส่ือนวัตกรรมท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ส่ือนวัตกรรมนีใ้นการพัฒนาความสามรถด้าน 
การอา่นของนกัเรียนทัง้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
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ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 

ศกึษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561  
ตัวแปรท่ีศึกษา  

1. ตวัแปรอิสระ คือ การใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน  
ผสานโลกจริง  

2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถทางด้านการอา่นค าภาษาองักฤษ 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 
อกัษรภาษาองักฤษจ านวน 16 ตวัอักษรแบ่งออกเป็น สระภาษาอังกฤษ จ านวน 4

ตวัอกัษร ได้แก่ a, e, i, o และพยญัชนะจ านวน 12 ตวัอกัษร ได้แก่ t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s 
และ b ซึ่งทัง้ 16 ตัวอักษรเป็นตัวอักษรท่ีพบบ่อยท่ีสุด (High Frequency Letters) 
(Moreno&Marsha Lynn.  2005) และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างประเภท CVC ท่ีเกิดจาก
การประสมของพยญัชนะดงักล่าวข้างต้น ประกอบด้วยค าว่า cat, hat, rat, bat, fat, mat, fan, 
man, pan, tan, can, ban, cap, map, tap, lap, hit, sit, bit, fit, bin, tin, pin, fin, hen, ten, pen, 
len, pot, hot, dot และ not 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 3 คาบ  

คาบละ 45 นาที โดยใช้ระยะเวลาหลงัเลิกเรียน รวมเป็นระยะเวลา 24 คาบและทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน 2 คาบรวมเป็น 26 คาบ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความสามารถอ่านค าภาษาองักฤษ หมายถึง การบอกช่ือตวัอกัษรภาษาองักฤษ และ
ออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษ จ านวน 16 ตวัอกัษร ได้แก่ a, e, i, o, t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s 
และ b ตามล าดบั และการอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษในลักษณะอ่านเป็นค า ๆ ได้ถูกต้อง  
ซึ่งค าภาษาองักฤษนัน้มีโครงสร้างประเภท CVC (Consonant-Vowel-Consonant) ซึ่งเป็นค า 
ท่ีมีเสียงแรกหรือเสียงพยัญชนะต้น เสียงกลางหรือเสียงสระ และเสียงท้ายหรือเสียงพยัญชนะ
ตวัสะกด ซึ่งความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษประเมินจากแบบวัดความสามารถการอ่านค า
ภาษาองักฤษท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  



  6 

2. ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง หมายถึง ส่ือการสอนท่ีเช่ือมโยงคลิปวิดีโอ  
หรือรูปภาพ ซึ่งมีเนือ้หาเป็นค าภาษาอังกฤษ แบบ CVC แสดงพร้อมรูปภาพท าให้เกิด 
การเคล่ือนไหว โดยอาศยัการท างานของ Aurasma Application ท่ีผูกคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพ  
ไว้กับรูปภาพท่ีก าหนดไว้ และเม่ือน าสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตมาสแกนท่ีภาพด้วยโปรแกรม  
ออรัสมาจะแสดงผลวิดีโอ หรือภาพเคล่ือนไหว แทนภาพนิ่งท่ีเห็นในตอนแรก 

3. วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ หมายถึง กระบวนการพัฒนาความตระหนักรู้ด้าน 
หน่วยเสียงของนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียง  
และสามารถออกเสียงเป็นค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยการประสมหนว่ยเสียงให้ออกมาเป็นค า  

4. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน หมายถึง เด็กท่ีได้จากการคัดกรองโดยใช้แบบ 
คดักรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพบว่ามีความบกพร่องทางการอ่าน และมีคะแนนการทดสอบการอ่านค าภาษาอังกฤษ  
ด้วยแบบวัดความสามารถการอ่านค าภาษาอังกฤษต ่ากว่าเกณฑ์ มีระดบัสติปัญญาปกติ ไม่มี
ปัญหาด้านอารมณ์ หรือพฤตกิรรม 

5. การสอนอ่านด้วยโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีฝึกการออกเสียงพยญัชนะ เสียง สระ และการผสมเสียงให้เป็นค า 
เพ่ือท่ีจะสามารถออกเสียงค าศพัท์ท่ีมีโครงสร้างแบบ CVC ได้อย่างถกูต้อง ชดัเจน รวมถึงการสอน
ความหมายของค าศพัท์โดยใช้ภาพประกอบ ซึ่งมีขัน้ตอนในการสอนทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ได้แก่  
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ตอนท่ีเตรียมความพร้อมของนักเรียน และดึงดูดความสนใจของ
นกัเรียน ขัน้สอนจะสอนเสียงของสระ และพยญัชนะให้แก่นกัเรียน ขัน้ฝึกปฏิบตัิ นกัเรียนฝึกออก
เสียงแต่ละหน่วยและผสมเสียงให้เป็นค า และฝึกจ าแนกเสียงพยัญชนะ และเสียงสระ และ  
ขัน้ทบทวน เป็นขัน้ท่ีครูทบทวนความเข้าใจในเร่ืองการออกเสียงพยัญชนะ สระ และค าศัพท์   
โดยการน าเสนอตัวอักษร ค าศพัท์ และแบบฝึกทักษะผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  
โดยอาศัยการท างานของ Aurasma Application ท่ีผูกคลิปวิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว และ 
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านได้ฝึกออกเสียงตัวอักษร
ภาษาองักฤษ และค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาความสามารถในการอ่านค าภาษาอังกฤษท่ีมี

โครงสร้างแบบ CVC (ค าท่ีประกอบด้วย พยญัชนะต้น สระ และพยญัชนะท้าย) ของนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่าน ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้

 

 
 
     
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถทางด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  

โฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยูใ่นระดบัดี 
2. ความสามารถทางด้านการอ่านค าภาษาองักฤษหลงัใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์

ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง สูงกว่าก่อนการใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  

การสอนอา่นแบบโฟนิกส์ 
ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

ความสามารถในการอ่านค า

ภาษาองักฤษ 



 

บทที่ 2 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่น 
1.1 การเรียนรู้การอา่น 
1.2 การรู้จกัค า 
1.3 พฒันาล าดบัขัน้การอา่น 

2. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.1 เดก็ท่ีมีปัญหาด้านการอา่น 
2.1 ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.2 ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.3 ประเภทของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.4 สาเหตขุองภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.5 เดก็ท่ีมีปัญหาด้านการอา่น 
2.6 ภาวะการอา่นบกพร่อง 
2.7 กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.8 ภาวะการอา่นบกพร่องในนกัเรียนท่ีเรียนภาษาตา่งประเทศ 
2.9 การสอนอา่นเดก็ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality) 

3.1 ความหมายของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) 
3.2 แนวคดิหลกัของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) 
3.3 ลกัษณะของโปรแกรมออรัสมา (Aurasma) 
3.4 การสร้างชิน้งานในออรัสมา สตดูโิอ (Aurasma Studio) 
3.5 การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการศกึษาของประเทศไทย 
3.6 ทฤษฎีการเรียนรู้โดย 
3.7 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  
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4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนอา่นแบบวิธีโฟนิกส์ 
4.1 ความหมายของโฟนิกส์ 
4.2 ความส าคญัของโฟนิกส์ 
4.3 การสอนอา่นโดยวิธีโฟนิกส์ 
4.4 การสอนระบบเสียงภาษาองักฤษด้วยวิธีการโฟนิกส์ 
4.5 การตระหนกัรับรู้หนว่ยเสียง (Phonemic Awareness) 
4.6 แนวทางในการสอนความตระหนกัและรับรู้หนว่ยเสียง 
4.7 การสอนความตระหนกัและรับรู้เสียงโฟนิกส์  
4.8. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการสอนอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ 

5. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 
การเรียนรู้การอ่าน 
ไซเดนเบิร์ก และ แมคเคลแลนด์ (Seidenberg and McClelland) ได้เสนอรูปแบบ 

การเรียนรู้การอ่านว่า เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของความคิดของมนษุย์ขณะท่ีมนษุย์ด าเนิน
กิจกรรมการอ่าน และประมวลข้อมูลออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น ตวัอกัษร ความหมาย  
ของค าศพัท์ โครงสร้างทางภาษา เป็นต้น ซึ่งรูปแบบความเช่ือมโยงด้านการอ่านสามารถเขียน
แสดงได้ตามรูปภาพด้านลา่งนี ้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงองค์ประกอบการเรียนรู้การอา่นของ ไซเดนเบร์ิก และ แมคเคลแลนด์ 

 

 

 

ส่วนที่ประมวลบริบท 
Context Processor 

ส่วนที่ประมวลความหมาย 
Meaning Processor 

ส่วนที่ประมวลตัวอักษร 
Orthographic Processor 

ส่วนที่ประมวลระบบเสียง 
Phonological Processor 
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1. สว่นท่ีท าการประมวลตวัอกัษร (The Orthographic Processor) 
ความรู้ด้านการประมวลตัวอักษรประกอบไปด้วยการรู้จักตัวเขียนของพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น เด็กชาวอเมริกันท่ีรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษถือว่ามีความรู้ 
ด้านตวัอักษร เด็กชาวจีนท่ีรู้ตวัอักษรภาพของจีนทัง้หมดก็ถือว่ามีความรู้ด้านตวัอักษร เช่นกัน  
ส่วนท่ีท าหน้าท่ีประมวลตัวอักษรตามแผนภาพข้างต้นเปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
ตวัอักษร ถ้ากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีก ส่วนประมวลตวัอักษรมีหน้าท่ีในการประมวลและ
ระลกึถึงตวัอกัษร หรือค าศพัท์ 

การจ าค าศัพท์จะปรากฏก็ต่อเม่ือพยัญชนะแต่ละตัวของค านัน้ถูกกระตุ้ นผ่าน  
การรับรู้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบของตวัอกัษร และสามารถท าให้คาดเดาหรือรับรู้
การเรียงตวัอกัษรเพ่ือสร้างเป็นค าท่ีผู้อ่านรู้จกั และสามารถเรียกใช้ค าศพัท์จากคลงัท่ีเก็บตวัอกัษร
เอาไว้มากมาย 

2. สว่นท่ีท าการประมวลความหมาย (The Meaning Processor) 
ในการอ่านระดับค า เ ม่ือผู้ อ่านพบค าศัพท์ใหม่ ค าๆนัน้จะถูกส่งไปประมวล

ความหมาย เม่ือผู้ อ่านเห็นค าศพัท์นัน้ๆ ในบริบทท่ีแตกต่างกัน ผู้อ่านจะเร่ิมเรียนรู้และสามารถ
จ ากัดความหมายของค านัน้ ยิ่งค าศพัท์เหล่านัน้ถูกกระตุ้นด้วยการใช้มากเท่าไหร่ หรือปรากฏ
บอ่ยครัง้เทา่ไหร่ ก็ยิ่งท าให้เรียกความหมายจากหนว่ยประมวลความหมายได้เร็วเท่านัน้  

ส่วนการอ่านในระดับย่อหน้านัน้ ผู้ อ่านจ าเป็นต้องเ รียกความหมายจากหน่วย
ประมวลมาใช้ ถ้าหากค าท่ีผู้อ่านไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยประสบมาก่อน ผู้อ่านก็จะใช้บริบทอ่ืนๆของ
ประโยคมาเป็นขอบเขตก าหนดความหมายท่ีไม่รู้ดงักล่าว จึงท าให้ผู้อ่านสร้างความเข้าใจขึน้มา
หนึ่งหน่วยความเข้าใจ ผู้อ่านท่ีอ่านคล่องจะไม่วิเคราะห์ค าทีละตัว เพราะจะท าให้การอ่านช้าลง 
และอาจท าให้ลืมค าท่ีอา่นไปแล้วตอนต้นได้ 

จากแผนภูมิของไซเดนเบิร์ก และแมคเคลแลนด์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าส่วนท่ีท า
หน้าท่ีประมวลเช่ือมโยงกบัส่วนประมวลตวัอกัษรโดยตรง ซึ่งสิ่งนีห้มายความว่าผลลพัธ์ของแตล่ะ
กระบวนการจะช่วยส่งเสริมส่วนอ่ืนๆให้ท าหน้าท่ีได้ดีขึน้ ตัวอย่างเช่นนักเรียนท่ีอ่านหนังสือ 
อย่างสม ่าเสมอส่งผลให้นักเรียนมีปริมาณของค าศัพท์ใหม่ในคลังค าศัพท์ของตนเพิ่มขึน้เป็น  
อย่างมาก ดังนัน้ความรู้เก่ียวกับตัวอักษรจึงสามารถปรับปรุงความสามารถในการประมวล
ความหมายของค าได้ 
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3. สว่นท่ีท าการประมวลหนว่ยเสียง (The Phonological Processor) 
ส่วนประมวลหน่วยเสียงนีท้ าหน้าท่ีประมวลหน่วยเสียงท่ีได้ยิน จากหน่วยเสียง 

พยางค์ ค า และประโยค โดยเม่ือผู้ อ่านเห็นภาพตัวอักษร ส่วนท่ีท าหน้าท่ีประมวลตวัอักษรจะ
กระตุ้นไปยงัสว่นท่ีประมวลระบบเสียง เพ่ือให้ผู้อา่นรู้วา่ตวัอกัษรนัน้ควรอา่นวา่อยา่งไร 

จากแผนภูมิของไซเดนเบิร์ก และแมคเคลแลนด์ข้างต้น แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ส่วนท่ีประมวลระบบเสียงและส่วนท่ีประมวลความหมายจากหัวลูกศรวิ่งสองทาง โดย
ความสมัพนัธ์นี ้อดมั (1990) อธิบายความสมัพนัธ์นีว้า่ การท่ีผู้อ่านเข้าใจความหมายของค าท่ีอ่าน
นัน้ เกิดจากความสามารถในการวิเคราะห์เสียงของค านัน้ไปสู่การเข้าค้นหาความจ าของคลัง
ความหมายในสมอง 

4. สว่นท่ีท าการประมวลบริบท (The Context Processor) 
ส่วนประมวลบริบทมีหน้าท่ีในการสร้างความต่อเน่ือง และการตีความข้อความท่ี

ผู้อ่านได้อ่าน โดยจะเช่ือมโยงกบัส่วนท่ีท าหน้าท่ีประมวลความหมาย (The Meaning Processor)  
ท่ีมีความคดิรวบยอด หรือมีค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกนั ปริมาณของการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยประมวล
บริบทกบัหนว่ยประมวลความหมายนัน้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัว่า ผู้อ่านสามารถจะเดาบริบทได้
มากเพียงใด ถ้าผู้ อ่านไม่สามารถเดาจากบริบทได้ จะท าให้ความรู้สึกในการเช่ือมต่อไปยังส่วน 
ท่ีประมวลควาหมายน้อยลง 

นอกจานัน้ เซาวซา (Sousa. 2001) ได้อธิบายว่า ในกระบวนการอ่านนัน้มีสมอง 
ท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงเสียงกับสญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม การอ่านเก่ียวข้องกับการรู้จกัเสียง  
ในภาษาพูดและการแยกเสียงท่ีได้ยินออกเป็นหน่วยเสียงท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีความหมายในภาษา 
จากนัน้จึงรับรู้ได้ว่า เสียงท่ีแยกย่อยนัน้ถูกแทนด้วยตวัหนงัสือหรือตวัพิมพ์ การเรียนรู้ท่ีจะอ่านจึง
เร่ิมต้นจากการตระหนักรับรู้หน่วยเสียง  และการเข้าใจกฎของตัวอักษร (ภาพประกอบ 2)
นอกจากนี ้กระบวนการอ่านยังต้องอาศัยทักษะและความรู้เร่ืองอ่ืนร่วมด้วย เช่น ความรู้  
ความเข้าใจเร่ืองพยางค์ ค า และกลุ่มค า อีกทัง้การจบัประเด็นส าคญั การเข้าใจความหมายสิ่งท่ี
อา่น และการสะท้อนความคดิความรู้สกึของตวัเองตอ่เร่ืองท่ีอา่น 
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ภาพประกอบ 3 การตระหนกัรับรู้เสียงและ การเข้าใจกฎของตวัอกัษร 
 

ท่ีมา Homework- Help-Secret. 2009: Online. 
 

สแปฟฟอร์ด (Spafford Carol A.  2005) กล่าวว่า กระบวนการอ่านมีมิติหลากหลาย 
ผู้ อ่านท่ีมีความสามารถ และมีความช านาญในการอ่านจะรู้จักน าความรู้เก่ียวกับระบบเสียง  
ในภาษามาใช้ในการอ่านค าให้ถูกต้องรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้ อ่านต้องสร้างความหมายหรือ  
ท าความเข้าใจกบัสิ่งท่ีอ่าน ขณะท่ีผู้อ่านมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีอ่านพบว่า เกิดการท างานของระบบ
ความจ าระยะสัน้ คือการจ าสิ่งท่ีอา่นผา่นตาไปได้ ร่วมกบัระบบความจ าระยะยาว คือการใช้ความรู้ 
และประสบการณ์เดิมทัง้ 2 ระบบมีส่วนในการเช่ือมโยงข้อมลูใหม่ท่ีเพิ่งรับเข้ากบัข้อมลูเดิมท่ีมีอยู ่
ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ผู้ อ่านจะอาศัยการเดา การยืนยันข้อมูล การสรุปความ และ  
การตรวจสอบความถกูต้องในขัน้การคิดใคร่ครวญระดบัสงู 

จากหลักฐานงานวิจัยหลายงานแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการอ่านสมองวิธีการ
เรียนรู้ท่ีจะอ่านเช่นเดียวกบัการท่ีสมองเรียนรู้ท่ีจะพดู ยกตัวอย่างเช่น เม่ือทารกเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะพูด 
ทารกจะพดูช้า ๆ โดยเร่ิมต้นทีละเสียง จนกระทัง่มัน่ใจจึงเพิ่มความเร็วในการออกเสียงให้เร็วมาก
ยิ่งขึน้ การท่ีสมองของเราได้ยินเสียงเป็นค านัน้ เน่ืองจากสมองท าการประมวลผลหน่วยเสียงทีละ
เสียง และประสมเสียงเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว เราจึงรับรู้เสียงเหล่านัน้เป็นค าทัง้ค า ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีคล้ายคลึงกบักระบวนการท่ีเกิดขึน้ขณะอ่านหนงัสือ ส าหรับผู้ ท่ีมีทกัษะในการอ่าน 
กระบวนการดงักลา่วจะเกิดขึน้อย่างรวดเร็วมาก แม้ผู้อ่านจะอ่านออกเป็นค า แตแ่ท้จริงแล้วผู้อ่าน
จะแปลงรหสัตวัอกัษรเป็นกลุ่มของเสียง หรือเป็นค านัน่เอง อย่างไรก็ตาม การอ่านไม่ได้เกิดขึน้เอง
ตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้อ่านต้องพฒันาความตระหนกัรู้ระหว่างเสียง กบั ตวัอกัษร 
เพ่ือให้ผู้อา่นสามารถจะรู้จกัค า และเข้าใจความหมายได้  
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จากทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีผู้วิจยัทบทวนมาข้างต้นจะสงัเกตได้ว่า ในแตล่ะองค์ประกอบของ
ทฤษฎีการอ่าน ได้กล่าวถึงการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงอยู่ด้วย กล่าวคือ นักเรียนจะต้องมีองค์
ความรู้ในการตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเสียง กับ ตวัอกัษร เพ่ือนกัเรียนจะสามารถน าไป
ประมวลผลในสมอง แล้วดึงข้อมูล หรือความทรงจ าท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในความทรงจ าระยะยาว
ออกมาใช้ ดงันัน้หากนกัเรียนมีปัญหาในการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงตัง้แตต้่นแล้ว ย่อมท าให้เกิด
อุปสรรคด้านการอ่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งเป็นการอ่านใน
ระดบัสงูตอ่ไป 

 
การรู้จักค า (Word Recognition) 
การรู้จกัค า คือความสามารถของผู้อ่านในการรู้จกัค าศพัท์อย่างถกูต้อง โดยการรู้จกั

ค าจะใช้กับค าศพัท์เด่ียวๆ โดยปราศจากบริบทตา่งๆในการอ่านค าศพัท์ ทฤษฎีการรู้จกัค าศพัท์มี
ด้วยกนัหลายทฤษฎี ได้แก่ 

1. ทฤษฎีการเปรียบเทียบ (Analogy Theory) 
ก็อตสวามี (Usha Goswami.  1991)ได้เสนอทฤษฎีการเปรียบเทียบการเรียนรู้จกัค า 

โดยกล่าวว่า ผู้อ่านจะเรียนรู้จกัค าท่ีมีแบบแผนการสะกดค าคล้ายคลึงกันแล้วน ามาเปรียบเทียบ
กบัค าใหมท่ี่อ่านพบ และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างค าท่ีรู้จกั เช่นถ้าผู้อ่านพบค าว่า mat ผู้อ่านจะ
สามารถถ่ายโยงค าท่ีม่ีลกัษณะแบบแผนการสะกดท่ีคล้ายคลึง เช่น bat, cat, และ fat ดงันัน้การ
อา่นโดยใช้วิธีนีคื้อการอา่นโดยการเปรียบเทียบ ก็อตสวามี กล่าวอีกว่า การสอนนกัเรียนให้รู้จกัค า
โดยทฤษฎีนีคื้อการท่ีครูสอนอ่านชดุค าท่ีมีสมัผสัท้ายค าเหมือนกนั และจากนัน้ให้นกัเรียนพดูหรือ
อา่นชดุค านัน้ด้วยตนเอง  

2 ทฤษฎีเส้นทางสองเส้น (Dual – Route Theory) 
รูปแบบทฤษฎีสองเส้นเป็นข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโครงสร้างทาง

ปัญญาในการประมวลข้อมลูส าหรับการอ่าน และการสะกดค า(Rapcsak Steven Z.; และคนอ่ืน 
ๆ.  2007) การประมวลภาษาเขียนจะส าเร็จได้ด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการได้แก่ เส้นทางท่ี
เป็นตวัอักษร(Orthographic Lexicon Route) และ เส้นทางของระบบเสียง (Phonological 
Lexicon Route) โคลฮาร์ทได้กล่าวว่า การท่ีผู้อ่านรู้จกัค าโดยใช้เส้นทางของระบบเสียงนัน้ ต้องใช้
ทกัษะหลายชนิด ทกัษะแรกคือ ความสามารถแยกตวัอกัษรให้ตรงกับหน่วยเสียง ทกัษะตอ่มาคือ
การเปล่ียนตวัอกัษรให้เป็นหนว่ยเสียง ซึง่เป็นกระบวนการน าหน่วยเสียงท่ีอยู่ในความจ าออกมาใช้ 
โดยขึน้อยูก่บัประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองหน่วยเสียงท่ีนกัเรียนเคยเรียนมาก่อน 
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โคลฮาร์ท (Max Coltheart.  2005) ได้เสนอว่าในกรณีท่ีค าในภาษาอังกฤษไม่
สามารถแบง่ตวัอกัษรให้ตรงหนว่ยเสียงหรือไม ่สามารถแปลงตวัอกัษรให้เป็นหน่วยเสียงได้นัน้ เช่น 
ค าว่าSword ผู้อ่านต้องใช้เส้นทางท่ีรับรู้ทางสายตา (Visual Route) เพ่ือการรู้จกัค า เม่ือผู้อ่านใช้
เส้นทางนีผู้้อ่านไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการประมวลระบบโดยตรงระหว่างอกัษรตวัเขียนของค า
และความหมายของค านัน้จากคลงัค าศพัท์ในความจ าของผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถเช่ือมโยงลกัษณะ
รูปร่างของตวัอกัษรให้เข้ากบัความจ าของความหมายของค าท่ีเก็บไว้ในคลงัค าศพัท์ ในสมองของ
ผู้อา่นความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปร่างของตวัอกัษรท่ีเห็นและความหมายของค านี ้เกิดจากการท่ีผู้อ่าน
ได้เห็นและท่องจ าค านัน้บ่อยๆ เน่ืองจาก ผู้ อ่านไม่ได้ใช้ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากหน่วยเสียงและ
ตวัอกัษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีเส้นทางสองเส้นในการรู้จกัค า 
 

ท่ีมา: Gail Gillion.  (2004). p. 16. 

โคลฮาร์ท กล่าวว่าผู้อ่านท่ีช านาญมกัมีความยืดหยุ่นในการเลือกเส้นทางใดเส้นทาง
หนึง่เพ่ือรู้จกัค าโดยขึน้อยูก่บัความยากง่ายของเนือ้หาท่ีอ่านและจดุประสงค์ของการอ่าน ผู้อ่านจะ
ใช้เส้นทางของระบบเสียงถ้าอ่านค าท่ีไม่รู้จกัหรือไม่พบได้บอ่ย และเม่ือผู้อ่านนัน้เคยชินและเข้าใจ
ความหมายของค าศพัท์นัน้แล้ว ผู้อ่านสามารถใช้เส้นทางท่ีรับรู้ทางสายตาเม่ือผู้อ่านพบค าศพัท์
นัน้อีก ผู้ อ่านท่ีใช้เส้นทางของระบบเสียงจะต้องมีความตระหนักและรับรู้เร่ืองหน่วยเสียง  
ส าหรับนกัเรียนท่ีไมมี่ความสามารถในการตระหนกัรู้โครงสร้างของหน่วยเสียง นกัเรียนเหล่านีอ้าจ

/ʃIP/ = เรือ  (หนว่ยเสยีงที่อยูใ่นความจ า) 

ship = เรือ (ตวัอกัษรท่ีอยูใ่นความจ า
สมัพนัธ์กบัความหมายทีเ่ก็บไว้ในสมอง) 

เส้นทางของระบบเสยีง 
(Phonological Route) 

ship (ค าที่เห็น) 

sh  I  p (การแยกอกัษร) 

/ʃ/  /I/  /P/  (การเปลีย่นจากตวัอกัษรให้
เป็นหนว่ยเสยีง) 

เส้นทางที่รับรู้ทางสายตา 
(Visual Route) 

ship (ค าที่เห็น) 
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เรียนรู้ความหมายค าโดยใช้เส้นทางท่ีรับรู้ทางสายตา โดยการท่องจ ารูปร่างของค าพร้อม
ความหมาย  

ส าหรับนกัเรียนท่ีไมมี่ความสามารถในการตระหนกัและรับรู้โครงสร้างของหน่วยเสียง 
นกัเรียนอาจเรียนรู้ความหมายของค าโดยใช้เส้นทางท่ีรับรู้ทางสายตา โดยการท่องจ ารูปร่างของค า
พร้อมความหมาย โดยครูอาจให้นกัเรียนดบูตัรค าศพัท์พร้อมรูปภาพ และครูอ่านออกเสียง ซึ่งเป็น
วิธีการสอนให้นกัเรียนเรียนรู้และจ ารูปแบบของค าพร้อมความหมาย 

 
พัฒนาการล าดับขัน้การอ่าน 
ฟรีทธ์ (Frith.  1985) ได้อธิบายทฤษฎีพฒันาการล าดบัขัน้ของการอา่นไว้ 3 ขัน้ ดงันี ้
1. ขัน้รู้จกัสญัลกัษณ์ (Logographic stage) 
พัฒนาการเร่ิมต้น เด็กจะมีกระบวนการประมวลค าเช่นเดียวกับมองเห็นวัตถุหรือ

สัญลักษณ์ และจดจ าค าศัพท์ได้ทันที ดังนัน้จ านวนค าศัพท์ท่ีคุ้ นเคยทัง้หมดจะถูกระบุผ่าน
คณุสมบตัิทางสายตาอย่างหยาบ ๆ เช่น รูปร่าง ขนาด หรือจ าในรูปแบบของช่ือ หรือสญัลกัษณ์
พืน้ฐานตา่ง ๆ เช่น ตวั M ของร้านอาหารแมคโดนลัด์ (MacDonald) ท่ีอยู่หน้าร้าน เด็กจะบอกแม่
วา่เคยเห็นและอา่นวา่แมคโดนลัด์ ตวัอย่างดงักล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กจ าสญัลกัษณ์ตา่งๆ
ได้ แตไ่ม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ถึงตวัสะกดหรือค า นอกจากนัน้แบร์ยงักล่าวว่าในขัน้นีเ้ด็ก
จะแกล้งท าเป็นอา่น และอา่นจากความจ า และขัน้ตอนนีเ้ป็นการอา่นท่ีฝึกหดัไปสูก่ารอา่นท่ีแท้จริง 

2. ขัน้เรียนรู้ตวัอกัษร (Alphabetic Stage) 
ในขัน้นี ้เด็กต้องการตวัแทนของค าศพัท์ท่ีสามารถมองเห็นทางสายตาในรูปแบบท่ี

แตกตา่งจากการมองเห็นเพียงแคว่ตัถ ุหรือสญัลกัษณ์ และเด็กมีการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่าง
แนวความคดิของตวัอกัษรและเสียง เดก็ในช่วงนีต้้องการความรู้เก่ียวกบัหน่วยเสียง ความสมัพนัธ์
ระหวา่งรูปและเสียง และการประสมเสียงให้กลายเป็นค าศพัท์ เช่น เคอะ- แอท (c-at) หรือ เคอะ – 
แอะ – เทอะ (c-a-t) เป็นต้น ล าดบัของพยญัชนะ และปัจจยัทางด้านหน่วยเสียง จะมีบทบาท
ส าคญัส าหรับเดก็ท่ีจะเร่ิมพฒันาทกัษะการอ่าน โดยเร่ิมจากการถอดรหสัค าศพัท์ท่ีไม่คุ้นเคย หรือ
แม้แตค่ าท่ีไมมี่ความหมายก็ตาม  ในทางตรงกนัข้าม เด็กท่ีไม่สามารถอ่านได้จะต้องพฒันาตวัเด็ก
ให้มีความตระหนกัรู้หนว่ยเสียง จึงจะท าให้เด็กเหล่านีมี้แนวโน้มส่วนใหญ่ท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในการพฒันาทกัษะการอา่นเขียน 

เดก็ท่ีมีปัญหาในชัน้เรียนรู้ตวัอกัษรนี ้อาจมีสาเหตจุากการท่ีเด็กยงัต้องเรียนรู้การจ า
สัญลักษณ์หรือจ าภาพ และยังไม่สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง เสียงและตัวอักษร และ
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วิเคราะห์ตวัอกัษรในค าแต่ละค าได้ นอกจากนัน้เด็กท่ีเรียนรู้จากการจ าสัญลักษณ์หรือภาพนัน้  
จะมีความยากล าบากในการเขียนตวัอกัษร อ่านออกเสียง หรืออ่านโดยรวบตวัอกัษรเข้ากัน เป็น
สาเหตุให้เด็กไม่มีความตระหนักรับรู้เสียงและไม่สามารถถอดรหัสตัวอักษรเ ป็นเสียงได้ 
อยา่งถกูต้อง ซึง่อาจน าให้เดก็มีภาวะการอา่นบกพร่องตามมา 

3. ขัน้เรียนรู้การสะกดค า (Orthographic Stage)  
พฒันาการในขัน้นีจ้ะมาถึงก็ต่อเม่ือเด็กสามารถมองเห็นค าศพัท์และสามารถจดจ า

คพัท์ได้ผา่นทางสายตาโดยไมจ่ าเป็นต้องสะกดค า หรือออกเสียงค าศพัท์และเด็กสามารถทราบถึง
ความหมายของค าศพัท์ท่ีเห็นได้อย่างทนัที โดยไม่ใช้การจบัคู่ระหว่างเสียงและตวัอกัษรอีกต่อไป  
อาจเรียกขัน้นีว้่า ขัน้รู้จกัค าอตัโนมตัิ (Automatic Word Recognition) ถ้าขาดความรู้ในขัน้นีแ้ล้ว 
เดก็จะต้องใช้เวลาในการออกเสียงทีละตวั และจะมีความยุง่ยากมากขึน้ในค าท่ีมีหลายพยางค์และ
ใช้เวลาเพิ่มมากขึน้ในการพยายามค้นหาความหมายของค าจากความจ า 

ปัญหาของเด็กในพฒันาการอ่านขัน้นี ้คือการท่ีเด็กยังใช้วิธีการอ่านโดยการอาศยั
ความสมัพนัธ์ของเสียงและตวัอกัษร ดงันัน้จึงเป็นสาเหตท่ีุเด็กไม่สามารถรู้จกัค า โดยการมองเห็น
และจงึไมส่ามารถอา่นคลอ่งโดยอตัโนมตั ิการสะกดค าในภาษาองักฤษจึงมีลกัษณะของการสะกด
ตามเสียงท่ีตนได้ยิน เช่น cough เด็กจะสะกดเป็น coff เด็กอาจจะไม่มีปัญหาในการอ่านสะกดค า
ท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราแต่อาจจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจค าท่ีมีวิธีการสะกดท่ีไม่ตรง  
ตามเสียง ความบกพร่องในการอ่านขัน้นีเ้ป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ค าศพัท์และโครงสร้างประโยค  
มีความจ ากดั เน่ืองจากเดก็ไมส่ามารถอา่นและเข้าใจเนือ้หาได้อยา่งรวดเร็ว 

นอกจากนัน้ ชอลล์ (Chall.  1983) ได้กล่าวถึงพฒันาการล าดบัขัน้ของการอ่านไว้  
มีทัง้หมด 6 ขัน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. พฒันาการระดบั 0 หรือระดบัก่อนการเร่ิมอ่าน (Stage 0: Prereading) เป็นช่วงท่ี
เด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี ชอลล์กล่าวว่า เด็กในช่วงวัยนีเ้ป็นการ ‚แกล้งท าเป็นอ่าน‛  
โดยเด็กจะเข้าใจรูปภาพท่ีเห็น แต่ไม่เข้าใจตวัอกัษร แต่จะท าเป็ยสามารถอ่านได้ การพฒันาใน
ขัน้ตอนนี ้เดก็จะเร่ิมเรียนรู้จากสญัลกัษณ์ท่ีตนเองคุ้นเคย โดยเด็กจะเร่ิมมองค าท่ีมีรูปร่างท่ีเฉพาะ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ถึงแม้ว่าเด็กจะมีความสับสนในการจดจ าและรับรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในช่วงแรก แต่หลังจากท่ีเด็กได้อ่านค าศัพท์มากขึน้และมีวุฒิภาวะเพิ่มสูงขึน้ เด็กจะสามา รถ 
แยกประเภทสัญลักษณ์ได้โดยทันทีท่ีเด็กเห็นค าหรือสัญลักษณ์นัน้ ๆ พฤติกรรมการอ่าน  
ตามพฒันาการของชอลล์ในพฒันาการระดบั 0 เชน่ แกล้งท าเป็นอา่น เลา่เร่ืองจากหนงัสือท่ีผู้ ใหญ่
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อา่นให้ฟัง เร่ิมเรียกช่ือตวัอกัษร รู้จกัสญัลกัษณ์ หรือป้ายสญัญาณตา่งๆ สะกดช่ือตวัเอง ชอบวาด
รูปในกระดาษ 

พฒันาการในขัน้รู้จักสัญลักษณ์ ท าให้เด็กไม่รู้จกัหรือรับรู้ตวัอักษรหรือสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ท่ีใช้แทนวัตถุแทนความคิดและเด็กอาจไม่มีความสามารถในการตระหนกัรับรู้คุณสมบตัิ
ของภาษา เช่น ระบบเสียง และ ค า ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเด็กอาจมีพัฒนาการล่าช้าในขัน้ 
การเรียนรู้จกัสญัลกัษณ์ 

2. พฒันาการระดบัท่ี 1 หรือระดบัเร่ิมอ่านและถอดรหสั (Stage 1 : Initial Reading 
and Decoding) เด็กในช่วงนีอ้ยู่ในชัน้เรียนประถมปีท่ี 1-2 อายปุระมาณ 6-7 ปี ในขัน้นีเ้ด็กต้อง
รู้จกัการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างเสียงและตวัอกัษร และเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างการอ่าน
และการสะกดค า ดังนัน้เด็กจะเร่ิมเรียนรู้หน่วยเสียง และตัวอักษรท่ีแทนหน่วยเสียงนัน้ ๆ 
พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในระดบัท่ี 2 ได้แก่ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัอกัษรและเสียงในภาษาพูด พยายามออกเสียงค าหนึ่งพยางค์ท่ีเป็นค าใหม่ รู้จักค าท่ีพบบ่อย 
อา่นเร่ืองเลา่ง่าย ๆ เขียนประโยคสัน้ ๆ ง่าย ๆ  

สิ่งส าคญัในการเรียนรู้การอ่านในระดบันี ้คือ เด็กไม่เพียงจ าเป็นต้องจ าเสียงท่ีคู่กับ
อกัษรแตล่ะตวัเท่านัน้ แตจ่ าเป็นต้องตระหนกัว่าเสียงเหล่านัน้คือเสียงท่ีประกอบขึน้เป็นภาษาพูด 
ปัญหาในการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงและตวัอกัษรนัน้ คือการท่ีผู้พดูออกเสียงแตล่ะเสียง
ไม่ชดัเจน บางครัง้อาจพดูโดยการรวมเสียงเป็นเสียงเดียว ส่งผลให้เด็กไม่สามารถน าเสียงท่ีได้ยิน
ไปสัมพันธ์กับตวัอักษรได้ถูกต้อง ดงันัน้ในการสอนเสียงในภาษาอังกฤษจึงสอนหน่วยเสียงท่ีมี
ลกัษณะความต่องเน่ือง เช่น หน่วยเสียง /f/ /s/ /m/ ก่อนกลุ่มหน่วยเสียงระเบิด เช่น /b/ /d/ /g/  
เช่นในค าว่า see เด็กจะได้ยินเสียง /s/ เม่ือครูลากเสียงเป็น s-s-s-s ได้อย่างชดัเจนแยกออก 
จากเสียงสระ eeeee  แต่ในการออกเสียง bat ครูไม่สามารถลากเสียง /b/ แยกออกจากสระท่ี
ตามมา ถ้าไมมี่เสียงสระแล้ว เดก็จะได้ยินหนว่ยเสียง /b/ เหมือนเสียงระเบดิสัน้ ๆ เทา่นัน้ 

3. พฒันาการระดบัท่ี 2 หรือ ขัน้การอ่านคล่อง (Fluency) เด็กในขัน้นีเ้รียนอยู่ 
ในชัน้ประถมปีท่ี 2-3 มีอายุประมาณ 7-8 ปี ในขัน้นีเ้ด็กเรียนรู้การน าอกัษรเรียงเข้าด้วยกันเพ่ือใช้
ในการสะกดค า และเรียนรู้จกัค า โดยการรับรู้ทางสายตาท่ีเห็นทนัที จึงเป็นความสามารถในการใช้ 
การรับรู้ค าทางสายตาและค้นหาความหมายของค าจากความจ า ถ้าขาดความรู้ในขัน้นีแ้ล้ว  
เด็กจะต้องใช้เวลาในการออกเสียงตวัอกัษรทีละตวั และจะมีความยุ่งยากมากขึน้ในค าท่ีมีหลาย
พยางค์ พฤตกิรรมการอา่นตามพฒันาการของชอลล์ในพฒันาการระดบัท่ี 2 ได้แก่ อ่านเร่ืองง่าย ๆ  
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และมีความคลอ่งในการอา่นเพิ่มากขึน้ เดาความหมายเม่ือพบค ายากหรือค าท่ีไม่คุ้นเคย สนใจตอ่
ความหมายของสิ่งท่ีอา่น  

4. พฒันาการระดบัท่ี 3 หรือ อ่านเพ่ือการเรียนรู้ (Reading to Learn) เป็นช่วงของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีอายุระหว่าง 9-13 ปี การอ่านในระดบันีจ้ึง
เป็นการอ่านเพ่ือเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ และเรียนรู้ท่ีจะค้นหาข้อมูลในหนังสือ ดังนัน้ความรู้ของ
ความหมายของค าและโครงสร้างของประโยคท่ีเรียนรู้มาก่อนจึงมีส่วนส าคญัมากในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการเรียนรู้ข้อมลูใหม่ ๆ พฤติกรรมการอ่านตามพฒันาการของชอลล์ในพฒันาการ
ระดบัท่ี 3 ได้แก่ สามารถอ่านและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้สึกและทัศนคติ อ่านหนังสือท่ีมี 
ความยาวของเนือ้หาเพิ่มขึน้ อ่านสิ่งพิมพ์ท่ีหลากชนิดมากขึน้ เข้าใจเนือ้หาและโครงสร้างประโยค
ท่ีมีความซบัซ้อน 

5. พัฒนาการระดับท่ี 4 หรือ การอ่านแนวคิดจากหลายมุมมอง (Multiple 
Viewpoint) เป็นระดบัการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นถึงตอนปลาย มีช่วงอายรุะหว่าง 
14-18 ปี นกัเรียนจะสามารถอ่านและเรียนรู้ข้อมูล เช่นทฤษฎีและแนวคิดจากหลายมุมมองของ
ผู้ เขียนท่ีหลากหลาย นักเรียนจึงมีความรอบรู้มากยิ่งขึน้ด้วยเนือ้หาวิชาท่ีต้องอ่านเพิ่มมากขึน้ 
พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในพัฒนาการระดบัท่ี 4 ได้แก่ อ่านงานเขียนใน
รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย อา่นงานเขียนปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้ 

6. พฒันาการอ่านระดบัท่ี 5 หรือ การสร้างความคิด (Construction – A World 
View) เป็นระดบัการอ่านของผู้ เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั ท่ีมีอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไปการอ่านระดบั
นีเ้ป็นการใช้ความรู้เพ่ือวิเคราะห์ว่าจะอ่านในสิ่งใด เรียนรู้วิเคราะห์กบัสิ่งท่ีตนอ่าน และบรูณาการ
และสร้างความรู้ใหม่จากการอ่านงานท่ีหลากหลาย พฤติกรรมการอ่านตามพฒันาการของชอลล์
ในพฒันาการระดบัท่ี 5 ได้แก่ อา่นจากความพงึพอใจและจดุประสงค์ของตนเองเป็นหลกั อ่านเพ่ือ
การเรียนรู้ในวิชาชีพ บูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ จากสิ่งท่ีอา่น  

จากพฒันาการล าดบัขัน้ของการอา่นข้างต้น จะเห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างช่วงอาย ุ
และความสามารถในด้านการอ่าน หากเด็กมีปัญหาในการอ่านในขัน้ก่อนหน้าย่อมส่งผลกระทบ
ตอ่การอ่านในระดบัท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากการอ่านระดบัสงูจะต้องใช้รากฐานความเข้าใจในระดบัค า
ทัง้สิน้ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เดก็ที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
จากการศึกษาเอกสารพบว่า เด็กท่ีมี ปัญหาด้านการอ่าน หมายถึง เด็กท่ี มี 

ความยากล าบากในการอ่าน หรือทักษะท่ีใช้ในการอ่าน ซึ่งปัญหานีส้ามารถเกิดตัง้แต่แรกเกิด  
จนตลอดชีวิต ปัญหาด้านการอ่านท่ีเด็กประสบ เช่น ปัญหาในการประมวลหน่วยเสียง ความเร็ว  
ในการเรียกช่ือ  การท างานของความจ า ความเร็วในการประมวลผล เป็นต้น โดยเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน อาจเกิดจากความผิดปกติหลายๆประเภทท่ีส่งผลถึงทักษะทางด้านการอ่าน เช่น  
เด็กท่ีมีปัญหาในการประมวลเสียง เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมี  
ความบกพร่องทางสติปัญา และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น  (กลุยา ก่อสวุรรณ.  
2553; Reid Gavin.  2011) 

ปัญหาด้านการอ่าน หรือความยากล าบากในการอ่าน พบมากในเด็กนักเรียน  
ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่าปัญหาทางการเรียนด้านอ่ืนๆ โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
ทกัษะด้านภาษา โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับความตระหนกัรู้เร่ืองเสียง กล่าวคือ นกัเรียนส่วนใหญ่
มกัขาดความสามารถในการแยกค าให้เป็นหน่วยเล็ก ๆ เช่น แยกเป็นค า แยกเป็นพยางค์ หรือแยก
เป็นหน่วยเสียง เป็นต้น มีงานวิจยัหลายเร่ืองกล่าวถึงสาเหตวุ่าท าไมระบบเสียงทางภาษาถึงเป็น
หวัใจหลกัของความยากล าบากในการอ่าน ซึ่งนักเรียนท่ีมีปัญหาในการแยกค าศพัท์ว่ามีหน่วย
เสียงใดเป็นองค์ประกอบบ้างนัน้ ส่วนใหญ่มกัมีปัญหาด้านการอ่าน และมีหลกัฐานแสดงให้เห็น
อย่างชดัเจนว่านักเรียนท่ีเรียนการอ่านภาษาองักฤษจะมีความยากล าบากในการอ่านมากกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนอ่านภาษาอ่ืนๆ อนัเน่ืองจากปัญหาด้านการตระหนกัรู้เร่ืองเสียง ดงันัน้จึงมีเหตผุล
สนบัสนุนให้เห็นว่าท าไมเด็กท่ีมีปัญหาด้านการอ่านถึงมีอุบตัิการณ์การเกิดในประเทศท่ีส่ือสาร
ด้วยภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ  โดยปัญหาต่าง ๆดังต่อไปนีอ้าจเป็นส่วนหนึ่งของ  
การบกพร่องทางด้านการอา่น 

1.) ความผิดปกติทางสมัผสัการรับเสียง โดยไม่ใช่ลกัษณะของการบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

2.) มีการประมวลการได้ยิน และการเห็นช้า 
3.) ไมส่ามารถแยก หรือแบง่เสียงของค าศพัท์ 
4.) ขาดความรู้ในการอา่นเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะอยา่ง 
5.) ล้มเหลวในการกฎเกณฑ์ตา่งๆของรูปแบบค า ประโยค จนถึงยอ่หน้า 
6.) ล้มเหลวในการเข้าใจวา่ตวัอกัษรตวัใดแทนด้วยหนว่ยเสียงใด 
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มีหลาย ๆ งานวิจยัได้กล่าวถึงลกัษณะพืน้ฐานตามธรรมชาติของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอา่นสามารถสรุปได้ดงันี ้(1) ปัญหาด้านการอา่นท่ีรุนแรงสว่นใหญ่ของนกัเรียนคือการอ่าน
ในรูปแบบของค ามากกว่ารูปแบบของข้อความ  และมีปัญหาด้านการประมวลผล เช่น นกัเรียน 
ไม่สามารถถอดรหัสค าศัพท์เด่ียวได้อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่ว เป็นต้น (2) เด็กนักเรียน 
ส่วนใหญ่มักมีข้อจ ากัดเ ก่ียวกับโครงสร้างทางพุทธิปัญญาท่ีเ ก่ียวข้องกับความผิดปกติ  
ในการตระหนกัรู้ด้านโครงสร้างเสียงของค าศพัท์ (Teachers National Association of Special 
Education.  2007) 

ดงันัน้งานวิจยันี ้จึงใช้กลุ่มเป้าหมายนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ท่ีถูกประเมิน
ด้วยแบบคัดกรองนักเรียนทีมีความต้องการพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานวา่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีผู้ ให้ความหมาย ค าจ ากัดความของความบกพร่อง  

ทางการเรียนรู้ไว้หลายความหมายด้วยกนั กลา่วโดยสรุปได้วา่  
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยา  

ท่ีเก่ียวกับความเข้าใจทางด้านการอ่าน การพูด การเขียน หรือการคิดค านวณ ท าให้บุคคลท่ีมี 
ความผิดปกติดังกล่าวด้อยความสามารถในด้านของการอ่าน การพูด การเขียน หรือการคิด
ค านวณ (สมเกต ุอทุธโยธา.  2560) นอกจากนัน้ยงัหมายรวมถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการรับรู้
จากการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองด้วย แต่นิยามนีไ้ม่รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาอนัเกิดมา
จากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือความบกพร่อง  
ทางอารมณ์ การเสียเปรียบ การด้อยโอกาสทางการศึกษาต่างๆ ก ารขาดการกระตุ้ นทาง
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดถึงเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา (ศรียา นิยมธรรม.  
2541; กลุยา ก่อสวุรรณ.  2553) ความบกพร่องนีอ้าจเกิดขึน้เฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง 
เช่น การสะกดค า การอ่าน การเขียน การค านวณ หรือหลาย ๆ ด้านรวมกันก็ได้ (ศรีเรือน แก้ว
กงัวาล.  2545) บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้มกัมีระดบัสติปัญญาปานกลาง หรือสูง
กว่า (ผดุง อารยะวิญญู.  2545)อย่างไรก็ตามความสามารถของนักเรียนท่ีบกพร่องทาง 
การเรียนรู้นัน้ จะมีระดับความสามารถจริงต ่ากว่าระดบัสติปัญญาของตวันักเรียนเองอย่างน้อย
สองระดับชัน้ในวิชาเฉพาะท่ีมีปัญหา (ดารณี อุทัยรัตนกิจ.  2544) นอกจากนีบุ้คคลท่ีมี 
ความบกพร่องดังกล่าวมักมีปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการก ากับตนเอง ( self-regulatory 
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behaviors) การรับรู้ทางสังคม และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมด้วย ผู้ ท่ีมีภาวะนีแ้ล้วจะเป็นไป  
ตลอดชีวิต (The National Joint Committee on Learning Disabilities-NJCLD, 1990 อ้างใน  
กลุยา ก่อสวุรรณ.  2553) 

สรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติทางด้านการรับรู้  
หรือความผิดปกติเก่ียวกับกระบวนการทางจิตวิทยาในด้านการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะ
ทกัษะทางวิชาการ ได้แก่ ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน และทกัษะการคิดค านวณ โดยนกัเรียน
อาจมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกันก็ได้ ความบกพร่องดงักล่าวนีต้้อง  
ไม่ เ กิดจากความผิดปกติ  ความบกพร่อง  หรือความพิการด้านอ่ืนๆ การขาดแรงเสริม  
การด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือการสอนของครูท่ีด้อยประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ระดับ
สติปัญญาของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องอยู่ในระดบัปกติ หรือสูงกว่า แต่ระดับ
ความสามารถทางทกัษะวิชาการของนกัเรียนจะต ่ากวา่ระดบัสตปัิญญาของตนเองสองระดบัชัน้ 

 
ลักษณะของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ ลักษณะภายนอก

โดยทัว่ไปเหมือนนกัเรียนปกต ิแตเ่ม่ือลองทดสอบจะพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะทางวิชาการไม่ดี ท าให้
นกัเรียนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง และรู้สึกว่าตวัเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ (สมเกต ุ 
อทุธโยธา.  2560) นอกจากนัน้นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้มกัสบัสนในสิ่งท่ีตนมองเห็น หรือ
ได้ยิน มองเห็นสญัลกัษณ์ต่างๆแล้วแปลความหมายไม่ได้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จึงมี
ปัญหาทางด้านการแปลความหมาย เม่ือนกัเรียนไม่เข้าใจในสิ่งท่ีมองเห็นนกัเรียนจึงไม่สนใจฟัง  
(ผดงุ อารยะวิญญ.ู  2554) 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน:  2538 อ้างใน สวุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ:  
2548) ได้กลา่วถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ดงันี ้

1. ปัญหาด้านการอ่าน นกัเรียนจะมีความสามารถอ่านหนงัสือไม่เท่ากบันกัเรียนใน
ชัน้เรียนเดียวกันแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือในเร่ืองความจ าเป็นพิเศษแล้วก็ตาม นักเรียนมักอ่าน
หนังสือช้า อ่านแบบถูก ๆ ผิด ๆ มักอ่านตัวอักษรสลับกัน อ่านแต่ไม่เข้าใจเร่ืองท่ีอ่านจึงท าให้
นกัเรียนหลีกเล่ียงการอ่าน มกัอ่านข้ามบรรทดั เม่ืออ่านแล้วเจอค าศพัท์ยากหรือค าท่ีไม่คุ้นเคย  
จะอ่านข้ามไป อ่านค าไม่ถูกต้อง อ่านไม่ออก อ่านช้ามาก ไม่เข้าใจในสิ่งท่ีอ่าน (ดาราณีย์ จนัทร์
หอม.  2550) 
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2. ปัญหาด้านการเขียน นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเขียนอาจมีสาเหตุมาจาก 
ความบกพร่องใน 3 ลกัษณะ คือ (1) การประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือและสายตาไม่ดี  
จึงท าให้เด็กลอกตวัเลข และตวัอกัษรไม่ถกูต้อง (2) ความบกพร่องของการจ าสิ่งท่ีมองเห็น จึงท า
ให้นกัเรียนจ าค าท่ีเห็นไม่ได้ (3) ความบกพร่องในการท าความเข้าใจกฎเกณฑ์และความสมัพนัธ์
ระหว่างถ้อยค าในประโยค ท าให้นักเรียนท่ีมีปัญหาในการรวบรวมหรือจัดระบบความคิด  
เพ่ือส่ือสารออกมาโดยการเขียนไม่ได้ผดงุ อารยะวิญญู (2554) ยงักล่าวอีกว่า เม่ือนกัเรียนเขียน
หนงัสือ นกัเรียนมกัจะจบัดนิสอหรือปากกาแน่นมาก ลายมือไม่สวย เขียนหนงัสือหวดั เขียนทบัไป
ทับมา หรือลบบ่อย ๆ สมุดงานสกปรกเลอะเทอะ ไม่เรียบร้อย (สมเกตุ อุทธโยธา.  2560)  
เดก็บางคนไมส่ามารถเขียนให้คนอ่ืนอ่านแล้วเข้าใจ ไมส่ามารถเขียน หรือลอกงานจากกระดานด า 

3. ปัญหาด้านการสะกดค า นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการสะกดค า 
มกัมีพฤติกรรมปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่าง สรุปได้ดงัต่อไปนี ้เรียงตวัอกัษรใน
ค าผิด สลับตัวอักษร หรือสลับค า มีปัญหาในการเช่ือมโยงเสียงท่ีถูกกับตัวอักษร สะกด  
ข้ามตวัอกัษรหลายๆตวั สร้างการสะกดค าแบบใหมข่องตวัเอง เป็นต้น 

4. ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหา 
ด้านการกะระยะ ภาษาสัญลักษณ์ การคิดเชิงปริมาณ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
ค านวณต ่า ซึ่งเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการคิดค านวณ มักจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง สรุปได้ดังนี ้ท าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้ สับสนข้อมูลในแนวตัง้และการเว้น  
กะระยะ เขียนตวัเลขจากขวามาซ้าย มีปัญหาการอ่านเลขหลายหลกั ท าผิดเพราะสะเพร่าบอ่ยๆ 
(ผดุง อารยะวิญญู.  2554)คิดค านวณโดยการนับนิว้ได้ แต่ท าเลขท่ีต้องมีการทดหรือยืมไม่ได้ 
แยกแยะขนาด และรูปร่างไมไ่ด้ เป็นต้น 

นอกเหนือจากลกัษณะปัญหาดงักล่าวข้างต้น (ผดงุ อารยะวิญญ.ู  2554) ยงัเสนอ
ลกัษณะอ่ืนๆของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ สรุปได้ดงันี ้นกัเรียนขาดความมัน่ใจในตนเอง  
มักมีความรู้สึกหรือแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่เก่ง หรือด้อยกว่าคนอ่ืน อารมณ์หงุดหงิด ขึน้ง่าย 
ลงง่าย มกัแสดงอาการก้าวร้าวกับครู เพ่ือน หรือแม้แตพ่่อแม่ โดยเฉพาะเม่ือถูกจ า้จีจ้ าไชมาก ๆ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามการสงัเกตพฤตกิรรมภายนอกตา่ง ๆเพียงอย่างเดียวนัน้สามารถท าได้ยาก เพราะ
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีลกัษณะบางอย่างท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ แต่สามารถสงัเกต
จากปัญหาตา่ง ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้(ศรียา นิยมธรรม.  2558) 

1. ความบกพร่องเก่ียวกบัระบบประสาท (Neurological Dysfuction) ท าให้นกัเรียน
มีปัญหาในการรับรู้ ในปัจจุบนัมีการใช้การทดสอบท่ีเรียกว่า ‚นิวโรเมทริกซ์‛ (Neurometrics)  
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มาใ ช้ ในการวิ นิ จฉั ยและ เ ยีย วยา  เ ช่ น  กา ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง วัดค ล่ืนสมอง ท่ี เ รี ยกว่ า  EEG 
(Electroencephalogram) ซึ่งพบว่า สมองของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ มีหลาย
บริเวณท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง หรือการเอกซเรย์โดยใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า CAT Scan 
(Computerized Axial Tomography) และ MRI (Magnetic Resonano Imaging) และ BERA 
(Brainstem Electrical Response Audiometry) เคร่ืองมือวดัดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือวดัทางระบบ
ประสาท ซึ่งแสดงให้เห็นความบกพร่องด้านกายภาพของสมองท่ีท าให้เกิดความผิดปกติทาง
พฤตกิรรมตา่งๆ 

2. การเจริญเตบิโตไมค่งท่ี ไมแ่นน่อน 
3. ปัญหาในการรับรู้ มกัเป็นเดก็ท่ีมีชว่งความสนใจสัน้ ท าให้ไมส่ามารถเรียนได้ดี 
4. ปัญหาในการฟัง คือ ได้ยินเสียงแตจ่บัใจความไมไ่ด้ 
5. ปัญหาการเขียนไมไ่ด้ (Dysgraphia) 
6. ปัญหาการอา่นไมไ่ด้ (Dyslexia) 
7. ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ไมได้ (Dyscalculia) 
8. ปัญหาในการพดู ไมอ่าจแสดงความรู้สกึนกึคดิออกมาด้วยการพดู 
9. ปัญหาการรับรู้ภาษาไมไ่ด้ (Receptive Aphasia) 
10. ปัญหาการเรียนรู้สญัลกัษณ์ (Topographic Disorder) อาจสบัสนในการใช้

สญัลกัษณ์ หรือ ไมส่ามารถอา่นแผนท่ีได้ 
11. ปัญหาการเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว (Disorientation) 
12. ปัญหาการเรียนรู้เร่ืองวนั เวลา (Dyschronometria) 
กล่าวโดยสรุปว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่นัน้จะมีปัญหา

เก่ียวกบัทกัษะวิชาการในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ หรือมีความสบัสนหรือมีปัญหา
ในด้านของภาษา ส่งผลให้นกัเรียนมีความยากล าบากในการใช้ทักษะวิชาการ และด้วยเหตุผล
ดงักลา่วข้างต้นสง่ผลตอ่จิตใจท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึด้านลบตอ่ตนเอง และรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง ท าให้ขาดก าลังใจ และขาดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในการพฒันาความสามารของตวันกัเรียน นอกจากนัน้ยงัส่งผลตอ่อารมณ์ท าให้เป็นคนท่ี
คบัข้องใจง่าย และแสดงพฤตกิรรมด้านลบตอ่บคุคลรอบข้าง 

 



  25 

ประเภทของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ประเภทของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้สามารถจดักลุ่มได้เป็น 3 ประเภท

ใหญ่ ได้แก่ บกพร่องทางการเขียน และการสะกดค า (Dysgraphia) บกพร่องทางการอ่าน 
(Dyslexia) และบกพร่องทางการค านวณ หรือทางคณิตศาสตร์ (Dyscalculia) ซึ่งอธิบายประเภท
แตล่ะประเภทไว้ดงันี ้

1. บกพร่องทางการอ่าน (Dyslexia) ถกูให้ความหมายโดย 2 องค์กรหลกั คือ DSM-
IV และ ICD-10 วา่ เป็นความผิดปกตทิางการเรียนรู้เฉพาะด้าน ท่ีส่งผลตอ่การรับรู้ทางภาษา และ
พฒันาการทางภาษาด้านการเขียน การอา่น และการสะกดค า และเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้นกัเรียน
ไมป่ระสบความส าเร็จในการเรียน และ/หรือการปฏิบตัิกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจ าวนั การจะ
พิจารณาว่ามีความบกพร่องหรือไม่นัน้ จะสงัเกตจากความสามารถทางการอ่านของนกัเรียนท่ีต ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ส าหรับช่วงอายุ และระดับสติปัญญานัน้ ๆ (Habib Michel; และGiraud 
Kimberly.  2013)นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการอ่านนัน้จะไม่สามารถอ่านหนงัสือได้ ทัง้ ๆ ท่ีนกัเรียน
มีระดับสติปัญญาท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ และมีโอกาสในการเรียนรู้การอ่านอย่างเพียงพอ
(Fostick Leah; และRevah Hadas.  2018) นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการอ่านจะไม่สามารถอ่าน
หนงัสือได้เท่ากับระดบัของนกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกันแม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือในเร่ืองความ
จ าเป็นพิเศษแล้วก็ตาม (ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  2552) พฤติกรรมการอ่านท่ีไม่เหมาะสมจึงปรากฏ
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง (สวุพิชชา ประสิทธิธญักิจ.  2548) ดงันี ้

1. จ าอกัษรไมไ่ด้ ท าให้อา่นเป็นค าไมไ่ด้ 
2. จ าอกัษรได้บ้าง แตอ่า่นเป็นค าไมไ่ด้ 
3. ระดบัความสามารถในการอา่นต ่ากว่านกัเรียนในระดบัชัน้เดียวกนั 
4. ระดบัสตปัิญญาอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ียหรือสงูกว่าเกณฑ์เฉล่ีย เม่ือวดัโดยแบบทดสอบ

เชาวน์ปัญญา 
5. นกัเรียนบางคนมีความไวในการใช้สายตา 
6. นกัเรียนบางคนอาจมีความไวการฟัง 
7. นกัเรียนสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากนกัเรียนฟังหรือมีคนอ่านหนงัสือให้ฟัง หรอ

ฟังจากเทป แตถ้่าให้นกัเรียนอา่นเองจะอา่นไมไ่ด้ อา่นไมเ่ข้าใจหรือจบัใจความไมไ่ด้ 
8. พดูไมเ่ป็นประโยค 
9. ไมเ่ข้าใจวา่ตวัอกัษรใดมาก่อนมาหลงั ตวัอกัษรใดอยูซ้่ายหรืออยูข่วา 
10. อา่นโดยสลบัตวัอกัษร เชน่ กบ เป็น บก มอง เป็น ของ ยอด เป็น ดอย เป็นต้น 
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11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม -ลง หรือ มะ-แลง-ลง  
เป็นต้น 

12. อา่นหลงบรรทดั อา่นซ า้ค า 
13. อา่นตกหลน่ อา่นเพิ่มค า หาค ามาแทนท่ี หรืออา่นกลบัค า 
14. อา่นช้าตะกกุตะกกั 
15. อา่นด้วยความลงัเล ไมแ่นใ่จ 
16. บอกล าดบัเร่ืองราวไมไ่ด้ 
17. แยกเสียงสระสัน้-ยาวไมไ่ด้ 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการอ่าน คือ นักเรียน  

ไม่สามารถอ่านได้ หรือท าความเข้าใจสิ่งท่ีอ่านได้ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านของนกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการอ่านนัน้จะต ่ากว่าระดับความสามารถของนักเรียนคนอ่ืนในระดบัชัน้เดียวกัน  
ทัง้ ๆ ท่ีมีโอกาสในการเรียนเหมือนกนั และระดบัสติปัญญาไม่ตา่งจากเด็กนกัเรียนคนอ่ืนในระดับ
เดียวกัน จึงส่งผลท าให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการอ่านไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน หรือมี  
ความยากล าบากในการปฏิบตัิกิจวตั ิ

2. บกพร่องทางการเขียน การเขียนถือว่าเป็นทกัษะสูงสุดและมีความซบัซ้อนมาก
ท่ีสดุในกระบวนการติดต่อส่ือสาร ผู้ ท่ีมีทกัษะการเขียนท่ีดี จะต้องมีความสามารถในการเรียงร้อย
ถ้อยค าอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักภาษา เด็กท่ีมีปัญหาทางการเขียนจึงมีความ
ยากล าบากอยา่งยิ่งตอ่การเขียน (สวุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ.  2548) ความบกพร่องทางการเขียนมี
ลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากในการเขียนในระดบัท่ีแตกตา่งกนั รวมไปถึงการไม่รู้วิธีการ
เขียนตวัอักษร อัตราความเร็วในการเขียนช้า มีปัญหาด้านการสะกดค า และมีปัญหาเก่ียวกับ
โครงสร้างทางภาษาและการร้อยเรียงเร่ืองราว (Syntax and Composition) (Chung Peter; และ
Patel Dilip.  2015) ความบกพร่องทางการเขียน ไม่รวมถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนค ายากไม่ได้อนั
เน่ืองมาจากเด็กท่ีไม่ตัง้ใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย ขีเ้กียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การไม่ส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย เป็นต้น (ศริิพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  2552) 

บกพร่องทางการเขียนสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ (สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ.  
2548; ศริิพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  2552) ดงันี ้

1. ดิสกราเฟีย (Dysgraphia) หมายถึง การท่ีเด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได้ เช่น  
จบัดนิสอไมไ่ด้ ลอกค าศพัท์หรือตวัอกัษร หรือตวัเลข หรือรูปทรงทางเรขาคณิตจากกระดานลงบน
สมดุของตนไมไ่ด้หรือท าได้แตล่ายมืออ่านยาก 
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2. ความบกพร่องในการจ า (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจ าสิ่งท่ีเห็นได้ เด็กอาจ
บอกช่ือสิ่งของได้ ในขณะท่ีเด็กก าลังจ้องมองสิ่งนัน้อยู่ แต่เม่ือครูน าสิ่งของนัน้พ้นสายตาเด็กไป
แล้ว เดก็จ าสิ่งนัน้ไมไ่ด้ เดก็มีความสามารถในการจ าด้วยสายตา (Visual Memory) ไมไ่ด้ 

3. ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits) เด็กเหล่านีส้ามารถ
เรียนหนงัสือได้แต่หากครูให้เขียนเรียงความ เขียนรายงาน เด็กอาจท าไม่ได้ เด็กอาจมีแนวคิดท่ี 
จะเขียน แต่ไม่สามารถระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาทางตวัอักษรได้ บางคนอาจเขียนได้บ้าง  
แตอ่าจผิดไวยากรณ์ภาษาไทย ซึ่งความบกพร่องทางการเขียนนัน้ นกัเรียนอาจแสดงพฤติกรรมใน
การเขียน ดงันี ้

1) ไมส่ามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงบนสมดุของนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 
2) เขียนประโยคตามครูไมไ่ด้ 
3) ไมส่ามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
4) บางรายอาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจบัสิ่งของ 
5) ใช้สายตาในการจดจ าสิ่งของไม่ได้หรือไม่ดี นักเรียนอาจบอกได้ว่าภาพท่ีอยู่ 

บนกระดาน คือภาพอะไร แต่พอครูหยิบออก เด็กจะจ าภาพนัน้ไม่ได้และบอกไม่ได้ว่าภาพท่ีเห็น
เม่ือครูคือภาพอะไร 

6) เขียนไมเ่ป็นค า อาจเป็นลายเส้น แตอ่า่นไมไ่ด้ 
7) เขียนเป็นประโยคไมไ่ด้ เรียงค าไมถ่กูต้อง 
8) รูปของตวัอกัษรท่ีเขียนไม่แน่นอน ตวัอกัษรท่ีเด็กเขียนแต่ละครัง้อาจมีรูปทรงท่ี

แตกตา่งกนัไป 
จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการเขียน คือ นกัเรียนไม่มี

ความสามารถในการเขียน หรือเ รียงร้อยภาษาผ่านการเขียน โดยนักเ รียนจะมีปัญหา  
ทางด้านการเขียนสะกดค า ไมเ่ข้าใจวิธีการเขียนตามหลกัไวยากรณ์ท่ีถกูต้อง นอกจากนัน้นกัเรียน
อาจมีปัญหาในการจดจ าสิ่งท่ีมองเห็น ไม่สามารถบอก หรือบรรยายสิ่งท่ีตนเองเห็นได้ จึงส่งผลตอ่
ทกัษะการเขียนของตวันกัเรียน 

1.3.3 บกพร่องทางคณิตศาสตร์  และคิดค านวณ นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการคิด
ค านวณนัน้ นกัเรียนจะไม่เข้าใจพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กไม่สามารถค านวณได้ แม้แต่โจทย์
ง่าย ๆ ท่ีนกัเรียนในระดบัชัน้เดียวกนัท าได้ (สวุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ.  2548; ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  
2552; กุลยา ก่อสุวรรณ.  2553; สมเกต ุอทุธโยธา.  2560) โดยนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการคิด
ค านวณ หรือ คณิตศาสตร์ จะแสดงพฤตกิรรม ดงัตอ่ไปนี ้



  28 

1) มีปัญหาในการบอกความสมัพนัธ์แบบหนึง่ตอ่หนึ่ง เช่นหากนกัเรียนอยู่ในชัน้เรียน 
30 คน นกัเรียนทัว่ไปมกัเข้าใจว่า จ าเป็นต้องจดัท่ีนัง่ในนักเรียน 30 ท่ี เพราะนกัเรียน 1 คน 
ต้องการท่ีนัง่เพียง 1 ท่ีเทา่นัน้ แตน่กัเรียนท่ีมีปัญหามกัตอบไมไ่ด้วา่ นกัเรียน 30 คนควรจดัท่ีนัง่ก่ีท่ี 

2) ไม่เข้าใจความหมายของจ านวน นกัเรียนอาจนบัเลข 1,2,3,4... ได้ แตถ่่าครูสัง่ให้
หยิบก้อนหินมาวางข้างหน้า 5 ก้อน นกัเรียนจะปฏิบตัิไม่ได้ การนบัของนกัเรียนเป็นการท่องจ า 
ไมใ่ชค่วามเข้าใจ 

3) ไม่เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีได้ยินกบัสิ่งท่ีมองเห็น นกัเรียนอาจจะออกเสียง
นบัเลข 1 2 3 4 ... ได้ แตถ้่าให้นบัจ านวนนกในภาพบนกระดานด า นกัเรียนจะนบัไมไ่ด้ 

4) มีปัญหาในการจดัเรียงล าดบั 
5) ไมส่ามารถจ าแนกวสัดท่ีุมีขาดตา่งกนัท่ีกองอยูร่วมกนัได้ 
6) ไมเ่ข้าใจปริมาณ เม่ือขนาดเปล่ียนไป เช่น ธนบตัรใบละ 20 บาท 1ใบ มีคา่เท่ากบั

เหรียญ 5 บาท จ านวน 4 เหรียญ 
7) ท าคณิตศาสตร์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คณู หารเพียงอย่างเดียวหรือทัง้  

4 อยา่ง 
8) ไมเ่ข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นไม่เข้าใจว่า เคร่ืองหมาย 

+ แปลวา่ เพิ่มขึน้ มากขึน้ เคร่ืองหมาย – แปลว่า ลดลง น้อยลง เคร่ืองหมาย X แปลว่าทวีคณูเป็น
ต้น 

9) ไม่เข้าใจความหมายของตวัเลขท่ีน ามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์ การเรียง
ตวัเลขต่างกัน มีความหมายแตกต่างกัน ดงันัน้นักเรียนประเภทนีบ้างคนไม่เห็นความแตกต่าง
ระหวา่ง 10 กบั 01 32 กบั 23 51 กบั 15 ท าให้นกัเรียนไมส่ามารถค านวณเลขได้ 

10) ไมส่ามารถปฏิบตัติามขัน้ตอนในการค านวณได้ 
11) ไมเ่ข้าใจความหมายการชัง่ การตวง การวดั 
12) มีปัญหาในการอ่านแผนท่ีและกราฟ ถ้านกัเรียนคนท่ีมีปัญหาเช่นนี ้นัง่รถไปตา่ง

เมืองกบัเพ่ือน 2 คน เพ่ือนของเขาท าหน้าท่ีขบัรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนท่ี ทัง้สองคนนีห้ลง
ทางแนน่อน 

13) มีปัญหาในการท าโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาท่ีเป็น
โจทย์ จงึแปลความหมายไมไ่ด้วา่เม่ือใดจะบวก จะลบ จะคณู จะหาร 
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มีผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการคิดค านวณจะบกพร่องทางการอ่าน
ร่วมด้วยประมาณร้อยละ 17-70 และอตัราการเกิดภาวะร่วมของความบกพร่องทางการคิดค านวณ 
ร้อยละ 11 เป็นเดก็สมาธิสัน้ (Soares Neelkamal; และPatel Dilip.  2015) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความบกพร่องทางการคิดค านวณ คือ  
 ความไม่สามารถของนักเรียนในการคิดค านวณ ขาดความเข้าใจพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์   
ไม่เข้าใจค่าของตวัเลข ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการขาด
ความเข้าใจด้านสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยความบกพร่องดงักล่าวนีจ้ะเป็นไปตลอดช่วงชีวิต จะส่งผล
กระทบตอ่โอกาสในการท างาน และประสิทธิภาพในการหารายได้ในอนาคต 

 
สาเหตุของภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า นกัวิจยัยงัไม่ทราบถึงสาเหตท่ีุแน่ชดัของ  

ความบกพร่องทางการเรียนรู้วา่เกิดจากสาเหตใุด แตส่ามารถจดัประเภทสาเหตขุองความบกพร่อง
ทางการเรียนเป็น 4 ประเภท คือ อาการบาดเจ็บทางสมอง พนัธุกรรม ความไม่สมดลุของชีวเคมี 
และสาเหตจุากสภาพแวดล้อม (Development National Institute for Learning.  2016) 

1. อาการบาดเจ็บทางสมอง หรือ ท างานผิดปกติ (Brain Damage or Dysfunction)
ผู้ เช่ียวชาญบางท่านเช่ือว่านักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการ
บาดเจ็บทางสมอง หรือการท างานของระบบสมองส่วนกลาง (Central Nervous System)  
ท่ีท างานผิดปกติ ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ี National Joint 
Committee on Learning Disabilities (NJCLD) กล่าวถึงความผิดปกตินีว้่าเป็นความผิดปกติของ
ระบบประสาทสว่นกลาง  

มีผลการวิจัย ท่ีศึกษาเ ก่ียวกับสมองของนักเ รียนท่ีบกพร่องทางการเ รียน รู้  
ด้วยเทคโนโลยี MRI พบว่าสมองบางส่วนของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีรูปแบบการ
กระตุ้นท่ีแตกต่างกันกับเด็กนักเรียนปกติ โดยสังเกตจากขณะท่ีสมองก าลังประมวลระบบเสียง 
(Phonological Processing) อยู่ เด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีการกระตุ้นสมองน้อยกว่าเด็ก
นกัเรียนปกต ิดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจว่าผู้ ใหญ่ท่ีประสบปัญหาด้านการอ่านบกพร่องจึงรู้สึกเหน่ือย
ล้ามากกวา่ปกต ิเพราะสมองสว่นท่ีประมวลด้านภาษาต้องท างานมากกวา่ปกต ิ  

นอกจากนัน้แล้วสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บทางสมองอาจเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก
ระหวา่งตัง้ครรภ์หรือระหวา่งการคลอดได้ เช่นน า้หนกัตวัน้อยเกินไป การขาดออกซิเจนขณะคลอด 
มารดามีการใช้ยาเสพตดิ หรือด่ืมแอลกอฮอล์  มารดาตัง้ครรภ์ก่อนวยั การได้รับสารเคมี เช่นตะกัว่ 
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สารหนู เป็นต้น ซึ่งทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้ 

2. พนัธุกรรม (Heredity) 
มีหลักฐานเพิ่มมากขึน้ว่าพันธุกรรมมีผลต่อการเป็นภาวะบกพร่องทางการอ่าน  

โดยท่ีญาติ หรือลูกของคนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีโอกาสประสบปัญหาทางด้านการอ่าน
มากกว่าคนปกติ  โดยผลของการวิจัยได้ระบุต าแหน่งของโครโมโซมท่ีถ่ายทอดความผิดปกติ
ทางด้าน การประมวลเสียง ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่ทกัษะการอ่านของนกัเรียนในอนาคต 

3. ความไมส่มดลุของชีวเคมี (Biochemical Imbalance) 
ความไม่สมดุลของชีวเคมีในสมองอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการบกพร่องทาง  

การเรียนรู้ มีงานวิจยัของ เฟียนโกลด์ (1976) พบว่าสีผสมอาหารและสารแต่งรสในอาหารนานา
ชนิดเป็นสาเหตใุห้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ และความหุนหนัพลนัแล่น นอกจากนัน้ยงัมี
การวิจัยอ่ืนเสริมอีกว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้เกิดจากการท่ีเลือดไม่สามารถสังเคราะห์
วิตามินได้ในปริมาณปกติ แพทย์บางคนจึงใช้การบ าบัดด้วยการให้วิตามินโดยการให้วิตามิน
ปริมาณมากในแตล่ะวนัเพ่ือชดเชยภาวะการพร่องวิตามิน 

4. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors)  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนนัน้  

มีมากมายโดยเฉพาะปัญหาความยากจน และการสอนท่ีไม่มีคณุภาพ ผลการวิจยัพบว่าแนวโน้ม
ของเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันระหว่างอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการในวยัเดก็ กบัผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียน นอกจากนัน้ยงัมีหลกัฐานแสดงให้เห็น
ว่าเด็กทารก หรือเด็กวยัคลานท่ีมีการแลกเปล่ียนส่ือสารอย่างไม่สม ่าเสมอจะมีแนวโน้มบกพร่อง
ทางการใช้ค าศพัท์ ภาษา และพฒันาการทางด้านสตปัิญญาก่อนท่ีจะเข้าเรียนท่ีโรงเรียน 

นอกจากนัน้คุณภาพการสอนท่ีเด็กได้รับอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิด  
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ การสอนท่ีไม่มีคณุภาพจะเพิ่มความรุนแรงให้กับนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เน่ืองจากนักเรียนไม่มีโอกาสท่ีจะได้รับการสอนท่ีเหมาะสม ปัญหาเช่นนีจ้ะไม่
เกิดขึน้ถ้าหากครูมีความสามารถในการสอนและมีวิธีการสอนนกัเรียนท่ีเหมาะสม 

จากสาเหตุเบื อ้ง ต้น สรุปได้ว่า  ความบกพร่องทางการเ รียนรู้อาจเกิดจาก  
ความผิดปกติของสมองส่วนกลางหรือการได้รับบาดเจ็บทางสมอง และหมายรวมถึงการได้รับ
สารเคมี ต่างๆตัง้แต่ระหว่างอยู่ในครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังคลอด ปัจจัยทางพันธุกรรม  
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สารชีวเคมีในร่างกาย และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อาจสง่ผลตอ่การเกิดความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้เชน่กนั 

 
ภาวะการอ่านบกพร่อง 
ภาวะการอา่นบกพร่อง หมายถึง ภาวะท่ียุ่งยากทางการอ่านอย่างรุนแรง ไม่สามารถ

เข้าใจความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่านได้ เน่ืองมาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง 
(ศรียา นิยมธรรม.  2558)ซึ่งความยุ่งยากล าบากดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้ถึงแม้จะมีการสอนท่ีดี 
นกัเรียนมีระดบัสติปัญญาดี หรือมีโอกาสทางสงัคมท่ีดีก็ตาม (Waites L.  1968) นอกจากนัน้แล้ว
ภาวะการอา่นบกพร่อง ยงัแสดงถึงความยากล าบากในการจดจ าค าศพัท์อย่างถกูต้องแม่นย า และ
มีปัญหาด้านการสะกดค า หรือถอดรหสัองค์ประกอบของเสียง ซึ่งอาจจะมีผลท่ีตามมาเก่ียวกับ
ปัญหาในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Lyon G. Reid;Shaywitz Sally E.; และShaywitz Bennett A.  
2003) 

ศรียา นิยมธรรม (2558) ได้แบ่งประเภทของความบกพร่องทางการอ่านออกเป็น  
3 ประเภท คือ 

1. ปัญหาท่ีมาจากการฟัง (Auditory-Linguistic Type) เด็กท่ีเรียนอ่านได้ยาก
เน่ืองจากปัญหาท่ีมาจากการฟังนี ้จะไม่สามารถแยกเสียงหรือหน่วยเสียงท่ีได้ยิน จึงท าให้ไม่อาจ
เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรท่ีเห็นกับเสียงท่ีได้ยินในค าพูดนัน้ ๆ ความบกพร่อง  
จะปรากฎให้เห็นจากการจ าแนกเสียง การเรียงล าดบัเสียง และการรับรู้ช่ือของเสียงท่ีได้ยิน 

2. ปัญหาท่ีมาจากมิติการเห็น (Visual-Spatial Type) เด็กท่ีเรียนอ่านได้ยาก
เน่ืองจากมิติการเห็นนี ้มักพบน้อยกว่าลักษณะแรก เด็กกลุ่มนีจ้ะมีพัฒนาการทางภาษาปกต ิ  
แต่ไม่อาจเรียนรู้มิติ และ การเห็นท่ีจ าเป็นต้องใช้ในทักษะการอ่านได้ ความบกพร่องลักษณะนี  ้
จะปรากฏในเร่ืองการจ าแนกสิ่งท่ีเห็น การเรียงล าดบัสิ่งท่ีมองเห็น การจ าแนกภาพพืน้ท่ีมองเห็น 
การรับรู้ความลกึของภาพ และการรับรู้ความรู้สกึของสิ่งท่ีมองเห็น 

3. ปัญหาแบบผสม (Mixed Dyslexia) เดก็จะมีปัญหาสองลกัษณะผสมกนั 
นอกจากนัน้แล้วความบกพร่องทางการอ่านยังสามารถแบ่งได้อีกหลายประเภท  

โดยแบ่งตามคู่มือวินิจฉัยความพิการและความบกพร่องทางการศึกษาพิเศษของอเมริกัน 
(American Academy of Special Education Professionals’ Educator’s Diagnostic Manual 
of Disabilities and Disorders) แบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1.) Direct Dyslexia คือ ความสามารถของนกัเรียนแตล่ะคนในการอ่านออกเสียง
ค าศพัท์อยา่งถกูต้อง แตน่กัเรียนไมเ่ข้าใจถึงความหมายของค าศพัท์นัน้ 

2.) Dyseidesia Dyslexia คือ นกัเรียนท่ีมีค าศพัท์ในปริมาณท่ีจ ากดั และนกัเรียนใช้
เวลาในการเดาค าศพัท์ด้วยการออกเสียงแตล่ะตวัอกัษร ส่งผลให้นกัเรียนไม่สามารถอ่านได้อย่าง
คล่องแคล่ว การถอดรหสัเสียงบางเสียงจึงไม่ถูกต้องตามหลกัสทัศาสตร์ เช่น สะกดค าว่า ready  
เป็น rede เป็นต้น 

3.) Dyseidetic Dyslexia คือ นกัเรียนท่ีสามารถออกเสียงพยญัชนะแตล่ะตวัได้ตาม
หลกัสทัศาสตร์แตมี่ปัญหาในด้านการประมวลหนว่ยเสียงเป็นค า เพราะฉะนัน้นกัเรียนกลุ่มนีจ้ึงมกั
มีปัญหาในการสะกดค าศพัท์ยาก จึงต้องใช้วิธีการโฟนิกส์เข้ามาช่วยในการอ่าน เช่น สะกดค าว่า 
laugh เป็น luf เป็นต้น โดยนักเรียนกลุ่มนีจ้ะมีข้อจ ากัดทางด้านการรับรู้ค าด้วยสายตาและ
ความจ าในการจ าตวัอกัษร รูปร่างลกัษณะของตวัอกัษร จึงเป็นการยากในการพฒันาวงค าศพัท์
ของนกัเรียน 

4.) Dyslexia with Dysgraphia (Deep Dyslexia) คือ นกัเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
การเขียนตวัอกัษรและค า การเข้าใจความหมายของค าศพัท์ การเช่ือมโยงเสียงกับตวัอกัษร และ
การออกเสียงค าศพัท์ท่ีคุ้นเคย และไม่คุ้นเคย นกัเรียนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีท้าทายในการจดัการเรียน 
การสอน และต้องการการเอาใจใสด่แูลอยา่งใกล้ชิด รวมถึงการวางแผนอาชีพในอนาคต 

5.) Dyslexia without Dysgraphia (Pure Dyslexia) คือ ความผิดปกติประเภทนี ้
จะปรากฏเม่ือนักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านแต่ไม่มีปัญหาด้านการเ ขียน นักเรียนบางคนอาจ 
มีปัญหาด้านการเขียนตวัเลขด้วย เพราะว่านกัเรียนต้องอ่านทัง้ข้อความ และตวัอกัษร แตอ่าจจะ
ไมป่รากฏปัญหาในการพดูตวัเลขก็ได้  

6.) Dysnemkinesia Dyslexia คือ นกัเรียนท่ีมีความผิดปกติเล็กน้อยบริเวณสมอง 
ท่ีสง่กระแสประสาทไปยงักล้ามเนือ้ (Motor Cortex) ในการสร้างตวัอกัษร หรือค าศพัท์ ซึ่งนกัเรียน
ท่ีมีความผิดปกติแต่ละคนมักจะจ าแนกตัวอักษรท่ีมีลักษณะคล้ายกันไม่ได้อยู่บ่อยครัง้ เช่น  
มองตวั d เป็นตวั b หรืออา่นค าวา่ boy เป็น doy เป็นต้น 

7.) Dysnomia คือ ชนิดหนึง่ของความผิดปกตด้ิานการอ่าน โดยความยากล าบากนัน้
จะเก่ียวกบัการเรียกช่ือตวัอกัษร หรือความเร็วในการเรียกช่ือตวัอกัษร 

8.) Dysphonetic Dyslexia คือ ความยากล าบากในการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัอกัษรไปยงัเสียง ดงันัน้นกัเรียนจะมีการสะกดค าศพัท์ท่ีไม่เป็นระบบ แตน่กัเรียนสามารถจดจ า
ค าศัพท์แต่ละค าได้เ ป็นอย่างดี มีระดับการอ่านท่ีเหมาะสมกับชัน้ของตัวเอง แต่นักเรียน  
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จะมีปัญหาในการสะกดค าศพัท์ ถ้าให้นกัเรียนสะกดค าศพัท์ท่ีละตวัอกัษรนกัเรียนจะไม่สามารถ
สะกดได้ 

9.) Literal Dyslexia (Letter Blindness) คือ ความยากล าบากในการระบตุวัอกัษร 
จบัคู่ตวัอกัษร การเรียกช่ือตวัอกัษร หรือการจบัคู่เสียงกบัตวัอกัษรให้สมัพนัธ์กนั นกัเรียนบางคน
ต้องอ่านสะกดค าทีละตัวอักษร หรือสามารถอ่านได้ทัง้ค าแต่ไม่เข้าใจความหมายของค าศพัท์  
ท่ีอา่น นกัเรียนบางคนอา่นค าศพัท์เพียงบางสว่นของค า ยกตวัอยา่งเชน่ ค าว่า lice นกัเรียนจะอ่าน
เป็น like หรือ ice แทน ซึ่งค าศพัท์ท่ีอ่านไปนักเรียนสามารถรู้ได้ว่าค าท่ีอ่านไปนัน้ไม่ถูกต้อง  
แต่นกัเรียนไม่สามารถท่ีจะอ่านค าให้เป็นศพัท์ท่ีถูกต้องได้ นอกจากนัน้เวลานกัเรียนอ่านหนงัสือ 
นกัเรียนจะเอานิว้ลากไปตามค าศพัท์ท่ีนกัเรียนอา่นตามไปด้วย 

10.) Mixed Reading Disability Dyslexia คือ ภาวะความบกพร่องแบบผสมผสาน
ระหวา่งการอา่นบกพร่องแบบ Dyseidetic และ การอา่นบกพร่องแบบ Dysphonic โดยนกัเรียนจะ
มีลกัษณะคือ ไมส่ามารถอา่นหรือสะกดค าได้ 

11.) Neglect Dyslexia คือ ความบกพร่องทางการอ่านประเภทท่ีไม่อ่านตัว
พยญัชนะท่ีอยู่ทางด้านซ้าย หรือด้านขวาของค าศพัท์ โดยเฉพาะค าศพัท์ท่ีมีความยาว เช่นค าว่า 
strowt นกัเรียนจะอ่านเป็น owt หรือนักเรียนอาจจะไม่อ่านตวัอักษร2-3 ตวัแรกเช่น ค าว่า 
alphabetically นกัเรียนจะอ่านเป็น betically เป็นต้น นอกจากนัน้นกัเรียนอาจมีปัญหาเก่ียวกับ
การอา่นค าประสม เชน่ค าวา่ cowboy นกัเรียนจะอา่นเป็น cow หรือ boy  

12.) Phonological Dyslexia คือ ความยากล าบากในการแปลงตวัอกัษรไปเป็นเสียง 
นักเรียนจะสามารถอ่านค าศัพท์ท่ีคุ้ นเคยได้ แต่จะมีปัญหาในการอ่านค าศัพท์ท่ีไม่คุ้ นเคย  
หรือค าศัพท์ทางวรรณคดี นอกจากนัน้นักเรียนมีความยากล าบากในการอ่านค าศัพท์ ท่ีไม่มี
ความหมาย หรือนักเรียนอาจจะอ่านค าศพัท์ท่ีไม่มีความหมายเป็นศพัท์ท่ีมีความหมายเพราะ
ค าศพัท์มีหน้าตาท่ีคล้ายกนั 

13.) Primary Dyslexia คือ ความผิดปกติของเย่ือหุ้มสมองด้านซ้ายท่ีไม่พฒันาไป
ตามวุฒิภาวะของนักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการอ่านต ่ากว่าชัน้ตวัเอง
ประมาณ 4 ชัน้เรียน และอาจปรากฏความยากล าบากในการอ่าน การสะกดค า หรือการเขียน 
ความบกพร่องทางการอ่านประเภทนีจ้ะถ่ายทอดทางพันธุกรรมและจะพบบ่อยในเด็กผู้ ชาย
มากกวา่เดก็ผู้หญิง 

14.) Semantic Dyslexia คือ ความผิดปกติทางการอ่านท่ีนักเรียนบิดเบือน
ความหมายของค าศพัท์หรืออ่านค าศพัท์ไม่ถูกต้องเน่ืองจากเกิดความสบัสนในความหมายของ
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ค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ นกัเรียนท่ีมีความผิดปกติทางการอ่านประเภทนีจ้ะพดูค าศพัท์ท่ีมีความหมาย
ตรงข้ามกนั ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั หรือใช้ค าศพัท์อ่ืนมาแทนค าศพัท์ท่ีมีความหมายถกูต้อง 
เชน่นกัเรียนอา่นค าวา่สนุขั เป็นแมว หรือหมาป่า เป็นต้น  

 
กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ชนิดา มิตรานันท์ (2556) ได้สรุปกระบวนการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ สรุป ได้ 5 ขัน้ ดงันี ้
1. การรับรู้ข้อมลูจากประสาทสมัผสัตา่ง ๆ นกัเรียนมีความผิดปกติในการรับรู้ข้อมูล

ผ่านทางประสาทสัมผัส ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งแสดงลักษณะให้เห็นในรูปแบบ  
ท่ีแตกตา่งกนั อาทิ นกัเรียนเห็นพยญัชนะ ม เป็น น นกัเรียนเห็นตวัอกัษร b เป็น d นกัเรียนเห็น 6 
เป็น 9 เป็นต้น นอกจากนัน้นักเรียนอาจมีปัญหาทางการฟัง นักเรียนไม่สามารถแยกเสียงท่ีมี  
ความคล้ายคลงึกนัได้ เชน่ ไมย่ินค าวา่ อาจารย์ เป็น อาการ หรืออาจะได้ยินค าว่า กราบ เป็น กาบ 
เป็นต้น 

2. การแปลข้อมลู และการจดัเก็บข้อมลู เม่ือนกัเรียนได้รับข้อมลู หลงัจากท่ีสมองท า
การประมวลและจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบแล้ว นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหาใน
การจ า และล าดับข้อมูลในการส่ือสารออกมา เช่น นักเรียนไม่สามารถเล่าเร่ือง หรือล าดับ
เหตกุารณ์จากเร่ืองท่ีอา่นได้ หรือ เม่ือถามวา่ ตวัอกัษรใดอยู่ถดัตวั K นกัเรียนจะไม่สามารถตอบได้
ทนัที แตจ่ะต้องนบัเร่ิมใหมต่ัง้แต ่A เป็นต้น 

3. ความจ าและการดงึข้อมลูออกมาใช้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหา
กับความจ าระยะสัน้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถจ าข้อมูล และดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ทันท่วงที 
ดังนัน้ครู หรือผู้ ปกครองจ าเป็นต้องสอน หรือกระตุ้ นนักเรียนซ า้ ๆ มากกว่านักเรียนทั่วไป  
หรือสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนสามารถเก็บ และจ าข้อมลูให้ได้ยาวนานมากย่ิงขึน้ 

4. การน าข้อมูลมาใช้ในรูปแบบของภาษา เป็นขัน้ตอนในการส่ือสารเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจ แตน่กัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนอาจพดูช้า พูดไม่ชดั จ าค าศพัท์ได้ในวงท่ี
จ ากดัสง่ผลให้การส่ือสารขาดประสิทธิภาพ และไมต่อ่เน่ือง 

5. การเคล่ือนไหวและประสานสัมพันธ์ คือการท างานของกล้ามเนือ้มัดใหญ่  
และกล้ามเนือ้มดัเล็กในการท างานให้ประสานสมัพนัธ์และสอดคล้องกนั ซึ่งในนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มกัมีข้อจ ากัดในการท างานของกล้ามเนือ้ทัง้สอง เช่น เด็กมกัจะเดินแล้วสะดดุล้ม 
ซุม่ซา่มเดนิชนสิ่งของ หรือนกัเรียนอาจเขียนช้า ลายมือโย้เย้ เขียนไมต่รงบรรทดั เป็นต้น 
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จากกระบวนการเรียนรู้เบือ้งต้น 5 ขัน้ สรุปได้ว่า หากมีความผิดปกติในกระบวนการ
เรียนรู้ขัน้ตอนใดภายใน 5 ขัน้ตอนนี ้ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 
การสอนอ่านเดก็ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ 
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่าเด็กนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภท 

การอา่นนัน้ มีการอา่นท่ีแตกตา่งกนั สามารถแบง่ปัญหาด้านการอ่านออกเป็น 3 ระดบัดงันี ้ปัญหา
ในการอ่านค า ปัญหาในการอ่านคล่อง และปัญหาในการอ่านจับใจความ แต่ผู้ วิจัยจะทบทวน
วรรณกรรมเฉพาะการสอนอ่านในปัญหาการอ่านระดับค าเพียงเท่านัน้ ซึ่งการสอนระดับค า  
มีหลากหลายวิธี เชน่ 

1. วิธีโฟนิกส์ (Phonics) ปัจจุบนัเรียกว่า การวิเคราะห์เสียง หรือการแจกลูกค า  
เป็นการสอนให้เด็กอ่าน โดยไม่เน้นการเข้าใจความหมายของค าศพัท์ เม่ือครูน าวิธีการนีม้าใช้  
ครูสมควรจะต้องสอนคู่ไปกับความหมายของค าศัพท์ด้วยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน  
อย่างแท้จริงการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะกับเด็กทุกคน โดยเฉพาะกบัเด็ก
นักเรียนท่ีเพิ่งหัดอ่านแรกๆ และเด็กท่ีมีปัญหาในด้านการอ่าน โดยการสอนแบบโฟนิกส์ 
มีข้อแนะน าดงันี ้

1.) เร่ิมสอนจากง่ายไปยาก ครูควรเลือกค าท่ีง่ายมาสอนก่อนเพ่ือให้เด็กคุ้นเคยกบัวิธี
นีแ้ละฝึกให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจเสียก่อน 

2.) หากเด็กอยู่ในช่วงวยัอนบุาล หรือเด็กเล็กควรสอนหรือฝึกทกุวนั วนัละประมาณ 
15- 20 นาที สว่นเดก็ท่ีมีพฒันาการอา่นลา่ช้า ครูต้องฝึกตวัตอ่ตวัหรือกลุม่เล็ก ๆ 

3.) ครูควรสอนช้า ๆ ในระยะแรก ๆ แล้วค่อยเพิ่มความเร็วเร่ือย ๆ จนเด็กอ่าน 
ได้คลอ่ง 

4.) ครูควรฝึกการวิเคราะห์เสียงของค า โดยให้เด็กหัดสังเกตว่าค าไหนออกเสียง
คล้ายกนัไปด้วย 

2. วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) เป็น 
การสอนท่ีเน้นการเรียนรู้โดยตอบสนองตามธรรมชาติของเด็ก ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เด็กเกิดความสนใจ ไม่ใช้การบงัคบั และสิ่งท่ีส าคญัคือครูและเด็กต้องมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั โดยครู
จะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีเด็กเคยเรียนรู้มากบัความรู้ท่ีเด็กจะได้เรียนใหม่ ดงันัน้วิธีการ
สอนแบบนีจ้ะไมเ่น้นการสะกดค า หรือวิเคราะห์เสียงของพยญัชนะและสระ ครูควรเลือกเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจและค าท่ีพบบ่อยขึน้มาสอนก่อน หรือพูดคยุกันในหวัข้อเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ เช่นเด็กสนใจ
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เร่ืองการท าอาหาร ครูอาจให้เด็กเสนอช่ือค าศัพท์ท่ีเด็กรู้จัก แล้วครูเขียนค าศัพท์เหล่านัน้บน
กระดาน จากนัน้ครูอ่านค าศพัท์บนกระดาน แล้วให้เด็กอ่านตามครู จากนัน้ครูจึงค่อยให้เด็กลอง
เขียนค าศพัท์ลงในสมดุ 

ข้อดีของการสอนแบบองค์รวมคือ เดก็สามารถอา่นได้อยา่งรวดเร็วโดยไม่ต้องประสม
ค าหรือวิเคราะห์เสียง เด็กเรียนรู้การอ่านหรือการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ด้วยอตัรา
ความเร็วของตนเอง แต่ข้อเสียของวิธีการนีคื้อ เด็กจะอ่านได้แต่ค าท่ีเด็กเคยรู้จักเท่านัน้  
สว่นค าใหมท่ี่ไมเ่คยเห็นและต้องใช้การผนัเสียงวรรณยกุต์เด็กจะไมส่ามารถอา่นได้ 

3. วิธีการสอนการอ่านค าคุ้นตา (Sight-Word Vocabulary) การสอนอ่านค าคุ้นตา 
มีลักษณะคล้ายกับการสอนภาษาแบบองค์รวม คือครูสอนอ่านทัง้ค าด้วยการจ าค าส าคญัและ  
พบบอ่ยโดยไมต้่องวิเคราะห์ค า เม่ือเดก็ได้รับการสอนด้วยวิธีนี ้เด็กจะสามารถอ่านค าศพัท์ได้ทนัที  
เดก็จะอา่นหนงัสือคลอ่งขึน้ถ้าเดก็ได้ใช้ค าศพัท์ท่ีเป็นค าคุ้นตาอย่างสม ่าเสมอ ค าท่ีครูเลือกมาสอน
อาจน ามาจากหนังสือเรียน หนังสือนิทาน และค าท่ีจ าเป็นต่อการในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
เหมาะสมและปลอดภยั เชน่ ทางออก ทางหนีไฟ และอนัตราย เป็นต้น 

 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality) 

ความหมายของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) 
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality:AR) เป็นเทคโนโลยี 

ท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ ลดรอยต่อของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน 
(วิวฒัน์ มีสุวรรณ.  2557) โดย Augmented Reality หรือ AR คือการน าสภาพแวดล้อมของโลก
เสมือนมาผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกจริง ด้วยการโต้ตอบแบบเวลาจริง และมีการใช้
เทคนิคภาพ 3 มิติร่วมด้วย โดยจะแสดงผลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ให้ผู้ ใช้สามารถมองเห็น
โลกจริงกบัโลกเสมือนอยู่ร่วมกนั (Azuma Ronald T.  1997) เทคโนโลยี AR ยงัมีส่วนช่วยใน 
การพฒันาประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยเฉพาะในการพฒันาทางสายตาอีกด้วย (Gregory Kipper 
และ Joseph Rampolla:  2013 อ้างใน วิวฒัน์ มีสวุรรณ์:  2558) นอกจากนัน้ เทคโนโลยี AR  
ยงัน ามาใช้ในการเป็นส่ือบรูณาการในการจดัการเรียนการสอน เป็นสิ่งท่ีน่าดงึดดูใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเพิ่มการโต้ตอบของนักเรียน และยังเป็นการลดการท างานของสมองท่ีท าหน้าท่ี  
หนักเกินไปของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย (Vate-U-Lan P.  2012)  
ยิ่งไปกว่านัน้ เทคโนโลยี AR ได้ถูกพัฒนาขึน้หลายๆโปรแกรม เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปตาม 
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ความสนใจมากมาย เช่น ด้านความบันเทิง ด้านการค้า ด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา 
(Barreira J.; et al  2012) 

ดังนัน้การอธิบายพืน้ฐานส าคัญของเทคโนโลยี Augmented Reality จึงมี
คณุลกัษณะส าคญั 3 ประการ(วิวฒัน์ มีสวุรรณ์.  2556)ดงันี ้

1.) เป็นการผสมผสานกันระหว่างข้อมูล หรือสารสนเทศในสภาวะท่ีเป็นจริงและ
เสมือนจริง 

2.) เป็นการปฏิสมัพนัธ์ในเวลาจริง หรือ ณ เวลานัน้ 
3.) เป็นกระบวนการท่ีมีการใช้สภาพแวดล้อม 3 มิต ิ
เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) สามารถแบ่งประเภทของ

ระบบความจริงเสมือนตามพืน้ฐานวิธีท่ีตดิตอ่กบัผู้ใช้(สหพร ขวญัวิชา.  2557) ดงันี ้
1.) Desktop VR หรือ Window on World System (WoW) เป็นระบบความจริง

เสมือนท่ีใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล 
2.) Video Mapping เป็นการน าวิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการน าเข้า

ข้อมลูของผู้ใช้และใช้กราฟฟิคคอมพิวเตอร์น าเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติ
โดยผู้ใช้จะเห็นตวัเองและเปล่ียนแปลงตวัเองจากจอภาพ 

3.) Immersive Systems เป็นระบบความจริงเสมือนส าหรับผู้ ใช้ส่วนบคุคล โดยผู้ ใช้ 
น าอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะ (HMD) ได้แก่ หมวกเหล็กหรือหน้ากากมาใช้จ าลองภาพ
และการได้ยิน 

4.) Telepresence เป็นระบบเสมือนจริงท่ีมีการน าอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
ระยะไกลท่ีอาจตดิตัง้กบัหุน่ยนต์เช่ือมตอ่ใช้งานกบัผู้ใช้ 

5.) Augmented / Mixed Reality Systems เป็นการผสมผสานระหว่าง 
Telepresence ระบบความจริงเสมือน และเทคโนโลยีภาพเพ่ือสร้างสิ่งท่ีเสมือนจริงให้กบัผู้ใช้ 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า เทคโนโลยี Augmented Reality คือเทคโนโลยี 
ท่ีสามารถจ าลองภาพสามมิตขิึน้ โดยอาศยัการผสานสิ่งแวดล้อมของโลกจริง และสิ่งแวดล้อมของ
โลกเสมือนเข้าด้วยกัน ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบแบบเวลาจริงได้ โดยภาพท่ีแสดงนัน้จะ
แสดงผา่นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ บนเคร่ืองฉาย 

  
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) 
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เป็นการท างานผ่านซอฟแวร์

และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น กล้องเว็บแคม คอมพิวเตอร์ โดยการผสานเอาโลกแห่ง  
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ความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกนั ท าให้เกิดการจ าลองภาพสามมิตขิึน้เป็นภาพเสมือน
จริง จะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศพัท์มือถือ โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏขึ น้
จะมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้ ใช้ได้ทันที ทัง้ในรูปแบบภาพสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว หรือเป็นส่ือท่ีมีเสียง
ประกอบ 

กระบวนการภายในของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ประกอบด้วย 3 
กระบวนการ (สหพร ขวญัวิชา.  2557; วิวฒัน์ มีสวุรรณ.  2557) ได้แก่ 

1.) การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขัน้ตอนการค้นหา Marker จากภาพท่ี
ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมลู (Marker Database) ท่ีมีการเก็บข้อมลูขนาดและรูปแบบ
ของ Marker เพ่ือน ามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker 

2.) การค านวณคา่ต าแหนง่เชิง 3 มิต ิ(Pose Estimate) ของ Marker เทียบกบักล้อง 
3.) กระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ เป็นการเพิ่มข้อมลูเข้าไปในภาพ 

โดยใช้คา่ต าแหนง่เชิง 3 มิต ิท่ีค านวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง 
หลักการท างานของเทคโนโลยี Augmented Reality (วิวัฒน์ มีสุวรรณ.  2557) 

ประกอบด้วย 
1.) ตวั Marker หรือเรียนอีกอยา่งวา่ Mark up 
2.) กล้อง หรือตวัจบัเซนเซอร์ หรือกล้องโทรศพัท์มือถือ 
3.) สว่นแสดงผล อาจเป็นจอคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรศพัท์มือถือ 
4.) ซอฟแวร์หรือสว่นประมวลผลเพื่อสร้างภาพหรือวตัถแุบบสามมิติ 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยี Augmented Reality คือ  

การใช้ซอฟแวร์ในการประมวลผลเพ่ือสร้างภาพสามมิติ หรือภาพท่ีก าหนดขึน้มา โดยอาศยักล้อง 
หรือตวัจบัเซนเซอร์จบัไปยงัตวั Marker ท าให้เกิดการผสานสิ่งแวดล้อมในโลกจริง และสิ่งแวดล้อม
ในโลกเสมือนขึน้ โดยภาพสามมิติท่ีเกิดขึน้มานัน้ จะแสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจอ
โทรศพัท์มือถือ 

 
ลักษณะของโปรแกรมออรัสมา (Aurasma) 
มีผู้ ให้ความหมายของโปรแกรมออรัสมาหลายความหมาย สามารถสรุปได้ดังนี ้

ออรัสมา เป็นแอพลิเคชัน่ส าหรับการสร้างส่ือเสมือน เหมาะส าหรับการพฒันาส่ือท่ีใช้กับอุปกรณ์
ประเภทมือถือ ท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอย์ หรือ IOS (อภิชาต อนกุลูเวช.  2555 อ้างใน สหพร 
ขวญัวิชา.  2557) คณุสมบตัิพิเศษของออรัสมาจะเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงโลกความจริงและ
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โลกเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปส่ือปฏิสัมพนัธ์ท่ีมองเห็นและสัมผสัได้ผ่านทาง
หน้าจอ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง การเช่ือมโยงต่างๆท่ีก าหนดไว้ (ไพฑูรย์ สีฟ้า.  2555 
อ้างใน สหพร ขวญัวิชา.  2557) โปรแกรมออรัสมา ถกูสร้างขึน้เป็นแอพลิเคชัน่ให้ดาวน์โหลดใช้ได้
ฟรี สามารถท างานร่วมกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตท่ีเป็นระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอย์ หรือ IOS และสามารถแบง่ปันผลงานของตนเองให้ผู้ อ่ืนชมได้ผ่านทาง E-mail SMS 
Facebook และ Twitter เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีออรัสมา (พรทิพย์ ปริยวาทิต.  
2558) 

สรุปได้วา่ โปรแกรมออรัสมาเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการสร้างส่ือท่ีใช้เทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง โดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทัง้ระบบแอนดรอย์ และ
ระบบ IOS และแสดงผลภาพ 3 มิติ หรือส่ือ ภาพ เสียงต่างๆ บนหน้าจอโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

1. คณุสมบตัขิองโปรแกรมออรัสมา 
เป็นเทคโนโลยีผสานโลกความเป็นจริงกบัโลกความเสมือนจริงท่ีสร้างขึน้ท าให้มนษุย์

สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกเข้ารหสัด้วยออรัสมา ให้ปรากฏเห็นผ่านทางหน้าจอ Smart Devices  
เช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ท่ีมีกล้องหลัง โดยไม่ต้องใช้มาร์คเกอร์ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใด  
เพ่ือควบคมุ ใช้งานง่าย (พรทิพย์ ปริยวาทิต.  2558) โดยท่ีออรัสมาเป็นโปรแกรมท่ีสร้างส่ือได้ทัง้
ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ผลผลิตท่ีสร้างด้วยออรัสมาจะมีได้ทัง้ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  
ภาพ 3 มิต ิ(สหพร ขวญัวิชา.  2557) 

สรุปได้วา่คณุสมบตัขิองโปรแกรมออรัสมา เปรียบเสมือนตวักลางในการเข้าถึงข้อมลู
ท่ีเป็นการผสานสิ่งแวดล้อมจากสภาพจริง และสิ่งแวดล้อมเสมือน โดยให้ผล หรือภาพปรากฏออก
ทางหน้าจอโทรศพัท์มือถือ หรือจอคอมพิวเตอร์ 

2. วิธีการอา่นภาพของออรัสมา 
วิธีการอ่านภาพออรัสมามีหลายขัน้ตอนดงันี ้(ไพฑูรย์ สีฟ้า :  2556 อ้างถึงใน  

พรทิพย์ ปริยวาทิต:  2558)  
1.) Scan QR Code ตามท่ีก าหนดไว้หลงัจากนัน้เคร่ืองจะไปบงัคบั App Aurasma 

และเปิดกล้องโดยอตัโนมตั ิ
2.) Scan ภาพท่ีก าหนดให้ด้วย App Aurasma จากนัน้ระบบอ่านภาพและเช่ือมโยง

ข้อมลูโดยการดาวน์โหลดแบบออนไลน์จาก Server จะปรากฏให้เห็นวงคล่ืนขึน้มา 
3.) มือถือ Scan จนกระทัง่เห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวทัง้หมด 
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4.) หากไม่ต้องการถือเคร่ือง Scan ตลอดให้ใช้นิว้แตะ 2 ครัง้ (เหมือนการดบัเบิล้
คลิก) ภาพจะขยายขึน้มาเตม็หน้าจอ อีกทัง้สามารถน าเคร่ืองไปชมภาพเคล่ือนไหวท่ีไหนก็ได้ 

การสร้างชิน้งานในออรัสมา สตูดโิอ AURASMA  STUDIO 
ออรัสมา สตดูิโอ เป็นโปรแกรมออนไลน์ท่ีช่วยให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถสร้างส่ือ หรืองาน

ในลกัษณะของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรม 
การใช้งานโปรแกรมนี ้เป็นโปรแกรมท่ีจะจดัเนือ้หาเป็นระบบ สามารถสร้างส่ือการสอนแบบ AR  
บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ แท็บเล็ต สามารถใช้ออรัสมาสร้างชิน้งานขึน้มาได้ทันที  
(พรทิพย์ ปริยวาทิต.  2558) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.) เร่ิมต้นใช้งานสมคัรเข้าใช้งาน 
อั น ดั บ แ ร ก ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ก่ อ น เ ข้ า ใ ช้ ง า น  เ ข้ า ไ ป ท่ี

https://studio.aurasma.com/register เพ่ือกรอกข้อมลูสมคัร และท าการยืนยนัข้อมูลภายใน 24 
ชัว่โมง จากนัน้ทางออรัสมาจะสง่อีเมลล์ยืนยนัท่ีมีรายละเอียดการเข้าสูร่ะบบ 

2.) เข้าสูร่ะบบ 
ในการเข้าสูร่ะบบ ให้ไปท่ี https://studio.aurasma.com/ เพ่ือเข้าสู่บญัชีท่ีสมคัรไว้ใน

ตอนต้น เข้าสู่ระบบครัง้แรกต้องยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ เม่ือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะ
ปรากฏหน้าจอเป็นเหมือนแผงคมุ จดัการสร้างชิน้งานออรัสมา สงัเกตไอคอนด้านขวามือซึ่งเป็น
เคร่ืองมือ ส าหรับสร้างชิน้งาน ได้แก่ Trigger Images Overlays Channels Auras และการตัง้คา่
บญัชี 

3.) การสร้างส่ือชิน้งานด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) 
การสร้างส่ือการสอนมี 4 ล าดบัขัน้ตอน (วิวฒัน์ มีสวุรรณ์.  2551 อ้างใน ชวนพิศ  

จะรา.  2556) มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1 การสร้าง Trigger Images  
ในการเร่ิมสร้างชิน้งานจะเร่ิมต้นจาก Trigger ซึ่งโปรแกรมออรัสมา ใช้ภาพและ

เทคโนโลยีการจดจ าวตัถุเรียกว่า Trigger  ภาพ Trigger ต้องเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNG และ 
มีขนาดน้อยกวา่ 500,000 พิกเซลล์ เม่ืออพัโหลดไปยงัออราสมา สตดูโิอ 

(1) คลิกไอคอน Trigger images ท่ีอยูท่างด้านบนขวามือ 
(2) คลิกAdd บนหน้าตา่งท่ีเปิดออกมา 
(3) ตัง้ช่ือรูปภาพ 
(4) คลิก Browse เพ่ือเลือกไฟล์ และอพัโหลดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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(5) เลือก Save 
(6) สร้างโฟลเดอร์ใหมเ่พ่ือเก็บและจดัระเบียบภาพ Trigger 
3.2 การสร้าง Overlays 
Overlays เป็นขัน้ต่อมา เป็นเหมือนท่ีเก็บทรัพยากรต่าง ท่ีต้องการแสดงผล  

เป็นการเพิ่มเนือ้หา ส่ือ มาซ้อนทบั Trigger นัน้เอง โดยสามารถน าภาพวิดีโอ ภาพนิ่ง โมเดล 3 มิต ิ
หรือหน้าเว็บมาใช้งาน  

3.3 การเพิ่ม Overlays 
(1) เลือกไอคอน Overlays จากแถบเคร่ืองมือด้านขวา  
(2) คลิก Add ในหน้าตา่ง Overlays ท่ีปรากฏ 
(3) ตัง้ช่ือ Overlays 
(4) เลือกประเภทของ Overlays ท่ีต้องการ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ประกอบด้วย 

ภาพนิ่ง วิดีโอ และโมเดล 3 มิต ิ
(5) คลิก Browse เพ่ืออพัโหลดไฟล์ขึน้ไปเก็บไว้ 
จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า Aurasma Application เป็นเทคโนโลยีอีกตวัหนึ่งท่ีช่วย

อ านวยความสะดวกในการสร้าง ส่ือ Augmented Reality โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของ 
การมีปฏิสมัพนัธ์ออกทางหน้าจอของโทรศพัท์มือถือ ในรูปแบบของภาพ 3มิติ ส่ือ เสียง หรือภาพ
ต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้องมีส่วนช่วยในการกระตุ้น และเร้าความสนใจของนักเรียนจนน าไปสู่  
การเรียนรู้ท่ีคงทนถาวรของผู้ เรียน 

 
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการศึกษาของประเทศไทย 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เข้ากับชีวิตประจ าวันใน

ลกัษณะต่าง (ชวนพิศ จะรา.  2556) มากมาย ตวัอย่างเช่น การประยุกต์ AR เข้ากับการศึกษา  
มีการผลิตส่ือการสอนเป็นหนังสือ 3 มิติ มีภาพ 3มิติพุ่งออกมา สามารถหมุนภาพ 3 มิต ิ 
เพ่ือดูรอบๆ ได้ เป็นสิ่งท่ีน่าดึงดูดใจผู้ เ รียนเป็นอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม  
เช่นการสร้างสินค้าของบริษัท BMW มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลย AR เข้ามาในการเรียนรู้ขัน้ตอน
การท างานตา่งๆโดยให้ใส่แว่นตาท่ีมีการจ าลองขัน้ตอนปฏิบตัิจริงเป็นภพ 3 มิติ การประยุกต์ใช้
ทางด้านการแพทย์ ใช้เพ่ือการจ าลองการผา่ตดัท่ีสลบัซบัซ้อน และเพ่ือให้มองเห็นภาพชดัเจน และ
สะดวกมากยิ่งขึน้ เช่นภาพเสมือนจากการ X-Ray หรือ อลัตราซาวด์ ให้เห็นในเวลา Real time 
นอกจากนัน้ยงัมีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ และการโฆษณา เช่น การแทรกเทคโนโลยี 
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AR ลงในนามบตัร เพ่ือแสดงข้อมลูติดตอ่ รวมถึงแผนท่ีการเดินทางสู่ออฟฟิสของเจ้าของนามบตัร 
เป็นต้น 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลตมีิเดีย (The Cognitive Theory of Multimedia Learning) 
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน จะกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดีย (The Cognitive 
Theory of Multimedia Learning) ของ Mayer ท่ีได้รับการพฒันามาจากทฤษฎี Dual Coding 
ของ Pavio (Mayer.  2001 อ้างถึง ในดวงฤดี ลาศขุะ และ วารุณี ฟองแก้ว.  2553) ได้อธิบายว่า 
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์มีทัง้สิน้ 3 ระบบ ประกอบด้วย 

1. ระบบรับความจ าโดยประสาทความรู้สึก (Sensory Memory) โดยปกติมนุษย์
จะต้องรับรู้สิ่งเร้าผ่านประสาทด้วยอวัยวะทัง้ 5 ตือ ตา ใช้ในการมองดู หูใช้ในการฟัง จมูกใช้ 
ในการดมกลิ่น ลิน้ใช้ส าหรับชิมรส และผิวหนังใช้ส าหรับรับความรู้สึก เม่ือประสาทสัมผัสทัง้ 5  
รับข้อมูลมาในรูปของภาพ หรือเสียง สิ่งเหล่านัน้จะถูกบนัทึกอยู่ใน Sensory Register ซึ่งเป็น
ความจ าระบบแรก มีหน้าท่ีเก็บข้อมลูตา่ง ในระยะเวลาอนัสัน้ ประมาณ 1-3 วินาที เพ่ือให้มนษุย์
ได้ตดัสินใจว่า จะให้ความสนใจต่อหรือไม่ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีถูกส่งผ่านเคร่ืองรับสมัผสัจะมีจ านวน
มากเกินกว่าท่ีระบบต่าง ๆ ของมนุษย์จะรับไว้ได้ ดังนัน้ ในกระบวนการบันทึกสัมผัส จะ ไม่รับ
ข้อมลูไว้ทัง้หมด แตจ่ะเลือกรับข้อมลู หรือสิ่งเร้าท่ีตนรู้จกั หรือมีความสนใจเทา่นัน้ 

2. ระบบความจ าในช่วงท่ีท างานอยู่ หรือช่วงสัน้ (Working Memory) เม่ือภาพและ
เสียงท่ีมนุษย์ได้ตดัสินใจเลือกรับมา บางส่วนจะถูกบนัทึกไว้ใน Working Memory แล้วจะมี 
การจัดแจงภาพและเสียงย่อย ๆ เหล่านีเ้ป็นกลุ่มก้อน ท าให้เกิดความรู้ในรูปของภาพและเสียง  
และเก็บไว้ในความทรงจ าระยะสัน้ ซึ่งจะอยู่ในระยะเวลาท่ีจ ากัด ซึ่งความจ าระยะสัน้เป็นการจ า
เพียงแคช่ัว่คราว และมีความจ ากดัโดยมีขีดจ ากดัสงูสดุของการจ าข้อมลูเดียว 

3. ระบบความจ าในระยะยาว (Long-Term Memory) ในขัน้ตอนนี ้ความรู้ท่ีเหลือมา
จากความจ าระยะสัน้อาจจะเข้าไปรวมกบัความรู้เดิมในส่วนของความจ าในระยะยาว หรือไปรวม
กับกลุ่มอ่ืนๆ ดังนัน้ การน าเสนอผ่านทางประสาทการรับรู้การเห็นในรูปของตัวหนังสือ กับ  
ภาพ และทางโสตประสาทในรูปของเสียง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ค าศพัท์ได้ดีกว่าการน าเสนอ
เพียงวิธีเดียว 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ผ่านมลัติมีเดีย คือการให้นกัเรียนเรียนรู้ผ่านภาพ และเสียงไป
พร้อมกันเพ่ือให้ความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้เข้าไปถูกบนัทึกอยู่ในความทรงจ าระยะยาว ดงันัน้ส่ือ  
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เทคโทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ถือเป็นส่ือมลัติมีเดียอย่างหนึ่ง ท่ีมีการน าเสนอทัง้ภาพ
และเสียงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งผู้ วิจยัคาดว่าผลของการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีดงักล่าวจะมีส่วน
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้การออกเสียงค าศพัท์ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Augmented Reality 
ชวนพิศ จะรา (2556) ศกึษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสาน

ความจริง ร่วมกบัหนงัสือนิทานสองภาษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างความสามารถ
ทางด้านภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์สูงขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คา่ t-test เท่ากับ 16.76 ความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ร่ วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้
กระบวนการกลุม่ พบวา่ ผู้ เรียนมีระดบัความพงึพอใจอยูใ่น ระดบัมากท่ีสดุ 

สหพร ขวญัวิชา (2557) ศกึษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสือค าศพัท์ภาษาองักฤษ
ภาพความจริงเสมือน เร่ือง สตัว์ ผ่านแท็บเล็ต ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสือค าศัพท์ภาษาอังกฤษภาพความจริง
เสมือน เร่ือง สตัว์ ผา่นแท็บเล็ต สงูกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

วิวฒัน์ มีสวุรรณ (2557) ศกึษางานวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบชดุการเรียนการสอน
ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนด้ววชุดการเรียนการสอนร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง พยว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พรทิพย์ ปริยวาทิต (2558) ศึกษางานวิจยัเร่ืองผลของการใช้บทเรียน Augmented 
Reality Code เร่ืองค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐาน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐานท่ีเรียนด้วยบทเรียน AR Code เร่ืองค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐานระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบว่าผลการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าผลการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ของผู้ เรียนด้วยบทเรียน AR 
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Code เร่ืองค าศพัท์ภาษาจีนพืน้ฐาน นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาจีน คิดเป็น
ร้อยละ 81.00  

สพุฒัน์ บญุอยู่ (2559) ศกึษางานวิจยัเร่ืองส่ือการสอนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท่ีได้เรียนโดยใช้ส่ือการสอน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

แบรีร่า และคณะ (Barreira J.; et al.  2012) ศกึษางานวิจยัเร่ือง MOW เกมเพ่ือ 
การเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาตา่งประเทศโดยใช้เทคโนโลยีผสานโลกจริง กรณีตวัอย่าง การเรียนรู้ช่ือ
สัตว์ภาษาอังกฤษในระดับชัน้ประถมศึกษา โดยทดลองกับกลุ่มนักเรียนชาวโปรตุเกสท่ีเรียน
ภาษาองักฤษ โดยเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มนกัเรียนท่ีใช้ MOW และกลุ่มนกัเรียนท่ีสอนด้วยวิธี
ปกติ (ใช้รูปภาพ) ผลการทดลองพบว่า คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วย MOW และ
คะแนนก่อนเรียนนัน้สูงขึน้ โดยผลคะแนนเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 40 ในขณะเดียวกนัคะแนนก่อนสอบ
และคะแนนหลงัสอบของกลุม่ท่ีใช้การสอนแบบดัง้เดมินัน้เพิ่มสงูขึน้ เพียงแคร้่อยละ 29 เทา่นัน้ 

จากงานวิจยัข้างต้นสามารถสรุปได้ การใช้เทคโนโลยี AR ในการบูรณาการเข้ากับ 
การเรียนการสอนนัน้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึน้กว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนอ่านค าด้วยวิธีโฟนิกส์ 
ความหมายของโฟนิกส์ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการสอนอ่านค าด้วยโฟนิกส์ มีผู้ ให้ความหมาย

เก่ียวกับการสอนอ่านด้วยโฟนิกส์ดงันีโ้ฟนิกส์ คือความเข้าใจตวัอกัษรแต่ละตวัว่าสามารถแทน
เสียงแตล่ะตวัเสียง ตวัอกัษร และเสียงเหล่านัน้มารวมจะเกิดเป็นค า(Cunningham Patricia M.; 
และCunningham James W.  1992) ซึ่งอกัษรแต่ละตวัจะมีเสียงท่ีสมัพนัธ์กนั ผู้อ่านจะต้อง
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับเสียง เพ่ือน าความเช่ือมโยงนัน้ไปใช้ในการถอดรหัสค า  
และการสะกดค า(Spafford Carol A.  2005) การสอนด้วยวิธีการโฟนิกส์นี ้เป็นการสอนนกัเรียน
ให้ใช้ความสมัพนัธ์ดงักล่าว เพ่ือพฒันาตนเองให้ประสบความส าเร็จในการอ่าน (Mesmer Heidi 
Anne E.; และGriffith Priscilla L.  2005) นอกจากนัน้ สลาวิน (Slavin.  2003) ยงัให้ความหมาย
เพิ่มเตมิของวิธีการสอนโฟนิกส์วา่ เป็นวิธีการสอนอ่านประเภทหนึ่ง แตแ่ท้จริงแล้ววิธีโฟนิกส์คือชดุ
ในการสอนเพ่ือชว่ยให้นกัเรียนสามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงและตวัอกัษร อย่างไรก็ตาม 
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การสอรสอนใด ๆ ท่ีเน้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงและตวัอกัษรจะถกูเรียกว่า วิธีโฟนิกส์ (Phonics 
Method) โดยการสอนท่ีเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างเสียงและตวัอกัษรนัน้จะต้องมีความรู้ทัง้ในเร่ือง
ของการแยกเสียงและผสมเสียงเพ่ือให้การอ่านและการเขียนเป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้ส าหรับผู้ เรียน  
ซึ่งการสอนดงักล่าวควรเร่ิมต้นจากเสียงท่ีง่ายไปเสียงท่ียาก และผู้ เรียนควรได้รับการสอนด้วย
วิธีโฟนิกส์อยา่งน้อย 20 นาทีตอ่วนั จงึจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ(Hughes John M.  1972)  

จากความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า โฟนิกส์ คือวิธีการสอนอ่านรูปแบบหนึ่ง  
ในการสอนให้นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างเสียง และตวัอกัษร เพ่ือน าความสมัพนัธ์ดงักล่าว
เช่ือมโยงไปสู่การถอดรหัสค า และการสะกดค า และพัฒนาด้นการอ่านของตนเองให้เป็นผู้ ท่ี
ประสบความส าเร็จในการอา่นตอ่ไป 

 
ความส าคัญของโฟนิกส์ 
การท่ีนักเรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ อันเน่ืองมาจากการท่ีนักเรียนไม่สามารถ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงและตวัอกัษร ซึง่มีความเช่ือมโยงกบัความตระหนกั และรับรู้หน่วย
เสียง หมายความว่า  การท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียงนัน้ นกัเรียน
ต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ค าในภาษาพูดสามารถแยกออกเป็นหน่วยเสียงเล็กๆ  และสามารถ
เข้าใจวา่หนว่ยเสียงเล็กๆ สามารถน ามารวมกนัเป็นค าท่ีมีความหมายได้ (Slavin Robert E.; et al.  
1994) การสอนอา่นด้วยโฟนิกส์เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการพฒันาการอ่านเบือ้งต้นให้กบันกัเรียนท่ี
เพิ่งเร่ิมหัดอ่าน การสอนแบบโฟนิกส์นีย้ังสามารถน าไปใช้ในการสอนอ่าน หรือเขียนสะกดค า
ค าศพัท์ยากหรือค าศพัท์ท่ีนกัเรียนไม่คุ้นเคยได้อีกด้วย ความสามารถในการอ่านค านั น้นักเรียน
ต้องมีความสามารถ 4 ประการได้แก่ (1) ความสามารถในการวิเคราะห์ค าเป็นหน่วยเสียง (2) 
ความเข้าใจถึงจุดก าเนิดหน่วยเสียงในแต่ละค าว่าเสียงเร่ิมจากส่วนใด (3) ความสามารถใน 
การตระหนกัรู้ว่าหน่วยเสียงใดต้องแทนด้วยตวัพยญัชนะใด และ (4) ความสามารถในการรับรู้
ตวัอักษร และหน่วยเสียงมีความสม ่าเสมอในการออกเสียงไม่ทุกกรณี ถ้านักเรียนเรียนรู้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรได้ดี ก็จะท าให้นักเรียนกลายเป็นผู้ อ่านท่ีดีได้ ดังนัน้
นกัเรียนจึงต้องใช้เทคนิคโฟนิกส์ไปปรับใช้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการอ่าน (Carnine; et al.  
2006 อ้างถึงใน ศริิพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  2552 ) 
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การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์  
ไมล์เน (Milne.  2005) ได้กล่าวถึงประเภทของการสอนโฟนิกส์ว่ามี 2 ประเภท ได้แก่ 

การสอนออกเสียงแบบ Synthetic และการสอนออกเสียงแบบ Analytic ซึ่งมีลกัษณะการสอน
ดงันี ้

1. Synthetic Phonics คือการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษทัง้หมด 44 เสียง โดย
ให้นกัเรียนดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างเสียงกบัตวัอกัษร วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งท่ี
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการท่ีนกัเรียนถอดรหสัค าศพัท์ใหม่ท่ีนกัเรียนไม่รู้จกั แต่อย่างไรก็ตามนกัเรียน
บางคนมีปัญหาในการระบหุนว่ยเสียงแตล่ะหนว่ยเสียงซึง่เป็นหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของเสียง โดยเสียงท่ี
ได้ออกมานัน้เป็นหน่วยเสียงเทียมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ตวัอย่างเช่นหน่วยเสียง /b/ ไม่สามารถ
ออกเสียงด้วยตวัของมนัเองโดยปราศจากเสียง /uh/ แตอ่ย่างไรก็ตามความสามารถในการจดัการ
เสียงแตล่ะเสียงให้สมัพนัธ์กบัตวัอกัษรนัน้จะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีส าคญัในการท านายความสามารถ
ในการอา่นของนกัเรียนในอนาคต 

2. Analytic Phonics คือการสอนโดยใช้ส่วนหนึ่งของค าศพัท์ท่ีเรียนรู้ไปแล้วซึ่งถูก
เก็บไว้ท่ีสมอง วิธีสอนแบบนีเ้ป็นการช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนสามารถถอดเสียงค าศพัท์
ใหม่ ๆ ได้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนจะพัฒนาทักษะนีใ้นการรับรู้การอ่านตอนแรก ๆ  
การสอนโฟนิกส์แบบ Analytic นัน้สมองจะวาดรูปแบบของตวัอกัษร หรือความสมัพนัธ์ของเสียงท่ี
พบในค าศพัท์ท่ีเรียนมาแล้วในตอนต้น สมองจะท าการวิเคราะห์ค าศพัท์ใหม่แล้วเทียบกบัรูปแบบ
ของค าศพัท์ท่ีผ่านมา นอกจากนีก้ารสอนโฟนิกส์แบบ Analytic ยงัลดการท างานของความจ าอีก
ด้วยโดยการเช่ือมโยงเสียงท่ีเคยอา่นผา่นมาแล้วเข้าด้วยกนั ตวัอย่างเช่น การถอดรหสัเสียงของค า
วา่ ‚crash‛ จะได้วา่ /cr/ /ash/ เพราะรูปแบบของตวัอกัษรมีมาจากค าศพัท์ค าอ่ืน เช่น crab crane 
หรือ cash เป็นต้น ทัง้หมดท่ีกลา่วมาข้างต้นจงึท าให้นกัเรียนสามารถออกเสียงได้ง่ายขึน้ ในขณะท่ี 
การสอนโฟนิกส์แบบ Synthetic ต้องใช้กระบวนการมากกว่าในการถอดรหสัเสียง เช่น  ‚crash‛ 
จะต้องถอดเสียงเป็น /c/ /r/ /a/ /sh/ เป็นต้น 

ส่วนการศึกษาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ (NSW Department of Education and 
Training Learning and Development.  2009) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนโฟนิกส์ไว้ว่ามี 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ Modeled, Guided และ Independent มีรายละเอียดดงันี ้

1. การสอนแบบ Modeled คือการสอนท่ีครูเป็นตวัแบบในการออกเสียงตวัอกัษร  
ครูจะใช้วิธีการสอนแบบ Modeledนี ้เม่ือนกัเรียนต้องเรียนเสียงใหม่ของพยญัชนะ โดยครูจะเป็น 
ผู้ออกเสียงน า สาธิตวิธีการออกเสียง เป็นตวัแบบ และอธิบายทกัษะโฟนิกส์ตา่งๆ เพ่ือให้นกัเรียน
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เรียนรู้การออกเสียง นอกจากนัน้ครูจะต้องกระตุ้นนกัเรียนเก่ียวกบัความรู้พืน้หลงัเก่ียวกบัโฟนิกส์ท่ี
นกัเรียนเคยทราบมาก่อน หรือแนะน าเสียงของอกัษรตวัใหม่ให้นกัเรียน ตวัอย่างเช่น ครูพดูว่า ‚น่ี
คือตวั ‚a‛ ออกเสียงวา่ /a/ และน่ีคือตวั ‚m‛ ออกเสียงว่า /m/ ถ้าเอาตวัอกัษร2ตวัมารวมกนัจะเกิด
เสียง /a/-/m/ เป็นค าวา่ am‛ 

2. การสอนแบบ Guided คือการสอนท่ีครูยังเป็นคนน าในการออกเสียงเช่นเดิม  
แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึน้ในการสอนเสียงพยญัชนะใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ระหว่าง  
การสอนแบบ Modeled โดยครูจะเป็นผู้ อธิบายการออกเสียง หรือช่วยเหลือนักเรียนใน 
การออกเสียงไปทีละล าดบัขัน้เพ่ือให้นกัเรียนออกเสียงได้ถกูต้อง แก้ไขการออกเสียงท่ีผิดแล้วให้ผล 
แก้ไข้ท่ีถกูต้องทนัทีกบันกัเรียน  

3. การสอนแบบ Independent คือการสอนท่ีครูใช้เม่ือครูมองเห็นแล้วว่านกัเรียน
พร้อมท่ีจะประยุกต์เสียงของพยัญชนะต่างๆได้แล้วด้วยตัวเอง ซึ่งครูจะมอบหมายงานท่ีมี 
ความแตกต่างกันให้นกัเรียน และเพิ่มโอกาสให้นกัเรียนเป็นผู้สงัเกตการออกเสียง และควบคุม  
การออกเสียงของตนเอง นักเรียนจะต้องแสดงให้ครูเห็นว่า นักเรียนสามารถจะถ่ายโอนเสียง  
โฟนิกส์ท่ีได้เรียนมาเข้าสูส่ถานการณ์ หรือบริบทได้จริง 

ฮิวจ์ (Hughes.  1972) แนะน าเก่ียวกบัการเรียนรู้โฟนิกส์ไว้ว่า นกัเรียนจะต้องระลึก
หรือจดจ าถึงความแตกตา่งของรูปร่างตวัอกัษรให้ได้ก่อน ซึ่งนกัเรียนสามารถฝึกได้หลากหลายวิธี 
เช่นอ่านหนงัสือตวัอกัษร เล่นตวัอกัษรไม้ จบัคูต่วัอกัษรท่ีเหมือนกนั ลากนิว้ชีไ้ปตามตวัอกัษรท่ีท า
มาจากทรายและกาว เป็นต้น ทัง้หมดท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพ่ือการอ่าน  
การสอนโฟนิกส์นัน้ ครูจะสอนค าศพัท์นกัเรียนโดยอิงค าศพัท์ท่ีนกัเรียนพบเจออยู่บอ่ยครัง้ เม่ือจะ
สอนการอ่านนกัเรียนนัน้ ครูจะต้องให้นกัเรียนเรียนรู้จากค าศพัท์ทัง้ค าก่อน เช่น ครูจะสอนค าว่า
‚dog‛ ครูจะต้องให้นกัเรียนดคู าศพัท์เตม็ก่อน จากนัน้จึงคอ่ยสอนเสียงพยญัชนะ /d/ /o/ /g/ แตล่ะ
ตวัตามทีหลงั เพราะระยะเร่ิมแรกของการสอนอ่านนัน้ ค าว่า dog จะมีความหมายมากกว่าเสียง
ตวัอกัษร 3 ตวัท่ีถูกสร้างขึน้เป็นเสียงค าว่า dog นอกจากนัน้การจะเรียนโฟนิกส์ให้ได้ดี นกัเรียน
จะต้องมีค าศพัท์ท่ีนักเรียนพบเจอประจ าอยู่จ านวนหนึ่งก่อน แล้วครูจึงค่อยดึงความสนใจของ
นกัเรียนไปยงัเสียงของพยญัชนะแตล่ะตวั สาเหตท่ีุต้องสอนเสียงแตล่ะเสียงควบคูไ่ปกบัค าศพัท์ทัง้
ค าเพราะวา่เสียงของพยญัชนะแตล่ะตวันัน้เกิดเสียงท่ีไมแ่นน่อน ยกเว้นการออกเสียงในแตล่ะค าท่ี
พยญัชนะเหล่านัน้ไปปรากฏจะมีเสียงท่ีแตกตา่งกนัไปตามต าแหน่งของพยญัชนะ เช่น พยญัชนะ 
‘a’ จะมีเสียงท่ีแตกตา่งกนัเม่ือปรากฏอยู่ในค าท่ีตา่งกนั เช่น ‘cat’ ‘ate’ ‘water’ ‘ care’ ‘are’ ‘was’ 
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หรือ ‘about’ เป็นต้น หรือพยญัชนะ ‘s’ เช่นออกเป็นเสียง /z/ ในค าว่า ‘is’ ออกเป็นเสียง /sh/ ในค า
วา่ ‘sure’ ออกเป็นเสียง /s/ ในค าวา่ ‘bus’ หรือไมอ่อกเสียงเลยในค าวา่ ‘island’ เป็นต้น  

คณะกรรมการการอ่านแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Reading 
Panel.  2000) ได้วิเคราะห์เชิงอภิมานในหวัข้อวิธีการสอนโฟนิกส์ ได้ข้อสรุปดงัตอ่ไปนี ้

1.) การสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์หรือวิธีท่ีเป็นระบบจะช่วยให้นกัเรียนสามารถอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การสอนอา่นด้วยวิธีอ่ืนๆท่ีไมเ่ป็นระบบ หรือท่ีไมใ่ชว่ิธีการโฟนิกส์ 

2.) ในการส่งเสริมการอ่านวิธีการโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนอ่าน
แบบอ่ืนๆท่ีไมเ่ป็นระบบ 

3.) การสอนโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพสงูสดุเม่ือครูสอนกบันกัเรียนกลุม่เล็ก  
4.) การสอนโฟนิกส์ควรสอนนกัเรียนตัง้แต่ชัน้อนุบาล เพ่ือเป็นพืน้ฐานความรู้ของ

นกัเรียนในการตระหนกัรับรู้หนว่ยเสียงในขัน้ตอ่ไป 
5.) การสอนอ่านอย่างเป็นระบบด้วยวิธีโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอน

อา่นด้วยวิธีการอ่ืนๆท่ีไมใ่ช้การสอนแบบโฟนิกส์ ในการป้องกนัปัญหาด้านการอ่านส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีภาวะเส่ียงด้านการอา่น และชว่ยในการแก้ปัญหานกัเรียนท่ีบกพร่องด้านการอา่น 

6.) การพฒันาทกัษะด้านการอ่านค า และการพฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เกิด
จากการสอนด้วยวิธีการโฟนิกส์ มากกวา่การสอนอา่นอยา่งอ่ืนท่ีไมเ่ป็นระบบ 

7.) การสอนอา่นด้วยวิธีการโฟนิกส์มีประโยชน์ตอ่นกัเรียนทกุคน และทกุระดบั 
8.) นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีการโฟนิกส์ มีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านสงูกว่า

นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนการอา่นด้วยวิธีการโฟนิกส์ ซึง่รวมถึงการสอนภาษาแบบองค์รวม 
9.) การสอนอ่านโดยวิธีโฟนิกส์ ช่วยพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้เห็นได้อย่าง

ชดัเจน เม่ือมีการฝึกปฏิบตัอิยา่งเข้มงวดเทา่นัน้ 
10.) การสอนอ่านโดยวิธีการโฟนิกส์ ต้องน าไปบรูณาการกบัการสอนอ่านด้วยวิธีอ่ืน

ด้วย 
คาลเูจอร์ และโคลสนั (Polloway; Patton; & Serna.  2005; citing Kaluger ;& 

Kolson. 1969) ได้เสนอขัน้ตอนในการสอนอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ 6 ขัน้ตอน สรุปได้ดงันี ้
1. ขัน้น า 

1.1. ครูเขียนตวัอกัษร t 
1.2. หลงัจากนัน้ครูอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการเรียนเสียงพยญัชนะตวันี ้
1.3. ครูเขียนค า 3-4 ค าท่ีขึน้ต้นด้วยตวั t ซึง่เป็นค าท่ีนกัเรียนเคยเห็นมาก่อนแล้ว 
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1.4. ครูอา่นค าออกเสียงโดยเน้นท่ีเสียง /t/  
1.5. ครูให้นกัเรียนหาค าท่ีขึน้ต้นด้วย t มาเพิ่มเตมิ 
1.6. หลงัจากนัน้ครูเขียนค าท่ีนกัเรียนเพิ่มเตมิลงในรายการค า และขีดเส้นใต้ตวั t  

2. ขัน้สงัเกตและรู้จกัค า 
2.1. ครูให้นกัเรียนมองดคู าทัง้หมด และให้นกัเรียนสงัเกตว่าค าเหล่านัน้มีอะไรท่ี

เหมือนกนั 
2.2. ครูให้นกัเรียนออกเสียงตวัอกัษร t ท่ีนกัเรียนได้ยินเสียงจากค าวา่ tent 
2.3. ครูอ่านค าในรายการอีกครัง้หนึ่ง พร้อมทัง้ชีท่ี้ตวั t ในค าแตล่ะค า โดยออก

เสียงของตวั t และอา่นค า 
3. การชีน้ าทางสายตา 

3.1. ครูแจกบตัรส่ีเหล่ียมขนาด 3 นิว้ ให้นกัเรียนคนละใบ 
3.2. ครูให้นกัเรียนวาดรูปเต้นท์ และเขียนอกัษรตวั t ลงบนบตัร 

4. ขัน้สังเคราะห์ ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ท่ี 
เรียนไปแล้ว 

5. ขัน้เสริมเน้นย า้ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนจนคลอ่งแคลว่ 
5.1. ครูให้นกัเรียนฝึกฝนโดยครูให้ค าแนะน า 
5.2. ครูให้นกัเรียนเขียนค า และพยางค์ตามท่ีครูบอก ซึ่งมีอกัษรตวัใหม่ท่ีเรียนไป

แล้วประสมอยูด้่วย 
6. ขัน้ทบทวน 

6.1. ครูทบทวนตวัอกัษร และเสียงวา่ตวัอกัษร t มีเสียง /t/ ในค าวา่ tent 
6.2. ครูให้นกัเรียนยกตวัอยา่งค าท่ีขึน้ต้นด้วยตวั t เพิ่มเตมิ 

การสอนระบบเสียงภาษาองักฤษด้วยวิธีการโฟนิกส์ 
ระบบเสียงภาษาองักฤษนัน้มีทัง้สิน้ 41 เสียง ประกอบด้วยหน่วยเสียงสระ 16 เสียง 

และหนว่ยเสียงพยญัชนะจ านวน 25 เสียง (Sue Watson.  2018) 
1.) หนว่ยเสียงพยญัชนะ (Consonant Sounds) 
หน่วยเสียงในพยัญชนะมีความสม ่าเสมอมากกว่าหน่วยเสียงในสระ ตวัอย่างเช่น 

หน่วยเสียง /d/ มกัจะมีรูปตวั d เสมอ เป็นต้น บางหน่วยเสียงเกิดจากการน าอกัษรมาเรียงตอ่กนั 
เรียกวา่ ทวิอกัษร (Diagraph) ตวัอยา่งเชน่ shoe หรือ church เป็นต้น ส่วนหน่วยเสียงอีก 4 ตวัมกั
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สอนหลงัจากนกัเรียนได้เรียนรู้เสียงอ่ืนๆไปแล้วได้แก่ c = /s/, g = /j/, qu = /kr/, และ x = /s/ 
หนว่ยเสียงพยญัชนะท่ีควรเร่ิมสอนอา่นนกัเรียนมีดงัตอ่ไปนี ้

b  =  ball   p  =  pen 
c =  cat   r  =  ring 
d  =  dog   s  =  sun 
f  =  fish   t  = ten 
g  =  goat   v  =  vase 
h =  hat   w  =  wagon 
j =  jar   y  =  yo –yo 
k  =  king   z  =  zebra 
l  = lion   c  =  city 
m  =  man   g  =  giraffe 
n  =  nail   x  =  fox 

ทวิอกัษร (Digraph) ท่ีใช้สอนนกัเรียนควรเร่ิมดงันี ้
ch = /ch/ chip 
sh = /sh/ ship 
th = /th/ thumb 
th = /th/ this 
wh = /w/ where 

2.) หนว่ยเสียงพยญัชนะท่ีไมต่รงตามตวัอกัษร 
หน่วยเสียงพยญัชนะท่ีไม่ตรงตามตวัอักษร หมายถึง ตวัอักษรท่ีสามารถอ่านออก

เสียงได้มากกวา่ 1 เสียงในบริบทค าท่ีแตกตา่งกนั ประกอบด้วย ตวัอกัษร C สามารถอ่านออกเสียง
เป็น /k/ และ /s/  เชน่ค าวา่ cake และ city ตวัอกัษร G สามารถแทนหน่วยเสียง /g/ และ /j/ เช่นค า
ว่า god และ George ซึ่งโดยปกติแล้ว ตวัอกัษร C ท่ีออกเสียง /k/ และตวัอกัษร G ท่ีออกเสียง /g/ 
จะถกูใช้แทนมากกวา่ 

ครูควรสอนกฎตอ่ไปนีแ้ก่นกัเรียน 
(1) ตวัอกัษร g  ใช้แทนหน่วยเสียง /j/ เม่ือตามด้วยสระ e, i หรือ y เช่นค าว่า giant, 

gem และ gym (ยกเว้นค าตอ่ไปนี ้geese, get, girl และ give) 
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 (2) ตวัอกัษร g ใช้แทนหนว่ยเสียง /g/ เม่ือตามด้วยสระ a, o หรือ u เช่นค าว่า gave, 
got หรือ gay 

(3) ตวัอกัษร c ใช้แทนหน่วยเสียง /k/ เม่ือตามด้วยสระ a, o หรือ u เช่นค าว่า can, 
cold หรือ cup 

(4) ตวัอกัษร c ใช้แทนหน่วยเสียง /s/ เม่ือตามด้วยสระ e, i หรือ y เช่นค าว่า cent, 
circus หรือ cycle 

3.) หนว่ยเสียงพยญัชนะควบกล า้  
ในภาษาอังกฤษ กลุ่มหน่วยเสียงพยัญชนะควบกล า้เกิดขากการสะกดด้วยอักษร

มากกวา่ 2 ตวัขึน้ไปแล้วออกเสียงพร้อมกนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
กลุม่หนว่ยเสียงพยญัชนะควบกล า้ของ L 

bl (black) cl (click) gl (glass) 
pl ( plump) sl (slap) 

กลุม่หนว่ยเสียงพยญัชนะควบกล า้ของ R 
br (bring) cr (crab) fr (free) 
gr (grass) pr (prize) tr (try) 

กลุม่หนว่ยเสียงพยญัชนะควบกล้าของ S 
sc (scar) sch (school) scr (scream) 
shr (shrink) sk (skull) sl (sleep) 
sm (smile) sn (snake) sp (spine) 
spl (splash) spr (spring) st (stun) 
str (string) squ (square)  sw (swim) 

กลุม่หนว่ยเสียงพยญัชนะควบกล า้อ่ืน ๆ 
tw (twelve) qu (queen) 

4.) หนว่ยเสียงสระ 
หน่วยเสียงสระในภาษาองักฤษมีทัง้หมด 21 เสียง ประกอบด้วยสระเสียงสัน้ สระ 

เสียงยาว สระอ่ืน ๆ และสระท่ีมีเสียง r ในทางภาษาศาสตร์ สระท่ีมีเสียง r ไม่ได้จดัอยู่ในจ าพวก
เสียงสระ แตใ่นการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยธรรมเนียมนิยม สระท่ีมี r ถกูจดัอยู่ในจ าพวกเสียง
สระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1.) สระเสียงสัน้ 
/a/ hat, cat, bat 
/e/ ten, bed, better 
/i/ fit, little, hit 
/o/ hot, mop, bottle 
/u/ cup, bus, butter 

4.2.) สระเสียงยาว 
/ă/ made, nail, cake 
/ĕ/ he, see, tree 
/ĭ/ bike, night, smile 
/ŏ/ no, goat, hope 
/ŭ/ mule, music, use 

4.3.) สระอ่ืนๆ 
/aw/ ball, saw, walk 
/oi/ boy, joy, joins 
/oŏ / zoo, blue, two 
/oo/ took, book, push 
/wo/ cow, owl, south 
/ Ə/ ago, banana, telephone 

4.4.) สระท่ีมีเสียง R 
/ar/ car, star, heart 
/air/ hair, fair, bear 
/eer/ deer, ear, cheer 
/ir/ sir, her, bird 
/or/ door, for, four 
 

การตระหนักรับรู้หน่วยเสียง (Phonemic Awareness) 
คือ การท่ีนกัเรียนได้ยิน และสามารถเล่นกับหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุของเสียง(Phonemes) 

ในแต่ละค า หรือแต่ละพยางค์ได้ ซึ่งทกัษะท่ีส าคญัในการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงนัน้ มี 2 ทกัษะ 
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ท่ีส าคญัได้แก่ การแยกพยางค์ (Segmenting) และการรวมเสียง (Blending)  กล่าวคือ การแยก
พยางค์ คือ การแบ่งค าศพัท์ออกเป็นส่วนๆตามเสียงของพยญัชนะในค านัน้ ๆ และการรวมเสียง 
คือ การพดูค าศพัท์นัน้ออกมาหลงัจากท่ีได้ยินแตล่ะเสียงของพยญัชนะในค านัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่น 
ค าวา่ fish นกัเรียนสามารถแยกค าออกเป็นหน่วยเสียงได้คือ f –i – sh และนกัเรียนสามารถจะพดู
ค าวา่ fish ออกมาได้เลยหลงัจากได้ยินการสะกดแตล่ะหน่วยเสียงออกมา ดงันัน้นกัเรียนจึงจ าเป็น
ท่ีจะเรียนรู้ทักษะเหล่านีเ้พ่ือเช่ือมโยงระหว่างเสียงของค าศัพท์กับรูปค าศัพท์หรือพยัญชนะ 
เน่ืองจากเดก็อีกหลายคนท่ีมีภาวะเส่ียงด้านการอ่าน หรือมีความบกพร่องทางการด้านการอ่านนัน้
ไม่มีทักษะในการตระหนักรับรู้หน่วยเสียง ดังนัน้การสอนโฟนิกส์จึงเป็นทางออกท่ีส าคัญ  
ในการแก้ไข และชว่ยเหลือปัญหานี ้(Osewalt Ginny.  2016) 

มีงานวิจยัจ านวนมากได้กล่าวว่าการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงเป็นปัญหาหลกั และ
เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับปัญหาทางด้านการอ่าน (De Groot Barry J. A.; และคนอ่ืน ๆ.  
2017) โดยงานวิจัยระบุว่าการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการท านาย
ความสามารถในการอา่นค าเด่ียวของนกัเรียน ซึ่งอย่างน้อยท่ีสดุนกัเรียนต้องสามารถอ่านได้ตัง้แต่
ชัน้ประถมศึกษาตอนต้น ยกเว้นนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ความตระหนักรับรู้หน่วยเสียง
นอกจากจะเป็นตัวท านายความสามารถในการอ่านค าแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีน าไปสู่
ความสามารถในการสะกดค า เน่ืองจากนกัเรียนต้องมีความตระหนกัว่าค าต้องประกอบด้วยเสียง
ตา่ง ๆ ท่ีใช้อกัษรแทนเสียง ดงันัน้ถ้านกัเรียนไม่มีความตระหนกัและรับรู้หน่วยเสียง นกัเรียนจะไม่
สามารถเรียนเสียงของตวัอกัษรและไมเ่ข้าใจค าท่ีจะต้องอา่นพบ 

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยมากมาย โดยเฉพาะเร่ืองการตระหนักรับรู้หน่วยเสียง 
ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า ความบกพร่องในการรับรู้หน่วยเสียงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อปัญหาทางด้าน  
การอา่น โดยทัว่ไปเดก็ท่ีมีปัญหาด้านการอา่นมกัมีความยากล าบากในการประมวลข้อมลูในระบบ
เสียง ซึง่พบวา่มีข้อจ ากดั ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านของการตระหนกัรับรู้ระบบเสียงในภาษา 

 
แนวทางในการสอนความตระหนักและรับรู้หน่วยเสียง  
เบนเดอร์ (Bender.  1987 อ้างในศิริพนัธ์ ศรีวันยงค์.  2552) ได้เสนอแนวทาง 

การสอนความตระหนกัและรับรู้เสียง โดยมีแนวทางการสอนท่ีสามารถสรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้
1. ค านึงถึงล าดบัขัน้ของทกัษะความตระหนกัและรับรู้หน่วยเสียง นกัเรียนบางคน

สามารถรู้จกัความแตกตา่งของหนว่ยเสียง แตไ่ม่สามารถน าเสียงตา่งๆ เข้ามารวมกนัได้ ในขณะท่ี 
มีนักเรียนบางส่วนสามารถรวมเสียงต่างๆได้ แต่ไม่สามารถแยกเสียงออกจากค าได้ ซึ่งทักษะ
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ดงักล่าวข้างต้นนัน้มีความส าคญัตอ่การพฒันาการอ่าน ดงันัน้ครูจึงจ าเป็นต้องทราบปัญหาของ
นกัเรียนแตล่ะคน เพ่ือจะได้จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

2. สอนทักษะในการตระหนักและรับรู้หน่วยเสียงเป็นทักษะเฉพาะ นักเรียนท่ีมี
ปัญหาในการอ่านต้องการฝึกทักษะนีเ้พียงอย่างเดียวเท่านัน้ หรืออาจฝึกร่วมกับวิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ ครูควรตระหนกัด้วยว่านกัเรียนบางคนไม่ประสบผลส าเร็จในการอ่านเน่ืองจากว่าครู
สอนโดยใช้วิธีโฟนิกส์ทนัที 

3. สอนเฉพาะหน่วยเสียง บางครัง้ในชัว่โมงการสอนความตระหนกัและรับรู้หน่วย
เสียงครูอาจสอนช่ือของตวัอักษรแทนท่ีจะสอนหน่วยเสียงนัน้ ดงันัน้ครูควรเขียนหน่วยเสียงอยู่
ระหว่างเส้นเอียงสองเส้นในแผนการสอน เช่น /h/ /a/ /t/ เพ่ือให้ครูระลึกว่าต้องสอนเพียงระดบั
หนว่ยเสียงเทา่นัน้ 

4. ควรสอนการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงทุกระดบัชัน้ เน่ืองมาจากงานวิจยัส่วนใหญ่
จะศกึษาในระดบัก่อนวยัเรียนหรือระดบัประถมเท่านัน้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ในการอา่นยงัมีในระดบัชัน้มธัยมศกึษาอีกด้วย 

จากแนวทางการสอนการตระหนกัและรับรู้หน่วยเสียงข้างต้น สรุปได้ว่า ครูควรเลือก
สอนเฉพาะหน่วยเสียงเท่านัน้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นชินกับเสียงของพยัญชนะเสียก่อน 
จากนัน้ครูค่อยสอนอ่านค าด้วยวิธีการโฟนิกส์ให้กับนกัเรียน วิธีการนีจ้ะช่วยพฒันาการอ่านของ
นกัเรียนให้ดีมากขึน้ 

คณะกรรมการการอ่านแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Reading 
Panel.  2000) ได้เสนอการพฒันาการตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงผ่านทางการสอนและการฝึกปฏิบตัิ
ดงันี ้

1. การฝึกให้นักเรียนแยกหน่วยเสียง ซึ่งนกัเรียนจะต้องตระหนกัรู้ถึงเสียงเด่ียวใน
ค าศพัท์แตล่ะค า ตวัอยา่งเชน่ /p/ เป็นเสียงพยญัชนะตวัแรกของค าวา่ paste เป็นต้น 

2. การระบหุน่วยเสียง ซึ่งนกัเรียนจะต้องตระหนกัรู้ถึงเสียงทัว่ไปในค าตา่งๆกนั เช่น  
จงยกตวัอยา่งค าท่ีขึน้ต้นด้วยเสียง /b/ bike, boy, bell เป็นต้น 

3. การแยกประเภทหน่วยเสียง นกัเรียนจะต้องตระหนกัรู้ถึงเสียงของค าศพัท์ท่ีตา่ง
จากค าศพัท์ค าอ่ืน ยกตวัอยา่งเชน่ ค าศ าท์ค าใดไมเ่ข้าพวก bus, bug, rug เป็นต้น 

4. การรวมหนว่ยเสียง ซึง่นกัเรียนจะต้องฝึกการฟังเสียงตามล าดบัของเสียงพดูในแต่
ละเสียงแล้วคอ่ยๆรวมเสียงเป็นค าศพัท์หนึง่ค า เชน่ /s/ /k/ /u/ /l/ ได้เป็นค าวา่ school เป็นต้น 
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5. การแยกหน่วยเสียง ซึ่งนกัเรียนจะต้องแยกค าศพัท์ออกเป็นหน่วยเสียง โดยการ
ออกเสียง หรือการใสเ่คร่ืองหมายระบตุ าแหนง่ของเสียง ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า ship มีก่ีหน่วยเสียง  
เป็นต้น 

6. การลบหนว่ยเสียง ซึง่นกัเรียนจะต้องตระหนกัรู้ว่าค าศพัท์ท่ียงัเหลืออยู่จากการตดั
เสียงออกบางเสียง จะอา่นวา่อยา่งไร เชน่ smile เม่ือตดั /s/ ออกจะอา่นวา่ mile เป็นต้น 

จากกระบวนการข้างต้นมีนกัวิจยัหลายคนใช้ขัน้ตอนดงักล่าวในการประเมินนกัเรียน
วา่นกัเรียนมีความรู้ในการตระหนกัรู้หน่วยเสียงอยูม่ากน้อยเพียงใดก่อนท่ีจะฝึกการอ่าน 

  
การสอนความตระหนักและรับรู้เสียงโฟนิกส์ 
เอลเดรดจ์ (Eldredge.  2005 อ้างในศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์.  2552) ได้เสนอกิจกรรม 

เพ่ือการสอนความตระหนกัรับรู้เสียง ดงัตอ่ไปนี ้
1.) ความสามารถในการผสมหนว่ยเสียง ตวัอยา่งการสอน เชน่ 

1.1 ครูให้นกัเรียนรวมเสียง /ba/ และ /k/ 
1.2 ครูให้นกัเรียนรวมเสียง /b/ และ /ak/ 
1.3 ครูให้นกัเรียนรวมเสียง /b/ /a/ และ /k/ 

2.) ความสามารถในการบอกความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงและตวัอกัษรในค า เชน่ 
2.1 ครูวางรูปภาพสามรูปตอ่หน้านกัเรียนและให้นกัเรียนชีท่ี้รูปท่ีขึน้ต้นด้วย /t/ 
2.2 ครูบอกให้นกัเรียนบอกค าท่ีขึน้ต้นด้วยเสียง /t/ 
2.3 ครูวางรูปภาพสามรูปตอ่หน้านกัเรียน และให้นกัเรียนชีไ้ปยงัรูปท่ีมีเสียง /u/ 

อยูต่รงกลาง 
2.4 ครูบอกให้นกัเรียนบอกค าท่ีมีเสียง /u/ อยูต่รงกลาง 

3.) ความสามารถในการแยกหนว่ยเสียงบางหนว่ยเสียง ตวัอยา่งการสอน เชน่ 
3.1 ครูบอกนกัเรียนวา่เสียงแรกของค าว่า top คือเสียง t-t-top ให้นกัเรียนบอกว่า

เสียงแรกของค า cat คืออะไร 
3.2 ครูบอกนกัเรียนว่าเสียงแรกของ man คือ /m/ ให้นกัเรียนบอกเสียงแรกของ 

no คืออะไร 
3.3 ครูบอกนกัเรียนว่า เสียงตรงกลางค าว่า top คือ /o/ ให้นกัเรียนบอกเสียงตรง

กลางของค าวา่ man 
4.) ความสามารถในการแยกหนว่ยเสียงทัง้หมดในค า ตวัอยา่งการสอน เชน่ 
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4.1 ครูบอกนกัเรียนให้ฟังค า so โดยแยกเป็นเสียง /s/ และ/o/ หลงัจากนัน้ครูให้
นกัเรียนแยกเสียงค าวา่ up 

4.2 ครูบอกนกัเรียนให้ฟังค าว่า dog โดยแยกเป็นเสียง /d/ /o/ /g/ หลงัจากนัน้ครู
ให้นกัเรียนแยกเสียงของค าวา่ cat 

5.) ความสามารถในการนบัหนว่ยเสียง ตวัอยา่งการสอน เชน่ 
5.1 ครูให้นกัเรียนฟังค าว่า go โดยแยกเป็นเสียง /g/ และ/o/  และให้นกัเรียนนบั

จ านวนหนว่ยเสียงท่ีได้ยิน  
5.2 ครูให้นกัเรียนนบัหนว่ยเสียงจากค าบอกของครู me  

6.) ความสามารถในการลด เพิ่ม และแทนเสียง ตวัอยา่งการสอน เชน่ 
6.1 ครูให้นกัเรียนพดูค าวา่ tan โดยตดัเสียงต้นค าคือ  /t/ 
6.2 ครูให้นกัเรียนพดูค าวา่ tan โดยตดัเสียงท้ายค าคือ /n/ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ 
น า้ทิพย์ ขจรบุญ (2553) วิจัยเ ร่ืองการใช้วิ ธีการสอนโฟนิกส์เพ่ือส่งเสริม 

การออกเสียงและความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 การวิจยัในครัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการออกเสียงและความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและ
หลงัได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์
รอแยลวิทยาลยั จ านวน 15 คน เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ประกอบด้วย แผนการสอนวิชาภาษาองักฤษ
โดยใช้วิธีสอนโฟนิกส์ จ านวน 6 แผน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือแบบวดัการออก
เสียงภาษาองักฤษ และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิการอา่นค ารู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอน
ด้วยวีธีสอนโฟนิกส์ น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ีย 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาองักฤษได้ถกูต้องมากขึน้หลงัได้รับการ
สอนด้วยวิธีโฟนิกส์ และนกัเรียนมีความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพิ่มขึน้หลงัได้รับการสอนโฟนิกส์ 

วนิดา โนนค า (2554) วิจัยในหัวข้อเร่ือง ผลการใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ท่ีมี 
ต่อความสามารถในการอ่านและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือ (1) สร้างแบบฝึกการอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัเพชรบูรณ์ (2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ท่ี
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ได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ก่อนและหลังเรียน และ (3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 11 คน ได้มาโดยวิธีแบบสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ แบบฝึกการอ่านโดยวิธีการสอนแบบ  
โฟนิกส์ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านค าสามารถในการอ่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่บงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเคร่ืองหมาย โดยผลการวิจยัพบว่า (1) 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ส าหรับนกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหา
ในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 88.00/87.62 (2) ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) หลังจากได้รับ 
การสอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีความคงทนในการเรียนรู้
โดยดจูากคา่เฉล่ียของผลคะแนนท่ีไมซ่ า้ไมต่า่งกนั  

เรมิกา กลุาตี (2558) ได้ศึกษาการใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพ่ือพฒันาการออกเสียง
ภาษาองักฤษและความรู้ค าศพัท์ของนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 1 โดยการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศกึษาความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 
และ ศึกษาความ รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเ รียนหลังการใช้การสอนแบบโฟนิกส์ 
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนนานาชาติอเมริกนัแปซิฟิก จ านวน 
15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนโดยการใช้การสอนแบบโฟนิกส์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบวดัผลสมัฤทธ์ิการอ่านค าสามารถในการออก
เสียงภาษาองักฤษ และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิการอ่านค ารู้ค าศพัท์หลงัจากเสร็จสิน้การสอน ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยใช้การหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดย
ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอา่นออกเสียงภาษาองักฤษหลงัการใช้การสอนแบบโฟนิกส์
มีคะแนนความสามารถในการออกเสียงผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด และความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงั
การใช้การสอนแบบโฟนิกส์พบว่านักเรียนมีคะแนนความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ไพรส์ ชานนอน (2015) ได้วิจยัเร่ือง ผลของการสอนโฟนิกส์ด้วยวิธี Explicit Phonics 
ส่งผลต่อคะแนนความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนระดับชัน้อนุบาล โดยจุดประสงค์ของ
งานวิจยัเพ่ือศกึษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอ่านช่ือว่า Ten Minutes Phonics และเปรียบเทียบ
ผลกบันกัเรียนท่ีใช้วิธีการสอนโฟนิกส์แบบบรูณการ กลุ่มตวัอย่างสุ่มจากโรงเรียนในแทบชานเมือง
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ของแอตแลนตา จ านวน 120 คน โดยแบบแผนการวิจยัเป็นแบบกึ่งทดลอง ผู้วิจยัมีกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่มท่ีใช้โปรแกรมการสอนด้วย Ten Minutes Phonics และนกัเรียนอีก 3 กลุ่มเป็นกลุ่มควบคมุท่ี
เรียนโดยวิธีการสอนโฟนิกส์แบบปกติ การสอนจะใช้เวลา 10 นาทีต่อวนั สปัดาห์ละ4 วนั เป็น
ระยะเวลา 15 สปัดาห์เพ่ือให้ครอบคลมุบทเรียน 60 บทเรียน ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรม Ten Minutes Phonics มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนโฟนิกส์ด้วยวิธีอ่ืนๆอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากผลการวิจัยเบือ้งต้นสรุปได้ว่า วิธีการสอนอ่านค าภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ 
โฟนิกส์ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึน้ได้
หลงัจากได้รับการสอนด้วยวิธีการนี ้โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัส่วนใหญ่ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษา ใช้ระยะเวลาในการทดลองประมาณ 10-15 นาทีตอ่วนั สถิติท่ีผู้วิจยัใช้ส่วนใหญ่เป็น
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ร้อยละ 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ประถมศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 สาระ 
การเรียนรู้ โดยผู้วิจยัจะเน้นสาระ และมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัทกัษะการอา่น ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 
ระดับชัน้ สาระ มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 

สาระท่ี 1 ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร    

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจาก
ส่ือประเภทตา่ง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 

2. ระบตุวัอกัษรและเสียง  
อา่นออกเสียงและสะกด
ค าง่าย ๆ ถกูต้องตาม
หลกัการอา่น 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 

สาระท่ี 2 ภาษา
และวฒันธรรม   
 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความ
เหมือนและความแตกตา่ง
ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากบั ภาษา
และวฒันธรรมไทย และ
น ามาใช้อย่างถกูต้อง 

1.  ระบตุวัอกัษรและเสียง
ตวัอกัษรของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 
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ตาราง 1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วิชาภาษาองักฤษ ระดบัประถมศกึษา (ตอ่) 
 

 
 

ระดับชัน้ สาระ มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 2 

สาระท่ี 1  ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร    
                              

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจาก
ส่ือประเภทตา่ง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 

2. ระบตุวัอกัษรและเสียง  
อา่นออกเสียงค าและ
สะกดค าและอา่นประโยค
ง่าย ๆ ถกูต้องตาม
หลกัการอา่น 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 2 

สาระท่ี 2 ภาษา
และวฒันธรรม   

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความ
เหมือนและความแตกตา่ง
ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษากบั ภาษา
และวฒันธรรมไทย และ
น ามาใช้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

1.  ระบตุวัอกัษรและเสียง
ตวัอกัษรของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 

สาระท่ี 1   ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร      
 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจาก
ส่ือประเภทตา่ง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 

2. อา่นออกเสียงค า  
สะกดค า อ่านกลุม่ค า  
ประโยค  และบทพดูเข้า
จงัหวะ (Chant) ง่าย ๆ 
ถกูต้องตามหลกัการอา่น 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 

สาระท่ี 2 ภาษา
และวฒันธรรม    
 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความ
เหมือนและความแตกตา่ง
ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา กบัภาษา
และวฒันธรรมไทย และ
น ามาใช้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

1. บอกความแตกตา่งของ
เสียงตวัอกัษร ค า กลุม่ค า
และประโยคง่าย ๆ ของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 
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ตาราง 1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน วิชาภาษาองักฤษ ระดบัประถมศกึษา (ตอ่) 
 
ระดับชัน้ สาระ มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 

สาระท่ี 1  ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร   
 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจาก
ส่ือประเภทตา่ง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล 

2. อา่นออกเสียงค า สะกด
ค า อา่นกลุม่ค า  ประโยค  
ข้อความง่าย ๆ  และบท
พดูเข้าจงัหวะถกูต้องตาม
หลกัการอา่น 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 4 

สาระท่ี 2 ภาษา
และวฒันธรรม    
 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความ
เห มือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับ ภาษา
และวัฒนธ ร รม ไทย   แล ะ
น ามา ใ ช้อย่ า งถูก ต้องและ
เหมาะสมกบักาลเทศะ 

1.  บอกความแตกตา่งของ
เสียง ตวัอกัษร ค า กลุม่ค า  
ประโยค และข้อความของ
ภาษาตา่งประเทศและ
ภาษาไทย 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 

สาระ ท่ี  1 ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร   
 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก
ส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 

2. อา่นออกเสียง ประโยค 
ข้อความ และบทกลอน 
สัน้ ๆถกูต้องตามหลกัการ
อา่น 

ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 

สาระ ท่ี  1 ภาษา
เพ่ือการส่ือสาร    
 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและ
ตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก
ส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 

2. อา่นออกเสียงข้อความ  
นิทานและบทกลอนสัน้ ๆ 
ถกูต้องตามหลกัการอา่น 

 
ท่ีมา: ส านกัวิชาการ และมาตรฐานการศกึษา (2552) 
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จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้
ประถมศึกษา พบว่าสาระท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านนัน้ เร่ิมจากการอ่านออกเสียงตวัอักษร ในชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 เม่ือนกัเรียนเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาตัง้แต่ปีท่ี 2 ขึน้ไป จะเป็นการออก
เสียงค า ข้อความ และประโยค ซึ่งสอดคล้องกบัความสามารถของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยัท่ีไม่
สามารถออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ดังนัน้การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน จ าเป็นต้องเร่ิม
จากการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการอ่าน แล้วพัฒนาเป็นการอ่าน
ค าศพัท์ภาษาองักฤษตอ่ไป 
 



 

บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน

ค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  ซึ่งมีล าดบัขัน้ตอนในการวิจัย 
ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม เ ป้าหมายท่ีใ ช้ในการวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็นนัก เ รียนท่ี มี ปัญหาด้านการอ่าน  
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั  

การเลือกกลุม่เป้าหมาย ด าเนินตามเกณฑ์ดงันี ้
1) ครูคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต ่าเม่ือเทียบกับ

นกัเรียนในชัน้เดียวกัน แล้วน าแบบคดักรองของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2556) ประเมินนกัเรียนท่ีครูคดัเลือกไว้ จากนัน้
น าแบบคดักรองมารวบรวมคะแนนและท าการวิเคราะห์ข้อมลู และน านกัเรียนท่ีมีผลการคดักรอง
วา่มีแนวโน้มพบความบกพร่องทางการเรียนรู้มาวดัระดบัเชาวน์ปัญญา 

2) น านกัเรียนท่ีผ่านการคดักรองด้วยแบบคดักรองของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้วพบว่ามีแนวโน้มพบความบกพร่องทางการเรียนรู้มาวดัเชาวน์ปัญญาด้วย
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาส าหรับเด็กอายุ 2-15ปี โดยผู้ วิจัยทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล 
นักเรียนท่ีมีระดับเชาวน์ปัญญาตัง้แต่ระดับปกติขึน้ไปจะถูกคัดเลือกไว้เพ่ือทดสอบการอ่าน
พยญัชนะ และการอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

3) ผู้วิจยัสมัภาษณ์ครูผู้สอน ดปูระวตัขิองนกัเรียนในระเบียนประวตัิ ผลการเรียนในปี
การศกึษาท่ีผา่นมา รวมถึงสมดุแบบฝึกหดั และใบงานของนกัเรียน 
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4) น านกัเรียนท่ีผ่านการคดักรอง และการวดัระดบัเชาวน์ปัญญาจากขัน้ตอนท่ี 2  
มาทดสอบการเรียกช่ือพยญัชนะภาษาองักฤษ และอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างแบบ 
CVC โดยแต่ละค าหรือแตล่ะตวัอกัษร นกัเรียนจะต้องพดูช่ือออกมาภายใน 3 วินาทีหลงัจากเห็น
ค าหรือตัวอักษรนัน้ นักเรียนท่ีไม่สามารถเรียกช่ือพยัญชนะ หรือ ไม่สามารถอ่านค าศัพท์
ภาษาองักฤษได้ ภายใน 3 วินาที จะถกูเลือกไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการท าการวิจยัในครัง้นี ้
ซึง่เป็นเดก็นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 

5) ผู้วิจยัชีแ้จงผู้ เข้าร่วมวิจยัเพ่ือขอความยินยอมของนกัเรียน และผู้ปกครองในการ
เข้าร่วมงานวิจัย และให้ลงนามยินยอมในแบบเอกสารชีแ้จงผู้ ร่วมการวิจัย ( Participant 
Information Sheet) และหนงัสือให้ความยินยอมเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีตามท่ีได้ขออนญุาตการท า
วิจยัในมนษุย์ผา่นทางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ข้อมลูนกัเรียนจากการคดัเลือกกลุม่เป้าหมายเป็นดงันี ้

 

ที่ เพศ ชัน้ อายุ ระดับเชาวน์
ปัญญา (IQ) 

การแปลผลจากแบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การอ่าน การเขียน การค านวณ 

1 ชาย ม.2 14 ปี 92    

2 ชาย ม.3 15 ปี 100   - 

 

ลกัษณะของนกัเรียนท่ีถกูคดัเลือกเป็นกลุม่เป้าหมายมีลกัษณะ ดงันี ้

นกัเรียนคนท่ี 1 เพศชาย รูปร่างสูงใหญ่ ผิวคล า้ เป็นนกักีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน
เรียน มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการค านวณ มีความสามารถในการอ่าน และการเขียน
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ไม่สามารถเขียนสะกดภาษาไทยได้ด้วยตนเอง เม่ือผู้ วิจัยน าแบบทดสอบ 
การอ่านค าภาษาอังกฤษท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มาทดสอบนักเรียน พบว่า เรียกช่ือตวัอักษรจ านวน 4 
ตวัอกัษร ได้ถกูต้องจ านวน 4 ตวัอกัษร เม่ือให้ออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษจ านวน 4 ตวัอกัษร 
พบวา่ ไมส่ามารถออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษได้ เม่ือทดสอบการอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมี
โครงสร้าง CVC จ านวน 14 ค า พบวา่สามารถอา่นออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษได้ 2 ค า  

นกัเรียนคนท่ี 2 เพศชาย รูปร่างท้วม ผิวขาว มีปัญหาด้านการอ่าน มีความสามารถด้าน
การอ่านอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง เม่ือผู้ วิจัยน าแบบทดสอบการอ่านค าภาษาอังกฤษท่ีผู้ วิจัยสร้าง
ขึน้มาทดสอบ พบว่าเ รียกช่ือตัวอักษรจ านวน 4 ตัวอักษรได้ถูกต้อง จ านวน 4 ตัวอักษร  
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เม่ือออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษจ านวน 4 ตัวอักษร พบว่าไม่สามารถออกเสียงตัวอักษร
ภาษาองักฤษได้ เม่ือทดสอบการอ่านค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีมีโครงสร้าง CVC จ านวน 14 ค า 
พบวา่สามารถอา่นออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษได้ 3 ค า 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีแ้บง่ประเภทของเคร่ืองมือออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 ครัง้ โดยใช้
ระยะเวลาทัง้สิน้ 24 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
2.1 แบบทดสอบการออกเสียงค าอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง จ านวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
ระยะเวลาทัง้สิน้ 24 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที โดยขัน้ตอนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สรุปได้ดงันี ้

3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัวิธีการสอนอา่นแบบโฟนิกส์ ในประเดน็ ดงันี ้
- ขัน้ตอนการสอนอา่นด้วยวิธีการโฟนิกส์  
- พยญัชนะ และเสียงพยญัชนะกลุม่แรกท่ีต้องสอนนกัเรียน 

3.1.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหน่วยเสียง ค าศพัท์เป้าหมายท่ีเหมาะสมส าหรับ 
การสร้างความตระหนกัรู้ด้านเสียงให้กับนกัเรียน ค าศพัท์ท่ีใช้สอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้
นัน้ผู้ วิจัยจะก าหนดจ านวนค าศพัท์ไว้แผนจัดการเรียนรู้ละ 4-8 ค า ซึ่งค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดงักล่าวมีโครงสร้างค าศพัท์แบบ CVC (พยญัชนะต้น สระ ตวัสะกด) โดยเนือ้หาท่ีใช้ในการสอน
ประกอบด้วย อกัษรภาษาองักฤษจ านวน 16 ตวัอกัษร แบง่ออกเป็น สระภาษาองักฤษ จ านวน 4 
ตวัอกัษร ได้แก่ a, e, i, o และพยญัชนะจ านวน 12 ตวัอกัษร ได้แก่ t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s 
และ b ซึ่งทัง้ 16 ตวัอกัษรเป็นตวัอกัษรท่ีพบบ่อยท่ีสุด (High Frequency Letters) (Moreno 
&Marsha Lynn.  2005) และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างประเภท CVC ท่ีเกิดจากการ
ประสมของพยญัชนะดงักลา่วข้างต้น โดยแผนการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะแผนมีเนือ้หาดงันี ้
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ตาราง 2 แผนการจดัการเรียนรู้ และเนือ้หาในการสอนแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที่ 

แผนการ 
จัดการเรียนรู้ 

คาบที่ เสียงที่สอน ค าศัพท์ ค าศัพท์
เพิ่มเตมิ 

ทดสอบก่อนเรียน 

 
1 

 
1 

1 /p/, /t/, /f /, /n/   

2 /h/, /r/, /m/, /b/ 
/p/, /t/, /f/, /n/ 

  

3 /p/, /t/, /f /, /n/   

2 

 
 
2 

4 /p/, /t/, /f/, /n/ 
/h/, /r/, /m/, /b/ 
/d/, /l/ , /c/,/s/ 

  

5 /a/ + /t/ cat       hat       rat  

6 /a/ + /t/ cat       hat       rat bat       fat 
mat       

3 

 
 
 
3 

 

7 /a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

fan     man     pan 
cat       hat       rat 

 

8 /a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

fan     man     pan 
cat       hat       rat 

tan       can 
ban      

9 ทบทวนเสียง /a/ + /n/และ/a/ + /t/ 

4 

 
 
 

4 
 
 

10 /a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

 

11 /a/ +/p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

tap     lap 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

สัปดาห์
ที่ 

แผนการจัดการ 

เรียนรู้ 

คาบที่ เสียงที่สอน ค าศัพท์ ค าศัพท์
เพิ่มเตมิ 

  12 ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ และ/a/ + /p/ 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

13 /i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

 

14 /i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

bit     fit 

15 ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/ และ /i/ + /t/ 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

16 /i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

bin       tin 
hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

 

17 /i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

bin       tin 
hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

pin    fin 

18 ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/ 
และ /i/ + /n/ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

สัปดาห์
ที่ 

แผนการจัดการ 

เรียนรู้ 

คาบที่ เสียงที่สอน ค าศัพท์ ค าศัพท์
เพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

19 /e/ + /n/ 
/i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

hen      ten 
bin       tin 
hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

 

20 /e/ + /n/ 
/i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

hen      ten 
bin       tin 
hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 

pen     len 

21 ทบทวน /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/ /i/ + /n/ และ 
/e/ + /n/ 

8 

 

 

 

8 

22 /o/ + /t/ 
/e/ + /n/ 
/i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

pot      hot 
hen      ten 
bin       tin 
hit        sit 
cap      map      
fan       man     pan 
cat       hat       rat 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

สัปดาห์
ที่ 

 

แผนการจัดการ 

เรียนรู้ 

คาบ
ที่ 

เสียงที่สอน ค าศัพท์ ค าศัพท์
เพิ่มเตมิ 

 
 

23 /o/ + /t/ 
/e/ + /n/ 
/i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

pot   hot 
hen  ten 
bin   tin 
hit    sit 
cap   map      
fan   man     pan 
cat   hat       rat 

dot      not 

24 ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/ 
/i/ + /n/, /e/ + /n/ และ /o/ + /t/ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

3.1.3 เนือ้หาทัง้หมด 8 แผนการจดัการเรียนรู้ มี 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ครูแนะน าพยญัชนะ หรือสระ โดยให้นกัเรียนใช้

โทรศัพท์มือถือส่องไปยังแผ่นกระดาษมาร์คเกอร์ท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ บนหน้าจอของนักเรียน  
จะปรากฏเป็นภาพแทนตวัอกัษร ตวัอักษรพิมพ์เล็ก จากนัน้ครูให้นักเรียนใช้นิว้ของตนเองลาก 
ตามกระดาษทรายท่ีครูตดัเป็นรูปพยญัชนะภาษาองักฤษ และให้นกัเรียนใช้นิว้ลากตวัพยญัชนะ
ภาษาองักฤษบนกระบะทรายด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการบรูณาการประสาทสมัผสั 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน ครูสอนนักเรียนออกเสียงตัวพยัญชนะตามท่ีก าหนดใน
แผนการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะแผน โดยครูจะเป็นต้นแบบในการออกเสียงและนกัเรียนจะออกเสียง
ตามครู นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่องไปยงัแผ่นมาร์คเกอร์ตวัพยญัชนะแผ่นเดิมจะปรากฏปุ่ มให้
นกัเรียนกดบนหน้าจอ เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัวิดีโอท่ีเป็นไฟล์เสียงของแตล่ะพยญัชนะและให้นกัเรียน
ออกเสียงตาม จากนัน้ครูน าเสนอค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างประเภท CVC โดยครูจะเขียน
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ค าศพัท์ลงบนกระดานจากนัน้ครูจะสอนนกัเรียนประสมเสียงค าศพัท์ทีละค าโดยครูจะเป็นแบบ
เสียงในการฝึกก่อน เร่ิมจากออกเสียงพยญัชนะตวัแรก เสียงสระตวัท่ีสอง และเสียงพยญัชนะท้าย
ตวัท่ีสาม ท่ีละตวัช้า ๆ จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามครู เม่ือครูสงัเกตนกัเรียนแล้วว่านกัเรียน
สามารถออกเสียงพยญัชนะแต่ละตวัได้คล่องแล้ว ครูค่อยเพิ่มความเร็วของการออกเสียงขึน้เพ่ือ
ประสมเสียงค าศัพท์ของแต่ละค านัน้ ระหว่างการออกเสียงครูอาจใช้มือของครูเป็นต าแหน่ง  
ของเสียงพยญัชนะแตล่ะตวั นิว้โป้งแทนพยญัชนะต้น นิว้ชีแ้ทนสระ นิว้กลางแทนพยญัชนะท้าย 
เม่ือต้องการประสมเสียงค าศพัท์ให้ใช้มืออีกมือรวมนิว้ทัง้สามจากนิว้โป้งไปยงันิว้กลางช้า ๆ พร้อม
กบัออกเสียงตามนิว้ท่ีรวบผ่านไปด้วย จะท าให้นกัเรียนเห็นภาพของการรวมเสียงของค าศพัท์มาก
ยิ่งขึน้ จากนัน้ครูให้นกัเรียนฝึกประสมเสียงค าศพัท์ด้วยตนเองจนเกิดนกัเรียนสามารถออกเสียงได้
ด้วยตนเองโดยไมมี่ครูชว่ยออกเสียง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ฝึกปฏิบัติ ครูให้นักเรียนน าโทรศพัท์มือถือส่องไปยังแผ่นมาร์ค
เกอร์ค าศพัท์ บนหน้าจอของนกัเรียนจะปรากฏรูปภาพท่ีสมัพนัธ์กับค าศพัท์ค านัน้ จากนัน้ครูให้
นกัเรียนฝึกออกเสียงค าศพัท์นัน้อีกครัง้หนึ่ง พร้อมถามค าถามนักเรียนว่าค าศพัท์ท่ีนักเรียนเห็น
ดงักล่าวมีความหมายว่าอย่างไร จากนัน้ให้นกัเรียนน าโทรศพัท์มือถือส่องไปยงัมาร์คเกอร์แผ่น
ถัดไปท่ี เ ป็นแบบฝึกหัด โดยแบบฝึกหัดนี มี้จุดประสงค์เ พ่ือให้นักเ รี ยนฝึกจ าแนกเ สียง 
(Discrimination) พยญัชนะต้น เสียงสระ และเสียงพยญัชนะท้ายท่ีนกัเรียนได้ยินให้ถูกต้อง เช่น 
ครูให้มาร์คเกอร์แบบฝึกหดันกัเรียน 2 ชุด ชุดท่ี1 เป็นการฝึกจ าแนกเสียงท่ีนกัเรียนได้ยิน โดย
นกัเรียนน าโทรศพัท์มือถือส่องบนมาร์คเกอร์ บนหน้าจอนกัเรียนจะปรากฏรูปภาพ 1 ภาพ จากนัน้
ครูออกเสียงค าศพัท์ค านัน้ แล้วให้นกัเรียนกดปุ่ มเลือกเสียงพยญัชนะต้น หรือเสียงสระท่ีนกัเรียน
ได้ยินบนหน้าจอโทรศพัท์ให้ถูกต้อง และแบบฝึกหดัชุดท่ี 2 เป็นการฝึกจ าแนกค าศพัท์ท่ีมีเสียง
พยญัชนะต้นเหมือนกัน โดยนกัเรียนน าโทรศพัท์มือถือส่องบนมาร์คเกอร์ บนหน้าจอของนกัเรียน
จะปรากฏรูปภาพ 3 รูป จากนัน้ให้นักเรียนบอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษของรูปภาพท่ีมีเสียง
พยญัชนะต้นเหมือนกนั หรือเสียงสระเหมือนกนั เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ทบทวนความรู้ เป็นขัน้ทบทวนความเข้าใจในการออกเสียง  
และความรู้ของค าศพัท์ ซึ่งจะใช้รูปแบบของเกมในการทบทวนความรู้ เช่นครูใช้เกมจบัคู่เปิดแผ่น
ป้าย โดยจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพให้ตรงกนั จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ท่ีจบัคูน่ัน้ให้ถกูต้อง 
เป็นต้น 
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3.1.4 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผู้ วิจยัน าแผนการ

จดัการเรียนรู้ทัง้ 8 แผนการจดัการเรียนรู้ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน แบง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จ านวน 2 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ จ านวน 2 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ท าการตรวจสอบจดุประสงค์การเรียนรู้ กบั
เนือ้หาการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผนว่ามีความสอดคล้องกนัหรือไม่ พบว่าแผนการ
จดัการเรียนรู้มีคา่ IOC เท่ากับ 1.0 หลงัจากนัน้จะคดัเลือกแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และปรับปรุงเนือ้หาการสอนตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ
ให้เหมาะสมและชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

สรุปการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านค าด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีขัน้ตอนตามภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การสอนอา่นค าศพัท์ด้วยวิธีการสอนอา่น
แบบโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

1. ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัวิธีการสอนอา่นด้วยโฟนิกส์ ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้  
 1.1 ขัน้ตอนการสอนอา่นด้วยโฟนิกส์ 
 1.2 พยญัชนะ และเสียงพยญัชนะกลุม่แรกท่ีต้องสอนนกัเรียน 

2.  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหน่วยเสียง และค าศัพท์เป้าหมายท่ีมีโครงสร้างแบบ CVC 
(Consonant – Vowel- Consonant) ท่ีเหมาะส าหรับการสร้างความตระหนกัรับรู้เสียง 

3. ก าหนดเสียง และค าศพัท์เพ่ือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะมาใช้ในการสอนอ่านค าศพัท์
ด้วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

4. ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษ โดยใช้การสอนอ่านด้วย 
โฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ซึง่มีขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ฝึกปฏิบตั ิ
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ทบทวนความรู้ 

5. ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น จ านวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้ 

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจแก้ไขและให้ค าแนะน า 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่นท่ีไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่  
3.2.1 แบบวัดความสามารถในการออกเสียงค าภาษาอังกฤษ เป็นการวัด 

การออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมเสียงให้เป็นค าตามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นค าศัพท์
ประเภท CVC จ านวน 14 ข้อ และบอกช่ือพยญัชนะภาษาองักฤษ จ านวน 8 ข้อ รวมทัง้สิน้ 22 ข้อ 
ซึง่ผู้วิจยัจะท าการทดสอบการออกเสียงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล โดยก าหนดให้นกัเรียนบอกช่ือ
พยญัชนะท่ีก าหนดให้ ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที และให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษ
ให้ถกูต้องภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 วินาที โดยมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 3 ผงัการสร้างแบบวดัความสามารถในการออกเสียงค าองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้าน  
การอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 

องค์ประกอบที่ต้องการ
วัด 

เนือ้หาที่ต้องการวัด จ านวนข้อที่สร้าง จ านวนข้อที่
ต้องการ 

ก า ร เ รี ย ก ช่ื อ ตั ว อั ก ษ ร

ภาษาอังกฤษ และออก

เสียงอกัษรภาษาองักฤษ 

a, e, i, o, t, n, h, r, d, l, 

c, m, f, p, และ b 

 

15 

 

8 

การอ่านออกเสียงค าศพัท์

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ท่ี มี

โครงสร้างแบบ CVC 

/o/ + /t/ 
/e/ + /n/ 
/i/ + /n/ 
/i/ + /t/ 
/a/ + /p/ 
/a/ + /n/ 
/a/ + /t/ 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

รวมทัง้สิน้ 43 22 
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ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการบอกช่ือ
พยญัชนะภาษาอังกฤษ และออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีปรับมาจาก เรมิกา กุลาตี (2558) 
เพ่ือน ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือให้คะแนนความสามารถในการออกเสียงก่อนและหลังการสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตาราง 4  เกณฑ์การประเมินความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะ หรือค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

 

คะแนน ความสามารถในการบอกช่ือพยัญชนะ  
และออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2 นกัเรียนบอกช่ืออกัษรภาษาองักฤษถกูต้อง และใช้เวลาไมเ่กิน 1 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงอกัษรภาษาองักฤษถกูต้อง และใช้เวลาไมเ่กิน 1 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ท่ีก าหนดได้ถกูต้อง และใช้เวลาไมเ่กิน 3 วินาที 

1 นกัเรียนบอกช่ืออกัษรภาษาองักฤษถกูต้อง และใช้เวลาไมเ่กิน 2 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงอกัษรภาษาองักฤษถกูต้อง และใช้เวลาไมเ่กิน 2 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ท่ีก าหนดได้ถกูต้อง และใช้เวลา 4-5 วินาที 

0 นกัเรียนบอกช่ืออกัษรภาษาองักฤษไมถ่กูต้อง และใช้เวลาเกิน 3 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงอกัษรภาษาองักฤษไมถ่กูต้อง และใช้เวลาเกิน 3 วินาที 
นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ท่ีก าหนดได้ถกูต้อง และใช้เวลาเกิน 5 วินาที 

 
จากนัน้ครูรวบรวมคะแนนท่ีได้จากแบบวัดความสามารถในการออกเสียงค า

ภาษาองักฤษ คะแนนเต็มทัง้สิน้ 58 คะแนน มาแปลงให้เป็นค่าร้อยละ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละท่ีเป็นเกณฑ์จาก (ส านักวิชาการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2554) ดัง
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 5 แสดงเกณฑ์ร้อยละในการประเมินความสามารถในการออกเสียงค าภาษาองักฤษ 

 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

80-100 ดีเย่ียม 
70-79 ดี 
60-69 พอใช้ 
50-59 ผา่น 
0-49 ไมผ่า่น 

 
ที่มา ส านกัวิชาการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554)   

โดยผู้วิจยัก าหนดว่าหลงัจากท่ีผู้ เรียนได้รับการสอนอ่านค าศพัท์ด้วยวิธีการสอน
อา่นแบบโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงจะต้องได้คะแนนอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 

3.2.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ผู้วิจยัน าแบบวัด

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน แบ่งออกเป็น
ผู้ เช่ียวชาญด้านเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ 
จ านวน 2 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ท าการตรวจสอบโครงสร้าง
แบบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก ท่ี มี ปัญหาทางด้านการอ่าน  
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เนือ้หาท่ีใช้ทดสอบ วิธีการทดสอบ ข้อค าถามท่ีใช้ในการทดสอบ เกณฑ์
การให้คะแนน ด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ในการวัด และปรับปรุงแบบวัดความสามารถด้าน  
การอ่านภาษาอังกฤษตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน า โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.0 
หลังจากนัน้คัดเ ลือกข้อค าถามท่ีผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน  ห รือมีค่าดัช นี  
ความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญให้เหมาะสม
และชดัเจนมากย่ิงขึน้  

2. น าแบบวดัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไป
ทดลองใช้กับเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการอ่านท่ีไม่ใช่กลุ่ม เป้าหมาย ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
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ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 5 คน ท่ีผ่านการคดักรองโดยใช้แบบคดักรองผู้พิการทาง
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพรายข้อ ในประเดน็คา่ความยากง่าย และคา่อ านาจจ าแนก 

เม่ือทดสอบเรียบร้อยน าแบบบนัทึกการทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ได้ก าหนดเบือ้งต้น โดยคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อจะเตม็ 2 คะแนน จากนัน้ครูน าผลการทดสอบมาหา
คณุภาพรายข้อในประเด็นของค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบ  
เม่ือพบวา่แบบทดสอบมีคณุภาพรายข้อ คือ มีข้อค าถามมีคา่ความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และ
มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งหมายความว่าข้อค าถามข้อนัน้สามารถจ าแนกนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถในการอ่านท่ีแตกตา่งกันได้ โดยผู้ วิจยัก าหนดคณุภาพรายข้อตามเกณฑ์ไว้ดงันี ้  
คา่ความยากง่ายให้เลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และข้อค าถามนัน้ให้มี
อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป เพ่ือน าไปคดัเลือกข้อค าถาม แล้วน าไปปรับปรุงเป็นแบบทดสอบ
การอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษในขัน้ตอนถดัไป 

3. น าแบบวดัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษไปตรวจสอบคณุภาพ  
ในด้านความเท่ียง (Reliability) โดยใช้วิธีการทดสอบซ า้ (Test – Retest Method) โดยทดสอบ 
การอ่านค าภาษาอังกฤษด้วยแบบวัดการอ่านค าภาษาอังกฤษกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ทัง้หมด 2 ครัง้ โดยเว้นระยะการทดสอบระหว่างครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ 
โดยแบบวดัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.96 

สรุปขัน้ตอนการสร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษ  
มีขัน้ตอนตามภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสร้างแบบวดัความสามารถด้านการอา่นค าภาษาองักฤษ 

 1. วิเคราะห์เนือ้หาและจดุประสงค์ของเนือ้หาท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

 2. ออกแบบการสร้างแบบวดัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษ ให้สอดคล้อง
กบัองค์ประกอบท่ีต้องการจะวดั ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ในเบือ้งต้น 

 3. ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  
จ านวน 22 ข้อ 

 4. น าแบบวัดความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษ เสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หา และ
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

 5. น าแบบวดัมาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

 6. น าแบบวดัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษไปทดลองใช้ กบันกัเรียนท่ีไม่
กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 5 คน 

 7. หาคณุภาพรายข้อของแบบทดสอบในประเดน็ คา่ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก 

 8. หาคณุภาพเคร่ืองมือทัง้ฉบบัด้วยการหาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้วิธีการ
ทดสอบซ า้ (Test - Retest) โดยเว้นระยะเวลาทดสอบครัง้ท่ี 1 และ 2 เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ 

 9. น าแบบวัดความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุงแล้ว ไปจัดท า
เคร่ืองมือในการวิจยั เพ่ือใช้ในกลุม่ตวัอยา่ง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบแผนในการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว  
สอบก่อน สอบหลงั (One group Pretest-Posttest Design) มีรูปแบบการทดลองดงัตาราง(ล้วน 
สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2538)  

 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 
เม่ือ T1 แทน การสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
  X แทน การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การสอนอา่นค าศพัท์ 

  ภาษาองักฤษด้วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
  T2 แทน การสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 

2. ขัน้ตอนการทดลอง ด าเนินการดงันี ้
2.1 ขัน้ก่อนการทดลอง 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
เพ่ือขออนุญาตผู้ อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ท่ีมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาอยู ่  
โดยด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีปัญหา  
ด้านการอา่น 

2. ขออนุญาตการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรองการท าโครงการวิจัยในมนุษย์  
หมายเลขรับรอง SWUEC/X-250/2561 

3. จัดท าเคร่ืองมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยโดยผู้ เ ช่ียวชาญ  
และน าเคร่ืองมือวิจัยไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
เคร่ืองมือวิจยั 

4. น าแบบวัดความสามารถการอ่านค าภาษาอังกฤษทดสอบกลุ่มเป้าหมาย  
ก่อนสอน (Pretest) โดยทดสอบเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบทดสอบดงักล่าวเป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้เอง มีทัง้สิน้  22 ข้อ โดยวัดความสามารถในประเด็นหลัก ได้แก่ ความสามารถ 
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ในการเรียกช่ือพยญัชนะภาษาองักฤษ ความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ และ
ความสามารถในการอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างแบบ CVC 

2.2 ขัน้การทดลอง 
ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้  

ท่ีจดัท าขึน้ ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยใช้เวลาทดลองสปัดาห์ละ 3 ครัง้ 
ครัง้ละ 45 นาที เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมเป็น 24 ครัง้ และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 ครัง้ รวมเป็น 26 ครัง้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้หมด  
8 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 จะมีการแนะน าวิธีการใช้แอพลิเคชัน
ออรัสมาให้กบัผู้ เรียนด้วย 

2.3 ขัน้หลงัการทดลอง 
เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์แล้ว จึงทดสอบความสามารถอ่านค า

ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบการอ่านค าภาษาอังกฤษ กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชุดเดียวท่ีใช้
ทดสอบก่อนการสอน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
1.1 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมลู 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้สตูรดงันี ้(ล้วน สายยศ; 
และองัคณา สายยศ.  2538)       

     
∑ 

 
 

เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์ 
 ∑  แทน ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
 N แทน  จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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1.2 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู มีดงันี ้  

1.2.1 การทดสอบมาหาคณุภาพรายข้อในประเด็นของคา่ความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สตูรดงันี (้บุญเรียง 
ขจรศลิป์.  2548) 

 ดชันีความยากง่าย   
จ านวนผู้ตอบถกู     

จ านวนผู้ตอบถกูทัง้หมด
    

ดชันีอ านาจจ าแนก  
  ̅   ̅  

  
 √      

เม่ือ  ̅  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของข้อสอบทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี
ก าลงัหาอ านาจจ าแนกของกลุม่ผู้ ท่ีเลือกตวัเลือกนัน้ 

     ̅   แทน  คา่เฉล่ียของคะแนนรวมของข้อสอบทกุข้อ ยกเว้นข้อท่ี
ก าลงัหาคา่ อ านาจจ าแนกของกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่ลือกตวัเลือกนัน้ 

        แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมของข้อสอบทุก
ข้อ ยกเว้นข้อท่ีก าลงัหาอ านาจจ าแนกของผู้สอบทัง้หมด 

       แทน  สดัสว่นของผู้ ท่ีเลือกตวัเลือกนัน้ 

      แทน  สดัสว่นของผู้ ท่ีไมเ่ลือกตวัเลือกนัน้ 
1.2.2 น าแบบวัดความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษไปตรวจสอบ

คณุภาพในด้านความเท่ียง (Reliability) ด้วยวิธีการทดสอบซ า้ (Test – Retest Method) เพ่ือหา
คา่สมัประสิทธ์ิของความคงท่ี (Coefficient of Stability) (กลัยา วาณิชย์บญัชา.  2544) 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑ 
 
  ∑  

 
][ ∑ 

 
  ∑  

 
]

 

เม่ือ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัโปรดคัโมเมนต์ 

   แทน จ านวนคู ่

   แทน คา่ตวัแปรตวัท่ี 1 

   แทน คา่ตวัแปรตวัท่ี 1 

 ∑  แทน  ผลรวมของข้อมลูทกุคา่ในตวัแปรท่ี 1 

 ∑  แทน ผลรวมของข้อมลูทกุคา่ในตวัแปรท่ี 2 

 ∑   แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่งสมาชิกแตล่ะตวัจากตวัแปรท่ี 
1และท่ี 2 
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2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่สถิตเิชิงพรรณา โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
2.1. คา่ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วาณิชย์บญัชา.  2544)      

                                                
 

 
         

เม่ือ     แทน คา่ร้อยละ 

   แทน ความถ่ีของคะแนน 

   แทน  จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
2.2. คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วาณิชย์บญัชา.  2544) 

    
∑  

 
 

 

เม่ือ     แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย 

 ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
2.3. สถิตกิารวดัความเปล่ียนแปลงสมัพทัธ์ (ศริิชยั กาญจนวาสี.  2555) 

            Si = [
   

   
]      

เม่ือ Si แทน คะแนนการเปล่ียนแปลงสมัพทัธ์ 

   แทน คะแนนดบิวดัหลงัเรียน 

   แทน คะแนนดบิวดัก่อนเรียน 

   แทน คะแนนสงูสดุท่ีเป็นไปได้ (คะแนนเตม็) 
การแปลผลระดบัพฒันาการ ตามเกณฑ์ของ ศริิชยั กาญจนวาสี (2555) 
 คะแนนพฒันาการอยูร่ะหวา่ง  76-100    พฒันาการระดบัสงูมาก 
 คะแนนพฒันาการอยูร่ะหวา่ง  51-75    พฒันาการระดบัสงู 
 คะแนนพฒันาการอยูร่ะหวา่ง  26 -50     พฒันาการระดบักลาง 
 คะแนนพฒันาการอยูร่ะหวา่ง  0 - 25    พฒันาการระดบัต้น 
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3.การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยน าข้อมูลจากการจดบันทึก และข้อมูลจาก  

การสัมภาษณ์ครูประจ าวิชาในเร่ืองของพฤติกรรมของนักเรียน มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาเสนอเป็นความเรียง 

ตาราง 6 สรุปการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ การแปลความหมายข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
ข้อมลู 

จุดประสงค์การวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และแปล
ความหมาย 

1. เพ่ือศกึษาความสามารถใน
การอ่านค าภาษาอังกฤษของ
นักเ รียนท่ี มี ปัญหาทางการ
เรียนรู้ ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้การสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง 

1.แบบวดัความสามารถ
ในการอา่นภาษาองักฤษ 
2. บนัทกึแผนการสอน 
 

ผู้ วิจัยรวมคะแนนหลังเ รียนของ
นัก เ รียนแต่ละคนจากแบบวัด
ความสามารถ ในกา รอ่ านค า
ภาษาอังกฤษ โดยน าคะแนนท่ี
นักเรียนท าได้เทียบเป็นค่าร้อยละ 
แล้วน าคะแนนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่ ซึ่งร้อยละ 80 ของคะแนน
ทัง้หมดถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

2. เ พ่ื อ เป รียบเ ทียบ
ความสามารถด้านการอ่านค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ 
การสอนอ่ านแบบโฟนิ ก ส์
ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง 

1. แบบวดัความสามารถ
ในการอา่นภาษาองักฤษ 
2. บนัทกึแผนการสอน 
 

ผู้ วิจัยหาคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 
และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน จากนัน้
จึงน าคะแนนเฉล่ียหลังเรียน และ
ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย ก่ อ น เ รี ย น ม า
เปรียบเทียบ นอกจากนัน้ผู้ วิจัยใช้
สถิติการวัดความเปล่ียนแปลง
สั ม พั ท ธ์ เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย ค ะ แ น น
พัฒนาการความสามารถการอ่าน
ค าศัพท์ของผู้ เ รียน โดยแสดงผล
เป็นตาราง และแผนภมูิแทง่ 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง ท าการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. ผลการศึกษาความสามารถการอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหา 
ทางการอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เป็นดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ชัว่โมงท่ี 1 คะแนนเต็ม 4 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน  
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 2 
คะแนนเต็ม 8 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 นกัเรียนคนท่ี 2  
ได้คะแนน 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ชั่วโมงท่ี 3 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรียนคนท่ี 1  
ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเ ป็น ร้อยละ 100 และนักเ รียนคนท่ี 1 ไ ด้คะแนน 12 คะแนน  
คดิเป็นร้อยละ 100 

 
ตาราง 7 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอ่านด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 1 4 (100.00) 4 (100.00) 
ชัว่โมงท่ี 2 7 (75.00) 7 (75.00) 
ชัว่โมงท่ี 3 12 (100.00) 12 (100.00) 

 
จากตาราง 7 ในชั่วโมงท่ี 1 หลงัจากนกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ีมีการใช้เทคโนโลยีโลก

เสมือนผสานโลกจริงแล้วนัน้ ผู้ วิจัยทดสอบการออกเสียงของนักเรียนพบว่า ในชั่วโมงท่ี 1  
นกัเรียนทัง้ 2 คนสามารถออกเสียงตวัอกัษรได้ถกูต้องทกุเสียง ชัว่โมงท่ี 2 นกัเรียนคนท่ี 1 และ 2 
สามารถออกเสียงตวัอักษรได้ถูกต้องทัง้หมด 7 เสียง โดยทัง้ 2 คนออกเสียง /r/ ไม่ถูกต้อง  
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึทบทวนก่อน ในชัว่โมงท่ี 3 นกัเรียนสามารถออกเสียงถกูต้องทกุเสียง   
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 4 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรียนคนท่ี 1  
ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 5 คะแนนเต็ม 3 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 0 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 0 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั่วโมงท่ี 6  
คะแนนเต็ม 6 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2  
ได้คะแนน 6 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100 

 
ตาราง 8 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอ่านด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 4 12 (100.00) 12 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 5 0 (0.00) 3 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 6 6 (100.00) 6 (100.00) 

 
จากตาราง 8 พบว่าในชัว่โมงท่ี 4 ท่ีเป็นการทบทวนการออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

นกัเรียนสามารถออกเสียงตวัอกัษรได้ถกูต้องทกุตวั ชัว่โมงท่ี 5 เป็นชัว่โมงแรกในการสอนออกเสียง
เป็นค า โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /t/ ได้แก่ค าว่า CAT, 
HAT และ RAT หลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ 
ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 ออกเสียงค าศพัท์ผิด โดยนกัเรียน
สามารถออกเสียงตวัอกัษรท่ีละตวัได้ถกูต้องทกุค า แตเ่ม่ือรวมเสียงเป็นค าศพัท์นกัเรียนออกเสียง
พยัญชนะตัวสะกดเป็นเสียง /sh/ ทุกค า โดยครูให้นักเ รียนคนท่ี 1 ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ส่องไปยงัการ์ดค าศพัท์ท่ีฝังรหสัของเทคโนโลยีโลกเสมือผสานโลกจริง แล้วให้นกัเรียนออกเสียง
ตามจนกว่านกัเรียนจะออกเสียงถูกต้อง และนกัเรียนคนท่ี 2 ออกเสียงถูกต้องทุกค า  ชัว่โมงท่ี 6  
เป็นการสอนค าศพัท์ท่ีมีโครงสร้างเสียง ประกอบด้วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /t/ 
ได้แก่ค าว่า CAT, HAT, RAT, BAT, FAT และMAT โดยนกัเรียนคนท่ี 1 และ 2 สามารถออกเสียง
ได้ถกูต้องทกุค า 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ชัว่โมงท่ี 7 คะแนนเต็ม 6 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน  
6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 8 
คะแนนเต็ม 9 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2  
ได้คะแนน 9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 9 คะแนนเต็ม 9 คะแนนนกัเรียนคนท่ี 1  
ได้คะแนน 9 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 9 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 100 
 
ตาราง 9 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอ่านด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3) 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 จ านวน (ร้อยละ) 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

ชัว่โมงท่ี 7 6 (100.00) 6 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 8 9 (100.00) 9 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 9 9 (100.00) 9 (100.00) 

 
จากตาราง 9 ชัว่โมงท่ี 7 เป็นการสอนออกเสียงค าศพัท์ โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย

เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ได้แก่ค าว่า PAN, FAN และ MAN และทบทวนค าศพัท์ 
ท่ีประกอบด้วยเสียง /a/+/t/ จ านวน 6 ค า หลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบว่านักเรียนคนท่ี 1 และ 2 
สามารถอ่านออกเสียงค าศพัท์ได้ถกูต้องทกุค า ชัว่โมงท่ี 8 เป็นการสอนค าศพัท์ท่ีมีโครงสร้างเสียง 
ประกอบด้วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ได้แก่ค าว่า TAN, CAN, BAN และค าศพัท์
ในชั่วโมงท่ี 7 โดยนักเรียนคนท่ี 1 และ 2 สามารถออกเสียงได้ถูกต้องทุกค า ชั่วโมงท่ี 9  
เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษ ท่ีประกอบด้วยเสียง /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/  
จ านวน 9 ค า พบวา่นกัเรียนคนท่ี 1 และ 2 อา่นออกเสียงถกูต้องทกุค า 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ชัว่โมงท่ี 10 คะแนนเต็ม 8 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 
8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ชัว่โมงท่ี 11 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 
นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 12 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 10 คะแนน
คดิเป็นร้อยละ 100 

 
ตาราง 10 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอา่นด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 10 8 (100.00) 8 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 11 9 (90.00) 10 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 12 10 (100.00) 10 (100.00) 

 
จากตาราง 10 ชัว่โมงท่ี 10 เป็นการสอนออกเสียงค าศพัท์ โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย

เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /p/ ได้แก่ค าว่า CAP  MAP และทบทวนค าศพัท์ 
ท่ีประกอบด้วยเสียง /a/+/t/ และ /a/+/n/ รวมทัง้สิน้ 8 ค า พบว่านักเรียนคนท่ี 1 และ 2  
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องทุกค า ชั่วโมงท่ี 11 เป็นการสอนเสียงค าศัพท์ท่ีประกอบด้วย  
เสียงสระ /a/ และเสียงพยญัชนะท้าย /p/ ได้แก่ค าว่า TAP และ LAP และทบทวนค าศพัท์ในชัว่โมง
ท่ี 10 จ านวน 10 ค า พบว่า นกัเรียนคนท่ี 1 ออกเสียงค าศพัท์ผิด 1 ค า คือค าว่า LAP และนกัเรียน
คนท่ี 2 ออกเสียงค าศพัท์ถกูต้องทกุค า โดยนกัเรียนคนท่ี 1 ครูแก้ไขโดยให้นกัเรียนสงัเกตปากครู
ขณะออกเสียง /lap/ จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามครู จนนกัเรียนออกเสียงได้ถกูต้อง ชัว่โมงท่ี 
12 เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษประกอบด้วย /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง 
/a/+/t/  พบวา่นกัเรียนคนท่ี1 และ 2 อา่นออกเสียงค าศพัท์ถกูต้องทกุค า 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ชัว่โมงท่ี 13 คะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ชัว่โมงท่ี 14 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 15 คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 12 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 11 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอา่นด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 13 10 (100.00) 10 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 14 12 (100.00) 12 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 15 12 (100.00) 12 (100.00) 

 
จากตาราง  11 ชั่ ว โมง ท่ี  13 เ ป็นการสอนออกเ สียงค าศัพ ท์  โดยใ ช้ค าศัพ ท์ 

ท่ีประกอบด้วยเสียงสระ /i/ และเสียงพยญัชนะท้าย /t/ ได้แก่ค าว่า HIT  SIT และทบทวนค าศพัท์ 
ท่ีประกอบด้วยเสียง /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทัง้สิน้ 10 ค า พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 และ 2 
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องทุกค า ชัว่โมงท่ี 14 เป็นการสอนเสียงค าศพัท์ท่ีประกอบด้วยเสียง  
เสียงสระ /i/ และเสียงพยัญชนะท้าย /t/ ได้แก่ค าว่า BIT และ FIT และทบทวนค าศพัท์ใน 
ชัว่โมงท่ี 13 รวมทัง้สิน้12 ค า พบว่า นกัเรียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ออกเสียงค าศพัท์ถูกต้องทุกค า  
ชัว่โมงท่ี 15 เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษประกอบด้วย / i/+/t/, /a/+/p/, 
/a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทัง้สิน้ 12 ค า พบว่านกัเรียนคนท่ี1 และ 2 อ่านออกเสียงค าศพัท์
ถกูต้องทกุค า 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ชัว่โมงท่ี 16 คะแนนเตม็ 12 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 
12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ชัว่โมงท่ี 17 คะแนนเต็ม 14 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 18 คะแนนเต็ม 14 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 14 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 12 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอา่นด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 16 12 (100.00) 12 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 17 14 (100.00) 14 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 18 14 (100.00) 14 (100.00) 

 
จากตาราง 12 ชัว่โมงท่ี 16 เป็นการสอนออกเสียงค าศพัท์ โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย

เสียงสระ /i/ และเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ได้แก่ค าว่า BIN  TIN และทบทวนค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย
เสียง /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทัง้สิน้ 12 ค า พบว่านักเรียนคนท่ี 1 และ 2  
สามารถออกเสียงได้ถกูต้องทกุค า ชัว่โมงท่ี 17 เป็นการสอนเสียงค าศพัท์ท่ีประกอบด้วยเสียงสระ 
/i/ และเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ได้แก่ค าว่า PIN และ FIN และทบทวนค าศพัท์ในชัว่โมงท่ี 16  
รวมทัง้สิน้14 ค า พบว่า นกัเรียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ออกเสียงค าศพัท์ถกูต้องทกุค า ชัว่โมงท่ี 17 
เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษประกอบด้วย  /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/ 
และเสียง /a/+/t/ รวมทัง้สิน้ 14 ค า พบว่านักเรียนคนท่ี1 และ 2 อ่านออกเสียงค าศพัท์ 
ถกูต้องทกุค า 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ชัว่โมงท่ี 19 คะแนนเตม็ 14 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 
14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ชัว่โมงท่ี 20 คะแนนเต็ม 16 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 21 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 16 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 13 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอา่นด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 19 14 (100.00) 14 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 20 16 (100.00) 16 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 21 16 (100.00) 16 (100.00) 

 
จากตาราง 13 ชัว่โมงท่ี 19 เป็นการสอนออกเสียงค าศพัท์ โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย

เสียงสระ /e/ และเสียงพยัญชนะท้าย /N/ ได้แก่ค าว่า HEN TEN และทบทวนค าศพัท์ 
ท่ีประกอบด้วยเสียง/i/+/n/ /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทัง้สิน้ 14 ค า พบว่านกัเรียน 
คนท่ี 1 และ 2 สามารถออกเสียงได้ถูกต้องทุกค า ชั่วโมงท่ี 20 เป็นการสอนเสียงค าศพัท์ 
ท่ีประกอบด้วยเสียงสระ /e/ และเสียงพยญัชนะท้าย /n/ ได้แก่ค าว่า PEN และ LEN และทบทวน
ค าศพัท์ในชัว่โมงท่ี 19 รวมทัง้สิน้16 ค า พบว่า นกัเรียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ออกเสียงค าศพัท์
ถูกต้องทุกค า ชั่วโมงท่ี 21 เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้วย  
/e/+/n/, /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทัง้สิน้ 16 ค า พบว่านกัเรียนคนท่ี1 
และ 2 อา่นออกเสียงค าศพัท์ถกูต้องทกุค า 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ชัว่โมงท่ี 22 คะแนนเตม็ 16 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 
16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ชัว่โมงท่ี 23 คะแนนเต็ม 18 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ชัว่โมงท่ี 21 คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 16 คะแนน 
คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 14 ร้อยละของค าศพัท์ท่ีออกเสียงถกูต้องรายคาบเรียน หลงัจากได้รับการสอนอา่นด้วย 
วิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8) 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 จ านวน (ร้อยละ) 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 
ชัว่โมงท่ี 22 16 (100.00) 16 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 23 18 (100.00) 18 (100.00) 

ชัว่โมงท่ี 24 18 (100.00) 18 (100.00) 

 
จากตาราง 14 ชัว่โมงท่ี 22 เป็นการสอนออกเสียงค าศพัท์ โดยใช้ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วย

เสียงสระ /o/ และเสียงพยัญชนะท้าย /t/ ได้แก่ค าว่า HOT POT และทบทวนค าศพัท์ท่ี
ประกอบด้วยเสียง /e/+/n/ /i/+/n/ /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทัง้สิน้ 16 ค า พบว่า
นกัเรียนคนท่ี 1 และ 2 สามารถออกเสียงได้ถกูต้องทกุค า ชัว่โมงท่ี 23 เป็นการสอนเสียงค าศพัท์ท่ี
ประกอบด้วย เสียงสระ /o/ และเสียงพยญัชนะท้าย /t/ ได้แก่ค าว่า NOT และ DOT และทบทวน
ค าศพัท์ในชัว่โมงท่ี 22 รวมทัง้สิน้18 ค า พบว่า นกัเรียนคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ออกเสียงค าศพัท์
ถกูต้องทกุค า ชัว่โมงท่ี 24 เป็นการทบทวนการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษประกอบด้วย /o/+/t/, 
/e/+/n/, /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทัง้สิน้ 18 ค า พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 
และ 2 อา่นออกเสียงค าศพัท์ถกูต้องทกุค า 
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จากข้อมลูในตาราง 7 ถึง ตาราง 14 แสดงด้วยแผนภมูิดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 7 แผนภมูิแสดงผลการอา่นออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษรายชัว่โมง หลงัจากสอน
อา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

 
ตาราง 15 คะแนน คา่ร้อยละคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน หลงัการสอนโดยใช้ การสอนอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง 
 
 

คนที่ จุดประสงค์ คะแนน
ก่อนเรียน 

(44 
คะแนน) 

คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับความ 
สามารถ 

คะแนน
หลังเรียน 

(44 
คะแนน) 

คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับความ 
สามารถ 

 
 
1 

การเรียกช่ือ
ตวัอกัษร (8)  

6 75.00 ดี 8 100.00 ดีเย่ียม 

การออกเสียง
ตวัอกัษร (8) 

0 0 ปรับปรุง 7 87.50 ดีเย่ียม 

การออกเสียง
ค าศพัท์ (28) 

2 7.14 ปรับปรุง 24 85.71 ดีเย่ียม 

รวม 8 18.18 ปรับปรุง 39 88.63 ดีเย่ียม 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

คนที่ จุดประสงค์ คะแนน
ก่อนเรียน 

(44 
คะแนน) 

คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับความ 
สามารถ 

คะแนน
หลังเรียน 

(44 
คะแนน) 

คะแนน 
ร้อยละ 

ระดับความ 
สามารถ 

 
 
 
2 

การเรียกช่ือ
ตวัอกัษร (8) 

8 100.00 ดีเย่ียม 8 100.00 ดีเย่ียม 

การออกเสียง
ตวัอกัษร (8) 

0 0 ปรับปรุง 7 87.50 ดีเย่ียม 

การออกเสียง
ค าศพัท์ (28) 

3 10.71 ปรับปรุง 28 100.00 ดีเย่ียม 

 รวม 11 25.00 ปรับปรุง 43 97.72 ดีเย่ียม 

 
จากตาราง 15 คะแนนก่อนเรียนเต็ม 44 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 8 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 18.18 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง นกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง คะแนนหลังเรียนเต็ม 44 คะแนน นักเรียนคนท่ี 1 ได้คะแนน 39 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.63 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม และนกัเรียนคนท่ี 2 ได้คะแนน 43 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 97.72 อยูใ่นเกณฑ์ดีเย่ียม ข้อมลูจากตาราง 15 แสดงด้วยแผนภมูิดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูิแสดงความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
การอ่านระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนการสอน และหลงัการสอนอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบั

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและหลงัการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบั
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 16 คา่เฉล่ียคะแนนก่อนเรียน คา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียน และระดบัความสามารถการอา่น
ค าภาษาองักฤษ 
 

คนท่ี คะแนน 
ก่อนเรียน (ร้อยละ) 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนน 
หลังเรียน (ร้อยละ) 

ระดับ
ความสามารถ 

1 8 (18.18) ปรับปรุง 39 (88.63) ดีเย่ียม 
2 11 (25.00) ปรับปรุง 43 (97.72) ดีเย่ียม 

ค่าเฉล่ีย 9.5 (21.59) ปรับปรุง 41 (93.18) ดีเย่ียม 
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จากตาราง 16 ความสามารถเฉล่ียด้านการอ่านค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ  
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.59  
ระดบัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง และความสามารถเฉล่ีย
ด้านการอ่านค าภาษาองักฤษหลงัได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริงมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.18 ระดับความสามารถ 
ด้านการอา่นค าภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑ์ดีเย่ียม 

 
ตาราง 17 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ และระดบัพฒันาการ
ความสามารถด้านการอา่นค าภาษาองักฤษ 
 

คนท่ี คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน 

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ 

ระดับพัฒนาการ 

1 8 39 86.11 พฒันาการสงูมาก 
2 11 43 96.67 พฒันาการสงูมาก 

ค่าเฉล่ีย 9.5 41 91.30 พฒันาการสงูมาก 
 

 
จากตาราง 16 นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน

ผสานโลกจริง มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษหลงัการจดัการเรียนรู้ สงูกว่า
ก่อนจัดการเรียนรู้ จากคะแนนพัฒนาการดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง โดยนักเรียนคนท่ี 1 มีคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 
86.11 มีระดบัพฒันาการสงูมาก และนกัเรียนคนท่ี 2 มีคะแนนพฒันาการเท่ากบั 96.67 มีระดบั
พฒันาการสงูมาก คา่เฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 9.5 และคา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 41
ค่าเฉล่ียคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 91.30 มีระดับพัฒนาการสูงมาก โดยข้อมูลจากตาราง 16 
แสดงด้วยแผนภมูิ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 9 แผนภมูิแสดงความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
การอ่านระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนการสอน หลงัการสอนอา่นด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบั

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และพฒันาการในการอา่นภาษาองักฤษ 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถอ่านค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
การอ่านระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริงมีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง  

การอา่นชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโดยใช้วิธีการสอนอา่นแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง  
 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถทางด้านการอ่านค าภาษาอังกฤษหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  

โฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยูใ่นระดบัดี 
2. ความสามารถทางด้านการอ่านค าภาษาองักฤษหลงัใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์

ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง สูงกว่าก่อนการใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยท่ีมีทักษะการอ่านต ่ากว่าเพ่ือนในระดบัเดียวกัน  
มีระดบัสตปัิญญาปกต ิไมมี่ภาวะบกพร่อง หรือความพิการด้านอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
โฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง จ านวนทัง้สิน้ 8 แผน โดยใช้ระยะเวลาทัง้สิน้  
24 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที และแบบทดสอบการอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหา 
ด้านการอ่าน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 22 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ประกอบด้วย  
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2 ตอน ได้แก่ การเรียกช่ือตวัอักษร และออกเสียงตวัอักษรจ านวน 8 ข้อ และการอ่านออกเสียง
ค าศพัท์ภาษาองักฤษ จ านวน 14 ข้อ 

ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561จากนัน้ 
น าแบบทดสอบการอ่านค าภาษาอังกฤษประเมินก่อนการทดลองกับกลุ่ม เ ป้าหมาย  
และด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที  
รวมระยะเวลา 24 ครัง้ เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์แล้วจึงทดสอบความสามารถอ่านค า
ภาษาองักฤษด้วยแบบทดสอบการอา่นค าภาษาองักฤษกบักลุม่เป้าหมาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความสามารถอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดบั 

ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ  
ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงอยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

2. ความสามารถอ่านค าภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดับ 
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ  
ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง. 

 
 

อภปิรายผล 
1. นกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีได้รับการสอนอ่านด้วย

วิธีโฟนิกส์ ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีความสามารถทางการอ่านค า
ภาษาองักฤษระดบัดีเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 ระบุไว้ว่า ความสามารถ
ทางด้านการอ่านค าภาษาองักฤษหลงัการใช้วิธีการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริงอยูใ่นระดบัดี ปัจจยัท่ีส่งผลดงักล่าว เน่ืองจากเด็กท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน
ค าภาษาองักฤษได้รับการพฒันาการตระหนกัรับรู้เสียง (Phonemics Awareness) ผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีผู้ วิจัยจัดขึน้ โดยการตระหนักรับรู้เสียงเป็นกุญแจส าคัญในการท านาย
ความส าเร็จด้านการอ่านของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน เพราะเน่ืองจากนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่านท่ีไม่สามารถอ่านค าภาษาองักฤษได้นัน้ เกิดจากการไม่สามารถถอดรหสัหน่วยเสียง
แตล่ะหนว่ยเสียงของตวัอกัษรและน าเสียงมารวมเป็นค าศพัท์ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าขาดทกัษะใน
การตระหนกัรับรู้หนว่ยเสียงนัน่เอง ซึง่สอดคล้องกบั องค์กรครูการศกึษาพิเศษแห่งชาติ (Teachers 
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National Association of Special Education.  2007) ท่ีกล่าวว่าปัญหาด้านการอ่านพบมาก 
ในเด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้ มากกว่าปัญหาทางการเรียนด้านอ่ืนๆโดยปัญหาส่วนใหญ่  
จะเก่ียวกับทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับการตระหนักรับรู้เสียง ดังนัน้การสอน
ความรู้เร่ืองการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงจึงเป็นทางออกท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหา (Osewalt 
Ginny.  2016) และสอดคล้องกบัการวิจยัของ กรูท แบร่ี และคณะ (De Groot Barry J. A.; and et 
al.  2017) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าความตระหนกัรับรู้หน่วยเสียงนอกจากจะเป็นตวัท านายความสามารถ
ในการอา่นค าแล้วยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีน าไปสู่ความสามารถด้านการสะกดค า  เน่ืองจากนกัเรียน
ต้องมีความตระหนกัวา่ค าต้องประกอบด้วยเสียงตา่งๆท่ีใช้อกัษรแทนเสียง ดงันัน้ในการด าเนินการ
วิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงได้สอนทักษะการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน  
การอ่าน โดยเน้นทกัษะส าคญั 2 ประการประกอบด้วย การแยกเสียง (Segmenting) คือการสอน
ให้นกัเรียนแบง่ค าศพัท์ออกเป็นสว่น ๆ ตามเสียงตวัอกัษรในค านัน้ๆ และการรวมเสียง (Blending) 
คือการพูดค าศัพท์นัน้ออกมาหลังจากได้ยินเสียงของพยัญชนะในค านัน้ ๆ  เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งการสอนดงักล่าวเป็นแนวทางการสอนท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการตระหนักรับรู้
หน่วยเสียงของคณะกรรมการการอ่านแห่งชาติแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Reading 
Panel.  2000) อีกด้วย นอกจากการสอนการตระหนกัรับรู้หนว่ยเสียงแล้ว ผู้วิจยัยงัมีการบรูณาการ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะชัว่โมง
โดยใช้เทคโนโลยีดงักลา่วเป็นส่ือการสอนหลกัในการด าเนินกิจกรรมเน่ืองจากผู้วิจยัเล็งเห็นแล้วว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนัน้  
เป็นการบรูณาการประสาทสมัผสัผู้ เรียนอยา่งรอบด้านทัง้การสมัผสั การมอง การฟัง ซึ่งสอดคล้อง
กบั (ผดงุ อารยะวิญญ.ู  2554) ได้กล่าวว่าการสอนนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้นัน้ควรเน้น
การสอนท่ีใช้ประสาทสมัผสัได้แก่ การสมัผสั การมอง และการฟัง ซึ่งการใช้ประสาทสมัผสัทัง้สาม
ดงักล่าวเป็นทกัษะท่ีส าคญัตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนัน้แล้วเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริงท่ีผู้วิจยัจดัท าขึน้นัน้ประกอบไปด้วยภาพ เสียง วิดีโอ และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน
กับหน้าจอโทรศพัท์ เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ประสาทสัมผัสอย่างรอบด้าน มีภาพและเนือ้หาไม่มาก
จนเกินไป และยงัสอดคล้องกบั เกรกอร่ี คิปเปอร์ และ โจเซฟ แรมพอลลา (Gregory Kipper และ 
Joseph Rampolla:  2013 อ้างใน วิวฒัน์ มีสวุรรณ์.  2557)  ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง มีส่วนช่วยในการพัฒนาประสาทสัมผัสทัง้ 5 โดยเฉพาะการพัฒนาทางสายตา 
อีกด้วย นอกจากนัน้นกัเรียนยงัสามารถทบทวนความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนได้โดยการสแกน
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รูปภาพท่ีมีการฝังรหัสของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงไว้ซึ่งเป็นการย า้และทวนความรู้ท่ี
นกัเรียนได้เรียนรู้ผา่นมาเพ่ือท าให้เกิดความคงทนของความรู้เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

2. ความสามารถทางด้านการอ่านค าภาษาองักฤษ หลงัการสอนด้วยวิธีการอ่านแบบ 
โฟนิกส์ ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง สูงกว่าก่อนการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
โฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอน  
ท่ีผู้ วิจยัได้ก าหนดขึน้นัน้ถูกแบ่งอย่างชัดเจนและมีการบูรณาการส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริงในการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยซึ่งการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นัน้
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกัได้แก่ (1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (2) ขัน้สอน (3) ขัน้ฝึกปฏิบตัิ และ (4) 
ขัน้ทบทวนความรู้ โดยการสอนในช่วงแรกเป็นการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตัวอักษรและเสียง โดยการบูรณาการส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในบทเรียนและ
แบบฝึกหัดของนักเรียน นอกจากนัน้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ในงานวิจัยนีมุ้่งเน้น  
การตระหนักรับรู้เสียงประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเสียงพยัญชนะท้ายผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ น า้ทิพย์ ขจรบุญ (2553)  
ท่ีกล่าวถึงผลของงานวิจัยอย่างชัดเจนว่า หลังจากท่ีนักเรียนถูกสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  
โฟนิกส์นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึน้ และนักเรียนมีความรู้
ค าศัพท์เพิ่มมากขึน้ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรมิกา กุลาตี (2558) ท่ีได้เสนอ
ผลการวิจัยไว้ว่าหลังจากท่ีผู้ เรียนได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์แล้วผู้ เรียนมีความสามารถ  
ในการอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้แล้วการใช้ส่ือการสอนประเภทมลัติมีเดีย
ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้การออกเสียงค าศัพท์หรือตัวอักษรได้ดีมากยิ่งขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของเมเยอร์ ท่ีกล่าวไว้ว่าการท่ีผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านมลัติมีเดียคือการท่ี
เรียนรู้ผ่านภาพและเสียงไปพร้อมกนั เพ่ือให้ความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้เข้าไปถกูบนัทึกอยู่ในความ
ทรงจ าระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพรทิพย์ ปริยวาทิต (2558) ท่ีศึกษาผลจากการใช้
บทเรียน Augmented Reality Code ในการสอนภาษาจีน ผลการวิจยัพบว่าหลงัจากท่ีนกัเรียน
ได้รับการสอนผ่านบทเรียนดงักล่าวนกัเรียนมีผลการเรียนภาษาจีนหลงัเรียนสูงกว่าผลการเรียน
ก่อนเรียน นอกจากนัน้นกัเรียนยงัมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาจีนคิดเป็นร้อยละ 81.00  
ซึง่ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบั สหพร ขวญัวิชา (2557) ท่ีได้พฒันาหนงัสือภาษาองักฤษภาพความ
จริงเสมือนเร่ืองสตัว์ ผ่านแท็บเล็ต ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย
หนงัสือค าศพัท์ภาษาองักฤษภาพความจริงเสมือน สงูกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากนัน้แล้วแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแบบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผู้ วิจัย
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สร้างขึน้ ผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญมีการน าไปทดลองใช้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปทดลองใช้สอนเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์สงูสดุดงันัน้การสอนนกัเรียนในครัง้นีจ้ึงส่งผลให้
นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการสอนอ่านค าภาษาองักฤษด้วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง จึงช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น สูงขึน้ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมี 
ผลการพฒันาด้านการอา่นดงันี ้

นกัเรียนคนท่ี 1 ก่อนได้รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง ความสามารถด้านการเรียกช่ือตวัอกัษรภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ือทดสอบ  
การออกเสียงตวัอกัษรภาษาอังกฤษนักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง จากการสัมภาษณ์
นกัเรียนพบวา่ นกัเรียนไมเ่คยเรียนรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเสียง และตวัอกัษรมาก่อนจึงท า
ให้คะแนนก่อนเรียนด้านการออกเสียงตวัอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดบัปรับปรุง  
เม่ือทดสอบการอา่นค าศพัท์ภาษาองักฤษ พบวา่ระดบัความสามารถด้านการอ่านค าภาษาองักฤษ 
อยู่ในระดบัปรับปรุง และ นักเรียนใช้เวลาในการอ่านออกเสียงต่อค านานเกิน 5 วินาที ในขณะ 
ออกเสียงค าศพัท์ นกัเรียนพดูด้วยเสียงเบา และไม่มัน่ใจในการออกเสียง เม่ือนกัเรียนได้รับวิธีการ
สอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบว่านกัเรียนพยายามสะกด
เสียงของตัวอักษรในค าศัพท์ และรวมเสียงเป็นค าศัพท์ เม่ือครูให้ท าแบบฝึกหัดท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงพบว่า นักเรียนสามารถตอบค าถามได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
หลงัจากได้รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบว่า
ความสามารถด้านการเรียกช่ือตวัอกัษรภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม การออกเสียงตวัอกัษร
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม และการออกเสียงค าศัพท์อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม มีพัฒนาการ 
ในการออกเสียงค าศพัท์ภาษาอังกฤษในระดบัสูง ขณะท่ีอ่านค าศพัท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนใช้
เวลาในการอ่านออกเสียงต่อค าไม่เกิน 5 วินาที ออกเสียงดงัฟังชัด และมั่นใจในการออกเสียง  
เม่ือผู้ วิจัยสอบถามถึงความรู้สึกหลงัจากท่ีนักเรียนสามารถอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษได้ พบว่า
นกัเรียนมีความภาคภมูิใจ และพยายามท่ีจะสะกดค าศพัท์ท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนตอ่ไป 

นกัเรียนคนท่ี 2 ก่อนได้รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง ความสามารถด้านการเรียกช่ือตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม  
เ ม่ือทดสอบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษนักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง  
จากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่า นักเรียนไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียง  
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และตัวอักษรมาก่อนจึงท าให้คะแนนก่อนเรียนด้านการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง เม่ือทดสอบการอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษ พบว่าระดบัความสามารถ
ด้านการอา่นค าภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัปรับปรุง และ นกัเรียนใช้เวลาในการอ่านออกเสียงตอ่ค า
นานเกิน 5 วินาที ในขณะออกเสียงค าศพัท์ นกัเรียนพดูด้วยเสียงเบา และไม่มัน่ใจในการออกเสียง 
ขณะท่ีนักเรียนได้รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
พบว่านกัเรียนพยายามสะกดเสียงของตวัอกัษรในค าศพัท์ และรวมเสียงเป็นค าศพัท์ เม่ือครูให้ท า
แบบฝึกหัดท่ีมีการฝังรหัสของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงพบว่า นักเรียนสามารถ 
ตอบค าถามได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลงัจากได้รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกบัส่ือเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง พบว่าความสามารถด้านการเรียกช่ือตวัอกัษรภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์
ดีเย่ียม การออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม และการออกเสียงค าศพัท์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเย่ียม มีพฒันาการในการออกเสียงภาษาองักฤษระดบัสูง ในขณะท่ีนกัเรียนอ่านค าศพัท์
ภาษาอังกฤษ นักเรียนใช้เวลาในการอ่านออกเสียงต่อค าไม่เกิน 5 วินาที นักเรียนออกเสียงดัง 
ฟังชดั และมัน่ใจในการออกเสียง เม่ือผู้วิจยัสอบถามถึงความรู้สึกหลงัจากท่ีนกัเรียนสามารถอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ พบว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจ และอยากเรียนรู้การอ่านค าศัพท์
ภาษาองักฤษตวัอ่ืน ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ได้จากการวิจัย 
1. ผู้สอนควรได้รับการอบรมการออกเสียงภาษาองักฤษ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถ 

ออกเสียงได้อยา่งถกูต้อง 
2. ผู้สอนควรเลือกห้องท่ีไม่ปิดกัน้สญัญาณอินเทอร์เน็ต หรือจดุอบัสญัญาณเพราะ

จะท าให้การดึงข้อมูลจากระบบคลาวด์ของแอพลิเคชันเกิดการหน่วงข้อมูล ส่งผลให้การเรียน  
การสอนเกิดความลา่ช้า 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน าวิธีการสอนอ่านด้วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกบัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

ไปทดลองใช้กับนักเ รียนท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน เ พ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ 

2. ผู้วิจยัสามารถเลือกใช้เอพลิเคชนัเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงของบริษัทอ่ืน
ท่ีมีความซบัซ้อน และดงึดดูความสนใจของนกัเรียนเพิ่มมากขึน้ได้ เช่น AR Toolkit, Vuforia หรือ 
LayAR เป็นต้น เพ่ือสร้างชดุนวตักรรมท่ีมีความหลากหลาย  
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิใน
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 (ช่ัวโมงที่ 4) 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ           ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
เร่ือง การออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/    เวลา 3 ชัว่โมง 
        และ การออกเสียง /…/ +/a/ +/t/    
    

สาระส าคัญ/ ความคิดหลัก 

การออกเสียงและความรู้ค าศพัท์เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนซึ่งจะต้องได้รับ
การฝึกฝน เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการส่ือสาร 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. การออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ 
2. ช่ือตวัอกัษร p, t, f, n, h, r, m, b, d, l, c 
3. การเขียนตวัอกัษร p, t, f, n, h, r, m, b, d, l, c 
4. การออกเสียง /a/, /…/ +/a/ +/t/ 
5. ความหมายของค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างค า /…/ +/a/ +/t/ 

1. จุดประสงค์ปลายทาง 

นกัเรียนสามารถออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ และสามารถจบัคู่
เสียงกบัรูปตวัอกัษรได้ถกูต้อง 

 
2. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

1. เม่ือครูก าหนดรูปตวัอักษรภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถออกเสียงตวัอักษรท่ีครู
ก าหนดได้ถกูต้อง 

2. เม่ือครูก าหนดรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษ นกัเรียนสามารถเรียกช่ือตวัอกัษรท่ีครูก าหนด
ได้ถกูต้อง 

3. เม่ือครูออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษ นกัเรียนสามารถจบัคูต่วัอกัษรภาษาองักฤษ
กบัเสียงภาษาองักฤษได้ถกูต้อง 
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3. กระบวนการสอน 
 ขัน้ตอนการสอนจะแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลักดังต่อไปนี ้

 
 3.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนช่ือตวัอกัษรภาษาองักฤษ และเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเรียนใน
ชัว่โมงท่ีแล้ว ได้แก่เสียงของ /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ โดยการให้นกัเรียนเล่น
เกม Hali Gali โดยมีวิธีการเลน่ดงันี ้

1.1 ให้ผู้ เรียนนัง่ล้อมวงกัน จากนัน้นกัเรียนแต่ละคนจะได้รับชุดไพ่ท่ีมีตวัอกัษร
ภาษาองักฤษอยูบ่นไพจ่ านวนเทา่ ๆ กนั  

1.2 นักเรียนแต่ละคนต้องวางไพ่ของตวัเองตามล าดบั โดยเม่ือวางไพ่แล้วต้อง
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตวันัน้ด้วย ซึ่งจ านวนครัง้ในการออกเสียงนัน้ขึน้อยู่ กับจ านวน
ตวัอกัษรท่ีปรากฏ  

1.3 เม่ือวางไพ่ทีละคนแล้ว ปรากฏว่าไพ่ท่ีเป็นตวัอกัษรเดียวกนัรวมกนัแล้วได้ 5 
ให้แย่งกันกดกระดิ่งท่ีวางตรงกลาง หากใครกดได้ก่อนจะได้รับไพ่ท่ีวางอยู่หน้าผู้ เล่นแต่ละคนไป 
ใครมีไพใ่นมือมากท่ีสดุจะเป็นผู้ชนะ 

2. ครูแสดงบตัรค าศพัท์ท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียนทีละใบ จากนัน้ให้
นกัเรียนเรียกช่ือ และออกเสียงตวัอกัษรท่ีปรากฏบนบตัรค านัน้ เช่นครูชบูตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร P 
นกัเรียนจะต้องตอบว่า ตวัพี ออกเสียง /p/ เป็นต้น ครูอาจสุ่มเรียกนกัเรียนเป็นรายบคุคลจนหมด
ชดุของบตัรค าศพัท์ 
 

 3.2 ขัน้สอน 
1. ครูแจกชดุบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษรภาษาองักฤษให้นกัเรียนแต่ละคน จากนัน้ครู

ออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษครัง้ละ 1 เสียง จากนัน้นกัเรียนจะต้องเลือกบตัรค าศพัท์ท่ีตรงกับ
เสียงตวัอกัษรท่ีครูออกเสียง เช่น ครูออกเสียง / t/ นกัเรียนจะต้องเลือกบตัรค าศพัท์ท่ีมีอกัษร T 
ปรากฏอยู่บนบตัรค า เป็นต้น ครูท าซ า้ไปเร่ือย ๆ จนเห็นว่านกัเรียนสามารถเลือกบตัรค าศพัท์ได้
ถกูต้อง และคลอ่งแคลว่ 

2. จากนัน้ครูออกเสียงตวัอกัษรเป็นชุด ชดุละ 3 เสียง จากนัน้ให้นกัเรียนเลือกบตัร
ค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนได้ยินมาวางเรียงกนัตรงหน้าตามล าดบัเสียงท่ีครูออก
เสียง ตวัอยา่งเชน่ ครูออกเสียง /p/ /t/ /a/ นกัเรียนจะต้องเลือกบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร P T และ A 
วางไว้ตรงหน้าตามล าดบั 
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 3.3 ขัน้ฝึกปฏิบัติ 
1. ครูแจกลกูแก้วให้นกัเรียนคนละหนึ่งลกู พร้อมกระทงกระดาษท่ีมีหมายเลขติดอยู่

บนกระทง จ านวน 3 ใบ  
2. ครูให้นกัเรียนสุม่หยิบบตัรค าขึน้มาจากกอง จากนัน้ครูใช้โทรศพัท์มือถือส่องไปยงั

บตัรค าท่ีนกัเรียนสุ่มหยิบขึน้ ในบตัรค าดงักล่าวจะปรากฏชุดเสียงของตวัอกัษร โดยแต่ละชุดจะ
ออกเสียงทัง้หมด 3 ครัง้ เชน่ /t/, /t/, /p/ เป็นต้น 

3. ครูอธิบายนกัเรียนว่ากระทงหมายเลข 1 แทนเสียงท่ี 1 หมายเลข 2 แทนเสียงท่ี 2 
และหมายเลข 3 แทนเสียงท่ี 3 โดยนกัเรียนจะต้องเลือกวางลูกแก้วลงในกระทงท่ีมีเสียงต่างจาก
ชดุของตวัเอง เช่น บตัรค าท่ีนกัเรียนสุ่มหยิบขึน้ ปรากฏชดุเสียง / t/, /t/, /p/ นกัเรียนจะต้องใส่
ลกูแก้วลงในกระทงใบท่ี 3 เน่ืองจากเสียงต่างจากเสียงตวัอ่ืน เป็นต้น นกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละ
รอบจะได้รับสตกิเกอร์ 
 

 3.4 ขัน้ทบทวนความรู้ 
1. ครูสรุปคะแนน โดยให้นกัเรียนแต่ละคนนบัสติกเกอร์ของตนเอง นกัเรียนคนใดท่ี

ได้รับสตกิเกอร์มากท่ีสดุ ได้รับของรางวลัจากครู 
2. ครูให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนการออกเสียงท่ีบ้านโดยนกัเรียนสามารถทบทวนการ

ออกเสียงด้วยตนเอง ผา่นแอพลิเคชนั HP Reveal 
 

4. ส่ือการสอน 
1. บตัรค าศพัท์ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
2. แบบฝึกหดัชดุบตัรค าศพัท์ 
3. สตกิเกอร์ 
4. ลกูแก้ว และกระทง 
5. ชดุเกม Hal Gali ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
  

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ครูสังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตัิตามเนือ้หาท่ีเรียน ได้แก่ การ

ออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/  
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6. ผลการจัดการเรียนรู้ 
สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การตรงตอ่เวลา

ความกระตือรือร้นในการเรียน การอ่าน การโต้ตอบระหว่างการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

 
7. ผลการสอน 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
    

8. ปัญหา และอุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

9. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
   
 

ลงชื่อผู้สอน  ...................................................    ผู้สอน 

วันที่ ............... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 (ช่ัวโมงที่ 5) 

 

สาระส าคัญ/ ความคิดหลัก 

การออกเสียงและความรู้ค าศพัท์เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนซึ่งจะต้องได้รับ
การฝึกฝน เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการส่ือสาร 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. การออกเสียง /a/, /…/ +/a/ +/t/ 
2. ค าศพัท์ และความหมายของค าศพัท์ cat       hat       rat 

 

1. จุดประสงค์ปลายทาง 
นักเรียนสามารถออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และบอก

ความหมายของค าศพัท์ได้ 
 

2. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
1. เม่ือครูก าหนดค าศพัท์ภาษาองักฤษ ท่ีมีโครงสร้างค าศพัท์แบบ CVC นกัเรียนสามารถ

ออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษทีละตวัอกัษร และสามารถรวมเสียงตวัอกัษรแตล่ะตวัเป็นค าศพัท์
ได้ถกูต้อง 

2. เม่ือครูก าหนดรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษ Aนกัเรียนสามารถออกเสียงตวัอกัษรท่ีครู
ก าหนดได้ถกูต้อง 

3. เม่ือครูก าหนดรูปตวัอกัษรภาษาองักฤษ A นกัเรียนสามารถเรียกช่ือตวัอกัษรท่ีครู
ก าหนดได้ถกูต้อง 

4. เม่ือครูก าหนดค าศพัท์ภาษาองักฤษ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของค าศพัท์ท่ี
ครูก าหนดได้ถกูต้อง 
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3. กระบวนการสอน 
ขัน้ตอนการสอนจะแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูตดิบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษรภาษาองักฤษดงัตอ่ไปนีบ้นกระดาน c, h, r, t  
2. ครูชีไ้ปท่ีบตัรค าศพัท์บนกระดานทีละใบ แล้วถามนกัเรียนว่า น่ีคือตวัอะไร ....... /ตวั

..... ออกเสียงวา่อยา่งไร เชน่ ครูชีไ้ปท่ีบตัรค าท่ีมีตกัอกัษร c ครูจะต้องถามนกัเรียนวา่  
ครู :   น่ีคือตวัอะไร 
นกัเรียน :  ตวั  C 
ครู :   ตวั C ออกเสียงวา่ 
นกัเรียน :   /c/ 

3.2 ขัน้สอน 
1. ครูแจกบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร a ให้นกัเรียน พร้อมตดิบตัรค าศพัท์นีบ้นกระดาน 
2. ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือสอ่งบนบตัรค าศพัท์ เพ่ือให้ปรากฏเทคโนโลยี AR ขึน้ 
3. ครูให้นักเรียนกดปุ่ มท่ี 1 บนโทรศพัท์มือถือหลังจากท่ีเทคโนโลยี AR ปรากฏบน

โทรศพัท์มือถือ จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามวิดีโอท่ีนกัเรียนได้ยิน 
4. ครูชีไ้ปยงับตัรค าบนกระดานจากนัน้จากนัน้ครูถามนกัเรียนอีกครัง้ว่า ตวัอกัษรตวันีคื้อ

ตวัอะไร และออกเสียงวา่อยา่งไร 
5. ครูน าบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร t ติดบนกระดานต่อจากบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร a 

จากนัน้ครูชีไ้ปท่ีตวัอกัษร t แล้วถามนกัเรียนวา่ตวัอกัษรนีคื้อตวัอะไร ออกเสียงวา่อยา่งไร 
6. ครูบอกนกัเรียนว่าเม่ือน าตวัอกัษรมาวางเรียงต่อกันสามารถรวมเสียงตวัอกัษรแล้ว

ออกเสียงออกมาพร้อมกันได้เลย โดยครูออกเสียงเป็นต้นแบบให้นกัเรียนฟัง 3 ครัง้ โดยครูออก
เสียงทีละตวัจาก ช้า ๆ และเร็วขึน้ตามล าดบั จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตาม ดงันี ้

ครู : /a/........ /t/  นกัเรียน : /a/......../t/ 
ครู : /a/.. /t/   นกัเรียน : /a/.. /t/ 
ครู : /at/   นกัเรียน : /at/ 

7. ครูน าบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร c ติดบนกระดาน โดยติดหน้าบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร 
a จากนัน้ครูชีไ้ปท่ีตวัอกัษร c แล้วถามนกัเรียนวา่ตวัอกัษรนีคื้อตวัอะไร ออกเสียงวา่อยา่งไร 

8. ครูให้นกัเรียนลองฝึกรวมหนว่ยเสียง /c/ /a/ /t/ ด้วยตนเองก่อน  
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9. ครูออกเสียงเป็นต้นแบบให้นกัเรียนฟัง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตวั จาก ช้า และเร็ว
ขึน้ตามล าดบั จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตาม ดงันี ้

 ครู : /c/……… /a/........ /t/  นกัเรียน : /c/… /a/........ /t/ 
 ครู : /c/.. /a/.. /t/   นกัเรียน : /c/.. /a/.. /t/  
 ครู : /cat/    นกัเรียน : /cat/ 

10. ครูแจกบตัรค าศพัท์ค าวา่ cat ให้นกัเรียน จากนัน้ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปบนบตัรค าศพัท์ หลงัจากท่ีเทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศพัท์มือถือ ครูให้นกัเรียนกดปุ่ มท่ี 1 2 
และ3 ตามล าดบัจากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามคลิปเสียงท่ีได้ยิน 

11. ครูให้นักเรียนกดปุ่ มท่ี 4 บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปุ่ มรูปภาพ และ
ความหมายของค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

12. ครูแสดงบตัรค าศพัท์ค าว่า cat อีกครัง้ จากนัน้ครูถามนกัเรียนว่าค านีอ้่านว่าอย่างไร 
และมีความหมายวา่อะไร (หากนกัเรียนยงัอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปยงับตัรค าศพัท์เพ่ือฟังคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR ) 

13. ครูน าบัตรค าศพัท์ท่ีมีตวัอักษร h ติดบนกระดาน โดยติดหน้าบัตรค าศพัท์ท่ีมี
ตวัอกัษร a จากนัน้ครูชีไ้ปท่ีตวัอกัษร h แล้วถามนกัเรียนว่าตวัอกัษรนีคื้อตวัอะไร ออกเสียงว่า
อยา่งไร 

14. ครูให้นกัเรียนลองฝึกรวมหนว่ยเสียง /h/ /a/ /t/ ด้วยตนเองก่อน  
15. ครูออกเสียงเป็นต้นแบบให้นกัเรียนฟัง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตวั จาก ช้า และ

เร็วขึน้ตามล าดบั จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตาม ดงันี ้
ครู : /h/……… /a/........ /t/  นกัเรียน : /h/…… /a/........ /t/ 
ครู : /h/.. /a/.. /t/   นกัเรียน : /h/.. /a/.. /t/  
ครู : /hat/    นกัเรียน : /hat/ 

16. ครูแจกบตัรค าศพัท์ค าวา่ hat ให้นกัเรียน จากนัน้ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปบนบตัรค าศพัท์ หลงัจากท่ีเทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศพัท์มือถือ ครูให้นกัเรียนกดปุ่ มท่ี 1 2 
และ3 ตามล าดบัจากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามคลิปเสียงท่ีได้ยิน 

17. ครูให้นักเรียนกดปุ่ มท่ี 4 บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปุ่ มรูปภาพ และ
ความหมายของค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
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18. ครูแสดงบตัรค าศพัท์ค าว่า hat อีกครัง้ จากนัน้ครูถามนกัเรียนว่าค านีอ้่านว่าอย่างไร 
และมีความหมายวา่อะไร (หากนกัเรียนยงัอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปยงับตัรค าศพัท์เพ่ือฟังคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR ) 

19. ครูน าบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร r ติดบนกระดาน โดยติดหน้าบตัรค าศพัท์ท่ีมีตวัอกัษร 
a จากนัน้ครูชีไ้ปท่ีตวัอกัษร r แล้วถามนกัเรียนวา่ตวัอกัษรนีคื้อตวัอะไร ออกเสียงวา่อยา่งไร 

20. ครูให้นกัเรียนลองฝึกรวมหนว่ยเสียง /r/ /a/ /t/ ด้วยตนเองก่อน  
21. ครูออกเสียงเป็นต้นแบบให้นกัเรียนฟัง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตวั จาก ช้า และ

เร็วขึน้ตามล าดบั จากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตาม ดงันี ้
ครู : /r/……… /a/........ /t/  นกัเรียน : /r/……… /a/........ /t/ 
ครู : /r/.. /a/.. /t/   นกัเรียน : /r/.. /a/.. /t/  
ครู : /rat/    นกัเรียน : /rat/ 

22. ครูแจกบตัรค าศพัท์ค าว่า rat ให้นกัเรียน จากนัน้ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปบนบตัรค าศพัท์ หลงัจากท่ีเทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศพัท์มือถือ ครูให้นกัเรียนกดปุ่ มท่ี 1 2 
และ3 ตามล าดบัจากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามคลิปเสียงท่ีได้ยิน 

23. ครูให้นักเรียนกดปุ่ มท่ี 4 บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปุ่ มรูปภาพ และ
ความหมายของค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

24. ครูแสดงบตัรค าศพัท์ค าว่า rat อีกครัง้ จากนัน้ครูถามนกัเรียนว่าค านีอ้่านว่าอย่างไร 
และมีความหมายวา่อะไร (หากนกัเรียนยงัอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปยงับตัรค าศพัท์เพ่ือฟังคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR ) 
 

3.3 ขัน้ฝึกปฏิบัติ 
1. ครูแจกชุดแบบฝึกหัดให้นักเรียน โดยชุดฝึกดังกล่าวนัน้นักเรียนจะต้องใช้

โทรศพัท์มือถือสอ่ง เพื่อให้ปรากฏเทคโนโลยี AR บนโทรศพัท์มือถือจึงจะสามารถท าแบบฝึกหดัได้ 
โดยแบบฝึกหดันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือให้นกัเรียนสามารถจ าแนกเสียงพยญัชนะต้น เสียงสระ หรือ
เสียงพยญัชนะท้ายได้ถกูต้อง ซึง่ลกัษณะของแบบฝึกหดัดงักลา่วเป็นดงันี ้

- เม่ือนกัเรียนส่องโทรศพัท์มือถือไปยงับตัรค าศพัท์ท่ีเป็นแบบฝึกหดัแล้ว จะปรากฏ
คลิปเสียง ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และโจทย์บนหน้าจอโทรศพัท์มือถือ ซึ่งคลิปเสียงดงักล่าวจะเป็น
การออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษค าว่า cat, hat และ rat ซึ่งโจทย์ท่ีแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เช่น 
ค าว่า cat มีเสียงพยัญชนะท้าย คือเสียงอะไร นักเรียนจะกดค าตอบบนหน้าจอโทรศพัท์ของ
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นักเรียน ถ้านักเรียนตอบถูกจะแสดงเป็นเคร่ืองหมายถูก แต่หากนักเรียนตอบผิด จะแสดงเป็น
เคร่ืองหมายผิด 

2. เม่ือเสร็จค าถามในแตล่ะข้อ ครูจะให้นกัเรียนออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีเป็น
ค าตอบ และให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ท่ีเป็นโจทย์ดงักลา่วด้วย 

3. เม่ือนกัเรียนตอบค าถามถกูต้อง ครูจะพดูชมนกัเรียนว่า ‚เก่งมากครับ‛ และมอบสติก
เกอร์ให้นกัเรียนแปะลงสมดุ 
 

3.4 ขัน้สรุป 
1. ครูตดิบตัรค าศพัท์ภาษาองักฤษ และบตัรภาพบนกระดาน 
2. ครูให้นกัเรียนจบัคูค่ าศพัท์ภาษาองักฤษ กบัภาพค าศพัท์ให้ถกูต้อง 
3. เม่ือนกัเรียนจบัคูค่ าศพัท์และภาพแล้ว ครูให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์อีก 1 รอบ 
4. ครูสรุปคะแนน โดยให้นกัเรียนแตล่ะคนนบัสตกิเกอร์ของตนเอง นกัเรียนคนใดท่ีได้รับ 
สตกิเกอร์มากท่ีสดุ ได้รับของรางวลัจากครู 
5. ครูให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนการออกเสียงท่ีบ้านโดยนกัเรียนสามารถทบทวนการออก

เสียงด้วยตนเอง ผา่นแอพลิเคชนั HP Reveal 
 

4. ส่ือการสอน 
1. บตัรค าศพัท์ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
2. แบบฝึกหดัชดุบตัรค าศพัท์ 
3. สตกิเกอร์ 
4. บตัรค าศพัท์ภาษาองักฤษ และบตัรภาพ 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ครูสงัเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตัิตามเนือ้หาท่ีเรียน ได้แก่ /a/, /…/ 

+/a/ +/t/ค าศพัท์ และความหมายของค าศพัท์ ได้แก่ cat       hat       rat 
 

6. ผลการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การตรงต่อเวลา  

ความกระตือรือร้นในการเรียน การอ่าน การโต้ตอบระหว่างการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
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7. ผลการสอน 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
  

8. ปัญหา และอุปสรรค 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

9. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
           
           
           
           
     
 

ลงชื่อผู้สอน...................................................... ผู้สอน 

วนัท่ี ............... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 (ช่ัวโมงที่ 6) 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ค าศพัท์ และความหมายของค าศพัท์   cat   hat   rat    bat    fat  และ mat 
 

1. จุดประสงค์ปลายทาง 
นักเรียนสามารถออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และบอก

ความหมายของค าศพัท์ได้ 
 

2. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
1. เม่ือครูก าหนดค าศพัท์ภาษาองักฤษ ท่ีมีโครงสร้างค าศพัท์แบบ CVC นกัเรียนสามารถ

ออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษทีละตวัอกัษร และสามารถรวมเสียงตวัอกัษรแตล่ะตวัเป็นค าศพัท์
ได้ถกูต้อง 

2. เม่ือครูก าหนดค าศพัท์ภาษาองักฤษ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของค าศพัท์ท่ี
ครูก าหนดได้ถกูต้อง 

 
3. กระบวนการสอน 

ขัน้ตอนการสอนจะแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกัดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูพานกัเรียนเล่นเกมจบัคู่เปิดแผ่นป้าย โดยนกัเรียนจะต้องจบัคู่ภาพ และค าศพัท์

ภาษาองักฤษให้สมัพนัธ์กนั โดยค าศพัท์ประกอบด้วยค าว่า cat rat hat  
2. เม่ือนกัเรียนจบัคู่ระหว่างภาพ กับค าศพัท์ภาษาอังกฤษถูกต้อง ครูให้นกัเรียนออก

เสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนจบัคูถ่กูให้ครูฟัง 1 ครัง้ 
3. นกัเรียนท่ีจบัคู ่และออกเสียงถกูต้อง รับสตกิเกอร์จากครูแล้วแปะลงในสมดุ 
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3.2 ขัน้สอน 
1. ครูตดิบตัรค าศพัท์ค าวา่ bat fat และ mat ลงบนกระดานทีละค า 
2. ครูให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษด้วยตนเอง ถ้านกัเรียนออกเสียงถกูต้อง 

ให้ครูพูดชมเชยนกัเรียนว่า ‚ถูกต้อง เก่งมากครับ‛ แต่หากนักเรียนออกเสียงผิดให้ครูออกเสียง
ตวัอกัษรทีละตวัช้า ๆ แล้วคอ่ยรวมเสียงโดยการพดูให้เร็วขึน้ 

3. ครูท าแบบนีจ้นครบค าศพัท์ทัง้ 3 ค า 
4. ครูแจกบตัรค าศพัท์ค าว่า bat ให้นกัเรียน จากนัน้ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง

ไปบนบตัรค าศพัท์ หลงัจากท่ีเทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศพัท์มือถือ ครูให้นกัเรียนกดปุ่ มท่ี 1 2 
และ3 ตามล าดบัจากนัน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามคลิปเสียงท่ีได้ยิน 

5. ครูให้นกัเรียนกดปุ่ มท่ี 4 บนหน้าจอโทรศพัท์มือถือ ซึ่งเป็นปุ่ มรูปภาพ และความหมาย
ของค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

6. ครูแสดงบตัรค าศพัท์ค าว่า bat อีกครัง้ จากนัน้ครูถามนกัเรียนว่าค านีอ้่านว่าอย่างไร 
และมีความหมายวา่อะไร (หากนกัเรียนยงัอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้นกัเรียนใช้โทรศพัท์มือถือส่อง
ไปยงับตัรค าศพัท์เพ่ือฟังคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR ) 

7. ครูแจกบตัรค าศพัท์ท่ีเหลือคือค าวา่ fat และ mat จากนัน้ท าซ า้ขัน้ตอนท่ี 4-6 
 

3.3 ขัน้ฝึกปฏิบัติ 
1.ครูพานกัเรียนท ากิจกรรม ‚ตามล่า‛ โดยครูจะแปะบตัรค าศพัท์รอบห้อง โดยนกัเรียน

จะต้องใช้โทรศพัท์มือถือสอ่งไปยงับตัรค าดงักลา่วท่ีครูแปะไว้ ให้ปรากฏเทคโนโลยี AR ขึน้ โดนบน
หน้าจอของนกัเรียนจะขึน้เป็นเสียงของค าศพัท์ค านัน้ ๆ โดยจะแยกออกเป็นหน่วยเสียง เช่น ค าว่า 
mat ในคลิปเสียงจะเป็น /m/ /a/ /t/ จากนัน้นกัเรียนจะต้องเขียนค าศพัท์ท่ีได้ยินลงในกระดาษ
แบบฝึกหดั พร้อมเขียนค าแปลให้ถกูต้อง 

2. เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นกัเรียนจะต้องน ากระดาษแบบฝึกหดัมาส่งครูทีละ
คน จากนัน้ครูสุ่มค าศพัท์จากแบบฝึกหัดให้นกัเรียนอ่านออกเสียง ถ้านกัเรียนออกเสียงถูกต้อง 
และเขียนค าแปลท่ีสมัพนัธ์กบัค าศพัท์ได้ถกูต้อง ครูกล่าวชมเชยนกัเรียนว่า ‚ถกูต้อง เก่งมากครับ‛ 
พร้อมให้สตกิเกอร์นกัเรียนแปะลงสมดุ 
 

3.4 ขัน้สรุป 
1. ครูตดิบตัรค าศพัท์ภาษาองักฤษ และบตัรภาพบนกระดาน 
2. ครูให้นกัเรียนจบัคูค่ าศพัท์ภาษาองักฤษ กบัภาพค าศพัท์ให้ถกูต้อง 
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3. เม่ือนกัเรียนจบัคูค่ าศพัท์และภาพแล้ว ครูให้นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์อีก 1 รอบ 
4. ครูสรุปคะแนน โดยให้นกัเรียนแตล่ะคนนบัสติกเกอร์ของตนเอง นกัเรียนคนใดท่ีได้รับ

สตกิเกอร์มากท่ีสดุ ได้รับของรางวลัจากครู 
5. ครูให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนการออกเสียงท่ีบ้านโดยนกัเรียนสามารถทบทวนการออก

เสียงด้วยตนเอง ผา่นแอพลิเคชนั HP Reveal 
 

4. ส่ือการสอน 
1. บตัรค าศพัท์ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
2. แบบฝึกหดัชดุบตัรค าศพัท์ 
3. สตกิเกอร์ 
4. บตัรค าศพัท์ภาษาองักฤษ และบตัรภาพ 
5. ใบงานเร่ือง ‚ตามลา่‛ 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ครูสงัเกตพฤตกิรรม การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตัิตามเนือ้หาท่ีเรียน ได้แก่ cat       hat       

rat    bat    fat  และ mat 
 

6. ผลการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การตรงต่อเวลา  

ความกระตือรือร้นในการเรียน การอ่าน การโต้ตอบระหว่างการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 

7. ผลการสอน
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
       

8. ปัญหา และอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................

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

9. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
           
           
           
           
           
      

 

ลงชื่อผู้สอน ..................................................................ผู้สอน 

วันที่ ............... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งบตัรอกัษร บตัรค าศพัท์ และหนงัสือแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอยา่งบตัรอกัษร



 

 

 ตวัอยา่งวิธีการใช้งานแอพลิเคชนั HP Reveal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งบตัรอกัษร และบตัรค าศพัท์



 

 

ตวัอยา่งหนงัสือแบบฝึกหดั 



 

 

ตวัอยา่งวิธีการใช้แบบฝึกหดั



 

 

ตวัอยา่งแบบฝึกหดัท่ี 1



 

 

 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัท่ี 2



 

 

 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัท่ี 3



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการอ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
 ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค าภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ระดับชัน้มัธยมศึกษาต้อนต้น 

 
 

ประกอบด้วย 2 ตอน 

 

ตอนที่ 1  การเรียกช่ือตวัอกัษร และออกเสียงตวัอกัษร  จ านวน   8  ข้อ 
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงค าศพัท์    จ านวน 14 ข้อ 
      รวม   จ านวน 22 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ  ..............................................................................  

ระดับชัน้  .....................................................................  

วันที่ท าแบบทดสอบ  .....................................................  

หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 

การเรียกช่ือตวัอกัษร  

การออกเสยีงตวัอกัษร  

การออกเสยีงค าศพัท์  

รวมคะแนน  
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ตอนที่ 1 การเรียกช่ือตัวอักษร และออกเสียงตัวอักษร 
 

วิธีด าเนินการทดสอบ 

1. ผู้ด าเนินการทดสอบหยิบบตัรค าขึน้มาครัง้ละ 1 ใบ แล้วถามนกัเรียนว่า ‚น่ีคือตวั
อะไร‛ 

2. ผู้ด าเนินการทดสอบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน และบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

 
2.1 การเรียกช่ือตัวอักษร 

2.1.1. นกัเรียนเรียกช่ือตวัอกัษรถกูต้อง และใช้เวลาไม่เกิน 1 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 2 
คะแนน 

2.1.2. นกัเรียนเรียกช่ือตวัอกัษรถกูต้อง และใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 1 
คะแนน 

2.1.3. นักเรียนเรียกช่ือตัวอักษรไม่ถูกต้อง หรือเรียกถูกต้องแต่ใช้เวลาเกิน 3 วินาที  
นกัเรียนได้คะแนน 0 คะแนน 

 
ตัวอย่าง 

ข้อที่ 0   
 

 
 

จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 

ถกู ผิด 

การเรียกช่ือ     
z 



  139 

เร่ิมท าแบบทดสอบ 

 

 

ข้อที่  ข้อค าถาม จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 

ถูก ผิด 

1 F การเรียกช่ือ     
2 N การเรียกช่ือ     
3 E การเรียกช่ือ     
4 A การเรียกช่ือ     

รวม การเรียกช่ือ     
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วิธีด าเนินการทดสอบ 

1. ผู้ด าเนินการทดสอบหยิบบตัรค าขึน้มาครัง้ละ 1 ใบ แล้วถามนกัเรียนว่า ‚ ตวัอกัษรนี ้
ออกเสียงวา่อยา่งไร ..........‛ 

2. ผู้ด าเนินการทดสอบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน และบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

 
2.2 การออกเสียงตัวอักษร 

2.2.1. นกัเรียนออกเสียงตวัอกัษรถกูต้อง และใช้เวลาไม่เกิน 1 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 
2 คะแนน 

2.2.2. นกัเรียนออกเสียงตวัอกัษรถกูต้อง และใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 
1 คะแนน 

2.2.3. นักเรียนออกเสียงตัวอักษรไม่ถูกต้อง หรือออกเสียงถูกต้องแต่ใช้เวลาเกิน 
 3 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 0 คะแนน 

 
ตวัอยา่ง 
ข้อที่ 0   

จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 

ถกู ผิด 

การออกเสยีง     z 
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เร่ิมท าแบบทดสอบ 

 

 

ข้อที่  ข้อค าถาม จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 
ถูก ผิด 

1 B การออกเสียง     
2 M การออกเสียง     
3 D การออกเสียง     
4 T การออกเสียง     

รวม การออกเสียง     
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ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
วิธีด าเนินการทดสอบ 

1. ผู้ด าเนินการทดสอบหยิบบตัรค าขึน้มาครัง้ละ 1 ใบ แล้วถามนกัเรียนว่า ‚ค านีอ้่านว่า
อยา่งไร‛ 

2. ผู้ด าเนินการทดสอบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน และบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก. 
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

2.1.1. นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ได้ถกูต้อง และใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที นกัเรียน
ได้คะแนน 2 คะแนน 

2.1.2. นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ได้ถูกต้อง และใช้เวลา 4-5 วินาที นกัเรียนได้ 
คะแนน 1 คะแนน 

2.1.3. นกัเรียนออกเสียงค าศพัท์ไม่ถกูต้อง หรือออกเสียงถกูต้องแตใ่ช้ เวลาเกิน 
5 วินาที นกัเรียนได้คะแนน 0 คะแนน 

 
ตัวอย่าง 

ข้อที่ 0   
 

 

 

 

จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 

ถกู ผิด 

ออกเสยีงค าศพัท์     
cab 
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เร่ิมท าแบบทดสอบ 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม จุดประสงค์การวัด ค าตอบ เวลา คะแนน 
ถูก ผิด 

1 BAT ออกเสียงค าศพัท์     

2 HAT ออกเสียงค าศพัท์     

3 FAN ออกเสียงค าศพัท์     

4 MAN ออกเสียงค าศพัท์     

5 CAP ออกเสียงค าศพัท์     

6 MAP ออกเสียงค าศพัท์     

7 HIT ออกเสียงค าศพัท์     

8 SIT ออกเสียงค าศพัท์     

9 BIN ออกเสียงค าศพัท์     

10 TIN ออกเสียงค าศพัท์     

11 TEN ออกเสียงค าศพัท์     

12 LEN ออกเสียงค าศพัท์     

13 POT ออกเสียงค าศพัท์     

14 HOT ออกเสียงค าศพัท์     

รวม ออกเสียงค าศพัท์     

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์คา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิในการอ่านค าภาษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การตรวจหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิใน
การอา่นค าภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ∑  
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การเรียกช่ือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ∑  
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ∑  
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

ข้อที่ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
∑  

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 +1 +1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (D) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิใน 
การอ่านค าภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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ตาราง 19 คา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (D) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิในการอ่านค า
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

* คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(D) 

ข้อ
ที่ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(D) 

1 0.8 0.4 12 0.6 0.4 
2 0.7 0.2 13 0.2 0.4 
3 0.8 0.4 14 0.4 0.8 
4 0.8 0.4 15 0.2 0.4 
5 0.8 0.4 16 0.3 0.6 
6 0.8 0.4 17 0.3 0.6 
7 0.8 0.4 18 0.3 0.6 
8 0.8 0.4 19 0.3 0.6 
9 0.3 0.6 20 0.4 0.8 
10 0.3 0.6 21 0.6 0.4 
11 0.3 0.6 22 0.2 0.4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
 

หนงัสือการยกเว้นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการ 
วิจยัท่ีท าในมนษุย์ ชองมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ซ 
 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญการตรวสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั
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  155 

 

 



  156 

 

 



  157 

 

 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายจารุวชัร ภมูิพงศ ์
วัน เดือน ปี เกิด 1 พฤศจิกายน 2534 
สถานที่เกิด จงัหวดัตรัง 
วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1)   

สาขาวิชามธัยมศกึษา (ภาษาองักฤษ และการศกึษาพิเศษ)  
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 71 ศรีชยัแมนชนั รองเมืองซอย1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330   
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