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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
บทนา
ภูมิหลัง
สภาพสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีภาษาอังกฤษเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารและแสวงหา
ความรู้ ทาให้ ภาษาอังกฤษมีความสาคัญเป็ นอย่างมากและเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาอัง กฤษเป็ นวงกว้ างเพื่ อรองรั บ พัฒ นาเด็ก และเยาวชนให้ เป็ นอนาคตที่ มี คุณภาพของ
ประเทศชาติ ดัง นัน้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มี ก ารก าหนดนโ ยบายให้ เรี ย นภาษาอั ง กฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศที่ 1 ตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถนาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจาวัน และเพื่อใช้ ทาความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยสอดคล้ อง
กับการพัฒนาทักษะของผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557) ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ภาษาอังกฤษเป็ นสิ่งสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่งที่เด็กนักเรี ยนทุกคนต้ องเรี ยนรู้ ด้ วยการเริ่ มต้ นจาก
พื น้ ฐานทางภาษาที่ ดี ก่ อ น การเรี ย นรู้ ทางภาษาจึ ง มุ่ง เน้ น การพัฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย น
ด้ วยการพัฒ นาการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่ ส าคัญ
มากที่ สุด โดยเฉพาะผู้เ รี ย นที่ เ รี ยนภาษาอัง กฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื่ องจากผู้เรี ย น
มีโอกาสใช้ ทักษะการฟั ง การพูด และการเขียน น้ อยกว่าการอ่าน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์.
2532) และยังเป็ นทักษะที่อยู่ติดตัวกับผู้เรี ยนไปตลอด และผู้เรี ยนสามารถนาไปใช้ เพื่อการศึกษา
ต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
การอ่า นเป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ ช่ว ยให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ดัง นัน้ การพัฒ นาทัก ษะ
ทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงทักษะการคิด การใช้ ภาษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจึงเป็ นสิ่งที่ทกุ คนต้ องตระหนัก บุคคลที่สามารถอ่านออกเขียนได้ นนจะท
ั้
าให้ พวกเขาเหล่านัน้
สามารถเข้ า ถึง ข้ อมูล พื น้ ฐาน หรื อข้ อ มูล ข่าวสารได้ และยัง สามารถก้ าวทัน การเปลี่ ยนแปลง
ของสัง คมในด้ า นต่า งๆได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนัน้ การอ่า นยัง เป็ นการสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ
ความคิ ด และสติ ปั ญ ญาแก่ ม นุษ ย์ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาต่า ง ๆ ผู้ที่ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้
ย่อมนาความรู้ มาพัฒนาบ้ านเมื องให้ เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป (ดารณี ศักดิ์ศิริผล. 2560) ด้ วยเหตุนี ้
การอ่านจึงเป็ นทักษะเป้าหมายที่สาคัญและจาเป็ นในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ม่งุ ฝึ กฝน
ให้ ผ้ ูเ รี ยนมีทักษะในการอ่านที่ มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ การอ่านเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
อัน น าไปสู่ ค วามรู้ ทัง้ ปวง (ศิ ริ พัน ธ์ ศรี วัน ยงค์ . 2552) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมี นัก เรี ย นบางคน
มี ปั ญหาหรื ออุ ป สรรคในการพั ฒ นาทั ก ษะด้ านการอ่ า น ผู้ สอน หรื อ ผู้ ปกครองมั ก พบว่ า

2
นัก เรี ย นบางคนอ่ า นไม่ อ อก ทัง้ นี อ้ าจเกิ ด จากสาเหตุห ลายประการ แต่ส าเหตุห นึ่ ง ที่ ส่ ง ผล
ต่อการพัฒนาทักษะด้ านการอ่าน คือ ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (ดารณี ศักดิศ์ ริ ิ ผล. 2560)
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า องค์ ประกอบหนึ่ง ที่ นัก เรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ไม่สามารถอ่านคาได้ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่ องการตระหนักรู้หน่วยเสียง (Pogorzelski Simmone;
และWheldall Kevin. 2005) นักเรี ยนที่มีข้อจากัดเกี่ยวกับหน่วยเสียง มักปรากฏความยากลาบาก
ในการเรี ยนเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และตัวอักษร (Sound and Letter Association)
ความยากลาบากในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวอักษรและเสียง จะทาให้ นกั เรี ยนเกิด
ข้ อจากัดในการเข้ าใจโครงสร้ างหน่วยเสียงของคานัน้ ๆ ส่งผลให้ เกิดความยากลาบากในการจา
คาศัพท์ต่อไป (Stanovich K.E.; และSiegel L.S. 1994) นอกจากนันยั
้ งพบว่า การสอนอ่าน
นักเรี ยนต่างชาติที่มีภาวะการอ่านบกพร่ องที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศนัน้ จะมี
ความคล่องแคล่วและสามารถอ่านคาได้ เพิ่มมากขึ ้นหลังจากที่ ได้ รับการสอนด้ วยวิธีการสอนที่มี
การเน้ นการตระหนักและรับรู้ถึงหน่วยเสียง ซึง่ การตระหนักรู้หน่วยเสียงนี ้ยังเป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญใน
การทานายความส าเร็ จ ในการอ่า นของนัก เรี ยนได้ ดีก ว่า การวัด ระดับ สติปัญ ญาของนักเรี ย น
เนื่องจากการขาดการตระหนักรู้ หน่วยเสียงคือสาเหตุสาคัญหนึ่งที่ก่อให้ เกิดความยากลาบากใน
การอ่าน ดังนัน้ การสอนความรู้ เรื่ องการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงจึงเป็ นทางออกที่สาคัญในการ
แก้ ไขปั ญหาด้ านการอ่าน (Osewalt Ginny. 2016)
การสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ เป็ นการพัฒนาการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงวิธีหนึ่งที่ ทาให้
นักเรี ยนรู้ จักความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงกับตัวอักษร แยกแยะเสียงที่เกิดจากการผสมผสานของ
ตัวอักษรและประสมหน่วยเสียงเพื่อออกเสียงเป็ นคา ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็ นความรู้ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้ อง
ใช้ ในการถอดรหัสคา โดยเฉพาะคาใหม่ ๆ ที่นักเรี ยนไม่ร้ ู จัก มีงานวิจยั กล่าวถึงวิธีการสอนอ่าน
ด้ วยโฟนิกส์ว่า เป็ นวิธีการสอนที่จ ะทาให้ นักเรี ยนกลายเป็ นผู้ที่ประสบความส าเร็ จในการอ่าน
(Hook Pamela;Macaruso Paul; และJones Sandra. 2001) นอกจากนันผู
้ ้ สอนควรจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ นการตระหนั ก รั บ รู้ หน่ ว ยเสี ย งควบคู่ ไ ปกั บ การบู ร ณาการประสาทสั ม ผั ส
ตามที่ ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้ กล่าวไว้ ว่า การสอนนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นัน้
ควรเน้ นการสอนที่ ใช้ ป ระสาทสัม ผัสที่ ส าคัญได้ แก่ การสัม ผัส การมอง และการฟั ง ซึ่ง การใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ 3 ดังกล่าวนี ้เป็ นทักษะที่สาคัญต่อการเรี ยนรู้ของตัวนักเรี ยน ครู หรื อผู้ปกครอง
จะต้ องหาวิธี การสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ซึ่ง ไม่มี
วิธีการสอนใดที่นามาใช้ แล้ วมีประสิทธิภาพกับทุกคน (ศรี ยา นิยมธรรม. 2541) ดังนันการสอน
้
นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นัน้ จะต้ องหารู ปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ เหมาะกับ
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ความสามารถ และลีลาการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน การสอนโดยการใช้ สื่อที่เป็ นภาพ และเสียง
ในการนาเสนอจะช่วยให้ เ ด็กสนใจ กระตือรื อร้ น และเข้ าใจง่ ายขึน้ (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553)
รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบเครื อข่ายมาใช้ ร่วมในการสอนจะทาให้ การสอน
มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงยิ่งขึน้ ด้ วย (กิดานันท์ มลิทอง. 2540) โดยหนึ่งในเทคโนโลยี
ที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั นี ้ คือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality) เป็ นอีกหนึ่ง เทคโนโลยี
ที่ชว่ ยเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู้ (วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ. 2557) โดย Augmented Reality หรื อ AR คือ
การนาสภาพแวดล้ อมของโลกเสมือนมาผสานเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของโลกจริ ง ด้ วยการโต้ ตอบ
แบบเวลาจริง และมีการใช้ เทคนิคภาพ 3 มิตริ ่วมด้ วย โดยจะแสดงผลในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริ ง
ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถมองเห็นโลกจริ งกับโลกเสมือนอยู่ร่วมกัน (Azuma Ronald T. 1997) เทคโนโลยี
AR ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประสาทสัมผัสทังห้
้ า โดยเฉพาะในการพัฒนาทางสายตาอีกด้ วย
(Gregory Kipper และ Joseph Rampolla: 2013 อ้ างใน วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ : 2558) นอกจากนัน้
เทคโนโลยี AR ยังนามาใช้ ในการเป็ นสื่อบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นการเพิ่ม การโต้ ตอบของนักเรี ยนให้ เพิ่มมากขึน้ (Vate-U-Lan P.
2012) ในประเทศไทยมีผ้ ทู าการวิจยั โดยการพัฒนาหนังสือเรี ยนที่บรู ณาการเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ งไว้ หลายงานวิจยั ได้ แก่ งานวิจยั ของพรทิพย์ ปริ ยวาทิต (2558) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการใช้ บทเรี ยนที่ใช้ เทคนิคโลกเสมือนผสานโลกจริ ง ในการสอนเรื่ องคาศัพ ท์
ภาษาจี น เที ยบกับคะแนนก่อนเรี ยน กับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล 2
วัดตานีนรสโมสร จานวน 66 คน ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้ สูงขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่.05 ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของวิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ (2557) ได้ พฒ
ั นารูปแบบ
ชุดการเรี ย นการสอนร่ วมกับ เทคโนโลยี โลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง โดยทดลองชุดการเรี ย นกับ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวังอิทก จานวน 10 คน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนหลังการใช้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จากการวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นแสดง
ให้ เ ห็นถึง ประสิทธิ ผ ลของการใช้ สื่อเทคโนโลยีโลกเสมื อนผสานโลกจริ ง ในการประยุกต์เข้ ากับ
การเรี ยนการสอน
จากประสบการณ์ ในการสอนภาษาอัง กฤษของผู้วิ จัยพบว่า นักเรี ยนที่ บกพร่ อ งทาง
การเรี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่ า นค า นัก เรี ย นไม่ ท ราบชื่ อ พยัญ ชนะภาษาอัง กฤษ
ไม่สามารถท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษตามลาดับได้ อ่านคาภาษาอังกฤษอย่างง่ายไม่ได้ จาคาที่
เพิ่ ง อ่านผ่า นไปไม่ไ ด้ นัก เรี ยนบางคนแสดงอาการนั่ง เฉยเมื่ อ ต้ อ งอ่านภาษาอัง กฤษ ใช้ เวลา
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ในการคิดเพื่ออ่านคาศัพท์นานแต่ก็ไม่สามารถอ่านคาได้ ถูกต้ อง อีกทังไม่
้ มนั่ ใจในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของตนเอง และเสียความมัน่ ใจเมื่อเพื่อนนักเรี ยนหัวเราะเวลาอ่านผิด
เมื่ อ พิจ ารณาจากสภาพปั ญ หาของนักเรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ า นการอ่า น ชัน้ มัธ ยมศึกษา
ตอนต้ นแล้ วนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การสอนอ่านคาด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยี โลกเสมื อนผสานโลกจริ ง ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านคาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อศึกษาว่านักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่ า น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ่ า นค าภาษาอั ง กฤษแตกต่ า งกั น หรื อไม่ อย่ า งไร
เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น อีกทัง้
นักเรี ยนสามารถนาสื่อการสอนไปใช้ ฝึกออกเสียงคาศัพท์ด้วยตนเองได้ อีกด้ วย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาทาง
การอ่านชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธี การสอนอ่านแบบโฟนิกส์ ร่วมกับสื่ อเทคโนโลยี โลก
เสมือนผสานโลกจริง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่าน ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธีการสอนอ่ านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ส่งผลให้ ครู ที่สอนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน
มีแนวทางในการสอนอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับเด็กมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึน้ เนื่องจาก
งานวิ จัย ที่ ส นับ สนุ น การสอนอ่ า นในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาในประเทศไทยมี อ ยู่อ ย่ า งจ ากั ด
ซึ่งครู ผ้ ูสอนสามารถนาเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อ นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่ า น นอกจากนัน้ ยัง มี สื่ อ นวัต กรรมที่ ป ระยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ที่ ส ามารถเข้ า ถึง ได้ ง่ าย ซึ่ ง นักเรี ยนสามารถใช้ สื่ อนวัตกรรมนี ใ้ นการพัฒ นาความสามรถด้ า น
การอ่านของนักเรี ยนทังในห้
้ องเรี ยน และนอกห้ องเรี ยน
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ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ
เนือ้ หาที่ใช้ ในการทดลอง
อักษรภาษาอังกฤษจานวน 16 ตัวอักษรแบ่งออกเป็ น สระภาษาอังกฤษ จานวน 4
ตัวอักษร ได้ แก่ a, e, i, o และพยัญชนะจานวน 12 ตัวอักษร ได้ แก่ t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s
และ b ซึ่ง ทัง้ 16 ตัว อักษรเป็ นตัว อัก ษรที่ พ บบ่อยที่ สุด (High Frequency Letters)
(Moreno&Marsha Lynn. 2005) และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างประเภท CVC ที่เกิดจาก
การประสมของพยัญชนะดังกล่าวข้ างต้ น ประกอบด้ วยคาว่า 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
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2561 ใช้ เวลาทดลองสัป ดาห์ ล ะ 3 คาบ
คาบละ 45 นาที โดยใช้ ระยะเวลาหลังเลิกเรี ยน รวมเป็ นระยะเวลา 24 คาบและทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน 2 คาบรวมเป็ น 26 คาบ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความสามารถอ่านคาภาษาอังกฤษ หมายถึง การบอกชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ จานวน 16 ตัวอักษร ได้ แก่ a, e, i, o, t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s
และ b ตามลาดับ และการอ่านออกเสี ยงคาภาษาอังกฤษในลักษณะอ่านเป็ นคา ๆ ได้ ถูกต้ อง
ซึ่งคาภาษาอังกฤษนันมี
้ โครงสร้ างประเภท CVC (Consonant-Vowel-Consonant) ซึ่งเป็ นคา
ที่มีเสียงแรกหรื อเสียงพยัญชนะต้ น เสียงกลางหรื อเสียงสระ และเสียงท้ ายหรื อเสียงพยัญชนะ
ตัวสะกด ซึ่ง ความสามารถอ่านคาภาษาอังกฤษประเมินจากแบบวัด ความสามารถการอ่านคา
ภาษาอังกฤษที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
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2. สื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง หมายถึง สื่อการสอนที่ เชื่อมโยงคลิปวิดีโอ
หรื อ รู ป ภาพ ซึ่ ง มี เ นื อ้ หาเป็ นค าภาษาอัง กฤษ แบบ CVC แสดงพร้ อมรู ป ภาพท าให้ เ กิ ด
การเคลื่อนไหว โดยอาศัยการทางานของ Aurasma Application ที่ผูกคลิปวิดีโอ หรื อรู ปภาพ
ไว้ กับ รู ปภาพที่ กาหนดไว้ และเมื่ อ นาสมาร์ ทโฟน หรื อแท็ บเล็ต มาสแกนที่ ภ าพด้ วยโปรแกรม
ออรัสมาจะแสดงผลวิดีโอ หรื อภาพเคลื่อนไหว แทนภาพนิ่งที่เห็นในตอนแรก
3. วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ หมายถึง กระบวนการพัฒ นาความตระหนักรู้ ด้ าน
หน่ว ยเสี ย งของนัก เรี ย น โดยนัก เรี ย นจะต้ อ งเรี ย นรู้ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว อัก ษรและเสี ย ง
และสามารถออกเสียงเป็ นคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการประสมหน่วยเสียงให้ ออกมาเป็ นคา
4. นักเรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ านการอ่าน หมายถึง เด็กที่ ไ ด้ จ ากการคัดกรองโดยใช้ แบบ
คัดกรองนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐานพบว่ามีความบกพร่ องทางการอ่าน และมีคะแนนการทดสอบการอ่านคาภาษาอังกฤษ
ด้ วยแบบวัดความสามารถการอ่านคาภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มี
ปั ญหาด้ านอารมณ์ หรื อพฤติกรรม
5. การสอนอ่านด้ วยโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง หมายถึง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ เสียง สระ และการผสมเสียงให้ เป็ นคา
เพื่อที่จะสามารถออกเสียงคาศัพท์ที่มีโครงสร้ างแบบ CVC ได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน รวมถึงการสอน
ความหมายของคาศัพท์โดยใช้ ภาพประกอบ ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการสอนทังหมด
้
4 ขัน้ ตอน ได้ แก่
ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน เป็ นขัน้ ตอนที่ เ ตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยน และดึง ดูด ความสนใจของ
นักเรี ยน ขันสอนจะสอนเสี
้
ยงของสระ และพยัญชนะให้ แก่นกั เรี ยน ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ นักเรี ยนฝึ กออก
เสี ยงแต่ล ะหน่วยและผสมเสี ยงให้ เ ป็ นค า และฝึ กจ าแนกเสี ย งพยัญชนะ และเสี ยงสระ และ
ขัน้ ทบทวน เป็ นขัน้ ที่ ครู ทบทวนความเข้ าใจในเรื่ องการออกเสี ยงพยัญชนะ สระ และคาศัพ ท์
โดยการนาเสนอตัวอักษร คาศัพ ท์ และแบบฝึ กทักษะผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง
โดยอาศัย การท างานของ Aurasma Application ที่ ผูก คลิ ป วิ ดี โ อ ภาพเคลื่ อ นไหว และ
เสี ยงพยัญ ชนะภาษาอัง กฤษ เพื่ อให้ นักเรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ า นการอ่านได้ ฝึ กออกเสี ยงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ และคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย สนใจศึก ษาความสามารถในการอ่า นค าภาษาอัง กฤษที่ มี
โครงสร้ างแบบ CVC (คาที่ประกอบด้ วย พยัญชนะต้ น สระ และพยัญชนะท้ าย) ของนักเรี ยนที่มี
ปั ญหาด้ านการอ่าน ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ดังแผนภาพต่อไปนี ้

การสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

ความสามารถในการอ่านคา
ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอัง กฤษหลัง การใช้ วิธีการสอนอ่านแบบ
โฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษหลังใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่ วมกับสื่ อเทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริ ง สูงกว่าก่อนการใช้ วิธี การสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน
1.1 การเรี ยนรู้การอ่าน
1.2 การรู้จกั คา
1.3 พัฒนาลาดับขันการอ่
้
าน
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.1 เด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่าน
2.1 ความหมายของความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.2 ลักษณะของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.3 ประเภทของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.4 สาเหตุของภาวะความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.5 เด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่าน
2.6 ภาวะการอ่านบกพร่อง
2.7 กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.8 ภาวะการอ่านบกพร่องในนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาต่างประเทศ
2.9 การสอนอ่านเด็กที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented
Reality)
3.1 ความหมายของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)
3.2 แนวคิดหลักของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)
3.3 ลักษณะของโปรแกรมออรัสมา (Aurasma)
3.4 การสร้ างชิ ้นงานในออรัสมา สตูดโิ อ (Aurasma Studio)
3.5 การใช้ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการศึกษาของประเทศไทย
3.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้โดย
3.7 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
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4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนอ่านแบบวิธีโฟนิกส์
4.1 ความหมายของโฟนิกส์
4.2 ความสาคัญของโฟนิกส์
4.3 การสอนอ่านโดยวิธีโฟนิกส์
4.4 การสอนระบบเสียงภาษาอังกฤษด้ วยวิธีการโฟนิกส์
4.5 การตระหนักรับรู้หน่วยเสียง (Phonemic Awareness)
4.6 แนวทางในการสอนความตระหนักและรับรู้หน่วยเสียง
4.7 การสอนความตระหนักและรับรู้เสียงโฟนิกส์
4.8. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชันประถมศึ
้
กษา
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แนวคิด และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการอ่ าน
การเรี ยนรู้ การอ่ าน
ไซเดนเบิร์ก และ แมคเคลแลนด์ (Seidenberg and McClelland) ได้ เสนอรูปแบบ
การเรี ยนรู้การอ่านว่า เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิดของมนุษย์ขณะที่มนุษย์ดาเนิน
กิจกรรมการอ่าน และประมวลข้ อมูลออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ตัวอักษร ความหมาย
ของคาศัพท์ โครงสร้ างทางภาษา เป็ นต้ น ซึ่งรู ปแบบความเชื่อมโยงด้ านการอ่านสามารถเขียน
แสดงได้ ตามรูปภาพด้ านล่างนี ้

ส่ วนที่ประมวลบริบท
Context Processor

ส่ วนที่ประมวลความหมาย
Meaning Processor

ส่ วนที่ประมวลตัวอักษร
Orthographic Processor

ส่ วนที่ประมวลระบบเสียง
Phonological Processor

ภาพประกอบ 2 แสดงองค์ประกอบการเรี ยนรู้การอ่านของ ไซเดนเบิร์ก และ แมคเคลแลนด์
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1. ส่วนที่ทาการประมวลตัวอักษร (The Orthographic Processor)
ความรู้ ด้ านการประมวลตัวอักษรประกอบไปด้ วยการรู้ จักตัวเขี ยนของพยัญชนะ
ภาษาอัง กฤษแต่ล ะตัว ตัวอย่างเช่น เด็กชาวอเมริ กันที่ร้ ู ตัวอักษรภาษาอังกฤษถื อว่ามี ความรู้
ด้ านตัวอักษร เด็กชาวจีนที่ร้ ู ตัวอักษรภาพของจีนทัง้ หมดก็ถือว่ามีความรู้ ด้ านตัวอักษร เช่นกัน
ส่ว นที่ ท าหน้ า ที่ ป ระมวลตัว อัก ษรตามแผนภาพข้ า งต้ น เปรี ย บเสมื อ นคลัง เก็ บ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
ตัวอักษร ถ้ ากล่าวให้ เฉพาะเจาะจงลงไปอีก ส่วนประมวลตัวอักษรมีหน้ าที่ในการประมวลและ
ระลึกถึงตัวอักษร หรื อคาศัพท์
การจ าค าศัพ ท์ จ ะปรากฏก็ ต่อ เมื่ อ พยัญ ชนะแต่ล ะตัว ของค านัน้ ถูก กระตุ้น ผ่ า น
การรับรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้ างรูปแบบของตัวอักษร และสามารถทาให้ คาดเดาหรื อรับรู้
การเรี ยงตัวอักษรเพื่อสร้ างเป็ นคาที่ผ้ อู ่านรู้จกั และสามารถเรี ยกใช้ คาศัพท์จากคลังที่เก็บตัวอักษร
เอาไว้ มากมาย
2. ส่วนที่ทาการประมวลความหมาย (The Meaning Processor)
ในการอ่ า นระดับ ค า เมื่ อ ผู้ อ่ า นพบค าศัพ ท์ ใ หม่ ค าๆนัน้ จะถู ก ส่ ง ไปประมวล
ความหมาย เมื่อผู้อ่านเห็นคาศัพท์นนๆ
ั ้ ในบริ บทที่ แตกต่างกัน ผู้อ่านจะเริ่ มเรี ยนรู้ และสามารถ
จากัดความหมายของคานัน้ ยิ่งคาศัพท์เหล่านัน้ ถูกกระตุ้นด้ วยการใช้ มากเท่าไหร่ หรื อปรากฏ
บ่อยครัง้ เท่าไหร่ ก็ยิ่งทาให้ เรี ยกความหมายจากหน่วยประมวลความหมายได้ เร็วเท่านัน้
ส่ว นการอ่า นในระดับ ย่อ หน้ า นัน้ ผู้อ่ า นจ าเป็ นต้ อ งเรี ย กความหมายจากหน่ว ย
ประมวลมาใช้ ถ้ าหากคาที่ผ้ อู ่านไม่ค้ นุ เคย หรื อไม่เคยประสบมาก่อน ผู้อ่านก็จะใช้ บริ บทอื่นๆของ
ประโยคมาเป็ นขอบเขตกาหนดความหมายที่ไม่ร้ ู ดงั กล่าว จึงทาให้ ผ้ อู ่านสร้ างความเข้ าใจขึ ้นมา
หนึ่งหน่วยความเข้ าใจ ผู้อ่านที่อ่านคล่องจะไม่วิเคราะห์คาทีละตั ว เพราะจะทาให้ การอ่านช้ าลง
และอาจทาให้ ลืมคาที่อา่ นไปแล้ วตอนต้ นได้
จากแผนภูมิ ของไซเดนเบิร์ก และแมคเคลแลนด์ข้างต้ นแสดงให้ เห็นว่าส่วนที่ ทา
หน้ าที่ประมวลเชื่อมโยงกับส่วนประมวลตัวอักษรโดยตรง ซึ่งสิ่งนี ้หมายความว่าผลลัพธ์ของแต่ละ
กระบวนการจะช่ว ยส่ง เสริ ม ส่ว นอื่ น ๆให้ ท าหน้ า ที่ ไ ด้ ดี ขึน้ ตัว อย่า งเช่น นัก เรี ย นที่ อ่า นหนัง สื อ
อย่างสม่ าเสมอส่ง ผลให้ นักเรี ยนมี ปริ ม าณของคาศัพ ท์ ใหม่ในคลัง คาศัพ ท์ ของตนเพิ่ม ขึน้ เป็ น
อย่า งมาก ดัง นัน้ ความรู้ เกี่ ยวกับ ตัวอัก ษรจึง สามารถปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการประมวล
ความหมายของคาได้
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3. ส่วนที่ทาการประมวลหน่วยเสียง (The Phonological Processor)
ส่วนประมวลหน่ว ยเสี ยงนี ท้ าหน้ าที่ ประมวลหน่ว ยเสี ยงที่ ไ ด้ ยิน จากหน่ว ยเสี ย ง
พยางค์ คา และประโยค โดยเมื่ อผู้อ่านเห็นภาพตัวอักษร ส่วนที่ทาหน้ าที่ประมวลตัวอักษรจะ
กระตุ้นไปยังส่วนที่ประมวลระบบเสียง เพื่อให้ ผ้ อู า่ นรู้วา่ ตัวอักษรนันควรอ่
้
านว่าอย่างไร
จากแผนภูมิของไซเดนเบิร์ก และแมคเคลแลนด์ข้างต้ น แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ ว นที่ ป ระมวลระบบเสี ย งและส่ ว นที่ ป ระมวลความหมายจากหั ว ลู ก ศรวิ่ ง สองทาง โดย
ความสัมพันธ์นี ้ อดัม (1990) อธิบายความสัมพันธ์นี ้ว่า การที่ผ้ อู ่านเข้ าใจความหมายของคาที่อ่ าน
นัน้ เกิ ดจากความสามารถในการวิเคราะห์เสียงของคานัน้ ไปสู่การเข้ าค้ นหาความจ าของคลัง
ความหมายในสมอง
4. ส่วนที่ทาการประมวลบริบท (The Context Processor)
ส่วนประมวลบริ บทมี หน้ าที่ในการสร้ างความต่อเนื่อง และการตีความข้ อความที่
ผู้อ่านได้ อ่าน โดยจะเชื่อมโยงกับส่วนที่ ทาหน้ าที่ประมวลความหมาย (The Meaning Processor)
ที่มีความคิดรวบยอด หรื อมีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกัน ปริมาณของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยประมวล
บริบทกับหน่วยประมวลความหมายนันจะมากหรื
้
อน้ อยขึ ้นอยู่กบั ว่า ผู้อ่านสามารถจะเดาบริ บทได้
มากเพียงใด ถ้ าผู้อ่านไม่สามารถเดาจากบริ บทได้ จะทาให้ ความรู้ สึกในการเชื่อมต่อไปยังส่วน
ที่ประมวลควาหมายน้ อยลง
นอกจานัน้ เซาวซา (Sousa. 2001) ได้ อธิบายว่า ในกระบวนการอ่านนันมี
้ สมอง
ทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมโยงเสียงกับสัญลักษณ์ที่เป็ นนามธรรม การอ่านเกี่ยวข้ องกับการรู้ จกั เสียง
ในภาษาพูดและการแยกเสี ยงที่ ไ ด้ ยิ นออกเป็ นหน่ว ยเสี ยงที่ เล็ก ที่ สุด ที่ มี ค วามหมายในภาษา
จากนันจึ
้ งรับรู้ ได้ ว่า เสียงที่แยกย่อยนันถู
้ กแทนด้ วยตัวหนังสือหรื อตัวพิมพ์ การเรี ยนรู้ ที่จะอ่านจึง
เริ่ ม ต้ น จากการตระหนัก รั บ รู้ หน่ ว ยเสี ย ง และการเข้ า ใจกฎของตัว อัก ษร (ภาพประกอบ 2)
นอกจากนี ้ กระบวนการอ่ า นยัง ต้ อ งอาศัย ทัก ษะและความรู้ เรื่ อ งอื่ น ร่ ว มด้ ว ย เช่ น ความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องพยางค์ คา และกลุ่มคา อีกทังการจั
้
บประเด็นสาคัญ การเข้ าใจความหมายสิ่งที่
อ่าน และการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ของตัวเองต่อเรื่ องที่อา่ น
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ภาพประกอบ 3 การตระหนักรับรู้เสียงและ การเข้ าใจกฎของตัวอักษร
ที่มา Homework- Help-Secret. 2009: Online.
สแปฟฟอร์ ด (Spafford Carol A. 2005) กล่าวว่า กระบวนการอ่านมีมิติหลากหลาย
ผู้อ่านที่ มี ความสามารถ และมี ความช านาญในการอ่านจะรู้ จักนาความรู้ เกี่ ยวกับระบบเสี ย ง
ในภาษามาใช้ ในการอ่านคาให้ ถูก ต้ องรวดเร็ ว ขณะเดียวกันผู้อ่านต้ องสร้ างความหมายหรื อ
ทาความเข้ าใจกับสิ่งที่ อ่าน ขณะที่ผ้ อู ่านมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งที่อ่านพบว่า เกิดการทางานของระบบ
ความจาระยะสัน้ คือการจาสิ่งที่อา่ นผ่านตาไปได้ ร่วมกับระบบความจาระยะยาว คือการใช้ ความรู้
และประสบการณ์เดิมทัง้ 2 ระบบมีส่วนในการเชื่อมโยงข้ อมูลใหม่ที่เพิ่งรับเข้ ากับข้ อมูลเดิมที่มีอยู่
ในระหว่างกระบวนการดัง กล่าว ผู้อ่านจะอาศัยการเดา การยื นยันข้ อมูล การสรุ ปความ และ
การตรวจสอบความถูกต้ องในขันการคิ
้
ดใคร่ครวญระดับสูง
จากหลักฐานงานวิจัยหลายงานแสดงให้ เห็นว่า ในกระบวนการอ่านสมองวิธีการ
เรี ยนรู้ที่จะอ่านเช่นเดียวกับการที่สมองเรี ยนรู้ที่จะพูด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทารกเริ่ มเรี ยนรู้ที่จะพูด
ทารกจะพูดช้ า ๆ โดยเริ่ มต้ นทีละเสียง จนกระทัง่ มัน่ ใจจึงเพิ่มความเร็ วในการออกเสียงให้ เร็ วมาก
ยิ่งขึ ้น การที่สมองของเราได้ ยินเสียงเป็ นคานัน้ เนื่องจากสมองทาการประมวลผลหน่วยเสียงทีละ
เสี ยง และประสมเสี ยงเข้ า ด้ วยกันอย่างรวดเร็ ว เราจึง รั บ รู้ เสี ยงเหล่า นัน้ เป็ นคาทัง้ ค า ซึ่ง เป็ น
กระบวนการที่คล้ ายคลึงกับกระบวนการที่เกิดขึ ้นขณะอ่านหนังสือ สาหรับผู้ที่มีทกั ษะในการอ่าน
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วมาก แม้ ผ้ อู ่านจะอ่านออกเป็ นคา แต่แท้ จริ งแล้ วผู้อ่าน
จะแปลงรหัสตัวอักษรเป็ นกลุ่มของเสียง หรื อเป็ นคานัน่ เอง อย่างไรก็ตาม การอ่านไม่ได้ เกิดขึ ้นเอง
ตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเรี ยนรู้ ผู้อ่านต้ องพัฒนาความตระหนักรู้ ระหว่างเสียง กับ ตัวอักษร
เพื่อให้ ผ้ อู า่ นสามารถจะรู้จกั คา และเข้ าใจความหมายได้
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จากทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่ผ้ วู ิจยั ทบทวนมาข้ างต้ นจะสังเกตได้ ว่า ในแต่ละองค์ประกอบของ
ทฤษฎี การอ่าน ได้ กล่าวถึงการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงอยู่ด้วย กล่าวคือ นักเรี ยนจะต้ องมีองค์
ความรู้ ในการตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเสียง กับ ตัวอักษร เพื่อนักเรี ยนจะสามารถนาไป
ประมวลผลในสมอง แล้ ว ดึง ข้ อมูล หรื อความทรงจ าที่ ถูกจัดเก็ บ อยู่ในความทรงจ าระยะยาว
ออกมาใช้ ดังนันหากนั
้
กเรี ยนมีปัญหาในการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงตังแต่
้ ต้นแล้ ว ย่อมทาให้ เกิด
อุปสรรคด้ านการอ่านเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการอ่านเพื่ อความเข้ าใจ ซึ่งเป็ นการอ่านใน
ระดับสูงต่อไป
การรู้ จักคา (Word Recognition)
การรู้จกั คา คือความสามารถของผู้อ่านในการรู้จกั คาศัพท์อย่างถูกต้ อง โดยการรู้จกั
คาจะใช้ กับคาศัพท์เดี่ยวๆ โดยปราศจากบริ บทต่างๆในการอ่านคาศัพท์ ทฤษฎีการรู้จกั คาศัพท์มี
ด้ วยกันหลายทฤษฎี ได้ แก่
1. ทฤษฎีการเปรี ยบเทียบ (Analogy Theory)
ก็อตสวามี (Usha Goswami. 1991)ได้ เสนอทฤษฎีการเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้จกั คา
โดยกล่าวว่า ผู้อ่านจะเรี ยนรู้ จกั คาที่มีแบบแผนการสะกดคาคล้ ายคลึงกันแล้ วนามาเปรี ยบเทียบ
กับคาใหม่ที่อ่านพบ และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคาที่ร้ ูจกั เช่นถ้ าผู้อ่านพบคาว่า mat ผู้อ่านจะ
สามารถถ่ายโยงคาที่มี่ลกั ษณะแบบแผนการสะกดที่คล้ ายคลึง เช่น bat, cat, และ fat ดังนันการ
้
อ่านโดยใช้ วิธีนี ้คือการอ่านโดยการเปรี ยบเทียบ ก็อตสวามี กล่าวอีกว่า การสอนนักเรี ยนให้ ร้ ูจกั คา
โดยทฤษฎีนี ้คือการที่ครูสอนอ่านชุดคาที่มีสมั ผัสท้ ายคาเหมือนกัน และจากนันให้
้ นกั เรี ยนพูดหรื อ
อ่านชุดคานันด้
้ วยตนเอง
2 ทฤษฎีเส้ นทางสองเส้ น (Dual – Route Theory)
รู ปแบบทฤษฎี ส องเส้ นเป็ นข้ อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับโครงสร้ างทาง
ปั ญญาในการประมวลข้ อมูลสาหรับการอ่าน และการสะกดคา(Rapcsak Steven Z.; และคนอื่น
ๆ. 2007) การประมวลภาษาเขียนจะสาเร็ จได้ ด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการได้ แก่ เส้ นทางที่
เป็ นตัวอักษร(Orthographic Lexicon Route) และ เส้ นทางของระบบเสียง (Phonological
Lexicon Route) โคลฮาร์ ทได้ กล่าวว่า การที่ผ้ อู ่านรู้จกั คาโดยใช้ เส้ นทางของระบบเสียงนัน้ ต้ องใช้
ทักษะหลายชนิด ทักษะแรกคือ ความสามารถแยกตัวอักษรให้ ตรงกับหน่ วยเสียง ทักษะต่อมาคือ
การเปลี่ยนตัวอักษรให้ เป็ นหน่วยเสียง ซึง่ เป็ นกระบวนการนาหน่วยเสียงที่อยู่ในความจาออกมาใช้
โดยขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่ องหน่วยเสียงที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาก่อน
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โคลฮาร์ ท (Max Coltheart. 2005) ได้ เสนอว่าในกรณี ที่คาในภาษาอังกฤษไม่
สามารถแบ่งตัวอักษรให้ ตรงหน่วยเสียงหรื อไม่ สามารถแปลงตัวอักษรให้ เป็ นหน่วยเสียงได้ นนั ้ เช่น
คาว่าSword ผู้อ่านต้ องใช้ เส้ นทางที่รับรู้ทางสายตา (Visual Route) เพื่อการรู้จกั คา เมื่อผู้อ่านใช้
เส้ นทางนี ้ผู้อ่านไม่จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการประมวลระบบโดยตรงระหว่างอักษรตัวเขียนของคา
และความหมายของคานันจากคลั
้
งคาศัพท์ในความจาของผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงลักษณะ
รูปร่างของตัวอักษรให้ เข้ ากับความจาของความหมายของคาที่เก็บไว้ ในคลังคาศัพท์ ในสมองของ
ผู้อา่ นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของตัวอักษรที่เห็นและความหมายของคานี ้ เกิดจากการที่ผ้ อู ่าน
ได้ เห็นและท่องจาคานัน้ บ่อยๆ เนื่องจาก ผู้อ่านไม่ได้ ใช้ ความสัมพันธ์ ที่เกิดจากหน่วยเสียงและ
ตัวอักษร
เส้ นทางของระบบเสียง
(Phonological Route)
ship (คาที่เห็น)

เส้ นทางที่รับรู้ทางสายตา
(Visual Route)
ship (คาที่เห็น)

sh I p (การแยกอักษร)
/ʃ/ /I/ /P/ (การเปลีย่ นจากตัวอักษรให้
เป็ นหน่วยเสียง)
/ʃIP/ = เรื อ (หน่วยเสียงที่อยูใ่ นความจา)

ship = เรื อ (ตัวอักษรที่อยูใ่ นความจา
สัมพันธ์กบั ความหมายทีเ่ ก็บไว้ ในสมอง)

ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีเส้ นทางสองเส้ นในการรู้จกั คา
ที่มา: Gail Gillion. (2004). p. 16.
โคลฮาร์ ท กล่าวว่าผู้อ่านที่ชานาญมักมีความยืดหยุ่นในการเลือกเส้ นทางใดเส้ นทาง
หนึง่ เพื่อรู้จกั คาโดยขึ ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของเนื ้อหาที่อ่านและจุดประสงค์ของการอ่าน ผู้อ่านจะ
ใช้ เส้ นทางของระบบเสียงถ้ าอ่านคาที่ไม่ร้ ูจกั หรื อไม่พบได้ บอ่ ย และเมื่อผู้อ่านนันเคยชิ
้
นและเข้ าใจ
ความหมายของคาศัพท์นนแล้
ั ้ ว ผู้อ่านสามารถใช้ เส้ นทางที่รับรู้ทางสายตาเมื่อผู้อ่านพบคาศัพท์
นัน้ อี ก ผู้ อ่ า นที่ ใ ช้ เส้ น ทางของระบบเสี ย งจะต้ อ งมี ค วามตระหนัก และรั บ รู้ เรื่ อ งหน่ ว ยเสี ย ง
สาหรับนักเรี ยนที่ไม่มีความสามารถในการตระหนักรู้โครงสร้ างของหน่วยเสียง นักเรี ยนเหล่านี ้อาจ
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เรี ย นรู้ ความหมายค าโดยใช้ เ ส้ น ทางที่ รั บ รู้ ทางสายตา โดยการท่ อ งจ ารู ป ร่ า งของค าพร้ อม
ความหมาย
สาหรับนักเรี ยนที่ไม่มีความสามารถในการตระหนักและรับรู้โครงสร้ างของหน่วยเสียง
นักเรี ยนอาจเรี ยนรู้ความหมายของคาโดยใช้ เส้ นทางที่รับรู้ทางสายตา โดยการท่องจารูปร่ างของคา
พร้ อมความหมาย โดยครูอาจให้ นกั เรี ยนดูบตั รคาศัพท์พร้ อมรูปภาพ และครูอ่านออกเสียง ซึ่งเป็ น
วิธีการสอนให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้และจารูปแบบของคาพร้ อมความหมาย
พัฒนาการลาดับขัน้ การอ่ าน
ฟรี ทธ์ (Frith. 1985) ได้ อธิบายทฤษฎีพฒ
ั นาการลาดับขันของการอ่
้
านไว้ 3 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันรู
้ ้ จกั สัญลักษณ์ (Logographic stage)
พัฒนาการเริ่ มต้ น เด็กจะมีกระบวนการประมวลคาเช่นเดียวกับมองเห็นวัตถุหรื อ
สัญ ลัก ษณ์ และจดจ าค าศัพ ท์ ไ ด้ ทัน ที ดัง นัน้ จ านวนค าศัพ ท์ ที่ ค้ ุน เคยทัง้ หมดจะถูก ระบุผ่า น
คุณสมบัติทางสายตาอย่างหยาบ ๆ เช่น รู ปร่ าง ขนาด หรื อจาในรู ปแบบของชื่อ หรื อสัญลักษณ์
พื ้นฐานต่าง ๆ เช่น ตัว M ของร้ านอาหารแมคโดนัลด์ (MacDonald) ที่อยู่หน้ าร้ าน เด็กจะบอกแม่
ว่าเคยเห็นและอ่านว่าแมคโดนัลด์ ตัวอย่างดังกล่าวเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเด็กจาสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ได้ แต่ไม่ได้ มีความสามารถในการรับรู้ ถึงตัวสะกดหรื อคา นอกจากนันแบร์
้ ยงั กล่าวว่าในขันนี
้ ้เด็ก
จะแกล้ งทาเป็ นอ่าน และอ่านจากความจา และขันตอนนี
้
้เป็ นการอ่านที่ฝึกหัดไปสูก่ ารอ่านที่แท้ จริง
2. ขันเรี
้ ยนรู้ตวั อักษร (Alphabetic Stage)
ในขันนี
้ ้ เด็กต้ องการตัวแทนของคาศัพท์ที่สามารถมองเห็นทางสายตาในรู ปแบบที่
แตกต่างจากการมองเห็นเพียงแค่วตั ถุ หรื อสัญลักษณ์ และเด็กมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวความคิดของตัวอักษรและเสียง เด็กในช่วงนี ้ต้ องการความรู้เกี่ยวกับหน่วยเสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปและเสียง และการประสมเสียงให้ กลายเป็ นคาศัพท์ เช่น เคอะ- แอท (c-at) หรื อ เคอะ –
แอะ – เทอะ (c-a-t) เป็ นต้ น ลาดับของพยัญชนะ และปั จจัยทางด้ านหน่วยเสียง จะมีบทบาท
สาคัญสาหรับเด็กที่จะเริ่ มพัฒนาทักษะการอ่าน โดยเริ่ มจากการถอดรหัสคาศัพท์ที่ไม่ค้ นุ เคย หรื อ
แม้ แต่คาที่ไม่มีความหมายก็ตาม ในทางตรงกันข้ าม เด็กที่ไม่สามารถอ่านได้ จะต้ องพัฒนาตัวเด็ก
ให้ มีความตระหนักรู้หน่วยเสียง จึงจะทาให้ เด็กเหล่านี ้มีแนวโน้ มส่วนใหญ่ที่จะประสบความสาเร็ จ
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน
เด็กที่มีปัญหาในชันเรี
้ ยนรู้ตวั อักษรนี ้ อาจมีสาเหตุจากการที่เด็กยังต้ องเรี ยนรู้การจา
สัญลักษณ์ หรื อจาภาพ และยัง ไม่สามารถเรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงและตัวอักษร และ
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วิเคราะห์ตวั อักษรในคาแต่ละคาได้ นอกจากนัน้ เด็กที่เรี ยนรู้ จากการจาสัญลักษณ์ หรื อภาพนัน้
จะมีความยากลาบากในการเขียนตัวอักษร อ่านออกเสียง หรื ออ่านโดยรวบตัวอักษรเข้ ากัน เป็ น
สาเหตุ ใ ห้ เด็ ก ไม่ มี ค วามตระหนั ก รั บ รู้ เสี ย งและไม่ ส ามารถถอดรหัส ตัว อัก ษรเ ป็ นเสี ย งได้
อย่างถูกต้ อง ซึง่ อาจนาให้ เด็กมีภาวะการอ่านบกพร่องตามมา
3. ขันเรี
้ ยนรู้การสะกดคา (Orthographic Stage)
พัฒนาการในขันนี
้ ้จะมาถึงก็ต่อเมื่อเด็กสามารถมองเห็นคาศัพท์และสามารถจดจา
คัพท์ได้ ผา่ นทางสายตาโดยไม่จาเป็ นต้ องสะกดคา หรื อออกเสียงคาศัพท์และเด็กสามารถทราบถึง
ความหมายของคาศัพท์ที่เห็นได้ อย่างทันที โดยไม่ใช้ การจับคู่ระหว่างเสียงและตัวอักษรอีกต่อไป
อาจเรี ยกขันนี
้ ้ว่า ขันรู
้ ้ จกั คาอัตโนมัติ (Automatic Word Recognition) ถ้ าขาดความรู้ในขันนี
้ ้แล้ ว
เด็กจะต้ องใช้ เวลาในการออกเสียงทีละตัว และจะมีความยุง่ ยากมากขึ ้นในคาที่มีหลายพยางค์และ
ใช้ เวลาเพิ่มมากขึ ้นในการพยายามค้ นหาความหมายของคาจากความจา
ปั ญหาของเด็กในพัฒนาการอ่านขัน้ นี ้ คือการที่เด็กยังใช้ วิธีการอ่านโดยการอาศัย
ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร ดังนันจึ
้ งเป็ นสาเหตุที่เด็กไม่สามารถรู้จกั คา โดยการมองเห็น
และจึงไม่สามารถอ่านคล่องโดยอัตโนมัติ การสะกดคาในภาษาอังกฤษจึงมีลกั ษณะของการสะกด
ตามเสียงที่ตนได้ ยิน เช่น cough เด็กจะสะกดเป็ น coff เด็กอาจจะไม่มีปัญหาในการอ่านสะกดคา
ที่ มี ตัว สะกดตรงตามมาตราแต่อ าจจะไม่ส ามารถอ่า นและเข้ าใจคาที่ มี วิธี การสะกดที่ ไ ม่ต รง
ตามเสียง ความบกพร่ องในการอ่านขัน้ นีเ้ ป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ คาศัพท์และโครงสร้ างประโยค
มีความจากัด เนื่องจากเด็กไม่สามารถอ่านและเข้ าใจเนื ้อหาได้ อย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน้ ชอลล์ (Chall. 1983) ได้ กล่าวถึงพัฒนาการลาดับขันของการอ่
้
านไว้
มีทงหมด
ั้
6 ขัน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. พัฒนาการระดับ 0 หรื อระดับก่อนการเริ่ มอ่าน (Stage 0: Prereading) เป็ นช่วงที่
เด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี ชอลล์กล่าวว่า เด็กในช่วงวัยนีเ้ ป็ นการ ‚แกล้ งทาเป็ นอ่าน‛
โดยเด็กจะเข้ าใจรู ปภาพที่เห็น แต่ไม่เข้ าใจตัวอักษร แต่จะทาเป็ ยสามารถอ่านได้ การพัฒนาใน
ขันตอนนี
้
้ เด็กจะเริ่มเรี ยนรู้จากสัญลักษณ์ที่ตนเองคุ้นเคย โดยเด็กจะเริ่ มมองคาที่มีรูปร่างที่เฉพาะ
เป็ นเอกลักษณ์ ของตนเอง ถึงแม้ ว่าเด็กจะมีความสับสนในการจดจาและรับรู้ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ
ในช่วงแรก แต่หลัง จากที่ เด็กได้ อ่านคาศัพ ท์ม ากขึน้ และมีวุฒิ ภาวะเพิ่มสูง ขึน้ เด็กจะสามา รถ
แยกประเภทสัญ ลัก ษณ์ ไ ด้ โ ดยทัน ที ที่ เ ด็ ก เห็ น ค าหรื อ สัญ ลัก ษณ์ นัน้ ๆ พฤติ ก รรมการอ่ า น
ตามพัฒนาการของชอลล์ในพัฒนาการระดับ 0 เช่น แกล้ งทาเป็ นอ่าน เล่าเรื่ องจากหนังสือที่ผ้ ใู หญ่
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อ่านให้ ฟัง เริ่ มเรี ยกชื่อตัวอักษร รู้จกั สัญลักษณ์ หรื อป้ายสัญญาณต่างๆ สะกดชื่อตัวเอง ชอบวาด
รูปในกระดาษ
พัฒนาการในขัน้ รู้ จักสัญลักษณ์ ทาให้ เด็กไม่ร้ ู จักหรื อรับรู้ ตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ แทนวัตถุแทนความคิดและเด็กอาจไม่มีความสามารถในการตระหนักรับรู้ คุณสมบัติ
ของภาษา เช่น ระบบเสี ยง และ คา ซึ่งเป็ นสัญญาณเตือนว่าเด็กอาจมีพัฒนาการล่าช้ าในขัน้
การเรี ยนรู้จกั สัญลักษณ์
2. พัฒนาการระดับที่ 1 หรื อระดับเริ่ มอ่านและถอดรหัส (Stage 1 : Initial Reading
and Decoding) เด็กในช่วงนี ้อยู่ในชันเรี
้ ยนประถมปี ที่ 1-2 อายุประมาณ 6-7 ปี ในขันนี
้ ้เด็กต้ อง
รู้ จกั การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงและตัวอักษร และเรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างการอ่าน
และการสะกดค า ดัง นัน้ เด็ ก จะเริ่ ม เรี ย นรู้ หน่ว ยเสี ย ง และตัว อัก ษรที่ แ ทนหน่ ว ยเสี ย งนัน้ ๆ
พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในระดับที่ 2 ได้ แก่ เรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวอักษรและเสียงในภาษาพูด พยายามออกเสียงคาหนึ่งพยางค์ที่เป็ นคาใหม่ รู้ จักคาที่พบบ่อย
อ่านเรื่ องเล่าง่าย ๆ เขียนประโยคสัน้ ๆ ง่าย ๆ
สิ่งสาคัญในการเรี ยนรู้การอ่านในระดับนี ้ คือ เด็กไม่เพียงจาเป็ นต้ องจาเสียงที่ค่กู ับ
อักษรแต่ละตัวเท่านัน้ แต่จาเป็ นต้ องตระหนักว่าเสียงเหล่านันคื
้ อเสียงที่ประกอบขึ ้นเป็ นภาษาพูด
ปั ญหาในการเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรนัน้ คือการที่ผ้ พู ดู ออกเสียงแต่ละเสียง
ไม่ชดั เจน บางครัง้ อาจพูดโดยการรวมเสียงเป็ นเสียงเดียว ส่งผลให้ เด็กไม่สามารถนาเสียงที่ได้ ยิน
ไปสัมพันธ์ กับตัวอักษรได้ ถูกต้ อง ดังนัน้ ในการสอนเสียงในภาษาอังกฤษจึงสอนหน่วยเสียงที่มี
ลักษณะความต่องเนื่อง เช่น หน่วยเสียง /f/ /s/ /m/ ก่อนกลุ่มหน่วยเสียงระเบิด เช่น /b/ /d/ /g/
เช่นในคาว่า see เด็กจะได้ ยินเสียง /s/ เมื่อครู ลากเสียงเป็ น s-s-s-s ได้ อย่างชัดเจนแยกออก
จากเสียงสระ eeeee แต่ในการออกเสียง bat ครูไม่สามารถลากเสียง /b/ แยกออกจากสระที่
ตามมา ถ้ าไม่มีเสียงสระแล้ ว เด็กจะได้ ยินหน่วยเสียง /b/ เหมือนเสียงระเบิดสัน้ ๆ เท่านัน้
3. พัฒนาการระดับที่ 2 หรื อ ขัน้ การอ่านคล่อง (Fluency) เด็กในขันนี
้ ้เรี ยนอยู่
ในชันประถมปี
้
ที่ 2-3 มีอายุประมาณ 7-8 ปี ในขันนี
้ ้เด็กเรี ยนรู้การนาอักษรเรี ยงเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้
ในการสะกดคา และเรี ยนรู้จกั คา โดยการรับรู้ทางสายตาที่เห็นทันที จึงเป็ นความสามารถในการใช้
การรั บรู้ คาทางสายตาและค้ น หาความหมายของคาจากความจ า ถ้ า ขาดความรู้ ในขัน้ นี แ้ ล้ ว
เด็กจะต้ องใช้ เวลาในการออกเสียงตัวอักษรทีละตัว และจะมีความยุ่งยากมากขึ ้นในคาที่มีหลาย
พยางค์ พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในพัฒนาการระดับที่ 2 ได้ แก่ อ่านเรื่ องง่าย ๆ
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และมีความคล่องในการอ่านเพิ่มากขึ ้น เดาความหมายเมื่อพบคายากหรื อคาที่ไม่ค้ นุ เคย สนใจต่อ
ความหมายของสิ่งที่อา่ น
4. พัฒนาการระดับที่ 3 หรื อ อ่านเพื่อการเรี ยนรู้ (Reading to Learn) เป็ นช่วงของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีอายุระหว่าง 9-13 ปี การอ่านในระดับนี ้จึง
เป็ นการอ่านเพื่ อเรี ยนรู้ ข้ อมูล ใหม่ ๆ และเรี ย นรู้ ที่ จ ะค้ นหาข้ อมูลในหนัง สื อ ดัง นัน้ ความรู้ ของ
ความหมายของคาและโครงสร้ างของประโยคที่เรี ยนรู้มาก่อนจึงมีส่วนสาคัญมากในการเสริ มสร้ าง
ความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในพัฒนาการ
ระดับที่ 3 ได้ แก่ สามารถอ่านและเรี ยนรู้ ความรู้ ใหม่ ๆ ความรู้ สึกและทั ศนคติ อ่านหนัง สือที่ มี
ความยาวของเนื ้อหาเพิ่มขึ ้น อ่านสิ่งพิมพ์ที่หลากชนิดมากขึ ้น เข้ าใจเนื ้อหาและโครงสร้ างประโยค
ที่มีความซับซ้ อน
5. พัฒ นาการระดับ ที่ 4 หรื อ การอ่า นแนวคิด จากหลายมุม มอง (Multiple
Viewpoint) เป็ นระดับการอ่านของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นถึงตอนปลาย มีช่วงอายุระหว่าง
14-18 ปี นักเรี ยนจะสามารถอ่านและเรี ยนรู้ ข้อมูล เช่นทฤษฎีและแนวคิดจากหลายมุมมองของ
ผู้เขี ยนที่หลากหลาย นักเรี ยนจึง มีความรอบรู้ มากยิ่ง ขึน้ ด้ วยเนือ้ หาวิชาที่ต้องอ่านเพิ่ม มากขึน้
พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์ในพัฒ นาการระดับที่ 4 ได้ แก่ อ่านงานเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย อ่านงานเขียนปริมาณที่เพิ่มมากขึ ้น
6. พัฒนาการอ่านระดับที่ 5 หรื อ การสร้ างความคิด (Construction – A World
View) เป็ นระดับการอ่านของผู้เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไปการอ่านระดับ
นี ้เป็ นการใช้ ความรู้เพื่อวิเคราะห์ว่าจะอ่านในสิ่งใด เรี ยนรู้วิเคราะห์กบั สิ่งที่ตนอ่าน และบูรณาการ
และสร้ างความรู้ใหม่จากการอ่านงานที่หลากหลาย พฤติกรรมการอ่านตามพัฒนาการของชอลล์
ในพัฒนาการระดับที่ 5 ได้ แก่ อ่านจากความพึงพอใจและจุดประสงค์ของตนเองเป็ นหลัก อ่านเพื่อ
การเรี ยนรู้ ในวิชาชีพ บูรณาการความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ สร้ างองค์ความรู้ ใหม่จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ จากสิ่งที่อา่ น
จากพัฒนาการลาดับขันของการอ่
้
านข้ างต้ น จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ
และความสามารถในด้ านการอ่าน หากเด็กมีปัญหาในการอ่านในขันก่
้ อนหน้ าย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการอ่านในระดับที่สงู ขึ ้น เนื่องจากการอ่านระดับสูงจะต้ องใช้ รากฐานความเข้ าใจในระดับคา
ทังสิ
้ ้น
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
เด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่ าน
จากการศึ ก ษาเอกสารพบว่ า เด็ ก ที่ มี ปั ญหาด้ านการอ่ า น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี
ความยากลาบากในการอ่าน หรื อทักษะที่ใช้ ในการอ่าน ซึ่งปั ญหานี ส้ ามารถเกิดตังแต่
้ แรกเกิ ด
จนตลอดชีวิต ปั ญหาด้ านการอ่านที่เด็กประสบ เช่น ปั ญหาในการประมวลหน่วยเสียง ความเร็ ว
ในการเรี ยกชื่อ การทางานของความจา ความเร็ วในการประมวลผล เป็ นต้ น โดยเด็กที่มีปัญหา
ด้ านการอ่าน อาจเกิดจากความผิดปกติหลายๆประเภทที่ส่งผลถึงทักษะทางด้ านการอ่าน เช่น
เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาในการประมวลเสี ย ง เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางด้ า นอารมณ์ เด็ ก ออทิ ส ติ ก เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญา และเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น (กุลยา ก่อสุวรรณ.
2553; Reid Gavin. 2011)
ปั ญ หาด้ า นการอ่า น หรื อ ความยากล าบากในการอ่า น พบมากในเด็ก นัก เรี ย น
ที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มากกว่าปั ญหาทางการเรี ยนด้ านอื่นๆ โดยปั ญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
ทักษะด้ านภาษา โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับความตระหนักรู้เรื่ องเสียง กล่าวคือ นักเรี ยนส่วนใหญ่
มักขาดความสามารถในการแยกคาให้ เป็ นหน่วยเล็ก ๆ เช่น แยกเป็ นคา แยกเป็ นพยางค์ หรื อแยก
เป็ นหน่วยเสียง เป็ นต้ น มีงานวิจยั หลายเรื่ องกล่าวถึงสาเหตุว่าทาไมระบบเสียงทางภาษาถึงเป็ น
หัวใจหลักของความยากลาบากในการอ่าน ซึ่ งนักเรี ยนที่มีปัญหาในการแยกคาศัพท์ว่ามีหน่วย
เสียงใดเป็ นองค์ประกอบบ้ างนัน้ ส่วนใหญ่มกั มีปัญหาด้ านการอ่าน และมีหลักฐานแสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจนว่านักเรี ยนที่เรี ยนการอ่านภาษาอังกฤษจะมีความยากลาบากในการอ่านมากกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนอ่านภาษาอื่นๆ อันเนื่องจากปั ญหาด้ านการตระหนักรู้ เรื่ องเสียง ดังนันจึ
้ งมีเหตุผล
สนับสนุนให้ เห็นว่าทาไมเด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่านถึงมีอุบตั ิการณ์การเกิดในประเทศที่สื่อสาร
ด้ ว ยภาษาอัง กฤษมากกว่า ประเทศอื่ น ๆ โดยปั ญ หาต่า ง ๆดัง ต่อ ไปนี อ้ าจเป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
การบกพร่องทางด้ านการอ่าน
1.) ความผิดปกติทางสัมผัสการรับเสียง โดยไม่ใช่ลกั ษณะของการบกพร่องทางการ
ได้ ยิน
2.) มีการประมวลการได้ ยิน และการเห็นช้ า
3.) ไม่สามารถแยก หรื อแบ่งเสียงของคาศัพท์
4.) ขาดความรู้ในการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
5.) ล้ มเหลวในการกฎเกณฑ์ตา่ งๆของรูปแบบคา ประโยค จนถึงย่อหน้ า
6.) ล้ มเหลวในการเข้ าใจว่าตัวอักษรตัวใดแทนด้ วยหน่วยเสียงใด

21
มีหลาย ๆ งานวิจยั ได้ กล่าวถึงลักษณะพื ้นฐานตามธรรมชาติของนักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่านสามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (1) ปั ญหาด้ านการอ่านที่รุนแรงส่วนใหญ่ของนักเรี ยนคือการอ่าน
ในรู ปแบบของคามากกว่ารู ปแบบของข้ อความ และมีปัญหาด้ านการประมวลผล เช่น นักเรี ยน
ไม่ส ามารถถอดรหัส คาศัพ ท์ เ ดี่ยวได้ อย่างถูกต้ อง และคล่องแคล่ว เป็ นต้ น (2) เด็กนักเรี ยน
ส่ ว นใหญ่ มั ก มี ข้ อจ ากั ด เกี่ ย วกั บ โครงสร้ างทางพุ ท ธิ ปั ญญาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความผิ ด ปกติ
ในการตระหนักรู้ด้านโครงสร้ างเสียงของคาศัพท์ (Teachers National Association of Special
Education. 2007)
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้ จึงใช้ กลุ่มเป้าหมายนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ที่ถูกประเมิน
ด้ วยแบบคัดกรองนักเรี ยนที มี ความต้ องการพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐานว่ามีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามี ผ้ ูให้ ความหมาย คาจากัดความของความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ไว้ หลายความหมายด้ วยกัน กล่าวโดยสรุปได้ วา่
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง ความผิดปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยา
ที่เกี่ ยวกับความเข้ าใจทางด้ านการอ่าน การพู ด การเขียน หรื อการคิดคานวณ ทาให้ บุคคลที่ มี
ความผิ ด ปกติดัง กล่า วด้ อยความสามารถในด้ า นของการอ่าน การพูด การเขี ยน หรื อการคิด
คานวณ (สมเกตุ อุทธโยธา. 2560) นอกจากนันยั
้ งหมายรวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการรับรู้
จากการได้ รับความกระทบกระเทือนทางสมองด้ วย แต่นิยามนี ้ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดมา
จากความบกพร่ อ งทางการเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย หรื อ ความบกพร่ อ ง
ทางอารมณ์ การเสี ย เปรี ย บ การด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษาต่า งๆ ก ารขาดการกระตุ้น ทาง
สิ่งแวดล้ อมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดถึงเด็กที่บกพร่ องทางสติปัญญา (ศรี ยา นิยมธรรม.
2541; กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553) ความบกพร่องนี ้อาจเกิดขึ ้นเฉพาะความสามารถด้ านใดด้ านหนึ่ง
เช่น การสะกดคา การอ่าน การเขียน การคานวณ หรื อหลาย ๆ ด้ านรวมกันก็ได้ (ศรี เรื อน แก้ ว
กังวาล. 2545) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้นนมั
ั ้ กมีระดับสติปัญญาปานกลาง หรื อสูง
กว่ า (ผดุง อารยะวิ ญ ญู . 2545)อย่ า งไรก็ ต ามความสามารถของนัก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทาง
การเรี ยนรู้ นัน้ จะมีระดับความสามารถจริ งต่ากว่าระดับสติปัญญาของตัวนักเรี ยนเองอย่างน้ อย
สองระดับ ชั น้ ในวิ ช าเฉพาะที่ มี ปั ญหา(ดารณี อุ ทั ย รั ต นกิ จ . 2544) นอกจากนี บ้ ุ ค คลที่ มี
ความบกพร่ อ งดัง กล่ า วมั ก มี ปั ญหาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการก ากั บ ตนเอง ( self-regulatory
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behaviors) การรับรู้ ทางสังคม และปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมร่ วมด้ วย ผู้ที่มีภาวะนีแ้ ล้ วจะเป็ นไป
ตลอดชีวิต (The National Joint Committee on Learning Disabilities-NJCLD, 1990 อ้ างใน
กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553)
สรุ ปได้ ว่า ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง ความผิดปกติทางด้ านการรับรู้
หรื อความผิ ดปกติเกี่ ยวกับกระบวนการทางจิ ตวิทยาในด้ านการประมวลผลข้ อมูล โดยเฉพาะ
ทักษะทางวิชาการ ได้ แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการคิดคานวณ โดยนักเรี ยน
อาจมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างร่ วมกันก็ได้ ความบกพร่ องดังกล่าวนี ้ต้ อง
ไม่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ความบกพร่ อ ง หรื อความพิ ก ารด้ านอื่ น ๆ การขาดแรงเสริ ม
การด้ อ ยโอกาสทางการศึก ษา หรื อ การสอนของครู ที่ ด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนัน้ ระดับ
สติปัญ ญาของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จะต้ องอยู่ในระดับปกติ หรื อสูง กว่า แต่ระดับ
ความสามารถทางทักษะวิชาการของนักเรี ยนจะต่ากว่าระดับสติปัญญาของตนเองสองระดับชัน้
ลักษณะของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นัน้ ลักษณะภายนอก
โดยทัว่ ไปเหมือนนักเรี ยนปกติ แต่เมื่อลองทดสอบจะพบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะทางวิชาการไม่ดี ทาให้
นักเรี ยนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง และรู้ สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ (สมเกตุ
อุทธโยธา. 2560) นอกจากนันนั
้ กเรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้มกั สับสนในสิ่งที่ตนมองเห็น หรื อ
ได้ ยิน มองเห็นสัญลักษณ์ต่างๆแล้ วแปลความหมายไม่ได้ นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จึงมี
ปั ญหาทางด้ านการแปลความหมาย เมื่อนักเรี ยนไม่เข้ าใจในสิ่งที่มองเห็นนักเรี ยนจึงไม่สนใจฟั ง
(ผดุง อารยะวิญญู. 2554)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน: 2538 อ้ างใน สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ :
2548) ได้ กล่าวถึงลักษณะของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ไว้ ดงั นี ้
1. ปั ญหาด้ านการอ่าน นักเรี ยนจะมีความสามารถอ่านหนังสือไม่เท่ากับนักเรี ยนใน
ชัน้ เรี ยนเดียวกันแม้ ว่าจะมีการช่วยเหลือในเรื่ องความจ าเป็ นพิเศษแล้ วก็ตาม นักเรี ยนมักอ่าน
หนังสื อช้ า อ่านแบบถูก ๆ ผิ ด ๆ มักอ่านตัวอักษรสลับกัน อ่านแต่ไ ม่เข้ าใจเรื่ องที่อ่านจึง ทาให้
นักเรี ยนหลีกเลี่ยงการอ่าน มักอ่านข้ ามบรรทัด เมื่ออ่านแล้ วเจอคาศัพท์ยากหรื อคาที่ไม่ค้ นุ เคย
จะอ่านข้ ามไป อ่านคาไม่ถูกต้ อง อ่านไม่ออก อ่านช้ ามาก ไม่เข้ าใจในสิ่งที่อ่าน (ดาราณีย์ จันทร์
หอม. 2550)
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2. ปั ญ หาด้ านการเขี ยน นักเรี ยนที่ มี ปัญหาด้ านการเขี ยนอาจมี ส าเหตุม าจาก
ความบกพร่องใน 3 ลักษณะ คือ (1) การประสานสัมพันธ์ ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือและสายตาไม่ดี
จึงทาให้ เด็กลอกตัวเลข และตัวอักษรไม่ถกู ต้ อง (2) ความบกพร่องของการจาสิ่งที่มองเห็น จึงทา
ให้ นกั เรี ยนจาคาที่เห็นไม่ได้ (3) ความบกพร่องในการทาความเข้ าใจกฎเกณฑ์และความสัมพันธ์
ระหว่ า งถ้ อยค าในประโยค ท าให้ นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาในการรวบรวมหรื อ จัด ระบบความคิ ด
เพื่อสื่อสารออกมาโดยการเขียนไม่ได้ ผดุง อารยะวิญญู (2554) ยังกล่าวอีกว่า เมื่อนักเรี ยนเขียน
หนังสือ นักเรี ยนมักจะจับดินสอหรื อปากกาแน่นมาก ลายมือไม่สวย เขียนหนังสือหวัด เขียนทับไป
ทับ มา หรื อ ลบบ่อ ย ๆ สมุด งานสกปรกเลอะเทอะ ไม่ เ รี ย บร้ อย (สมเกตุ อุท ธโยธา. 2560)
เด็กบางคนไม่สามารถเขียนให้ คนอื่นอ่านแล้ วเข้ าใจ ไม่สามารถเขียน หรื อลอกงานจากกระดานดา
3. ปั ญ หาด้ านการสะกดคา นักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้ านการสะกดคา
มักมีพฤติกรรมปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลาย ๆ อย่าง สรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้ เรี ยงตัวอักษรใน
ค าผิ ด สลับ ตัว อั ก ษร หรื อ สลับ ค า มี ปั ญ หาในการเชื่ อ มโยงเสี ย งที่ ถู ก กั บ ตัว อั ก ษร สะกด
ข้ ามตัวอักษรหลายๆตัว สร้ างการสะกดคาแบบใหม่ของตัวเอง เป็ นต้ น
4. ปั ญ หาด้ า นคณิ ต ศาสตร์ นัก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ จะมี ปั ญ หา
ด้ านการกะระยะ ภาษาสัญ ลัก ษณ์ การคิด เชิ ง ปริ ม าณ ทาให้ ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช า
คานวณต่า ซึ่งเด็กที่มีปัญหาทางด้ านการคิดคานวณ มักจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
หลายอย่าง สรุ ปได้ ดังนี ้ ทาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ สับสนข้ อมูลในแนวตังและการเว้
้
น
กะระยะ เขียนตัวเลขจากขวามาซ้ าย มีปัญหาการอ่านเลขหลายหลัก ทาผิดเพราะสะเพร่าบ่อยๆ
(ผดุง อารยะวิญ ญู. 2554)คิดคานวณโดยการนับนิว้ ได้ แต่ทาเลขที่ต้องมีการทดหรื อยืม ไม่ไ ด้
แยกแยะขนาด และรูปร่างไม่ได้ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากลักษณะปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น (ผดุง อารยะวิญญู. 2554) ยังเสนอ
ลักษณะอื่นๆของนักเรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้ สรุ ปได้ ดงั นี ้ นักเรี ยนขาดความมัน่ ใจในตนเอง
มักมี ความรู้ สึกหรื อแสดงให้ เ ห็นว่าตัวเองไม่เก่ง หรื อด้ อยกว่าคนอื่น อารมณ์ หงุดหงิ ด ขึน้ ง่ าย
ลงง่าย มักแสดงอาการก้ าวร้ าวกับครู เพื่อน หรื อแม้ แต่พ่อแม่ โดยเฉพาะเมื่อถูกจ ้าจี ้จาไชมาก ๆ
แต่อย่างไรก็ตามการสังเกตพฤติกรรมภายนอกต่าง ๆเพียงอย่างเดียวนันสามารถท
้
าได้ ยาก เพราะ
นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้จะมีลกั ษณะบางอย่างที่ไม่สามารถสังเกตได้ แต่สามารถสังเกต
จากปั ญหาต่าง ๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้ (ศรี ยา นิยมธรรม. 2558)
1. ความบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท (Neurological Dysfuction) ทาให้ นกั เรี ยน
มีปัญหาในการรับรู้ ในปั จจุบนั มีการใช้ การทดสอบที่เรี ยกว่า ‚นิวโรเมทริ กซ์ ‛ (Neurometrics)
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มาใช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย แ ละเยี ย วยา เ ช่ น กา รใช้ เค รื่ อง วั ด คลื่ นสม อง ที่ เรี ยกว่ า EEG
(Electroencephalogram) ซึ่งพบว่า สมองของนักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นัน้ มี หลาย
บริ เ วณที่ ป ฏิ บัติหน้ าที่ บ กพร่ อ ง หรื อ การเอกซเรย์ โ ดยใช้ ค อมพิว เตอร์ ที่ เ รี ย กว่า CAT Scan
(Computerized Axial Tomography) และ MRI (Magnetic Resonano Imaging) และ BERA
(Brainstem Electrical Response Audiometry) เครื่ องมือวัดดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือวัดทางระบบ
ประสาท ซึ่ง แสดงให้ เ ห็นความบกพร่ องด้ านกายภาพของสมองที่ ทาให้ เกิ ดความผิดปกติทาง
พฤติกรรมต่างๆ
2. การเจริญเติบโตไม่คงที่ ไม่แน่นอน
3. ปั ญหาในการรับรู้ มักเป็ นเด็กที่มีชว่ งความสนใจสัน้ ทาให้ ไม่สามารถเรี ยนได้ ดี
4. ปั ญหาในการฟั ง คือ ได้ ยินเสียงแต่จบั ใจความไม่ได้
5. ปั ญหาการเขียนไม่ได้ (Dysgraphia)
6. ปั ญหาการอ่านไม่ได้ (Dyslexia)
7. ปั ญหาในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ไมได้ (Dyscalculia)
8. ปั ญหาในการพูด ไม่อาจแสดงความรู้สกึ นึกคิดออกมาด้ วยการพูด
9. ปั ญหาการรับรู้ภาษาไม่ได้ (Receptive Aphasia)
10. ปั ญหาการเรี ยนรู้ สญ
ั ลักษณ์ (Topographic Disorder) อาจสับสนในการใช้
สัญลักษณ์ หรื อ ไม่สามารถอ่านแผนที่ได้
11. ปั ญหาการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Disorientation)
12. ปั ญหาการเรี ยนรู้เรื่ องวัน เวลา (Dyschronometria)
กล่าวโดยสรุ ปว่า นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่นนจะมี
ั้
ปัญหา
เกี่ยวกับทักษะวิชาการในด้ านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ หรื อมีความสับสนหรื อมีปัญหา
ในด้ านของภาษา ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความยากลาบากในการใช้ ทักษะวิชาการ และด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลต่อจิตใจทาให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้สกึ ด้ านลบต่อตนเอง และรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง ทาให้ ขาดกาลังใจ และขาดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการพัฒนาความสามารของตัวนักเรี ยน นอกจากนันยั
้ งส่งผลต่ออารมณ์ทาให้ เป็ นคนที่
คับข้ องใจง่าย และแสดงพฤติกรรมด้ านลบต่อบุคคลรอบข้ าง
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ประเภทของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ประเภทของนักเรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้นนสามารถจั
ั้
ดกลุ่มได้ เป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ ได้ แ ก่ บกพร่ อ งทางการเขี ย น และการสะกดค า (Dysgraphia) บกพร่ อ งทางการอ่ า น
(Dyslexia) และบกพร่องทางการคานวณ หรื อทางคณิตศาสตร์ (Dyscalculia) ซึ่งอธิบายประเภท
แต่ละประเภทไว้ ดงั นี ้
1. บกพร่องทางการอ่าน (Dyslexia) ถูกให้ ความหมายโดย 2 องค์กรหลัก คือ DSMIV และ ICD-10 ว่า เป็ นความผิดปกติทางการเรี ยนรู้เฉพาะด้ าน ที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางภาษา และ
พัฒนาการทางภาษาด้ านการเขียน การอ่าน และการสะกดคา และเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ นกั เรี ยน
ไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยน และ/หรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจาวัน การจะ
พิจารณาว่ามีความบกพร่องหรื อไม่นนั ้ จะสังเกตจากความสามารถทางการอ่านของนักเรี ยนที่ต่า
กว่าเกณฑ์ที่ตงั ้ ไว้ ส าหรั บช่วงอายุ และระดับสติปัญญานัน้ ๆ (Habib Michel; และGiraud
Kimberly. 2013)นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการอ่านนันจะไม่
้
สามารถอ่านหนังสือได้ ทัง้ ๆ ที่นกั เรี ยน
มี ร ะดับสติปั ญ ญาที่ เ พี ย งพอต่อ การเรี ย นรู้ และมี โ อกาสในการเรี ยนรู้ การอ่า นอย่า งเพี ย งพอ
(Fostick Leah; และRevah Hadas. 2018) นักเรี ยนที่บกพร่องทางการอ่านจะไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้ เท่ากับระดับของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนเดียวกันแม้ ว่าจะพยายามช่วยเหลือในเรื่ องความ
จาเป็ นพิเศษแล้ วก็ตาม (ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์. 2552) พฤติกรรมการอ่านที่ไม่เหมาะสมจึงปรากฏ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง (สุวพิชชา ประสิทธิธญ
ั กิจ. 2548) ดังนี ้
1. จาอักษรไม่ได้ ทาให้ อา่ นเป็ นคาไม่ได้
2. จาอักษรได้ บ้าง แต่อา่ นเป็ นคาไม่ได้
3. ระดับความสามารถในการอ่านต่ากว่านักเรี ยนในระดับชันเดี
้ ยวกัน
4. ระดับสติปัญญาอยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยหรื อสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา
5. นักเรี ยนบางคนมีความไวในการใช้ สายตา
6. นักเรี ยนบางคนอาจมีความไวการฟั ง
7. นักเรี ยนสามารถเข้ าใจภาษาได้ ดี หากนักเรี ยนฟั งหรื อมีคนอ่านหนังสือให้ ฟัง หรอ
ฟั งจากเทป แต่ถ้าให้ นกั เรี ยนอ่านเองจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้ าใจหรื อจับใจความไม่ได้
8. พูดไม่เป็ นประโยค
9. ไม่เข้ าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อนมาหลัง ตัวอักษรใดอยูซ่ ้ ายหรื ออยูข่ วา
10. อ่านโดยสลับตัวอักษร เช่น กบ เป็ น บก มอง เป็ น ของ ยอด เป็ น ดอย เป็ นต้ น
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11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในคาได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม-ลง หรื อ มะ-แลง-ลง
เป็ นต้ น
12. อ่านหลงบรรทัด อ่านซ ้าคา
13. อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคา หาคามาแทนที่ หรื ออ่านกลับคา
14. อ่านช้ าตะกุกตะกัก
15. อ่านด้ วยความลังเล ไม่แน่ใจ
16. บอกลาดับเรื่ องราวไม่ได้
17. แยกเสียงสระสัน-ยาวไม่
้
ได้
จากข้ อ มูล ดัง กล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ความบกพร่ อ งทางการอ่ า น คื อ นัก เรี ย น
ไม่สามารถอ่านได้ หรื อทาความเข้ าใจสิ่งที่อ่านได้ ซึ่งความสามารถด้ านการอ่านของนักเรี ยนที่
บกพร่ องทางการอ่านนัน้ จะต่ากว่าระดับความสามารถของนักเรี ยนคนอื่นในระดับชัน้ เดียวกัน
ทัง้ ๆ ที่มีโอกาสในการเรี ยนเหมือนกัน และระดับสติปัญญาไม่ตา่ งจากเด็กนักเรี ยนคนอื่นในระดั บ
เดียวกัน จึงส่ง ผลทาให้ นักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการอ่านไม่ประสบผลสาเร็ จ ในการเรี ยน หรื อมี
ความยากลาบากในการปฏิบตั ิกิจวัติ
2. บกพร่ องทางการเขียน การเขียนถือว่าเป็ นทักษะสูงสุดและมีความซับซ้ อนมาก
ที่สดุ ในกระบวนการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่มีทกั ษะการเขียนที่ดี จะต้ องมีความสามารถในการเรี ยงร้ อย
ถ้ อยค าอย่ า งเป็ นระบบและถู ก ต้ อ งตามหลัก ภาษา เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางการเขี ย นจึ ง มี ค วาม
ยากลาบากอย่างยิ่งต่อการเขียน (สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. 2548) ความบกพร่องทางการเขียนมี
ลักษณะที่แสดงให้ เห็นถึงความยุ่งยากในการเขียนในระดับที่แตกต่างกัน รวมไปถึง การไม่ร้ ูวิธีการ
เขียนตัวอักษร อัตราความเร็ วในการเขียนช้ า มี ปัญหาด้ านการสะกดคา และมีปัญหาเกี่ ยวกับ
โครงสร้ างทางภาษาและการร้ อยเรี ยงเรื่ องราว (Syntax and Composition) (Chung Peter; และ
Patel Dilip. 2015) ความบกพร่องทางการเขียน ไม่รวมถึงปั ญหาของเด็กที่เขียนคายากไม่ได้ อนั
เนื่องมาจากเด็กที่ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน เด็กขาดเรี ยนบ่อย ขี ้เกียจอ่านหรื อเขียนหนังสือ การไม่ส่งงานที่
ได้ รับมอบหมาย เป็ นต้ น (ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์. 2552)
บกพร่ องทางการเขียนสามารถจาแนกได้ 3 ลักษณะ (สุวพิชชา ประสิทธิ ธัญกิจ.
2548; ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์. 2552) ดังนี ้
1. ดิสกราเฟี ย (Dysgraphia) หมายถึง การที่เด็กไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เช่น
จับดินสอไม่ได้ ลอกคาศัพท์หรื อตัวอักษร หรื อตัวเลข หรื อรูปทรงทางเรขาคณิตจากกระดานลงบน
สมุดของตนไม่ได้ หรื อทาได้ แต่ลายมืออ่านยาก
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2. ความบกพร่องในการจา (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจาสิ่งที่เห็นได้ เด็กอาจ
บอกชื่อสิ่งของได้ ในขณะที่เด็กกาลังจ้ องมองสิ่งนันอยู
้ ่ แต่เมื่อครู นาสิ่งของนัน้ พ้ นสายตาเด็กไป
แล้ ว เด็กจาสิ่งนันไม่
้ ได้ เด็กมีความสามารถในการจาด้ วยสายตา (Visual Memory) ไม่ได้
3. ความบกพร่องทางโครงสร้ างของภาษา (Syntax Deficits) เด็กเหล่านี ้สามารถ
เรี ยนหนังสือได้ แต่หากครู ให้ เขียนเรี ยงความ เขียนรายงาน เด็กอาจทาไม่ ได้ เด็กอาจมีแนวคิดที่
จะเขียน แต่ไม่สามารถระบายความรู้ สึกนึกคิดออกมาทางตัวอักษรได้ บางคนอาจเขียนได้ บ้าง
แต่อาจผิดไวยากรณ์ภาษาไทย ซึ่งความบกพร่องทางการเขียนนัน้ นักเรี ยนอาจแสดงพฤติกรรมใน
การเขียน ดังนี ้
1) ไม่สามารถลอกคาที่ครูเขียนบนกระดานลงบนสมุดของนักเรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง
2) เขียนประโยคตามครูไม่ได้
3) ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้
4) บางรายอาจมีปัญหาในการผูกเชือกรองเท้ าหรื อใช้ มือหยิบจับสิ่งของ
5) ใช้ สายตาในการจดจ าสิ่งของไม่ได้ หรื อไม่ดี นักเรี ยนอาจบอกได้ ว่าภาพที่อยู่
บนกระดาน คือภาพอะไร แต่พอครู หยิบออก เด็กจะจาภาพนันไม่
้ ได้ และบอกไม่ได้ ว่าภาพที่เห็น
เมื่อครูคือภาพอะไร
6) เขียนไม่เป็ นคา อาจเป็ นลายเส้ น แต่อา่ นไม่ได้
7) เขียนเป็ นประโยคไม่ได้ เรี ยงคาไม่ถกู ต้ อง
8) รู ปของตัวอักษรที่เขียนไม่แน่นอน ตัวอักษรที่เด็กเขียนแต่ละครัง้ อาจมีรูปทรงที่
แตกต่างกันไป
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ความบกพร่ องทางการเขียน คือ นักเรี ยนไม่มี
ความสามารถในการเขี ย น หรื อเรี ย งร้ อยภาษาผ่ า นการเขี ย น โดยนั ก เรี ย นจะมี ปั ญหา
ทางด้ านการเขียนสะกดคา ไม่เข้ าใจวิธีการเขียนตามหลักไวยากรณ์ที่ถกู ต้ อง นอกจากนันนั
้ กเรี ยน
อาจมีปัญหาในการจดจาสิ่งที่มองเห็น ไม่สามารถบอก หรื อบรรยายสิ่งที่ตนเองเห็นได้ จึงส่งผลต่อ
ทักษะการเขียนของตัวนักเรี ยน
1.3.3 บกพร่องทางคณิตศาสตร์ และคิดคานวณ นักเรี ยนที่มีปัญหาทางด้ านการคิด
คานวณนัน้ นักเรี ยนจะไม่เข้ าใจพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กไม่สามารถคานวณได้ แม้ แต่โจทย์
ง่าย ๆ ที่นกั เรี ยนในระดับชันเดี
้ ยวกันทาได้ (สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. 2548; ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์.
2552; กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553; สมเกตุ อุทธโยธา. 2560) โดยนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการคิด
คานวณ หรื อ คณิตศาสตร์ จะแสดงพฤติกรรม ดังต่อไปนี ้
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1) มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหนึง่ ต่อหนึ่ง เช่นหากนักเรี ยนอยู่ในชันเรี
้ ยน
30 คน นักเรี ยนทัว่ ไปมักเข้ าใจว่า จาเป็ นต้ องจัดที่นงั่ ในนักเรี ยน 30 ที่ เพราะนักเรี ยน 1 คน
ต้ องการที่นงั่ เพียง 1 ที่เท่านัน้ แต่นกั เรี ยนที่มีปัญหามักตอบไม่ได้ วา่ นักเรี ยน 30 คนควรจัดที่นงั่ กี่ที่
2) ไม่เข้ าใจความหมายของจานวน นักเรี ยนอาจนับเลข 1,2,3,4... ได้ แต่ถ่าครูสงั่ ให้
หยิบก้ อนหินมาวางข้ างหน้ า 5 ก้ อน นักเรี ยนจะปฏิบตั ิไม่ได้ การนับของนักเรี ยนเป็ นการท่องจา
ไม่ใช่ความเข้ าใจ
3) ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ ยินกับสิ่งที่มองเห็น นักเรี ยนอาจจะออกเสียง
นับเลข 1 2 3 4 ... ได้ แต่ถ้าให้ นบั จานวนนกในภาพบนกระดานดา นักเรี ยนจะนับไม่ได้
4) มีปัญหาในการจัดเรี ยงลาดับ
5) ไม่สามารถจาแนกวัสดุที่มีขาดต่างกันที่กองอยูร่ วมกันได้
6) ไม่เข้ าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท 1ใบ มีคา่ เท่ากับ
เหรี ยญ 5 บาท จานวน 4 เหรี ยญ
7) ทาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการบวก ลบ คูณ หารเพียงอย่างเดียวหรื อทัง้
4 อย่าง
8) ไม่เข้ าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นไม่เข้ าใจว่า เครื่ องหมาย
+ แปลว่า เพิ่มขึ ้น มากขึ ้น เครื่ องหมาย – แปลว่า ลดลง น้ อยลง เครื่ องหมาย X แปลว่าทวีคณ
ู เป็ น
ต้ น
9) ไม่เข้ าใจความหมายของตัวเลขที่นามาเรี ยงกันในทางคณิ ตศาสตร์ การเรี ยง
ตัวเลขต่างกัน มีความหมายแตกต่างกัน ดังนัน้ นักเรี ยนประเภทนีบ้ างคนไม่เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง 10 กับ 01 32 กับ 23 51 กับ 15 ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถคานวณเลขได้
10) ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามขันตอนในการค
้
านวณได้
11) ไม่เข้ าใจความหมายการชัง่ การตวง การวัด
12) มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ ถ้ านักเรี ยนคนที่มีปัญหาเช่นนี ้ นัง่ รถไปต่าง
เมืองกับเพื่อน 2 คน เพื่อนของเขาทาหน้ าที่ขบั รถ เพื่อนบอกให้ เขาช่วยอ่านแผนที่ ทังสองคนนี
้
้หลง
ทางแน่นอน
13) มีปัญหาในการทาโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้ าใจความหมายของปั ญหาที่เป็ น
โจทย์ จึงแปลความหมายไม่ได้ วา่ เมื่อใดจะบวก จะลบ จะคูณ จะหาร
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มีผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการคิดคานวณจะบกพร่ องทางการอ่าน
ร่วมด้ วยประมาณร้ อยละ 17-70 และอัตราการเกิดภาวะร่วมของความบกพร่องทางการคิดคานวณ
ร้ อยละ 11 เป็ นเด็กสมาธิสนั ้ (Soares Neelkamal; และPatel Dilip. 2015)
จากข้ อมู ล ดัง กล่ า วข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ความบกพร่ อ งทางการคิ ด ค านวณ คื อ
ความไม่ส ามารถของนัก เรี ย นในการคิ ด ค านวณ ขาดความเข้ า ใจพื น้ ฐานทางคณิ ต ศาสตร์
ไม่เข้ าใจค่าของตัวเลข ไม่เข้ าใจความหมายของสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการขาด
ความเข้ าใจด้ านสัญลักษณ์ต่างๆ โดยความบกพร่องดังกล่าวนี ้จะเป็ นไปตลอดช่วงชีวิต จะส่งผล
กระทบต่อโอกาสในการทางาน และประสิทธิภาพในการหารายได้ ในอนาคต
สาเหตุของภาวะความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า นักวิจยั ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชดั ของ
ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้วา่ เกิดจากสาเหตุใด แต่สามารถจัดประเภทสาเหตุของความบกพร่อง
ทางการเรี ยนเป็ น 4 ประเภท คือ อาการบาดเจ็บทางสมอง พันธุกรรม ความไม่สมดุลของชีวเคมี
และสาเหตุจากสภาพแวดล้ อม (Development National Institute for Learning. 2016)
1. อาการบาดเจ็บทางสมอง หรื อ ทางานผิดปกติ (Brain Damage or Dysfunction)
ผู้เ ชี่ ย วชาญบางท่า นเชื่ อ ว่า นัก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ต้ อ งทนทุก ข์ ท รมานจากอาการ
บาดเจ็บทางสมอง หรื อการทางานของระบบสมองส่วนกลาง (Central Nervous System)
ที่ทางานผิดปกติ ซึ่งสอดคล้ องกับคานิ ยามของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ที่ National Joint
Committee on Learning Disabilities (NJCLD) กล่าวถึงความผิดปกตินี ้ว่าเป็ นความผิดปกติของ
ระบบประสาทส่วนกลาง
มี ผ ลการวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สมองของนั ก เรี ยนที่ บ กพร่ อ งทางการเรี ยนรู้
ด้ วยเทคโนโลยี MRI พบว่าสมองบางส่วนของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จะมีรูปแบบการ
กระตุ้นที่แตกต่างกันกับเด็กนักเรี ยนปกติ โดยสังเกตจากขณะที่สมองกาลังประมวลระบบเสียง
(Phonological Processing) อยู่ เด็กที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้จะมีการกระตุ้นสมองน้ อยกว่าเด็ก
นักเรี ยนปกติ ดังนันจึ
้ งไม่น่าแปลกใจว่าผู้ใหญ่ที่ประสบปั ญหาด้ านการอ่านบกพร่องจึงรู้สึกเหนื่อย
ล้ ามากกว่าปกติ เพราะสมองส่วนที่ประมวลด้ านภาษาต้ องทางานมากกว่าปกติ
นอกจากนัน้ แล้ วสาเหตุของการได้ รับบาดเจ็บทางสมองอาจเป็ นปั ญหาที่เกิดจาก
ระหว่างตังครรภ์
้
หรื อระหว่างการคลอดได้ เช่นน ้าหนักตัวน้ อยเกินไป การขาดออกซิเจนขณะคลอด
มารดามีการใช้ ยาเสพติด หรื อดื่มแอลกอฮอล์ มารดาตังครรภ์
้
ก่อนวัย การได้ รับสารเคมี เช่นตะกัว่
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สารหนู เป็ นต้ น ซึ่งทัง้ หมดที่ กล่าวมาข้ างต้ นอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดภาวะบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ได้
2. พันธุกรรม (Heredity)
มี ห ลัก ฐานเพิ่ ม มากขึ น้ ว่าพัน ธุ ก รรมมี ผ ลต่อการเป็ นภาวะบกพร่ องทางการอ่า น
โดยที่ญาติ หรื อลูกของคนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จะมีโอกาสประสบปั ญหาทางด้ านการอ่าน
มากกว่าคนปกติ โดยผลของการวิจัยได้ ระบุตาแหน่ง ของโครโมโซมที่ ถ่ายทอดความผิดปกติ
ทางด้ าน การประมวลเสียง ซึง่ อาจจะส่งผลต่อทักษะการอ่านของนักเรี ยนในอนาคต
3. ความไม่สมดุลของชีวเคมี (Biochemical Imbalance)
ความไม่ ส มดุล ของชี ว เคมี ใ นสมองอาจเป็ นสาเหตุห นึ่ ง ของการบกพร่ อ งทาง
การเรี ยนรู้ มีงานวิจยั ของ เฟี ยนโกลด์ (1976) พบว่าสีผสมอาหารและสารแต่งรสในอาหารนานา
ชนิดเป็ นสาเหตุให้ เกิดความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และความหุนหันพลันแล่น นอกจากนันยั
้ งมี
การวิจัยอื่นเสริ ม อี กว่าความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ เกิดจากการที่ เลือดไม่สามารถสัง เคราะห์
วิตามินได้ ในปริ มาณปกติ แพทย์ บางคนจึง ใช้ การบาบัดด้ วยการให้ วิตามิ นโดยการให้ วิตามิ น
ปริมาณมากในแต่ละวันเพื่อชดเชยภาวะการพร่องวิตามิน
4. ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Factors)
ปั จ จัย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมที่ ส่ ง ผลต่ อ การบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นนัน้
มีมากมายโดยเฉพาะปั ญหาความยากจน และการสอนที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ ผลการวิจยั พบว่าแนวโน้ ม
ของเด็กที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์ กันระหว่างอิทธิ พลของสิ่งแวดล้ อมที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการในวัยเด็ก กับผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยน นอกจากนันยั
้ งมีหลักฐานแสดงให้ เห็น
ว่าเด็กทารก หรื อเด็กวัยคลานที่มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารอย่างไม่ส ม่าเสมอจะมีแนวโน้ มบกพร่ อง
ทางการใช้ คาศัพท์ ภาษา และพัฒนาการทางด้ านสติปัญญาก่อนที่จะเข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยน
นอกจากนั น้ คุ ณ ภาพการสอนที่ เ ด็ ก ได้ รั บ อาจเป็ นอี ก สาเหตุห นึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ การสอนที่ไม่มีคณ
ุ ภาพจะเพิ่มความรุนแรงให้ กับนักเรี ยนที่บกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ เนื่องจากนักเรี ยนไม่มีโอกาสที่จะได้ รับการสอนที่เหมาะสม ปั ญหาเช่นนีจ้ ะไม่
เกิดขึ ้นถ้ าหากครูมีความสามารถในการสอนและมีวิธีการสอนนักเรี ยนที่เหมาะสม
จากสาเหตุ เ บื อ้ งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ความบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู้ อาจเกิ ด จาก
ความผิดปกติของสมองส่วนกลางหรื อการได้ รับบาดเจ็บทางสมอง และหมายรวมถึงการได้ รับ
สารเคมี ต่างๆตัง้ แต่ร ะหว่างอยู่ใ นครรภ์ ระหว่างคลอด และหลัง คลอด ปั จ จัยทางพันธุ ก รรม
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สารชีวเคมีในร่างกาย และปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการเกิดความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ได้ เช่นกัน
ภาวะการอ่ านบกพร่ อง
ภาวะการอ่านบกพร่อง หมายถึง ภาวะที่ย่งุ ยากทางการอ่านอย่างรุนแรง ไม่สามารถ
เข้ าใจความหมายของตัวอักษรที่อ่านได้ เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
(ศรี ยา นิยมธรรม. 2558)ซึ่งความยุ่งยากลาบากดังกล่าวสามารถเกิดขึ ้นได้ ถึงแม้ จะมีการสอนที่ดี
นักเรี ยนมีระดับสติปัญญาดี หรื อมีโอกาสทางสังคมที่ดีก็ตาม (Waites L. 1968) นอกจากนันแล้
้ ว
ภาวะการอ่านบกพร่อง ยังแสดงถึงความยากลาบากในการจดจาคาศัพท์อย่างถูกต้ องแม่นยา และ
มีปัญหาด้ านการสะกดคา หรื อถอดรหัสองค์ประกอบของเสียง ซึ่งอาจจะมีผลที่ตามมาเกี่ยวกับ
ปั ญหาในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ (Lyon G. Reid;Shaywitz Sally E.; และShaywitz Bennett A.
2003)
ศรี ยา นิยมธรรม (2558) ได้ แบ่งประเภทของความบกพร่ องทางการอ่านออกเป็ น
3 ประเภท คือ
1. ปั ญหาที่มาจากการฟั ง (Auditory-Linguistic Type) เด็กที่เรี ยนอ่านได้ ยาก
เนื่องจากปั ญหาที่มาจากการฟั งนี ้ จะไม่สามารถแยกเสียงหรื อหน่วยเสียงที่ได้ ยิน จึงทาให้ ไม่อาจ
เรี ย นรู้ ถึ ง ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งตัว อัก ษรที่ เ ห็ นกับ เสี ย งที่ ไ ด้ ยิ นในคาพูด นัน้ ๆ ความบกพร่ อ ง
จะปรากฎให้ เห็นจากการจาแนกเสียง การเรี ยงลาดับเสียง และการรับรู้ชื่อของเสียงที่ได้ ยิน
2. ปั ญหาที่ มาจากมิติการเห็น (Visual-Spatial Type) เด็กที่เรี ยนอ่านได้ ยาก
เนื่ องจากมิ ติการเห็นนี ้ มักพบน้ อยกว่าลักษณะแรก เด็กกลุ่ม นี จ้ ะมี พัฒ นาการทางภาษาปกติ
แต่ไม่อาจเรี ยนรู้ มิติ และ การเห็นที่จาเป็ นต้ องใช้ ในทักษะการอ่านได้ ความบกพร่ องลักษณะนี ้
จะปรากฏในเรื่ องการจาแนกสิ่งที่เห็น การเรี ยงลาดับสิ่งที่มองเห็น การจาแนกภาพพื ้นที่มองเห็น
การรับรู้ความลึกของภาพ และการรับรู้ความรู้สกึ ของสิ่งที่มองเห็น
3. ปั ญหาแบบผสม (Mixed Dyslexia) เด็กจะมีปัญหาสองลักษณะผสมกัน
นอกจากนัน้ แล้ วความบกพร่ องทางการอ่านยัง สามารถแบ่ง ได้ อีกหลายประเภท
โดยแบ่ง ตามคู่มื อ วิ นิ จ ฉั ย ความพิ ก ารและความบกพร่ อ งทางการศึก ษาพิ เ ศษของอเมริ กั น
(American Academy of Special Education Professionals’ Educator’s Diagnostic Manual
of Disabilities and Disorders) แบ่งได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1.) Direct Dyslexia คือ ความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนในการอ่านออกเสียง
คาศัพท์อย่างถูกต้ อง แต่นกั เรี ยนไม่เข้ าใจถึงความหมายของคาศัพท์นนั ้
2.) Dyseidesia Dyslexia คือ นักเรี ยนที่มีคาศัพท์ในปริ มาณที่จากัด และนักเรี ยนใช้
เวลาในการเดาคาศัพท์ด้วยการออกเสียงแต่ละตัวอักษร ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอ่านได้ อย่าง
คล่องแคล่ว การถอดรหัสเสียงบางเสียงจึงไม่ถูกต้ องตามหลักสัทศาสตร์ เช่น สะกดคาว่า ready
เป็ น rede เป็ นต้ น
3.) Dyseidetic Dyslexia คือ นักเรี ยนที่สามารถออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวได้ ตาม
หลักสัทศาสตร์ แต่มีปัญหาในด้ านการประมวลหน่วยเสียงเป็ นคา เพราะฉะนันนั
้ กเรี ยนกลุ่มนี จ้ ึงมัก
มีปัญหาในการสะกดคาศัพท์ยาก จึงต้ องใช้ วิธีการโฟนิกส์เข้ ามาช่วยในการอ่าน เช่น สะกดคาว่า
laugh เป็ น luf เป็ นต้ น โดยนักเรี ยนกลุ่มนีจ้ ะมีข้อจากัดทางด้ านการรับรู้ คาด้ วยสายตาและ
ความจาในการจาตัวอักษร รู ปร่างลักษณะของตัวอักษร จึงเป็ นการยากในการพัฒนาวงคาศัพท์
ของนักเรี ยน
4.) Dyslexia with Dysgraphia (Deep Dyslexia) คือ นักเรี ยนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเขียนตัวอักษรและคา การเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ การเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร และ
การออกเสียงคาศัพท์ที่ค้ นุ เคย และไม่ค้ นุ เคย นักเรี ยนกลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่ท้าทายในการจัดการเรี ยน
การสอน และต้ องการการเอาใจใส่ดแู ลอย่างใกล้ ชิด รวมถึงการวางแผนอาชีพในอนาคต
5.) Dyslexia without Dysgraphia (Pure Dyslexia) คือ ความผิดปกติประเภทนี ้
จะปรากฏเมื่ อนักเรี ยนมีปัญ หาด้ านการอ่านแต่ไ ม่มี ปัญหาด้ านการเขียน นักเรี ยนบางคนอาจ
มีปัญหาด้ านการเขียนตัวเลขด้ วย เพราะว่านักเรี ยนต้ องอ่านทังข้
้ อความ และตัวอักษร แต่อาจจะ
ไม่ปรากฏปั ญหาในการพูดตัวเลขก็ได้
6.) Dysnemkinesia Dyslexia คือ นักเรี ยนที่มีความผิดปกติเล็กน้ อยบริ เวณสมอง
ที่สง่ กระแสประสาทไปยังกล้ ามเนื ้อ (Motor Cortex) ในการสร้ างตัวอักษร หรื อคาศัพท์ ซึ่งนักเรี ยน
ที่ มี ค วามผิ ด ปกติแ ต่ล ะคนมักจะจ าแนกตัว อัก ษรที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยกัน ไม่ไ ด้ อ ยู่บ่อ ยครั ง้ เช่น
มองตัว d เป็ นตัว b หรื ออ่านคาว่า boy เป็ น doy เป็ นต้ น
7.) Dysnomia คือ ชนิดหนึง่ ของความผิดปกติด้านการอ่าน โดยความยากลาบากนัน้
จะเกี่ยวกับการเรี ยกชื่อตัวอักษร หรื อความเร็วในการเรี ยกชื่อตัวอักษร
8.) Dysphonetic Dyslexia คือ ความยากลาบากในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวอักษรไปยังเสียง ดังนันนั
้ กเรี ยนจะมีการสะกดคาศัพท์ที่ไม่เป็ นระบบ แต่นกั เรี ยนสามารถจดจา
ค าศัพ ท์ แ ต่ ล ะค าได้ เ ป็ นอย่ า งดี มี ร ะดับ การอ่ า นที่ เ หมาะสมกั บ ชัน้ ของตัว เอง แต่ นัก เรี ย น
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จะมีปัญหาในการสะกดคาศัพท์ ถ้ าให้ นกั เรี ยนสะกดคาศัพท์ที่ละตัวอักษรนักเรี ยนจะไม่สามารถ
สะกดได้
9.) Literal Dyslexia (Letter Blindness) คือ ความยากลาบากในการระบุตวั อักษร
จับคู่ตวั อักษร การเรี ยกชื่อตัวอักษร หรื อการจับคู่เสียงกับตัวอักษรให้ สมั พันธ์ กนั นักเรี ยนบางคน
ต้ องอ่านสะกดคาทีล ะตัวอักษร หรื อสามารถอ่านได้ ทงั ้ คาแต่ไ ม่เข้ าใจความหมายของคาศัพ ท์
ที่อา่ น นักเรี ยนบางคนอ่านคาศัพท์เพียงบางส่วนของคา ยกตัวอย่างเช่น คาว่า lice นักเรี ยนจะอ่าน
เป็ น like หรื อ ice แทน ซึ่งคาศัพท์ที่อ่านไปนักเรี ยนสามารถรู้ ได้ ว่าคาที่อ่านไปนันไม่
้ ถูกต้ อง
แต่นกั เรี ยนไม่สามารถที่จะอ่านคาให้ เป็ นศัพท์ที่ถูกต้ องได้ นอกจากนันเวลานั
้
กเรี ยนอ่านหนังสือ
นักเรี ยนจะเอานิ ้วลากไปตามคาศัพท์ที่นกั เรี ยนอ่านตามไปด้ วย
10.) Mixed Reading Disability Dyslexia คือ ภาวะความบกพร่องแบบผสมผสาน
ระหว่างการอ่านบกพร่องแบบ Dyseidetic และ การอ่านบกพร่องแบบ Dysphonic โดยนักเรี ยนจะ
มีลกั ษณะคือ ไม่สามารถอ่านหรื อสะกดคาได้
11.) Neglect Dyslexia คือ ความบกพร่ องทางการอ่านประเภทที่ไม่อ่านตัว
พยัญชนะที่อยู่ทางด้ านซ้ าย หรื อด้ านขวาของคาศัพท์ โดยเฉพาะคาศัพท์ที่มีความยาว เช่นคาว่า
strowt นักเรี ยนจะอ่านเป็ น owt หรื อนักเรี ยนอาจจะไม่อ่านตัวอักษร2-3 ตัวแรกเช่น คาว่า
alphabetically นักเรี ยนจะอ่านเป็ น betically เป็ นต้ น นอกจากนันนั
้ กเรี ยนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
การอ่านคาประสม เช่นคาว่า cowboy นักเรี ยนจะอ่านเป็ น cow หรื อ boy
12.) Phonological Dyslexia คือ ความยากลาบากในการแปลงตัวอักษรไปเป็ นเสียง
นัก เรี ย นจะสามารถอ่ า นค าศัพ ท์ ที่ ค้ ุน เคยได้ แต่จ ะมี ปั ญ หาในการอ่ า นค าศัพ ท์ ที่ ไ ม่ ค้ ุน เคย
หรื อ ค าศัพ ท์ ท างวรรณคดี นอกจากนัน้ นักเรี ย นมี ความยากล าบากในการอ่า นค าศัพ ท์ ที่ ไ ม่มี
ความหมาย หรื อนักเรี ยนอาจจะอ่านคาศัพท์ที่ไม่มีความหมายเป็ นศัพท์ที่มีความหมายเพราะ
คาศัพท์มีหน้ าตาที่คล้ ายกัน
13.) Primary Dyslexia คือ ความผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองด้ านซ้ ายที่ไม่พฒ
ั นาไป
ตามวุฒิภาวะของนักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการอ่านต่ากว่าชัน้ ตัวเอง
ประมาณ 4 ชันเรี
้ ยน และอาจปรากฏความยากลาบากในการอ่าน การสะกดคา หรื อการเขียน
ความบกพร่ องทางการอ่านประเภทนี จ้ ะถ่า ยทอดทางพันธุ กรรมและจะพบบ่อ ยในเด็กผู้ช าย
มากกว่าเด็กผู้หญิง
14.) Semantic Dyslexia คือ ความผิดปกติทางการอ่านที่นักเรี ยนบิดเบือน
ความหมายของคาศัพท์หรื ออ่านคาศัพท์ไม่ถูกต้ องเนื่องจากเกิดความสับสนในความหมายของ
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คาศัพท์ที่กาหนดให้ นักเรี ยนที่มีความผิดปกติทางการอ่านประเภทนี ้จะพูดคาศัพท์ที่มีความหมาย
ตรงข้ ามกัน คาที่มีความหมายเหมือนกัน หรื อใช้ คาศัพท์อื่นมาแทนคาศัพท์ที่มีความหมายถูกต้ อง
เช่นนักเรี ยนอ่านคาว่าสุนขั เป็ นแมว หรื อหมาป่ า เป็ นต้ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ชนิดา มิตรานันท์ (2556) ได้ สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ของเด็กที่ มี ความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ สรุป ได้ 5 ขัน้ ดังนี ้
1. การรับรู้ ข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ นักเรี ยนมีความผิดปกติในการรับรู้ข้อมูล
ผ่า นทางประสาทสัม ผัส ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ถูก ต้ อ ง ซึ่ง แสดงลัก ษณะให้ เ ห็ นในรู ป แบบ
ที่แตกต่างกัน อาทิ นักเรี ยนเห็นพยัญชนะ ม เป็ น น นักเรี ยนเห็นตัวอักษร b เป็ น d นักเรี ยนเห็น 6
เป็ น 9 เป็ นต้ น นอกจากนัน้ นักเรี ยนอาจมี ปัญหาทางการฟั ง นักเรี ยนไม่สามารถแยกเสี ยงที่ มี
ความคล้ ายคลึงกันได้ เช่น ไม่ยินคาว่า อาจารย์ เป็ น อาการ หรื ออาจะได้ ยินคาว่า กราบ เป็ น กาบ
เป็ นต้ น
2. การแปลข้ อมูล และการจัดเก็บข้ อมูล เมื่อนักเรี ยนได้ รับข้ อมูล หลังจากที่สมองทา
การประมวลและจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบแล้ ว นักเรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้จะมีปัญหาใน
การจ า และล าดับ ข้ อ มูล ในการสื่ อ สารออกมา เช่ น นัก เรี ย นไม่ส ามารถเล่ า เรื่ อ ง หรื อ ล าดับ
เหตุการณ์จากเรื่ องที่อา่ นได้ หรื อ เมื่อถามว่า ตัวอักษรใดอยู่ถดั ตัว K นักเรี ยนจะไม่สามารถตอบได้
ทันที แต่จะต้ องนับเริ่มใหม่ตงแต่
ั ้ A เป็ นต้ น
3. ความจาและการดึงข้ อมูลออกมาใช้ นักเรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้จะมีปัญหา
กับความจาระยะสัน้ ส่งผลให้ นักเรี ยนไม่สามารถจาข้ อมูล และดึงข้ อมูลออกมาใช้ ได้ ทันท่วงที
ดัง นัน้ ครู หรื อ ผู้ป กครองจ าเป็ นต้ อ งสอน หรื อ กระตุ้น นั ก เรี ย นซ า้ ๆ มากกว่ า นัก เรี ย นทั่ว ไป
หรื อสร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนสามารถเก็บ และจาข้ อมูลให้ ได้ ยาวนานมากยิ่งขึ ้น
4. การนาข้ อ มูล มาใช้ ใ นรู ป แบบของภาษา เป็ นขัน้ ตอนในการสื่ อ สารเพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้ าใจ แต่นกั เรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้บางคนอาจพูดช้ า พูดไม่ชดั จาคาศัพท์ได้ ในวงที่
จากัดส่งผลให้ การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ และไม่ตอ่ เนื่อง
5. การเคลื่ อ นไหวและประสานสัม พัน ธ์ คื อ การท างานของกล้ า มเนื อ้ มัด ใหญ่
และกล้ ามเนื ้อมัดเล็กในการทางานให้ ประสานสัมพันธ์และสอดคล้ องกัน ซึ่งในนักเรี ยนที่บกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ มกั มีข้อจากัดในการทางานของกล้ ามเนื ้อทังสอง
้
เช่น เด็กมักจะเดินแล้ วสะดุดล้ ม
ซุม่ ซ่ามเดินชนสิ่งของ หรื อนักเรี ยนอาจเขียนช้ า ลายมือโย้ เย้ เขียนไม่ตรงบรรทัด เป็ นต้ น
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จากกระบวนการเรี ยนรู้เบื ้องต้ น 5 ขัน้ สรุปได้ ว่า หากมีความผิดปกติในกระบวนการ
เรี ยนรู้ขนตอนใดภายใน
ั้
5 ขันตอนนี
้
้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
การสอนอ่ านเด็กที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่าเด็กนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ประเภท
การอ่านนัน้ มีการอ่านที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งปั ญหาด้ านการอ่านออกเป็ น 3 ระดับดังนี ้ ปั ญหา
ในการอ่านคา ปั ญหาในการอ่านคล่อง และปั ญหาในการอ่านจับใจความ แต่ผ้ ูวิจัยจะทบทวน
วรรณกรรมเฉพาะการสอนอ่า นในปั ญหาการอ่า นระดับค าเพี ยงเท่านัน้ ซึ่ง การสอนระดับ ค า
มีหลากหลายวิธี เช่น
1. วิธี โฟนิกส์ (Phonics) ปั จจุบนั เรี ยกว่า การวิเคราะห์เสียง หรื อการแจกลูกคา
เป็ นการสอนให้ เด็กอ่าน โดยไม่เน้ นการเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ เมื่อครู นาวิธีการนีม้ าใช้
ครู ส มควรจะต้ องสอนคู่ไ ปกับความหมายของคาศัพ ท์ ด้วยเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อตัวนักเรี ยน
อย่างแท้ จริ งการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์เป็ นวิธีการสอนที่เหมาะกับเด็กทุกคน โดยเฉพาะกับเด็ก
นัก เรี ย นที่ เ พิ่ ง หัด อ่ า นแรกๆ และเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาในด้ า นการอ่ า น โดยการสอนแบบโฟนิ ก ส์
มีข้อแนะนาดังนี ้
1.) เริ่มสอนจากง่ายไปยาก ครูควรเลือกคาที่ง่ายมาสอนก่อนเพื่อให้ เด็กคุ้นเคยกับวิธี
นี ้และฝึ กให้ นกั เรี ยนเกิดความมัน่ ใจเสียก่อน
2.) หากเด็กอยู่ในช่วงวัยอนุบาล หรื อเด็กเล็กควรสอนหรื อฝึ กทุกวัน วันละประมาณ
15- 20 นาที ส่วนเด็กที่มีพฒ
ั นาการอ่านล่าช้ า ครูต้องฝึ กตัวต่อตัวหรื อกลุม่ เล็ก ๆ
3.) ครู ควรสอนช้ า ๆ ในระยะแรก ๆ แล้ วค่อยเพิ่ม ความเร็ วเรื่ อย ๆ จนเด็กอ่าน
ได้ คล่อง
4.) ครู ควรฝึ กการวิเคราะห์เสียงของคา โดยให้ เด็กหัดสังเกตว่าคาไหนออกเสียง
คล้ ายกันไปด้ วย
2. วิ ธี ก ารสอนภาษาแบบองค์ ร วม (Whole Language Approach) เป็ น
การสอนที่เน้ นการเรี ยนรู้ โดยตอบสนองตามธรรมชาติของเด็ก ครู สร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนให้
เด็กเกิดความสนใจ ไม่ใช้ การบังคับ และสิ่งที่สาคัญคือครูและเด็กต้ องมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน โดยครู
จะทาหน้ าที่เชื่อมโยงประสบการณ์ที่เด็กเคยเรี ยนรู้มากับความรู้ที่เด็กจะได้ เรี ยนใหม่ ดังนันวิ
้ ธีการ
สอนแบบนี ้จะไม่เน้ นการสะกดคา หรื อวิเคราะห์เสียงของพยัญชนะและสระ ครูควรเลือกเรื่ องที่เด็ก
สนใจและคาที่พบบ่อยขึ ้นมาสอนก่อน หรื อพูดคุยกันในหัวข้ อเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจ เช่นเด็กสนใจ
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เรื่ องการทาอาหาร ครู อ าจให้ เ ด็กเสนอชื่ อคาศัพ ท์ ที่เด็กรู้ จัก แล้ วครู เขี ยนค าศัพ ท์ เหล่านัน้ บน
กระดาน จากนันครู
้ อ่านคาศัพท์บนกระดาน แล้ วให้ เด็กอ่านตามครู จากนันครู
้ จึงค่อยให้ เด็กลอง
เขียนคาศัพท์ลงในสมุด
ข้ อดีของการสอนแบบองค์รวมคือ เด็กสามารถอ่านได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่ต้องประสม
คาหรื อวิเคราะห์เสียง เด็กเรี ยนรู้การอ่านหรื อการเขียนอย่างเป็ นธรรมชาติ เด็กได้ เรี ยนรู้ ด้วยอัตรา
ความเร็ ว ของตนเอง แต่ ข้ อเสี ย ของวิ ธี ก ารนี ค้ ื อ เด็ ก จะอ่ า นได้ แ ต่ ค าที่ เ ด็ ก เคยรู้ จัก เท่ า นัน้
ส่วนคาใหม่ที่ไม่เคยเห็นและต้ องใช้ การผันเสียงวรรณยุกต์เด็กจะไม่สามารถอ่านได้
3. วิธีการสอนการอ่านคาคุ้นตา (Sight-Word Vocabulary) การสอนอ่านคาคุ้นตา
มีลักษณะคล้ ายกับการสอนภาษาแบบองค์รวม คือครู สอนอ่านทัง้ คาด้ วยการจาคาสาคัญและ
พบบ่อยโดยไม่ต้องวิเคราะห์คา เมื่อเด็กได้ รับการสอนด้ วยวิธีนี ้ เด็กจะสามารถอ่ านคาศัพท์ได้ ทนั ที
เด็กจะอ่านหนังสือคล่องขึ ้นถ้ าเด็กได้ ใช้ คาศัพท์ที่เป็ นคาคุ้นตาอย่างสม่าเสมอ คาที่ครูเลือกมาสอน
อาจนามาจากหนังสื อเรี ยน หนัง สือนิทาน และคาที่ จาเป็ นต่อการในการใช้ ชี วิตในสังคมอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย เช่น ทางออก ทางหนีไฟ และอันตราย เป็ นต้ น
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented
Reality)
ความหมายของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality:AR) เป็ นเทคโนโลยี
ที่ช่วยเพิ่ม ศักยภาพในการเรี ยนรู้ ลดรอยต่อของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างโลกจริ งกับโลกเสมือน
(วิวฒ
ั น์ มีสุวรรณ. 2557) โดย Augmented Reality หรื อ AR คือการนาสภาพแวดล้ อมของโลก
เสมือนมาผสานเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของโลกจริ ง ด้ วยการโต้ ตอบแบบเวลาจริ ง และมีการใช้
เทคนิคภาพ 3 มิติร่วมด้ วย โดยจะแสดงผลในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริ ง ให้ ผู้ใช้ สามารถมองเห็น
โลกจริ งกับโลกเสมือนอยู่ร่วมกัน (Azuma Ronald T. 1997) เทคโนโลยี AR ยังมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาประสาทสัมผัสทังห้
้ า โดยเฉพาะในการพัฒนาทางสายตาอีกด้ วย (Gregory Kipper
และ Joseph Rampolla: 2013 อ้ างใน วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ : 2558) นอกจากนัน้ เทคโนโลยี AR
ยังนามาใช้ ในการเป็ นสื่อบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่งที่น่าดึงดูดใจเป็ นอย่างมาก
เนื่ อ งจากเพิ่ ม การโต้ ต อบของนัก เรี ย น และยัง เป็ นการลดการท างานของสมองที่ ท าหน้ า ที่
หนักเกินไปของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศอีกด้ วย (Vate-U-Lan P.
2012)
ยิ่ง ไปกว่านัน้ เทคโนโลยี AR ได้ ถูกพัฒ นาขึน้ หลายๆโปรแกรม เป็ นโปรแกรมส าเร็ จ รู ปตาม
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ความสนใจมากมาย เช่น ด้ า นความบัน เทิ ง ด้ า นการค้ า ด้ า นการแพทย์ และด้ า นการศึก ษา
(Barreira J.; et al 2012)
ดัง นัน้ การอธิ บ ายพื น้ ฐานส าคัญ ของเทคโนโลยี Augmented Reality จึง มี
คุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ(วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์. 2556)ดังนี ้
1.) เป็ นการผสมผสานกันระหว่างข้ อมูล หรื อสารสนเทศในสภาวะที่เป็ นจริ งและ
เสมือนจริง
2.) เป็ นการปฏิสมั พันธ์ในเวลาจริง หรื อ ณ เวลานัน้
3.) เป็ นกระบวนการที่มีการใช้ สภาพแวดล้ อม 3 มิติ
เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality) สามารถแบ่งประเภทของ
ระบบความจริงเสมือนตามพื ้นฐานวิธีที่ตดิ ต่อกับผู้ใช้ (สหพร ขวัญวิชา. 2557) ดังนี ้
1.) Desktop VR หรื อ Window on World System (WoW) เป็ นระบบความจริ ง
เสมือนที่ใช้ จอภาพของคอมพิวเตอร์ ในการแสดงผล
2.) Video Mapping เป็ นการนาวิดีโอมาเป็ นอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือในการนาเข้ า
ข้ อมูลของผู้ใช้ และใช้ กราฟฟิ คคอมพิวเตอร์ นาเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรื อสามมิติ
โดยผู้ใช้ จะเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ
3.) Immersive Systems เป็ นระบบความจริ งเสมือนสาหรับผู้ใช้ ส่วนบุคคล โดยผู้ใช้
นาอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะ (HMD) ได้ แก่ หมวกเหล็กหรื อหน้ ากากมาใช้ จาลองภาพ
และการได้ ยิน
4.) Telepresence เป็ นระบบเสมื อนจริ งที่ มีการนาอุปกรณ์ ตรวจจับสัญญาณ
ระยะไกลที่อาจติดตังกั
้ บหุน่ ยนต์เชื่อมต่อใช้ งานกับผู้ใช้
5.) Augmented / Mixed Reality Systems เป็ นการผสมผสานระหว่าง
Telepresence ระบบความจริงเสมือน และเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้ างสิ่งที่เสมือนจริงให้ กบั ผู้ใช้
จากข้ อมูล ข้ า งต้ น สรุ ปได้ ว่า เทคโนโลยี Augmented Reality คื อเทคโนโลยี
ที่สามารถจาลองภาพสามมิตขิ ึ ้น โดยอาศัยการผสานสิ่งแวดล้ อมของโลกจริ ง และสิ่งแวดล้ อมของ
โลกเสมือนเข้ าด้ วยกัน ทาให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบแบบเวลาจริ งได้ โดยภาพที่แสดงนันจะ
้
แสดงผ่านทางหน้ าจอคอมพิวเตอร์ หน้ าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ บนเครื่ องฉาย
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality)
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง เป็ นการทางานผ่านซอฟแวร์
และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ต่ า งๆ เช่ น กล้ องเว็ บ แคม คอมพิ ว เตอร์ โดยการผสานเอาโลกแห่ ง
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ความเป็ นจริงและความเสมือนจริงเข้ าด้ วยกัน ทาให้ เกิดการจาลองภาพสามมิตขิ ึ ้นเป็ นภาพเสมือน
จริ ง จะแสดงผลผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ หน้ าจอโทรศัพท์มือถือ โดยภาพเสมือนจริ งที่ปรากฏขึ น้
จะมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ใช้ ได้ ทันที ทังในรู
้ ปแบบภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรื อเป็ นสื่อที่มีเสียง
ประกอบ
กระบวนการภายในของเทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง ประกอบด้ ว ย 3
กระบวนการ (สหพร ขวัญวิชา. 2557; วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ. 2557) ได้ แก่
1.) การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ นขันตอนการค้
้
นหา Marker จากภาพที่
ได้ จากกล้ องแล้ วสืบค้ นจากฐานข้ อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้ อมูลขนาดและรูปแบบ
ของ Marker เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker
2.) การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimate) ของ Marker เทียบกับกล้ อง
3.) กระบวนการสร้ างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ เป็ นการเพิ่มข้ อมูลเข้ าไปในภาพ
โดยใช้ คา่ ตาแหน่งเชิง 3 มิติ ที่คานวณได้ จนได้ ภาพเสมือนจริง
หลักการทางานของเทคโนโลยี Augmented Reality (วิวัฒน์ มีสุวรรณ. 2557)
ประกอบด้ วย
1.) ตัว Marker หรื อเรี ยนอีกอย่างว่า Mark up
2.) กล้ อง หรื อตัวจับเซนเซอร์ หรื อกล้ องโทรศัพท์มือถือ
3.) ส่วนแสดงผล อาจเป็ นจอคอมพิวเตอร์ หรื อจอโทรศัพท์มือถือ
4.) ซอฟแวร์ หรื อส่วนประมวลผลเพื่อสร้ างภาพหรื อวัตถุแบบสามมิติ
จากข้ อมูลข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า แนวคิดเกี่ ยวกับเทคโนโลยี Augmented Reality คือ
การใช้ ซอฟแวร์ ในการประมวลผลเพื่อสร้ างภาพสามมิติ หรื อภาพที่กาหนดขึ ้นมา โดยอาศัยกล้ อง
หรื อตัวจับเซนเซอร์ จบั ไปยังตัว Marker ทาให้ เกิดการผสานสิ่งแวดล้ อมในโลกจริ ง และสิ่งแวดล้ อม
ในโลกเสมื อ นขึน้ โดยภาพสามมิ ติที่เ กิ ดขึน้ มานัน้ จะแสดงผ่านหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ หรื อ จอ
โทรศัพท์มือถือ
ลักษณะของโปรแกรมออรัสมา (Aurasma)
มี ผ้ ูให้ ความหมายของโปรแกรมออรั ส มาหลายความหมาย สามารถสรุ ปได้ ดัง นี ้
ออรัสมา เป็ นแอพลิเคชัน่ สาหรับการสร้ างสื่อเสมือน เหมาะสาหรับการพัฒนาสื่อที่ใช้ กับอุปกรณ์
ประเภทมือถือ ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย์ หรื อ IOS (อภิชาต อนุกลู เวช. 2555 อ้ างใน สหพร
ขวัญวิชา. 2557) คุณสมบัติพิเศษของออรัสมาจะเป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงโลกความจริ งและ
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โลกเสมือนเข้ าด้ วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรู ปสื่อปฏิสัมพันธ์ ที่มองเห็นและสัมผัสได้ ผ่านทาง
หน้ าจอ เป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยงต่างๆที่กาหนดไว้ (ไพฑูรย์ สีฟ้า. 2555
อ้ างใน สหพร ขวัญวิชา. 2557) โปรแกรมออรัสมา ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นแอพลิเคชัน่ ให้ ดาวน์โหลดใช้ ได้
ฟรี สามารถทางานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ตที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอย์ หรื อ IOS และสามารถแบ่งปั นผลงานของตนเองให้ ผ้ อู ื่นชมได้ ผ่านทาง E-mail SMS
Facebook และ Twitter เพื่อให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมกับเทคโนโลยีออรัสมา (พรทิพย์ ปริ ยวาทิต.
2558)
สรุปได้ วา่ โปรแกรมออรัสมาเป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ ในการสร้ างสื่อที่ใช้ เทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริ ง โดยใช้ ผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทังระบบแอนดรอย์
้
และ
ระบบ IOS และแสดงผลภาพ 3 มิ ติ หรื อสื่ อ ภาพ เสี ยงต่างๆ บนหน้ าจอโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่
หรื อหน้ าจอคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัตขิ องโปรแกรมออรัสมา
เป็ นเทคโนโลยีผสานโลกความเป็ นจริงกับโลกความเสมือนจริ งที่สร้ างขึ ้นทาให้ มนุษย์
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ถูกเข้ ารหัสด้ วยออรัสมา ให้ ปรากฏเห็นผ่านทางหน้ าจอ Smart Devices
เช่ น โทรศัพ ท์ ส มาร์ ท โฟน ที่ มี ก ล้ อ งหลัง โดยไม่ต้ อ งใช้ ม าร์ ค เกอร์ ไม่ ต้ อ งเขี ย นโปรแกรมใด
เพื่อควบคุม ใช้ งานง่าย (พรทิพย์ ปริ ยวาทิต. 2558) โดยที่ออรัสมาเป็ นโปรแกรมที่สร้ างสื่อได้ ทงั ้
ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ผลผลิต ที่ ส ร้ างด้ วยออรั ส มาจะมี ไ ด้ ทัง้ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อ นไหว
ภาพ 3 มิติ (สหพร ขวัญวิชา. 2557)
สรุปได้ วา่ คุณสมบัตขิ องโปรแกรมออรัสมา เปรี ยบเสมือนตัวกลางในการเข้ าถึงข้ อ มูล
ที่เป็ นการผสานสิ่งแวดล้ อมจากสภาพจริง และสิ่งแวดล้ อมเสมือน โดยให้ ผล หรื อภาพปรากฏออก
ทางหน้ าจอโทรศัพท์มือถือ หรื อจอคอมพิวเตอร์
2. วิธีการอ่านภาพของออรัสมา
วิธีการอ่านภาพออรัสมามีหลายขัน้ ตอนดังนี ้ (ไพฑูรย์ สีฟ้า: 2556 อ้ างถึงใน
พรทิพย์ ปริยวาทิต: 2558)
1.) Scan QR Code ตามที่กาหนดไว้ หลังจากนันเครื
้ ่ องจะไปบังคับ App Aurasma
และเปิ ดกล้ องโดยอัตโนมัติ
2.) Scan ภาพที่กาหนดให้ ด้วย App Aurasma จากนันระบบอ่
้
านภาพและเชื่อมโยง
ข้ อมูลโดยการดาวน์โหลดแบบออนไลน์จาก Server จะปรากฏให้ เห็นวงคลื่นขึ ้นมา
3.) มือถือ Scan จนกระทัง่ เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวทังหมด
้
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4.) หากไม่ต้องการถือเครื่ อง Scan ตลอดให้ ใช้ นิ ้วแตะ 2 ครัง้ (เหมือนการดับเบิ ้ล
คลิก) ภาพจะขยายขึ ้นมาเต็มหน้ าจอ อีกทังสามารถน
้
าเครื่ องไปชมภาพเคลื่อนไหวที่ไหนก็ได้
การสร้ างชิน้ งานในออรั สมา สตูดโิ อ AURASMA STUDIO
ออรัสมา สตูดิโอ เป็ นโปรแกรมออนไลน์ที่ช่วยให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถสร้ างสื่อ หรื องาน
ในลักษณะของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ด้ วยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้ องเขียนโปรแกรม
การใช้ งานโปรแกรมนี ้ เป็ นโปรแกรมที่จะจัดเนื ้อหาเป็ นระบบ สามารถสร้ างสื่อการสอนแบบ AR
บนอุป กรณ์ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ หรื อ แท็ บ เล็ ต สามารถใช้ อ อรั ส มาสร้ างชิ น้ งานขึน้ มาได้ ทัน ที
(พรทิพย์ ปริยวาทิต. 2558) โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.) เริ่มต้ นใช้ งานสมัครเข้ าใช้ งาน
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 ที่
https://studio.aurasma.com/register เพื่อกรอกข้ อมูลสมัคร และทาการยืนยันข้ อมูลภายใน 24
ชัว่ โมง จากนันทางออรั
้
สมาจะส่งอีเมลล์ยืนยันที่มีรายละเอียดการเข้ าสูร่ ะบบ
2.) เข้ าสูร่ ะบบ
ในการเข้ าสูร่ ะบบ ให้ ไปที่ https://studio.aurasma.com/ เพื่อเข้ าสู่บญ
ั ชีที่สมัครไว้ ใน
ตอนต้ น เข้ าสู่ระบบครัง้ แรกต้ องยอมรั บข้ อตกลงและเงื่ อนไขต่างๆ เมื่อเข้ าสู่ระบบเรี ยบร้ อยจะ
ปรากฏหน้ าจอเป็ นเหมือนแผงคุม จัดการสร้ างชิ ้นงานออรัสมา สังเกตไอคอนด้ านขวามือซึ่งเป็ น
เครื่ องมือ สาหรับสร้ างชิ ้นงาน ได้ แก่ Trigger Images Overlays Channels Auras และการตังค่
้ า
บัญชี
3.) การสร้ างสื่อชิ ้นงานด้ วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
การสร้ างสื่อการสอนมี 4 ลาดับขันตอน
้
(วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์. 2551 อ้ างใน ชวนพิศ
จะรา. 2556) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 การสร้ าง Trigger Images
ในการเริ่ มสร้ างชิน้ งานจะเริ่ มต้ นจาก Trigger ซึ่งโปรแกรมออรัสมา ใช้ ภาพและ
เทคโนโลยีการจดจาวัตถุเรี ยกว่า Trigger ภาพ Trigger ต้ องเป็ นไฟล์ JPEG หรื อ PNG และ
มีขนาดน้ อยกว่า 500,000 พิกเซลล์ เมื่ออัพโหลดไปยังออราสมา สตูดโิ อ
(1) คลิกไอคอน Trigger images ที่อยูท่ างด้ านบนขวามือ
(2) คลิกAdd บนหน้ าต่างที่เปิ ดออกมา
(3) ตังชื
้ ่อรูปภาพ
(4) คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์ และอัพโหลดจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
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(5) เลือก Save
(6) สร้ างโฟลเดอร์ ใหม่เพื่อเก็บและจัดระเบียบภาพ Trigger
3.2 การสร้ าง Overlays
Overlays เป็ นขัน้ ต่อ มา เป็ นเหมื อ นที่ เ ก็ บ ทรั พ ยากรต่า ง ที่ ต้ อ งการแสดงผล
เป็ นการเพิ่มเนื ้อหา สื่อ มาซ้ อนทับ Trigger นันเอง
้ โดยสามารถนาภาพวิดีโอ ภาพนิ่ง โมเดล 3 มิติ
หรื อหน้ าเว็บมาใช้ งาน
3.3 การเพิ่ม Overlays
(1) เลือกไอคอน Overlays จากแถบเครื่ องมือด้ านขวา
(2) คลิก Add ในหน้ าต่าง Overlays ที่ปรากฏ
(3) ตังชื
้ ่อ Overlays
(4) เลือกประเภทของ Overlays ที่ต้องการ ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ ประกอบด้ วย
ภาพนิ่ง วิดีโอ และโมเดล 3 มิติ
(5) คลิก Browse เพื่ออัพโหลดไฟล์ขึ ้นไปเก็บไว้
จากข้ อมูลข้ างต้ นสรุปได้ ว่า Aurasma Application เป็ นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่ช่วย
อานวยความสะดวกในการสร้ าง สื่อ Augmented Reality โดยแสดงผลออกมาในรู ปแบบของ
การมีปฏิสมั พันธ์ออกทางหน้ าจอของโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบของภาพ 3มิติ สื่อ เสียง หรื อภาพ
ต่างๆ ซึ่ง เทคโนโลยี นีเ้ องมี ส่วนช่ว ยในการกระตุ้น และเร้ าความสนใจของนักเรี ยนจนนาไปสู่
การเรี ยนรู้ที่คงทนถาวรของผู้เรี ยน
การใช้ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการศึกษาของประเทศไทย
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี AR เข้ ากับชีวิตประจาวันใน
ลักษณะต่าง (ชวนพิศ จะรา. 2556) มากมาย ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ AR เข้ ากับการศึกษา
มี ก ารผลิ ต สื่ อ การสอนเป็ นหนัง สื อ 3 มิ ติ มี ภ าพ 3มิ ติ พุ่ ง ออกมา สามารถหมุ น ภาพ 3 มิ ติ
เพื่ อ ดูร อบๆ ได้ เป็ นสิ่ ง ที่ น่ า ดึ ง ดูด ใจผู้ เรี ย นเป็ นอย่ า งยิ่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ทางอุ ต สาหกรรม
เช่นการสร้ างสินค้ าของบริ ษัท BMW มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลย AR เข้ ามาในการเรี ยนรู้ขนตอน
ั้
การทางานต่างๆโดยให้ ใส่แว่นตาที่มีการจาลองขันตอนปฏิ
้
บตั ิจริ งเป็ นภพ 3 มิติ การประยุกต์ใช้
ทางด้ านการแพทย์ ใช้ เพื่อการจาลองการผ่าตัดที่สลับซับซ้ อน และเพื่อให้ มองเห็นภาพชัดเจน และ
สะดวกมากยิ่งขึ ้น เช่นภาพเสมือนจากการ X-Ray หรื อ อัลตราซาวด์ ให้ เห็นในเวลา Real time
นอกจากนันยั
้ งมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ และการโฆษณา เช่น การแทรกเทคโนโลยี
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AR ลงในนามบัตร เพื่อแสดงข้ อมูลติดต่อ รวมถึงแผนที่การเดินทางสู่ออฟฟิ สของเจ้ าของนามบัตร
เป็ นต้ น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ โดยมัลติมีเดีย (The Cognitive Theory of Multimedia Learning)
ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับ
นักเรี ยนที่ มีปัญหาด้ านการอ่าน จะกล่าวถึงทฤษฎี การเรี ยนรู้ โดยมัลติมีเดีย (The Cognitive
Theory of Multimedia Learning) ของ Mayer ที่ได้ รับการพัฒนามาจากทฤษฎี Dual Coding
ของ Pavio (Mayer. 2001 อ้ างถึง ในดวงฤดี ลาศุขะ และ วารุณี ฟองแก้ ว. 2553) ได้ อธิบายว่า
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์มีทงสิ
ั ้ ้น 3 ระบบ ประกอบด้ วย
1. ระบบรับความจาโดยประสาทความรู้ สึก (Sensory Memory) โดยปกติมนุษย์
จะต้ องรั บรู้ สิ่ งเร้ าผ่านประสาทด้ วยอวัยวะทัง้ 5 ตือ ตา ใช้ ในการมองดู หูใช้ ในการฟั ง จมูกใช้
ในการดมกลิ่น ลิ ้นใช้ สาหรับชิมรส และผิวหนังใช้ สาหรับรับความรู้ สึก เมื่อประสาทสัมผัสทัง้ 5
รับข้ อมูลมาในรู ปของภาพ หรื อเสียง สิ่งเหล่านันจะถู
้
กบันทึกอยู่ใน Sensory Register ซึ่งเป็ น
ความจาระบบแรก มีหน้ าที่เก็บข้ อมูลต่าง ในระยะเวลาอันสัน้ ประมาณ 1-3 วินาที เพื่อให้ มนุษย์
ได้ ตดั สินใจว่า จะให้ ความสนใจต่อหรื อไม่ ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ถูกส่งผ่านเครื่ องรับสัมผัสจะมีจานวน
มากเกินกว่าที่ ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ จะรั บไว้ ได้ ดังนัน้ ในกระบวนการบันทึกสัมผัส จะ ไม่รับ
ข้ อมูลไว้ ทงหมด
ั้
แต่จะเลือกรับข้ อมูล หรื อสิ่งเร้ าที่ตนรู้จกั หรื อมีความสนใจเท่านัน้
2. ระบบความจาในช่วงที่ทางานอยู่ หรื อช่วงสัน้ (Working Memory) เมื่อภาพและ
เสียงที่มนุษย์ได้ ตดั สินใจเลือกรับมา บางส่วนจะถูกบันทึกไว้ ใน Working Memory แล้ วจะมี
การจัดแจงภาพและเสียงย่อย ๆ เหล่านีเ้ ป็ นกลุ่มก้ อน ทาให้ เกิดความรู้ ในรู ปของภาพและเสียง
และเก็บไว้ ในความทรงจาระยะสัน้ ซึ่งจะอยู่ในระยะเวลาที่จากัด ซึ่งความจาระยะสันเป็
้ นการจา
เพียงแค่ชวั่ คราว และมีความจากัดโดยมีขีดจากัดสูงสุดของการจาข้ อมูลเดียว
3. ระบบความจาในระยะยาว (Long-Term Memory) ในขันตอนนี
้
้ ความรู้ที่เหลือมา
จากความจาระยะสันอาจจะเข้
้
าไปรวมกับความรู้เดิมในส่วนของความจาในระยะยาว หรื อไปรวม
กับ กลุ่ม อื่ น ๆ ดัง นัน้ การน าเสนอผ่ า นทางประสาทการรั บ รู้ การเห็ น ในรู ป ของตัว หนัง สื อ กับ
ภาพ และทางโสตประสาทในรู ปของเสียง จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ คาศัพท์ได้ ดีกว่าการนาเสนอ
เพียงวิธีเดียว
สรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ ผ่านมัลติมีเดีย คือการให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ผ่านภาพ และเสียงไป
พร้ อมกันเพื่อให้ ความรู้ ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ เข้ าไปถูกบันทึกอยู่ในความทรงจาระยะยาว ดังนันสื
้ ่อ
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เทคโทคโนโลยีโลกเสมื อนผสานโลกจริ ง ถื อเป็ นสื่อมัลติมีเดียอย่างหนึ่ง ที่มีการนาเสนอทัง้ ภาพ
และเสียงไปพร้ อม ๆ กัน ซึ่งผู้วิจยั คาดว่าผลของการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อเทคโนโลยีดงั กล่าวจะมีส่วน
ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ กับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี Augmented Reality
ชวนพิศ จะรา (2556) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการพัฒนาการเรี ยนด้ วยเทคโนโลยีผสาน
ความจริ ง ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้ กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริ มความสามารถทาง
ภาษาด้ านการฟั ง และการพูดของเด็ กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างความสามารถ
ทางด้ านภาษาด้ านการฟั งและการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ สูงขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า t-test เท่ากับ 16.76 ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อ
กิ จ กรรมการเรี ย นด้ ว ยเทคโนโลยี ผ สานความจริ ง ร่ วมกั บ หนัง สื อ นิ ท านสองภาษาโดยใช้
กระบวนการกลุม่ พบว่า ผู้เรี ยนมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น ระดับมากที่สดุ
สหพร ขวัญวิชา (2557) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการพัฒนาหนังสือคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาพความจริ งเสมือน เรื่ อง สัตว์ ผ่านแท็บเล็ต สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง จากเรี ยนด้ วยหนังสื อคาศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษภาพความจริ ง
เสมือน เรื่ อง สัตว์ ผ่านแท็บเล็ต สูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ (2557) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบชุดการเรี ยนการสอน
ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented Reality) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้ ววชุดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริ ง พยว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พรทิพย์ ปริ ยวาทิต (2558) ศึกษางานวิจยั เรื่ องผลของการใช้ บทเรี ยน Augmented
Reality Code เรื่ องคาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐาน สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
เทศบาล 2 วัดตานี นรสโมสร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้
คาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐานที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยน AR Code เรื่ องคาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐานระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าผลการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าผลการเรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้ คาศัพท์ของผู้เรี ยนด้ วยบทเรี ย น AR
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Code เรื่ องคาศัพท์ภาษาจีนพื ้นฐาน นักเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาจีน คิดเป็ น
ร้ อยละ 81.00
สุพฒ
ั น์ บุญอยู่ (2559) ศึกษางานวิจยั เรื่ องสื่อการสอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้ เรี ยนโดยใช้ สื่อการสอน
อุปกรณ์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง กว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
แบรี ร่า และคณะ (Barreira J.; et al. 2012) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง MOW เกมเพื่อ
การเรี ยนรู้ คาศัพท์ภ าษาต่างประเทศโดยใช้ เทคโนโลยีผสานโลกจริ ง กรณีตวั อย่าง การเรี ยนรู้ ชื่อ
สัตว์ ภ าษาอัง กฤษในระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยทดลองกับกลุ่ม นักเรี ยนชาวโปรตุเกสที่ เรี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยเปรี ยบเทียบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรี ยนที่ใช้ MOW และกลุ่มนักเรี ยนที่สอนด้ วยวิธี
ปกติ (ใช้ รูปภาพ) ผลการทดลองพบว่า คะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วย MOW และ
คะแนนก่อนเรี ยนนันสู
้ งขึ ้น โดยผลคะแนนเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 40 ในขณะเดียวกันคะแนนก่อนสอบ
และคะแนนหลังสอบของกลุม่ ที่ใช้ การสอนแบบดังเดิ
้ มนันเพิ
้ ่มสูงขึ ้น เพียงแค่ร้อยละ 29 เท่านัน้
จากงานวิจยั ข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ การใช้ เทคโนโลยี AR ในการบูรณาการเข้ ากับ
การเรี ยนการสอนนัน้ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนเพิ่ มสูงขึน้ กว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสอนอ่ านคาด้ วยวิธีโฟนิกส์
ความหมายของโฟนิกส์
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวกับการสอนอ่านค าด้ ว ยโฟนิก ส์ มี ผ้ ูใ ห้ ความหมาย
เกี่ ยวกับการสอนอ่านด้ วยโฟนิกส์ดงั นี ้โฟนิกส์ คือความเข้ าใจตัวอักษรแต่ละตัวว่าสามารถแทน
เสียงแต่ละตัวเสียง ตัวอักษร และเสียงเหล่านันมารวมจะเกิ
้
ดเป็ นคา(Cunningham Patricia M.;
และCunningham James W. 1992) ซึ่งอักษรแต่ละตัวจะมีเสียงที่สมั พันธ์ กนั ผู้อ่านจะต้ อง
เชื่ อมโยงความสัม พันธ์ ระหว่างรู ปกับเสี ยง เพื่ อนาความเชื่ อมโยงนัน้ ไปใช้ ในการถอดรหัสค า
และการสะกดคา(Spafford Carol A. 2005) การสอนด้ วยวิธีการโฟนิกส์นี ้ เป็ นการสอนนักเรี ยน
ให้ ใช้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าว เพื่อพัฒนาตนเองให้ ประสบความสาเร็ จในการอ่าน (Mesmer Heidi
Anne E.; และGriffith Priscilla L. 2005) นอกจากนัน้ สลาวิน (Slavin. 2003) ยังให้ ความหมาย
เพิ่มเติมของวิธีการสอนโฟนิกส์วา่ เป็ นวิธีการสอนอ่านประเภทหนึ่ง แต่แท้ จริ งแล้ ววิธีโฟนิกส์คือชุด
ในการสอนเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร อย่างไรก็ตาม
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การสอรสอนใด ๆ ที่เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรจะถูกเรี ยกว่า วิธีโฟนิกส์ (Phonics
Method) โดยการสอนที่เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรนันจะต้
้ องมีความรู้ทงในเรื
ั ้ ่ อง
ของการแยกเสี ยงและผสมเสี ยงเพื่ อให้ การอ่านและการเขี ยนเป็ นเรื่ องที่ ง่ายขึน้ สาหรั บผู้เรี ยน
ซึ่งการสอนดังกล่าวควรเริ่ มต้ นจากเสียงที่ง่ายไปเสีย งที่ยาก และผู้เรี ยนควรได้ รับการสอนด้ วย
วิธีโฟนิกส์อย่างน้ อย 20 นาทีตอ่ วัน จึงจะทาให้ การสอนมีประสิทธิภาพ(Hughes John M. 1972)
จากความดัง กล่ า วข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่ า โฟนิ ก ส์ คื อ วิ ธี ก ารสอนอ่ า นรู ป แบบหนึ่ ง
ในการสอนให้ นกั เรี ยนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และตัวอักษร เพื่อนาความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เชื่ อมโยงไปสู่การถอดรหัส คา และการสะกดคา และพัฒ นาด้ นการอ่านของตนเองให้ เป็ นผู้ที่
ประสบความสาเร็จในการอ่านต่อไป
ความสาคัญของโฟนิกส์
การที่นักเรี ยนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ อันเนื่องมาจากการที่นักเรี ยนไม่สามารถ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ซึง่ มีความเชื่อมโยงกับความตระหนัก และรับ รู้หน่วย
เสียง หมายความว่า การที่นกั เรี ยนจะเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงนัน้ นักเรี ยน
ต้ องมีความเข้ าใจก่อนว่า คาในภาษาพูดสามารถแยกออกเป็ นหน่วยเสียงเล็กๆ และสามารถ
เข้ าใจว่าหน่วยเสียงเล็กๆ สามารถนามารวมกันเป็ นคาที่มีความหมายได้ (Slavin Robert E.; et al.
1994) การสอนอ่านด้ วยโฟนิกส์เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการพัฒนาการอ่านเบื ้องต้ นให้ กบั นักเรี ยนที่
เพิ่งเริ่ ม หัดอ่าน การสอนแบบโฟนิกส์ นีย้ ังสามารถนาไปใช้ ในการสอนอ่าน หรื อเขี ยนสะกดคา
คาศัพท์ยากหรื อคาศัพท์ที่นกั เรี ยนไม่ค้ นุ เคยได้ อีกด้ วย ความสามารถในการอ่านคานั น้ นักเรี ยน
ต้ องมีความสามารถ 4 ประการได้ แก่ (1) ความสามารถในการวิเคราะห์คาเป็ นหน่วยเสียง (2)
ความเข้ าใจถึงจุดกาเนิดหน่วยเสียงในแต่ละคาว่าเสียงเริ่ มจากส่วนใด (3) ความสามารถใน
การตระหนักรู้ ว่าหน่วยเสียงใดต้ องแทนด้ วยตัวพยัญชนะใด และ (4) ความสามารถในการรับรู้
ตัว อัก ษร และหน่วยเสี ย งมี ความสม่ าเสมอในการออกเสี ย งไม่ทุก กรณี ถ้ านัก เรี ย นเรี ย นรู้ ถึ ง
ความสัม พันธ์ ระหว่างเสี ยงและตัวอัก ษรได้ ดี ก็ จ ะทาให้ นักเรี ยนกลายเป็ นผู้อ่านที่ ดีไ ด้ ดัง นัน้
นักเรี ยนจึงต้ องใช้ เทคนิคโฟนิกส์ไปปรับใช้ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จในการอ่าน (Carnine; et al.
2006 อ้ างถึงใน ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์. 2552 )
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การสอนอ่ านด้ วยวิธีโฟนิกส์
ไมล์เน (Milne. 2005) ได้ กล่าวถึงประเภทของการสอนโฟนิกส์ว่ามี 2 ประเภท ได้ แก่
การสอนออกเสียงแบบ Synthetic และการสอนออกเสียงแบบ Analytic ซึ่งมีลกั ษณะการสอน
ดังนี ้
1. Synthetic Phonics คือการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทังหมด
้
44 เสียง โดย
ให้ นกั เรี ยนดูความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่
ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการที่นกั เรี ยนถอดรหัสคาศัพท์ใหม่ที่นกั เรี ยนไม่ร้ ู จกั แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยน
บางคนมีปัญหาในการระบุหน่วยเสียงแต่ละหน่วยเสียงซึง่ เป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ของเสียง โดยเสียงที่
ได้ ออกมานันเป็
้ นหน่วยเสียงเทียมที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นหน่วยเสียง /b/ ไม่สามารถ
ออกเสียงด้ วยตัวของมันเองโดยปราศจากเสียง /uh/ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการจัดการ
เสียงแต่ละเสียงให้ สมั พันธ์กบั ตัวอักษรนันจะเป็
้
นตัวพยากรณ์ที่สาคัญในการทานายความสามารถ
ในการอ่านของนักเรี ยนในอนาคต
2. Analytic Phonics คือการสอนโดยใช้ ส่วนหนึ่งของคาศัพท์ที่เรี ยนรู้ไปแล้ วซึ่งถูก
เก็บไว้ ที่สมอง วิธีสอนแบบนี ้เป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถถอดเสียงคาศัพท์
ใหม่ ๆ ได้ ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนจะพัฒ นาทักษะนีใ้ นการรับรู้ การอ่านตอนแรก ๆ
การสอนโฟนิกส์แบบ Analytic นันสมองจะวาดรู
้
ปแบบของตัวอักษร หรื อความสัมพันธ์ของเสียงที่
พบในคาศัพท์ที่เรี ยนมาแล้ วในตอนต้ น สมองจะทาการวิ เคราะห์คาศัพท์ใหม่แล้ วเทียบกับรูปแบบ
ของคาศัพท์ที่ผ่านมา นอกจากนี ้การสอนโฟนิกส์แบบ Analytic ยังลดการทางานของความจาอีก
ด้ วยโดยการเชื่อมโยงเสียงที่เคยอ่านผ่านมาแล้ วเข้ าด้ วยกัน ตัวอย่างเช่น การถอดรหัสเสียงของคา
ว่า ‚crash‛ จะได้ วา่ /cr/ /ash/ เพราะรูปแบบของตัวอักษรมีมาจากคาศัพท์คาอื่น เช่น crab crane
หรื อ cash เป็ นต้ น ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นจึงทาให้ นกั เรี ยนสามารถออกเสียงได้ ง่ายขึ ้น ในขณะที่
การสอนโฟนิกส์แบบ Synthetic ต้ องใช้ กระบวนการมากกว่าในการถอดรหัสเสียง เช่น ‚crash‛
จะต้ องถอดเสียงเป็ น /c/ /r/ /a/ /sh/ เป็ นต้ น
ส่วนการศึกษาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ (NSW Department of Education and
Training Learning and Development. 2009) ได้ กล่าวถึงวิธีการสอนโฟนิกส์ไว้ ว่ามี 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ Modeled, Guided และ Independent มีรายละเอียดดังนี ้
1. การสอนแบบ Modeled คือการสอนที่ครูเป็ นตัวแบบในการออกเสียงตัวอักษร
ครู จะใช้ วิธีการสอนแบบ Modeledนี ้ เมื่อนักเรี ยนต้ องเรี ยนเสียงใหม่ของพยัญชนะ โดยครู จะเป็ น
ผู้ออกเสียงนา สาธิตวิธีการออกเสียง เป็ นตัวแบบ และอธิบายทักษะโฟนิกส์ตา่ งๆ เพื่อให้ นกั เรี ยน
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เรี ยนรู้การออกเสียง นอกจากนันครู
้ จะต้ องกระตุ้นนักเรี ยนเกี่ยวกับความรู้พื ้นหลังเกี่ยวกับโฟนิกส์ที่
นักเรี ยนเคยทราบมาก่อน หรื อแนะนาเสียงของอักษรตัวใหม่ให้ นกั เรี ยน ตัวอย่างเช่น ครู พดู ว่า ‚นี่
คือตัว ‚a‛ ออกเสียงว่า /a/ และนี่คือตัว ‚m‛ ออกเสียงว่า /m/ ถ้ าเอาตัวอักษร2ตัวมารวมกันจะเกิด
เสียง /a/-/m/ เป็ นคาว่า am‛
2. การสอนแบบ Guided คือการสอนที่ครู ยังเป็ นคนนาในการออกเสียงเช่นเดิม
แต่เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมมากยิ่งขึน้ ในการสอนเสียงพยัญชนะใหม่ๆที่เกิดขึ ้นระหว่าง
การสอนแบบ Modeled โดยครู จ ะเป็ นผู้อ ธิ บ ายการออกเสี ย ง หรื อ ช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นใน
การออกเสียงไปทีละลาดับขันเพื
้ ่อให้ นกั เรี ยนออกเสียงได้ ถกู ต้ อง แก้ ไขการออกเสียงที่ผิดแล้ วให้ ผล
แก้ ไข้ ที่ถกู ต้ องทันทีกบั นักเรี ยน
3. การสอนแบบ Independent คือการสอนที่ครู ใช้ เมื่อครู มองเห็นแล้ วว่านักเรี ยน
พร้ อมที่ จ ะประยุก ต์ เ สี ย งของพยัญ ชนะต่า งๆได้ แ ล้ ว ด้ ว ยตัว เอง ซึ่ ง ครู จ ะมอบหมายงานที่ มี
ความแตกต่างกันให้ นกั เรี ยน และเพิ่มโอกาสให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สงั เกตการออกเสียง และควบคุม
การออกเสี ยงของตนเอง นักเรี ยนจะต้ องแสดงให้ ครู เห็นว่า นักเรี ยนสามารถจะถ่ายโอนเสี ยง
โฟนิกส์ที่ได้ เรี ยนมาเข้ าสูส่ ถานการณ์ หรื อบริบทได้ จริง
ฮิวจ์ (Hughes. 1972) แนะนาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้โฟนิกส์ไว้ ว่า นักเรี ยนจะต้ องระลึก
หรื อจดจาถึงความแตกต่างของรูปร่างตัวอักษรให้ ได้ ก่อน ซึ่งนักเรี ยนสามารถฝึ กได้ หลากหลายวิธี
เช่นอ่านหนังสือตัวอักษร เล่นตัวอักษรไม้ จับคูต่ วั อักษรที่เหมือนกัน ลากนิ ้วชี ้ไปตามตัวอักษรที่ทา
มาจากทรายและกาว เป็ นต้ น ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นนันเป็
้ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้เพื่อการอ่าน
การสอนโฟนิกส์นนั ้ ครูจะสอนคาศัพท์นกั เรี ยนโดยอิงคาศัพท์ที่นกั เรี ยนพบเจออยู่บอ่ ยครัง้ เมื่อจะ
สอนการอ่านนักเรี ยนนัน้ ครู จะต้ องให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากคาศัพท์ทงค
ั ้ าก่อน เช่น ครู จะสอนคาว่า
‚dog‛ ครูจะต้ องให้ นกั เรี ยนดูคาศัพท์เต็มก่อน จากนันจึ
้ งค่อยสอนเสียงพยัญชนะ /d/ /o/ /g/ แต่ละ
ตัวตามทีหลัง เพราะระยะเริ่ มแรกของการสอนอ่านนัน้ คาว่า dog จะมีความหมายมากกว่าเสียง
ตัวอักษร 3 ตัวที่ถูกสร้ างขึ ้นเป็ นเสียงคาว่า dog นอกจากนันการจะเรี
้
ยนโฟนิกส์ให้ ได้ ดี นักเรี ยน
จะต้ องมีคาศัพท์ที่นักเรี ยนพบเจอประจาอยู่จานวนหนึ่งก่อน แล้ วครู จึงค่อยดึงความสนใจของ
นักเรี ยนไปยังเสียงของพยัญชนะแต่ละตัว สาเหตุที่ต้องสอนเสียงแต่ละเสียงควบคูไ่ ปกับคาศัพท์ทงั ้
คาเพราะว่าเสียงของพยัญชนะแต่ละตัวนันเกิ
้ ดเสียงที่ไม่แน่นอน ยกเว้ นการออกเสียงในแต่ละคาที่
พยัญชนะเหล่านันไปปรากฏจะมี
้
เสียงที่แตกต่างกันไปตามตาแหน่งของพยัญชนะ เช่น พยัญชนะ
‘a’ จะมีเสียงที่แตกต่างกันเมื่อปรากฏอยู่ในคาที่ตา่ งกัน เช่น ‘cat’ ‘ate’ ‘water’ ‘ care’ ‘are’ ‘was’
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หรื อ ‘about’ เป็ นต้ น หรื อพยัญชนะ ‘s’ เช่นออกเป็ นเสียง /z/ ในคาว่า ‘is’ ออกเป็ นเสียง /sh/ ในคา
ว่า ‘sure’ ออกเป็ นเสียง /s/ ในคาว่า ‘bus’ หรื อไม่ออกเสียงเลยในคาว่า ‘island’ เป็ นต้ น
คณะกรรมการการอ่านแห่งชาติของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (National Reading
Panel. 2000) ได้ วิเคราะห์เชิงอภิมานในหัวข้ อวิธีการสอนโฟนิกส์ ได้ ข้อสรุปดังต่อไปนี ้
1.) การสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์หรื อวิธีที่เป็ นระบบจะช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนอ่านด้ วยวิธีอื่นๆที่ไม่เป็ นระบบ หรื อที่ไม่ใช่วิธีการโฟนิกส์
2.) ในการส่งเสริ มการอ่านวิธีการโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนอ่าน
แบบอื่นๆที่ไม่เป็ นระบบ
3.) การสอนโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อครูสอนกับนักเรี ยนกลุม่ เล็ก
4.) การสอนโฟนิกส์ควรสอนนักเรี ยนตังแต่
้ ชนั ้ อนุบาล เพื่อเป็ นพื ้นฐานความรู้ ของ
นักเรี ยนในการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงในขันต่
้ อไป
5.) การสอนอ่านอย่างเป็ นระบบด้ วยวิธีโฟนิกส์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอน
อ่านด้ วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช้ การสอนแบบโฟนิกส์ ในการป้องกันปั ญหาด้ านการอ่านสาหรับนักเรี ยน
ที่มีภาวะเสี่ยงด้ านการอ่าน และช่วยในการแก้ ปัญหานักเรี ยนที่บกพร่องด้ านการอ่าน
6.) การพัฒนาทักษะด้ านการอ่านคา และการพัฒนาการอ่านเพื่ อความเข้ าใจ เกิด
จากการสอนด้ วยวิธีการโฟนิกส์ มากกว่าการสอนอ่านอย่างอื่นที่ไม่เป็ นระบบ
7.) การสอนอ่านด้ วยวิธีการโฟนิกส์มีประโยชน์ตอ่ นักเรี ยนทุกคน และทุกระดับ
8.) นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีการโฟนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูงกว่า
นักเรี ยนที่ไม่ได้ เรี ยนการอ่านด้ วยวิธีการโฟนิกส์ ซึง่ รวมถึงการสอนภาษาแบบองค์รวม
9.) การสอนอ่านโดยวิธีโฟนิกส์ ช่วยพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนให้ เห็นได้ อย่าง
ชัดเจน เมื่อมีการฝึ กปฏิบตั อิ ย่างเข้ มงวดเท่านัน้
10.) การสอนอ่านโดยวิธีการโฟนิกส์ ต้ องนาไปบูรณาการกับการสอนอ่านด้ วยวิธีอื่น
ด้ วย
คาลูเจอร์ และโคลสัน (Polloway; Patton; & Serna. 2005; citing Kaluger ;&
Kolson. 1969) ได้ เสนอขันตอนในการสอนอ่
้
านด้ วยวิธีโฟนิกส์ 6 ขันตอน
้
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ขันน
้ า
1.1. ครูเขียนตัวอักษร t
1.2. หลังจากนันครู
้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนเสียงพยัญชนะตัวนี ้
1.3. ครูเขียนคา 3-4 คาที่ขึ ้นต้ นด้ วยตัว t ซึง่ เป็ นคาที่นกั เรี ยนเคยเห็นมาก่อนแล้ ว
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1.4. ครูอา่ นคาออกเสียงโดยเน้ นที่เสียง /t/
1.5. ครูให้ นกั เรี ยนหาคาที่ขึ ้นต้ นด้ วย t มาเพิ่มเติม
1.6. หลังจากนันครู
้ เขียนคาที่นกั เรี ยนเพิ่มเติมลงในรายการคา และขีดเส้ นใต้ ตวั t
2. ขันสั
้ งเกตและรู้จกั คา
2.1. ครูให้ นกั เรี ยนมองดูคาทังหมด
้
และให้ นกั เรี ยนสังเกตว่าคาเหล่านันมี
้ อะไรที่
เหมือนกัน
2.2. ครูให้ นกั เรี ยนออกเสียงตัวอักษร t ที่นกั เรี ยนได้ ยินเสียงจากคาว่า tent
2.3. ครูอ่านคาในรายการอีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมทังชี
้ ้ที่ตวั t ในคาแต่ละคา โดยออก
เสียงของตัว t และอ่านคา
3. การชี ้นาทางสายตา
3.1. ครูแจกบัตรสี่เหลี่ยมขนาด 3 นิ ้ว ให้ นกั เรี ยนคนละใบ
3.2. ครูให้ นกั เรี ยนวาดรูปเต้ นท์ และเขียนอักษรตัว t ลงบนบัตร
4. ขัน้ สัง เคราะห์ ครู ให้ นักเรี ยนทากิ จ กรรมที่ให้ นักเรี ยนมี โอกาสได้ ใช้ ความรู้ ที่
เรี ยนไปแล้ ว
5. ขันเสริ
้ มเน้ นย ้าให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนจนคล่องแคล่ว
5.1. ครูให้ นกั เรี ยนฝึ กฝนโดยครูให้ คาแนะนา
5.2. ครูให้ นกั เรี ยนเขียนคา และพยางค์ตามที่ครูบอก ซึ่งมีอกั ษรตัวใหม่ที่เรี ยนไป
แล้ วประสมอยูด่ ้ วย
6. ขันทบทวน
้
6.1. ครูทบทวนตัวอักษร และเสียงว่าตัวอักษร t มีเสียง /t/ ในคาว่า tent
6.2. ครูให้ นกั เรี ยนยกตัวอย่างคาที่ขึ ้นต้ นด้ วยตัว t เพิ่มเติม
การสอนระบบเสียงภาษาอังกฤษด้ วยวิธีการโฟนิกส์
ระบบเสียงภาษาอังกฤษนันมี
้ ทงสิ
ั ้ ้น 41 เสียง ประกอบด้ วยหน่วยเสียงสระ 16 เสียง
และหน่วยเสียงพยัญชนะจานวน 25 เสียง (Sue Watson. 2018)
1.) หน่วยเสียงพยัญชนะ (Consonant Sounds)
หน่วยเสียงในพยัญชนะมีความสม่าเสมอมากกว่าหน่วยเสียงในสระ ตัวอย่างเช่น
หน่วยเสียง /d/ มักจะมีรูปตัว d เสมอ เป็ นต้ น บางหน่วยเสียงเกิดจากการนาอักษรมาเรี ยงต่อกัน
เรี ยกว่า ทวิอกั ษร (Diagraph) ตัวอย่างเช่น shoe หรื อ church เป็ นต้ น ส่วนหน่วยเสียงอีก 4 ตัวมัก
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สอนหลังจากนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้เสียงอื่นๆไปแล้ วได้ แก่ c = /s/, g = /j/, qu = /kr/, และ x = /s/
หน่วยเสียงพยัญชนะที่ควรเริ่มสอนอ่านนักเรี ยนมีดงั ต่อไปนี ้
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
ทวิอกั ษร (Digraph) ที่ใช้ สอนนักเรี ยนควรเริ่มดังนี ้
ch =
/ch/ chip
sh =
/sh/ ship
th =
/th/ thumb
th =
/th/ this
wh =
/w/ where
2.) หน่วยเสียงพยัญชนะที่ไม่ตรงตามตัวอักษร
หน่วยเสียงพยัญชนะที่ไม่ตรงตามตัวอักษร หมายถึง ตัวอักษรที่สามารถอ่านออก
เสียงได้ มากกว่า 1 เสียงในบริบทคาที่แตกต่างกัน ประกอบด้ วย ตัวอักษร C สามารถอ่านออกเสียง
เป็ น /k/ และ /s/ เช่นคาว่า cake และ city ตัวอักษร G สามารถแทนหน่วยเสียง /g/ และ /j/ เช่นคา
ว่า god และ George ซึ่งโดยปกติแล้ ว ตัวอักษร C ที่ออกเสียง /k/ และตัวอักษร G ที่ออกเสียง /g/
จะถูกใช้ แทนมากกว่า
ครูควรสอนกฎต่อไปนี ้แก่นกั เรี ยน
(1) ตัวอักษร g ใช้ แทนหน่วยเสียง /j/ เมื่อตามด้ วยสระ e, i หรื อ y เช่นคาว่า giant,
gem และ gym (ยกเว้ นคาต่อไปนี ้ geese, get, girl และ give)
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(2) ตัวอักษร g ใช้ แทนหน่วยเสียง /g/ เมื่อตามด้ วยสระ a, o หรื อ u เช่นคาว่า gave,
got หรื อ gay
(3) ตัวอักษร c ใช้ แทนหน่วยเสียง /k/ เมื่อตามด้ วยสระ a, o หรื อ u เช่นคาว่า can,
cold หรื อ cup
(4) ตัวอักษร c ใช้ แทนหน่วยเสียง /s/ เมื่อตามด้ วยสระ e, i หรื อ y เช่นคาว่า cent,
circus หรื อ cycle
3.) หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล ้า
ในภาษาอังกฤษ กลุ่มหน่วยเสียงพยัญชนะควบกลา้ เกิดขากการสะกดด้ วยอักษร
มากกว่า 2 ตัวขึ ้นไปแล้ วออกเสียงพร้ อมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กลุม่ หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล ้าของ L
bl (black)
cl (click)
gl (glass)
pl ( plump) sl (slap)
กลุม่ หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล ้าของ R
br (bring)
cr (crab)
fr (free)
gr (grass) pr (prize)
tr (try)
กลุม่ หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้ าของ 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)
กลุม่ หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล ้าอื่น ๆ
tw (twelve) qu (queen)
4.) หน่วยเสียงสระ
หน่วยเสียงสระในภาษาอังกฤษมีทงหมด
ั้
21 เสียง ประกอบด้ วยสระเสียงสัน้ สระ
เสียงยาว สระอื่น ๆ และสระที่มีเสียง r ในทางภาษาศาสตร์ สระที่มีเสียง r ไม่ได้ จดั อยู่ในจาพวก
เสียงสระ แต่ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยธรรมเนียมนิยม สระที่มี r ถูกจัดอยู่ในจาพวกเสียง
สระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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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.) สระอื่นๆ
/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.) สระที่มีเสียง R
/ar/ car, star, heart
/air/ hair, fair, bear
/eer/ deer, ear, cheer
/ir/ sir, her, bird
/or/ door, for, four
การตระหนักรั บรู้ หน่ วยเสียง (Phonemic Awareness)
คือ การที่นกั เรี ยนได้ ยิน และสามารถเล่นกับหน่วยที่เล็กที่สดุ ของเสียง(Phonemes)
ในแต่ละคา หรื อแต่ละพยางค์ได้ ซึ่งทักษะที่สาคัญในการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงนัน้ มี 2 ทักษะ
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ที่สาคัญได้ แก่ การแยกพยางค์ (Segmenting) และการรวมเสียง (Blending) กล่าวคือ การแยก
พยางค์ คือ การแบ่งคาศัพท์ออกเป็ นส่วนๆตามเสียงของพยัญชนะในคานัน้ ๆ และการรวมเสียง
คือ การพูดคาศัพท์นนออกมาหลั
ั้
งจากที่ได้ ยินแต่ละเสียงของพยัญชนะในคานันๆ
้ ยกตัวอย่างเช่น
คาว่า fish นักเรี ยนสามารถแยกคาออกเป็ นหน่วยเสียงได้ คือ f –i – sh และนักเรี ยนสามารถจะพูด
คาว่า fish ออกมาได้ เลยหลังจากได้ ยินการสะกดแต่ละหน่วยเสียงออกมา ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงจาเป็ น
ที่ จ ะเรี ย นรู้ ทัก ษะเหล่า นี เ้ พื่ อ เชื่ อ มโยงระหว่า งเสี ย งของค าศัพ ท์ กับ รู ป ค าศัพ ท์ ห รื อ พยัญ ชนะ
เนื่องจากเด็กอีกหลายคนที่มีภาวะเสี่ยงด้ านการอ่าน หรื อมีความบกพร่องทางการด้ านการอ่านนัน้
ไม่ มี ทัก ษะในการตระหนัก รั บ รู้ หน่ ว ยเสี ย ง ดัง นัน้ การสอนโฟนิ ก ส์ จึ ง เป็ นทางออกที่ ส าคัญ
ในการแก้ ไข และช่วยเหลือปั ญหานี ้ (Osewalt Ginny. 2016)
มีงานวิจยั จานวนมากได้ กล่าวว่าการตระหนักรับรู้ หน่วยเสียงเป็ นปั ญหาหลัก และ
เป็ นปั ญหาที่สาคัญที่สดุ สาหรับปั ญหาทางด้ านการอ่าน (De Groot Barry J. A.; และคนอื่น ๆ.
2017) โดยงานวิจัยระบุว่าการตระหนักรับรู้ หน่วยเสี ยงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในการทานาย
ความสามารถในการอ่านคาเดี่ยวของนักเรี ยน ซึ่งอย่างน้ อยที่สดุ นักเรี ยนต้ องสามารถอ่านได้ ตงแต่
ั้
ชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น ยกเว้ นนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ความตระหนักรับรู้ หน่วยเสียง
นอกจากจะเป็ นตัว ท านายความสามารถในการอ่ า นค าแล้ ว ยัง เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ น าไปสู่
ความสามารถในการสะกดคา เนื่องจากนักเรี ยนต้ องมีความตระหนักว่าคาต้ องประกอบด้ วยเสียง
ต่าง ๆ ที่ใช้ อกั ษรแทนเสียง ดังนันถ้
้ านักเรี ยนไม่มีความตระหนักและรับรู้หน่วยเสียง นักเรี ยนจะไม่
สามารถเรี ยนเสียงของตัวอักษรและไม่เข้ าใจคาที่จะต้ องอ่านพบ
ปั จ จุบัน มี ก ารศึก ษาวิ จัย มากมาย โดยเฉพาะเรื่ อ งการตระหนัก รั บ รู้ หน่ว ยเสี ย ง
ที่ชี ใ้ ห้ เห็นว่า ความบกพร่ องในการรั บรู้ หน่วยเสี ยงเป็ นปั จจัยส าคัญที่ ส่ง ผลต่อปั ญหาทางด้ าน
การอ่าน โดยทัว่ ไปเด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่านมักมีความยากลาบากในการประมวลข้ อมูลในระบบ
เสียง ซึง่ พบว่ามีข้อจากัด ซึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาในด้ านของการตระหนักรับรู้ระบบเสียงในภาษา
แนวทางในการสอนความตระหนักและรั บรู้ หน่ วยเสียง
เบนเดอร์ (Bender. 1987 อ้ างในศิริพนั ธ์ ศรี วันยงค์. 2552) ได้ เสนอแนวทาง
การสอนความตระหนักและรับรู้เสียง โดยมีแนวทางการสอนที่สามารถสรุปพอสังเขปได้ ดงั นี ้
1. คานึงถึงลาดับขันของทั
้
กษะความตระหนักและรับรู้ หน่วยเสียง นักเรี ยนบางคน
สามารถรู้จกั ความแตกต่างของหน่วยเสียง แต่ไม่สามารถนาเสียงต่างๆ เข้ ามารวมกันได้ ในขณะที่
มีนักเรี ยนบางส่วนสามารถรวมเสียงต่างๆได้ แต่ไม่สามารถแยกเสียงออกจากคาได้ ซึ่งทักษะ
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ดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
้ ความสาคัญ ต่อการพัฒนาการอ่าน ดังนันครู
้ จึงจาเป็ นต้ องทราบปั ญหาของ
นักเรี ยนแต่ละคน เพื่อจะได้ จดั การเรี ยนการสอนให้ เหมาะสม
2. สอนทักษะในการตระหนักและรับรู้ หน่วยเสียงเป็ นทักษะเฉพาะ นักเรี ยนที่ มี
ปั ญ หาในการอ่านต้ องการฝึ กทักษะนี เ้ พี ยงอย่า งเดี ยวเท่านัน้ หรื อ อาจฝึ กร่ วมกับวิธี ก ารสอน
แบบโฟนิกส์ ครูควรตระหนักด้ วยว่านักเรี ยนบางคนไม่ประสบผลสาเร็ จในการอ่านเนื่องจากว่าครู
สอนโดยใช้ วิธีโฟนิกส์ทนั ที
3. สอนเฉพาะหน่วยเสียง บางครัง้ ในชัว่ โมงการสอนความตระหนักและรับรู้ หน่วย
เสียงครู อาจสอนชื่อของตัวอักษรแทนที่จะสอนหน่วยเสียงนัน้ ดังนัน้ ครู ควรเขี ยนหน่วยเสียงอยู่
ระหว่างเส้ นเอียงสองเส้ นในแผนการสอน เช่น /h/ /a/ /t/ เพื่อให้ ครู ระลึกว่าต้ องสอนเพียงระดับ
หน่วยเสียงเท่านัน้
4. ควรสอนการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงทุกระดับชัน้ เนื่องมาจากงานวิจยั ส่วนใหญ่
จะศึกษาในระดับก่อนวัยเรี ยนหรื อระดับประถมเท่านัน้ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ วนักเรี ยนที่มีปัญหา
ในการอ่านยังมีในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาอีกด้ วย
จากแนวทางการสอนการตระหนักและรับรู้หน่วยเสียงข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ครูควรเลือก
สอนเฉพาะหน่วยเสียงเท่านัน้ เพื่ อให้ นักเรี ยนเกิ ดความคุ้นชิ นกับเสี ยงของพยัญชนะเสี ยก่อน
จากนันครู
้ ค่อยสอนอ่านคาด้ วยวิธีการโฟนิกส์ให้ กับนักเรี ยน วิธีการนี ้จะช่วยพัฒนาการอ่านของ
นักเรี ยนให้ ดีมากขึ ้น
คณะกรรมการการอ่านแห่งชาติของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (National Reading
Panel. 2000) ได้ เสนอการพัฒนาการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงผ่านทางการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. การฝึ กให้ นักเรี ยนแยกหน่วยเสียง ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องตระหนักรู้ ถึงเสียงเดี่ยวใน
คาศัพท์แต่ละคา ตัวอย่างเช่น /p/ เป็ นเสียงพยัญชนะตัวแรกของคาว่า paste เป็ นต้ น
2. การระบุหน่วยเสียง ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องตระหนักรู้ถึงเสียงทัว่ ไปในคาต่างๆกัน เช่น
จงยกตัวอย่างคาที่ขึ ้นต้ นด้ วยเสียง /b/ bike, boy, bell เป็ นต้ น
3. การแยกประเภทหน่วยเสียง นักเรี ยนจะต้ องตระหนักรู้ ถึงเสียงของคาศัพท์ที่ตา่ ง
จากคาศัพท์คาอื่น ยกตัวอย่างเช่น คาศาท์คาใดไม่เข้ าพวก bus, bug, rug เป็ นต้ น
4. การรวมหน่วยเสียง ซึง่ นักเรี ยนจะต้ องฝึ กการฟั งเสียงตามลาดับของเสียงพูดในแต่
ละเสียงแล้ วค่อยๆรวมเสียงเป็ นคาศัพท์หนึง่ คา เช่น /s/ /k/ /u/ /l/ ได้ เป็ นคาว่า school เป็ นต้ น
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5. การแยกหน่วยเสียง ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องแยกคาศัพท์ออกเป็ นหน่วยเสียง โดยการ
ออกเสียง หรื อการใส่เครื่ องหมายระบุตาแหน่งของเสียง ยกตัวอย่างเช่น คาว่า ship มีกี่หน่วยเสียง
เป็ นต้ น
6. การลบหน่วยเสียง ซึง่ นักเรี ยนจะต้ องตระหนักรู้ว่าคาศัพท์ที่ยงั เหลืออยู่จากการตัด
เสียงออกบางเสียง จะอ่านว่าอย่างไร เช่น smile เมื่อตัด /s/ ออกจะอ่านว่า mile เป็ นต้ น
จากกระบวนการข้ างต้ นมีนกั วิจยั หลายคนใช้ ขนตอนดั
ั้
งกล่าวในการประเมินนักเรี ยน
ว่านักเรี ยนมีความรู้ในการตระหนักรู้หน่วยเสียงอยูม่ ากน้ อยเพียงใดก่อนที่จะฝึ กการอ่าน
การสอนความตระหนักและรั บรู้ เสียงโฟนิกส์
เอลเดรดจ์ (Eldredge. 2005 อ้ างในศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์. 2552) ได้ เสนอกิจกรรม
เพื่อการสอนความตระหนักรับรู้เสียง ดังต่อไปนี ้
1.) ความสามารถในการผสมหน่วยเสียง ตัวอย่างการสอน เช่น
1.1 ครูให้ นกั เรี ยนรวมเสียง /ba/ และ /k/
1.2 ครูให้ นกั เรี ยนรวมเสียง /b/ และ /ak/
1.3 ครูให้ นกั เรี ยนรวมเสียง /b/ /a/ และ /k/
2.) ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรในคา เช่น
2.1 ครูวางรูปภาพสามรูปต่อหน้ านักเรี ยนและให้ นกั เรี ยนชี ้ที่รูปที่ขึ ้นต้ นด้ วย /t/
2.2 ครูบอกให้ นกั เรี ยนบอกคาที่ขึ ้นต้ นด้ วยเสียง /t/
2.3 ครูวางรูปภาพสามรู ปต่อหน้ านักเรี ยน และให้ นกั เรี ยนชี ้ไปยังรูปที่มี เสียง /u/
อยูต่ รงกลาง
2.4 ครูบอกให้ นกั เรี ยนบอกคาที่มีเสียง /u/ อยูต่ รงกลาง
3.) ความสามารถในการแยกหน่วยเสียงบางหน่วยเสียง ตัวอย่างการสอน เช่น
3.1 ครูบอกนักเรี ยนว่าเสียงแรกของคาว่า top คือเสียง t-t-top ให้ นกั เรี ยนบอกว่า
เสียงแรกของคา cat คืออะไร
3.2 ครูบอกนักเรี ยนว่าเสียงแรกของ man คือ /m/ ให้ นกั เรี ยนบอกเสียงแรกของ
no คืออะไร
3.3 ครูบอกนักเรี ยนว่า เสียงตรงกลางคาว่า top คือ /o/ ให้ นกั เรี ยนบอกเสียงตรง
กลางของคาว่า man
4.) ความสามารถในการแยกหน่วยเสียงทังหมดในค
้
า ตัวอย่างการสอน เช่น
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4.1 ครูบอกนักเรี ยนให้ ฟังคา so โดยแยกเป็ นเสียง /s/ และ/o/ หลังจากนันครู
้ ให้
นักเรี ยนแยกเสียงคาว่า up
4.2 ครูบอกนักเรี ยนให้ ฟังคาว่า dog โดยแยกเป็ นเสียง /d/ /o/ /g/ หลังจากนันครู
้
ให้ นกั เรี ยนแยกเสียงของคาว่า cat
5.) ความสามารถในการนับหน่วยเสียง ตัวอย่างการสอน เช่น
5.1 ครูให้ นกั เรี ยนฟั งคาว่า go โดยแยกเป็ นเสียง /g/ และ/o/ และให้ นกั เรี ยนนับ
จานวนหน่วยเสียงที่ได้ ยิน
5.2 ครูให้ นกั เรี ยนนับหน่วยเสียงจากคาบอกของครู me
6.) ความสามารถในการลด เพิ่ม และแทนเสียง ตัวอย่างการสอน เช่น
6.1 ครูให้ นกั เรี ยนพูดคาว่า tan โดยตัดเสียงต้ นคาคือ /t/
6.2 ครูให้ นกั เรี ยนพูดคาว่า tan โดยตัดเสียงท้ ายคาคือ /n/
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการสอนอ่ านด้ วยวิธีโฟนิกส์
น า้ ทิ พ ย์ ขจรบุ ญ (2553) วิ จัย เรื่ อ งการใช้ วิ ธี ก ารสอนโฟนิ ก ส์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การออกเสียงและความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 การวิจยั ในครัง้ นี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการออกเสียงและความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนก่อนและ
หลังได้ รับการสอนด้ วยวิธีโฟนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนปริ นส์
รอแยลวิทยาลัย จานวน 15 คน เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ ประกอบด้ วย แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยใช้ วิธีสอนโฟนิกส์ จานวน 6 แผน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบวัดการออก
เสียงภาษาอังกฤษ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคารู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอน
ด้ วยวีธีสอนโฟนิกส์ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั สรุปได้ ว่า นักเรี ยนสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ ถกู ต้ องมากขึ ้นหลังได้ รับการ
สอนด้ วยวิธีโฟนิกส์ และนักเรี ยนมีความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นหลังได้ รับการสอนโฟนิกส์
วนิดา โนนคา (2554) วิ จัยในหัวข้ อเรื่ อง ผลการใช้ วิธี การสอนแบบโฟนิกส์ ที่ มี
ต่อ ความสามารถในการอ่านและความคงทนในการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1
ที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ โรงเรี ย นศรี จัน ทร์ วิ ท ยาคม รั ช มัง คลาภิ เ ษก จัง หวัด เพชรบูร ณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ (1) สร้ างแบบฝึ กการอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนศรี จนั ทร์ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ (2)
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ที่
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ได้ รั บ การสอนด้ ว ยวิ ธี โ ฟนิ ก ส์ ก่ อ นและหลัง เรี ย น และ (3) ศึกษาความคงทนในการเรี ย นรู้
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการสอนด้ วยวิธีโฟนิกส์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จ านวน 11 คน ได้ มาโดยวิธีแบบสุ่มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธี การสอนแบบโฟนิกส์ แบบฝึ กการอ่านโดยวิธีการสอนแบบ
โฟนิกส์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านคาสามารถในการอ่าน สถิ ติที่ใ ช้ ในการวิเ คราะห์ ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่บงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเครื่ องหมาย โดยผลการวิจยั พบว่า (1)
ประสิทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์สาหรับนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีปัญหา
ในการเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพ 88.00/87.62 (2) ความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนที่มีปั ญหา
ทางการเรี ยนรู้ หลัง เรี ยนสูง กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05 และ (3) หลังจากได้ รับ
การสอนด้ วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ มีความคงทนในการเรี ยนรู้
โดยดูจากค่าเฉลี่ยของผลคะแนนที่ไม่ซ ้าไม่ตา่ งกัน
เรมิกา กุลาตี (2558) ได้ ศึกษาการใช้ การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและความรู้คาศัพท์ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้ วิธีการสอนแบบโฟนิกส์
และ ศึ ก ษาความรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ยน หลั ง การใช้ การสอนแบบโฟนิ ก ส์
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กนั แปซิฟิก จานวน
15 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย แผนการสอนโดยการใช้ การสอนแบบโฟนิกส์
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่แบบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านคาสามารถในการออก
เสียงภาษาอังกฤษ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านคารู้ คาศัพท์หลังจากเสร็ จสิ ้นการสอน สาหรับ
การวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ผู้วิ จัย ใช้ ก ารหาค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่า ร้ อยละ โดย
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังการใช้ การสอนแบบโฟนิกส์
มีคะแนนความสามารถในการออกเสียงผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลัง
การใช้ การสอนแบบโฟนิกส์ พ บว่านักเรี ยนมี คะแนนความรู้ คาศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษผ่านเกณฑ์ ที่
กาหนด
ไพรส์ ชานนอน (2015) ได้ วิจยั เรื่ อง ผลของการสอนโฟนิกส์ด้วยวิธี Explicit Phonics
ส่ง ผลต่อ คะแนนความพร้ อมด้ า นการอ่า นของนักเรี ย นระดับชัน้ อนุบ าล โดยจุด ประสงค์ ข อง
งานวิจยั เพื่อศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมฝึ กอ่านชื่อว่า Ten Minutes Phonics และเปรี ยบเทียบ
ผลกับนักเรี ยนที่ใช้ วิธีการสอนโฟนิกส์แบบบูรณการ กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากโรงเรี ยนในแทบชานเมือง
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ของแอตแลนตา จานวน 120 คน โดยแบบแผนการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลอง ผู้วิจยั มีกลุ่มทดลอง 1
กลุ่มที่ใช้ โปรแกรมการสอนด้ วย Ten Minutes Phonics และนักเรี ยนอีก 3 กลุ่มเป็ นกลุ่มควบคุมที่
เรี ยนโดยวิธีการสอนโฟนิกส์แบบปกติ การสอนจะใช้ เวลา 10 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ4 วัน เป็ น
ระยะเวลา 15 สัปดาห์เพื่อให้ ครอบคลุมบทเรี ยน 60 บทเรี ยน ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยโปรแกรม Ten Minutes Phonics มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนโฟนิกส์ด้วยวิธีอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการวิ จัย เบื อ้ งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า วิ ธี ก ารสอนอ่า นคาภาษาอัง กฤษด้ ว ยวิ ธี ก าร
โฟนิก ส์ สามารถพัฒ นาความสามารถด้ านการอ่า นค าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นให้ สูง ขึน้ ได้
หลังจากได้ รับการสอนด้ วยวิธีการนี ้ โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ส่วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษา ใช้ ระยะเวลาในการทดลองประมาณ 10-15 นาทีตอ่ วัน สถิติที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ส่วนใหญ่เป็ น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้ อยละ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้ วย 4 สาระ
การเรี ยนรู้ โดยผู้วิจยั จะเน้ นสาระ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชันประถมศึ
้
กษา
ระดับชัน้

สาระ

ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา
ปี ที่ 1
เพื่อการสื่อสาร

ประถมศึกษา สาระที่ 2 ภาษา
ปี ที่ 1
และวัฒนธรรม

มาตรฐาน

ตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและ
ตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้ าของภาษากับ ภาษา
และวัฒนธรรมไทย และ
นามาใช้ อย่างถูกต้ อง

2. ระบุตวั อักษรและเสียง
อ่านออกเสียงและสะกด
คาง่าย ๆ ถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
1. ระบุตวั อักษรและเสียง
ตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
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ตาราง 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ต่อ)
ระดับชัน้

สาระ

ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา
ปี ที่ 2
เพื่อการสื่อสาร

ประถมศึกษา สาระที่ 2 ภาษา
ปี ที่ 2
และวัฒนธรรม

ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา
ปี ที่ 3
เพื่อการสื่อสาร

ประถมศึกษา สาระที่ 2 ภาษา
ปี ที่ 3
และวัฒนธรรม

มาตรฐาน
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและ
ตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชีว้ ัด

2. ระบุตวั อักษรและเสียง
อ่านออกเสียงคาและ
สะกดคาและอ่านประโยค
ง่าย ๆ ถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความ 1. ระบุตวั อักษรและเสียง
เหมือนและความแตกต่าง
ตัวอักษรของ
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศและ
ของเจ้ าของภาษากับ ภาษา
ภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย และ
นามาใช้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและ 2. อ่านออกเสียงคา
ตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจาก สะกดคา อ่านกลุม่ คา
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ประโยค และบทพูดเข้ า
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
จังหวะ (Chant) ง่าย ๆ
ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความ 1. บอกความแตกต่างของ
เหมือนและความแตกต่าง
เสียงตัวอักษร คา กลุม่ คา
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม และประโยคง่าย ๆ ของ
ของเจ้ าของภาษา กับภาษา
ภาษาต่างประเทศและ
และวัฒนธรรมไทย และ
ภาษาไทย
นามาใช้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
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ตาราง 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ต่อ)
ระดับชัน้

สาระ

ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา
ปี ที่ 4
เพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน

ตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและ
ตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

2. อ่านออกเสียงคา สะกด
คา อ่านกลุม่ คา ประโยค
ข้ อความง่าย ๆ และบท
พูดเข้ าจังหวะถูกต้ องตาม
หลักการอ่าน
1. บอกความแตกต่างของ
เสียง ตัวอักษร คา กลุม่ คา
ประโยค และข้ อความของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

ประถมศึกษา สาระที่ 2 ภาษา
ปี ที่ 4
และวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความ
เหมื อ นและความแตกต่ า ง
ระหว่า งภาษาและวัฒ นธรรม
ของเจ้ าของภาษากับ ภาษา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ
น ามาใช้ อย่ า ง ถู ก ต้ องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา มาตรฐาน ต 1.1 เข้ า ใจและ
ปี ที่ 5
เพื่อการสื่อสาร
ตีความเรื่ องที่ ฟั งและอ่านจาก
สื่ อ ประเภทต่า ง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ประถมศึกษา สาระที่ 1 ภาษา มาตรฐาน ต 1.1 เข้ า ใจและ
ปี ที่ 6
เพื่อการสื่อสาร
ตีความเรื่ องที่ ฟั งและอ่านจาก
สื่ อ ประเภทต่า ง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ที่มา: สานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (2552)

2. อ่านออกเสียง ประโยค
ข้ อความ และบทกลอน
สัน้ ๆถูกต้ องตามหลักการ
อ่าน
2. อ่านออกเสียงข้ อความ
นิทานและบทกลอนสัน้ ๆ
ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
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จากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ระดับ ชั น้
ประถมศึกษา พบว่าสาระที่เกี่ ยวข้ องกับการอ่านนัน้ เริ่ มจากการอ่านออกเสียงตัวอักษร ในชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เมื่อนักเรี ยนเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาตังแต่
้ ปีที่ 2 ขึ ้นไป จะเป็ นการออก
เสียงคา ข้ อความ และประโยค ซึ่งสอดคล้ องกับความสามารถของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั ที่ไม่
สามารถออกเสี ยงตัวอักษรภาษาอัง กฤษ และอ่านคาศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษได้ ดัง นัน้ การพัฒ นา
ความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน จาเป็ นต้ องเริ่ ม
จากการออกเสี ย งตัว อักษรภาษาอัง กฤษ ซึ่ง เป็ นพื น้ ฐานในการอ่า น แล้ ว พัฒ นาเป็ นการอ่า น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่าน
คาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธีการ
สอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง ซึ่งมีลาดับขันตอนในการวิ
้
จัย
ดังนี ้
1. การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นนั ก เรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ านการอ่ า น
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย
การเลือกกลุม่ เป้าหมาย ดาเนินตามเกณฑ์ดงั นี ้
1) ครู คัดเลื อกนักเรี ยนที่ มี ความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่าเมื่ อเที ยบกับ
นักเรี ยนในชัน้ เดียวกัน แล้ วนาแบบคัดกรองของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2556) ประเมินนักเรี ยนที่ครูคดั เลือกไว้ จากนัน้
นาแบบคัดกรองมารวบรวมคะแนนและทาการวิเคราะห์ข้อมูล และนานักเรี ยนที่มีผลการคัดกรอง
ว่ามีแนวโน้ มพบความบกพร่องทางการเรี ยนรู้มาวัดระดับเชาวน์ปัญญา
2) นานักเรี ยนที่ผ่านการคัดกรองด้ วยแบบคัดกรองของสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ วพบว่ามีแนวโน้ มพบความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มาวัดเชาวน์ปั ญญาด้ วย
แบบทดสอบเชาวน์ ปั ญ ญาส าหรั บ เด็ก อายุ 2-15ปี โดยผู้วิ จัย ทดสอบนัก เรี ย นเป็ นรายบุค คล
นัก เรี ย นที่ มี ร ะดับ เชาวน์ ปั ญ ญาตัง้ แต่ร ะดับ ปกติขึน้ ไปจะถูก คัด เลื อ กไว้ เ พื่ อ ทดสอบการอ่า น
พยัญชนะ และการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3) ผู้วิจยั สัมภาษณ์ครูผ้ สู อน ดูประวัตขิ องนักเรี ยนในระเบียนประวัติ ผลการเรี ยนในปี
การศึกษาที่ผา่ นมา รวมถึงสมุดแบบฝึ กหัด และใบงานของนักเรี ยน
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4) นานักเรี ยนที่ผ่านการคัดกรอง และการวัดระดับเชาวน์ปัญญาจากขัน้ ตอนที่ 2
มาทดสอบการเรี ยกชื่อพยัญชนะภาษาอังกฤษ และอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างแบบ
CVC โดยแต่ละคาหรื อแต่ละตัวอักษร นักเรี ยนจะต้ องพูดชื่อออกมาภายใน 3 วินาทีหลังจากเห็น
ค าหรื อ ตัว อัก ษรนัน้ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กชื่ อ พยัญ ชนะ หรื อ ไม่ ส ามารถอ่ า นค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษได้ ภายใน 3 วินาที จะถูกเลือกไว้ เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการทาการวิจยั ในครัง้ นี ้
ซึง่ เป็ นเด็กนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
5) ผู้วิจยั ชี ้แจงผู้เข้ าร่วมวิจยั เพื่อขอความยินยอมของนักเรี ยน และผู้ปกครองในการ
เข้ าร่ ว มงานวิ จัย และให้ ลงนามยิ น ยอมในแบบเอกสารชี แ้ จงผู้ ร่ ว มการวิ จั ย ( Participant
Information Sheet) และหนังสือให้ ความยินยอมเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ตามที่ได้ ขออนุญาตการทา
วิจยั ในมนุษย์ผา่ นทางมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ข้ อมูลนักเรี ยนจากการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายเป็ นดังนี ้
ที่

เพศ

ชัน้

อายุ

ระดับเชาวน์
ปั ญญา (IQ)

1

ชาย
ชาย

ม.2
ม.3

14 ปี

92







15 ปี

100





-

2

การแปลผลจากแบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การอ่ าน การเขียน การคานวณ

ลักษณะของนักเรี ยนที่ถกู คัดเลือกเป็ นกลุม่ เป้าหมายมีลกั ษณะ ดังนี ้
นักเรี ยนคนที่ 1 เพศชาย รู ปร่ างสูงใหญ่ ผิวคล ้า เป็ นนักกี ฬาบาสเกตบอลของโรงเรี ยน
เรี ยน มีปัญหาด้ านการอ่าน การเขียน และการคานวณ มีความสามารถในการอ่าน และการเขียน
อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุ ง ไม่สามารถเขียนสะกดภาษาไทยได้ ด้วยตนเอง เมื่อผู้วิจัยนาแบบทดสอบ
การอ่านคาภาษาอังกฤษที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ มาทดสอบนักเรี ยน พบว่า เรี ยกชื่อตัวอักษรจานวน 4
ตัวอักษร ได้ ถกู ต้ องจานวน 4 ตัวอักษร เมื่อให้ ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษจานวน 4 ตัวอักษร
พบว่า ไม่สามารถออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ เมื่อทดสอบการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี
โครงสร้ าง CVC จานวน 14 คา พบว่าสามารถอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 2 คา
นักเรี ยนคนที่ 2 เพศชาย รูปร่ างท้ วม ผิวขาว มีปัญหาด้ านการอ่าน มีความสามารถด้ าน
การอ่านอยู่ในเกณฑ์ ปรั บปรุ ง เมื่อผู้วิจัยนาแบบทดสอบการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ ผ้ ูวิจัยสร้ าง
ขึ น้ มาทดสอบ พบว่ า เรี ย กชื่ อ ตัว อั ก ษรจ านวน 4 ตัว อั ก ษรได้ ถู ก ต้ อง จ านวน 4 ตัว อั ก ษร
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เมื่ อ ออกเสี ย งตัว อักษรภาษาอัง กฤษจ านวน 4 ตัวอักษร พบว่า ไม่ส ามารถออกเสี ยงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษได้ เมื่อทดสอบการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ าง CVC จานวน 14 คา
พบว่าสามารถอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 3 คา
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งประเภทของเครื่ องมือออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริ ง จานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ละ 3 ครัง้ โดยใช้
ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
2.1 แบบทดสอบการออกเสี ยงค าอัง กฤษของนัก เรี ยนที่ มี ปัญ หาด้ านการอ่า น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง จานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที โดยขันตอนการจั
้
ดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้สรุปได้ ดงั นี ้
3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ ในประเด็น ดังนี ้
- ขันตอนการสอนอ่
้
านด้ วยวิธีการโฟนิกส์
- พยัญชนะ และเสียงพยัญชนะกลุม่ แรกที่ต้องสอนนักเรี ยน
3.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหน่วยเสียง คาศัพท์เป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับ
การสร้ างความตระหนักรู้ด้านเสียงให้ กับนักเรี ยน คาศัพท์ที่ใช้ สอนในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
นัน้ ผู้วิจัยจะกาหนดจานวนคาศัพ ท์ไ ว้ แผนจัดการเรี ยนรู้ ละ 4-8 คา ซึ่งคาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ
ดังกล่าวมีโครงสร้ างคาศัพท์แบบ CVC (พยัญชนะต้ น สระ ตัวสะกด) โดยเนื ้อหาที่ใช้ ในการสอน
ประกอบด้ วย อักษรภาษาอังกฤษจานวน 16 ตัวอักษร แบ่งออกเป็ น สระภาษาอังกฤษ จานวน 4
ตัวอักษร ได้ แก่ a, e, i, o และพยัญชนะจานวน 12 ตัวอักษร ได้ แก่ t, n, h, r, d, l, c, m, f, p, s
และ b ซึ่งทัง้ 16 ตัวอักษรเป็ นตัวอักษรที่พบบ่อยที่สุด (High Frequency Letters) (Moreno
&Marsha Lynn. 2005) และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างประเภท CVC ที่เกิดจากการ
ประสมของพยัญชนะดังกล่าวข้ างต้ น โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละแผนมีเนื ้อหาดังนี ้
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ตาราง 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และเนื ้อหาในการสอนแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
สัปดาห์
ที่

แผนการ
จัดการเรี ยนรู้

คาบที่

เสียงที่สอน

คาศัพท์

คาศัพท์
เพิ่มเติม

ทดสอบก่ อนเรี ยน
1

1

1
2
3
4

2

2
5
6
7

3

8
3
9
10

4

4

11

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

cat
cat

hat
hat

/a/ + /n/
fan man
/a/ + /t/
cat hat
/a/ + /n/
fan man
/a/ + /t/
cat hat
ทบทวนเสียง /a/ + /n/และ/a/ + /t/
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man
/a/ + /t/
cat hat
/a/ +/p/
cap map
/a/ + /n/
fan man
/a/ + /t/
cat hat

rat
rat bat
mat
pan
rat
pan tan
rat ban

fat

can

pan
rat
tap lap
pan
rat
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ตาราง 2 (ต่อ)

สัปดาห์ แผนการจัดการ คาบที่
ที่
เรี ยนรู้

5

5

6

คาศัพท์

คาศัพท์
เพิ่มเติม

12

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

13

/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
/i/ + /t/
hit sit
bit fit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/ และ /i/ + /t/
/i/ + /n/
bin tin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
/i/ + /n/
bin tin
pin fin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/
และ /i/ + /n/

14

15
16

6

เสียงที่สอน

17

18
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ตาราง 2 (ต่อ)

สัปดาห์ แผนการจัดการ คาบที่
ที่
เรี ยนรู้
19

7

7

20

21
22

8

8

เสียงที่สอน

คาศัพท์

คาศัพท์
เพิ่มเติม

/e/ + /n/
hen ten
/i/ + /n/
bin tin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
/e/ + /n/
hen ten
pen len
/i/ + /n/
bin tin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
ทบทวน /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/ /i/ + /n/ และ
/e/ + /n/
/o/ + /t/
pot hot
/e/ + /n/
hen ten
/i/ + /n/
bin tin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
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ตาราง 2 (ต่อ)

สัปดาห์
ที่

แผนการจัดการ
เรี ยนรู้

คาบ
ที่

เสียงที่สอน

คาศัพท์

คาศัพท์
เพิ่มเติม

23

/o/ + /t/
pot hot
dot not
/e/ + /n/
hen ten
/i/ + /n/
bin tin
/i/ + /t/
hit sit
/a/ + /p/
cap map
/a/ + /n/
fan man pan
/a/ + /t/
cat hat rat
24 ทบทวนเสียง /a/ + /n/, /a/ + /t/ , /a/ +/p/, /i/ + /t/
/i/ + /n/, /e/ + /n/ และ /o/ + /t/
ทดสอบหลังเรียน

3.1.3 เนื ้อหาทังหมด
้
8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ มี 4 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ครู แนะนาพยัญชนะ หรื อสระ โดยให้ นกั เรี ยนใช้
โทรศัพ ท์ มื อถื อ ส่องไปยัง แผ่น กระดาษมาร์ ค เกอร์ ที่ ครู จัดเตรี ยมไว้ ให้ บนหน้ าจอของนักเรี ย น
จะปรากฏเป็ นภาพแทนตัวอักษร ตัวอักษรพิมพ์เล็ก จากนัน้ ครู ให้ นักเรี ยนใช้ นิว้ ของตนเองลาก
ตามกระดาษทรายที่ครู ตดั เป็ นรู ปพยัญชนะภาษาอังกฤษ และให้ นกั เรี ยนใช้ นิ ้วลากตัวพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษบนกระบะทรายด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการบูรณาการประสาทสัมผัส
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สอน ครู ส อนนัก เรี ย นออกเสี ย งตัว พยัญ ชนะตามที่ ก าหนดใน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละแผน โดยครูจะเป็ นต้ นแบบในการออกเสียงและนักเรี ยนจะออกเสียง
ตามครู นักเรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่องไปยังแผ่นมาร์ คเกอร์ ตวั พยัญชนะแผ่นเดิมจะปรากฏปุ่ มให้
นักเรี ยนกดบนหน้ าจอ เพื่อเชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่เป็ นไฟล์เสียงของแต่ละพยัญชนะและให้ นกั เรี ยน
ออกเสียงตาม จากนันครู
้ นาเสนอคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างประเภท CVC โดยครูจะเขียน
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คาศัพท์ลงบนกระดานจากนัน้ ครู จะสอนนักเรี ยนประสมเสียงคาศัพท์ทีละคาโดยครู จะเป็ นแบบ
เสียงในการฝึ กก่อน เริ่มจากออกเสียงพยัญชนะตัวแรก เสียงสระตัวที่สอง และเสียงพยัญชนะท้ าย
ตัวที่สาม ที่ละตัวช้ า ๆ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามครู เมื่อครู สงั เกตนักเรี ยนแล้ วว่านักเรี ยน
สามารถออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวได้ คล่องแล้ ว ครู ค่อยเพิ่มความเร็ วของการออกเสียงขึ ้นเพื่อ
ประสมเสี ยงคาศัพ ท์ ของแต่ล ะคานัน้ ระหว่า งการออกเสี ยงครู อ าจใช้ มื อ ของครู เป็ นตาแหน่ง
ของเสียงพยัญชนะแต่ละตัว นิ ้วโป้งแทนพยัญชนะต้ น นิ ้วชี ้แทนสระ นิ ้วกลางแทนพยัญชนะท้ าย
เมื่อต้ องการประสมเสียงคาศัพท์ให้ ใช้ มืออีกมือรวมนิ ้วทังสามจากนิ
้
้วโป้งไปยังนิ ้วกลางช้ า ๆ พร้ อม
กับออกเสียงตามนิ ้วที่รวบผ่านไปด้ วย จะทาให้ นกั เรี ยนเห็นภาพของการรวมเสียงของคาศัพท์มาก
ยิ่งขึ ้น จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนฝึ กประสมเสียงคาศัพท์ด้วยตนเองจนเกิดนักเรี ยนสามารถออกเสียงได้
ด้ วยตนเองโดยไม่มีครูชว่ ยออกเสียง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ฝึ กปฏิ บัติ ครู ให้ นักเรี ยนนาโทรศัพ ท์ มือถื อส่องไปยังแผ่นมาร์ ค
เกอร์ คาศัพท์ บนหน้ าจอของนักเรี ยนจะปรากฏรู ปภาพที่สมั พันธ์ กับคาศัพท์คานัน้ จากนัน้ ครู ให้
นักเรี ยนฝึ กออกเสียงคาศัพท์นนอี
ั ้ กครัง้ หนึ่ง พร้ อมถามคาถามนักเรี ยนว่ าคาศัพท์ที่นักเรี ยนเห็น
ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร จากนันให้
้ นกั เรี ยนนาโทรศัพท์มือถือ ส่องไปยังมาร์ คเกอร์ แผ่น
ถั ด ไปที่ เ ป็ นแบบฝึ กหั ด โดยแบบฝึ กหั ด นี ม้ ี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ยนฝึ กจ าแนกเสี ย ง
(Discrimination) พยัญชนะต้ น เสียงสระ และเสียงพยัญชนะท้ ายที่นกั เรี ยนได้ ยินให้ ถูกต้ อง เช่น
ครู ให้ มาร์ คเกอร์ แบบฝึ กหัดนักเรี ยน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็ นการฝึ กจาแนกเสียงที่นกั เรี ยนได้ ยิน โดย
นักเรี ยนนาโทรศัพท์มือถือส่องบนมาร์ คเกอร์ บนหน้ าจอนักเรี ยนจะปรากฏรูปภาพ 1 ภาพ จากนัน้
ครู ออกเสียงคาศัพท์คานัน้ แล้ วให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มเลือกเสียงพยัญชนะต้ น หรื อเสียงสระที่นกั เรี ยน
ได้ ยินบนหน้ าจอโทรศัพท์ให้ ถูกต้ อง และแบบฝึ กหัดชุดที่ 2 เป็ นการฝึ กจาแนกคาศัพท์ที่มีเสียง
พยัญชนะต้ นเหมือนกัน โดยนักเรี ยนนาโทรศัพท์มือถือส่องบนมาร์ คเกอร์ บนหน้ าจอของนักเรี ยน
จะปรากฏรู ปภาพ 3 รู ป จากนัน้ ให้ นักเรี ย นบอกคาศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษของรู ปภาพที่ มี เสี ย ง
พยัญชนะต้ นเหมือนกัน หรื อเสียงสระเหมือนกัน เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ทบทวนความรู้ เป็ นขัน้ ทบทวนความเข้ า ใจในการออกเสี ย ง
และความรู้ของคาศัพท์ ซึ่งจะใช้ รูปแบบของเกมในการทบทวนความรู้ เช่นครูใช้ เกมจับคู่เปิ ดแผ่น
ป้าย โดยจับคูค่ าศัพท์กบั รูปภาพให้ ตรงกัน จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์ที่จบั คูน่ นให้
ั ้ ถกู ต้ อง
เป็ นต้ น
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3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ผู้วิจยั นาแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน แบ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ จานวน 2 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 1 ท่าน ทาการตรวจสอบจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กับ
เนื ้อหาการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนว่ามีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ พบว่าแผนการ
จัดการเรี ยนรู้มีคา่ IOC เท่ากับ 1.0 หลังจากนันจะคั
้
ดเลือกแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และปรับปรุงเนื ้อหาการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ให้ เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
สรุ ปการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ การสอนอ่านคาด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีขนตอนตามภาพประกอบ
ั้
ดังนี ้
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1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านด้ วยโฟนิกส์ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 ขันตอนการสอนอ่
้
านด้ วยโฟนิกส์
1.2 พยัญชนะ และเสียงพยัญชนะกลุม่ แรกที่ต้องสอนนักเรี ยน
2. ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยเสี ย ง และค าศั พ ท์ เ ป้ าหมายที่ มี โ ครงสร้ างแบบ CVC
(Consonant – Vowel- Consonant) ที่เหมาะสาหรับการสร้ างความตระหนักรับรู้เสียง
3. กาหนดเสียง และคาศัพท์เพื่อเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะมาใช้ ในการสอนอ่านคาศัพท์
ด้ วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
4. ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ การสอนอ่านด้ วย
โฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ซึง่ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ขันสอน
้
ขันที
้ ่ 3 ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ
ขันที
้ ่ 4 ขันทบทวนความรู
้
้
5. ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น จานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้
6. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจแก้ ไขและให้ คาแนะนา
7. นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่านที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 5 ขันตอนการสร้
้
างแผนการจัดการเรี ยนรู้การสอนอ่านคาศัพท์ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่
3.2.1 แบบวัดความสามารถในการออกเสี ยงคาภาษาอัง กฤษ เป็ นการวัด
การออกเสี ยงพยัญ ชนะ สระ และการประสมเสี ยงให้ เป็ นคาตามที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เป็ นคาศัพ ท์
ประเภท CVC จานวน 14 ข้ อ และบอกชื่อพยัญชนะภาษาอังกฤษ จานวน 8 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 22 ข้ อ
ซึง่ ผู้วิจยั จะทาการทดสอบการออกเสียงของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยกาหนดให้ นกั เรี ยนบอกชื่อ
พยัญชนะที่กาหนดให้ ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที และให้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วินาที โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง 3 ผังการสร้ างแบบวัดความสามารถในการออกเสียงคาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
การอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

องค์ ประกอบที่ต้องการ
วัด

เนือ้ หาที่ต้องการวัด

ก า ร เ รี ย ก ชื่ อ ตั ว อั ก ษ ร a, e, i, o, t, n, h, r, d, l,
ภาษาอั ง กฤษ และออก c, m, f, p, และ b
เสียงอักษรภาษาอังกฤษ
การอ่านออกเสียงคาศัพ ท์ /o/ + /t/
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ มี /e/ + /n/
/i/ + /n/
โครงสร้ างแบบ CVC
/i/ + /t/
/a/ + /p/
/a/ + /n/
/a/ + /t/
รวมทังสิ
้ ้น

จานวนข้ อที่สร้ าง

จานวนข้ อที่
ต้ องการ

15

8

4
4
4
4
4
4
4
43

2
2
2
2
2
2
2
22
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ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการบอกชื่ อ
พยัญชนะภาษาอังกฤษ และออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรับมาจาก เรมิกา กุลาตี (2558)
เพื่ อนามาสร้ างเป็ นเครื่ องมื อให้ ค ะแนนความสามารถในการออกเสี ยงก่อนและหลัง การสอน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะ หรื อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ

คะแนน

ความสามารถในการบอกชื่อพยัญชนะ
และออกเสียงคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ

2

นักเรี ยนบอกชื่ออักษรภาษาอังกฤษถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 1 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 1 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ที่กาหนดได้ ถกู ต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 3 วินาที
นักเรี ยนบอกชื่ออักษรภาษาอังกฤษถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 2 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 2 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ที่กาหนดได้ ถกู ต้ อง และใช้ เวลา 4-5 วินาที
นักเรี ยนบอกชื่ออักษรภาษาอังกฤษไม่ถกู ต้ อง และใช้ เวลาเกิน 3 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษไม่ถกู ต้ อง และใช้ เวลาเกิน 3 วินาที
นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ที่กาหนดได้ ถกู ต้ อง และใช้ เวลาเกิน 5 วินาที

1

0

จากนัน้ ครู รวบรวมคะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบวัดความสามารถในการออกเสียงคา
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็มทังสิ
้ ้น 58 คะแนน มาแปลงให้ เป็ นค่าร้ อยละ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ ร้อยละที่ เป็ นเกณฑ์จาก (สานักวิชาการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน. 2554) ดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 5 แสดงเกณฑ์ร้อยละในการประเมินความสามารถในการออกเสียงคาภาษาอังกฤษ

ค่ าร้ อยละ

ระดับคุณภาพ

80-100
70-79
60-69
50-59
0-49

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ที่มา สานักวิชาการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2554)
โดยผู้วิจยั กาหนดว่าหลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ รับการสอนอ่านคาศัพท์ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงจะต้ องได้ คะแนนอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
3.2.2 การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ผู้วิจยั นาแบบวัด
ความสามารถด้ า นการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น แบ่ ง ออกเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ
จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านวัดและประเมินผล จานวน 1 ท่าน ทาการตรวจสอบโครงสร้ าง
แบบวั ด ความสามารถการอ่ า นภาษาอั ง กฤษส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ปั ญหาทางด้ านการอ่ า น
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เนื ้อหาที่ใช้ ทดสอบ วิธีการทดสอบ ข้ อคาถามที่ใช้ ในการทดสอบ เกณฑ์
การให้ คะแนน ด้ วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์ในการวัด และปรั บปรุ งแบบวัดความสามารถด้ าน
การอ่านภาษาอัง กฤษตามที่ ผ้ ูเ ชี่ ยวชาญแนะนา โดยมี ค่าดัช นี ความสอดคล้ อง เท่ากับ 1.0
หลั ง จากนั น้ คั ด เลื อ กข้ อค าถามที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั น หรื อมี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป และปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ เหมาะสม
และชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
2. นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ ไป
ทดลองใช้ กับ เด็ก ที่ มี ปั ญ หาทางด้ า นการอ่า นที่ ไ ม่ ใ ช่ก ลุ่ม เป้ าหมาย ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
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ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 5 คน ที่ผ่านการคัดกรองโดยใช้ แบบคัดกรองผู้พิการทาง
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้ อ ในประเด็นค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก
เมื่อทดสอบเรี ยบร้ อยนาแบบบันทึกการทดสอบมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่
ได้ กาหนดเบื ้องต้ น โดยคะแนนเต็มในแต่ละข้ อจะเต็ม 2 คะแนน จากนันครู
้ นาผลการทดสอบมาหา
คุณภาพรายข้ อในประเด็นของค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบทดสอบ
เมื่อพบว่าแบบทดสอบมีคณ
ุ ภาพรายข้ อ คือ มีข้อคาถามมีคา่ ความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และ
มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งหมายความว่าข้ อคาถามข้ อนันสามารถจ
้
าแนกนักเรี ยน
ที่มีความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกันได้ โดยผู้วิจยั กาหนดคุณภาพรายข้ อตามเกณฑ์ไว้ ดงั นี ้
ค่าความยากง่ายให้ เลือกข้ อคาถามที่มีคา่ ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และข้ อคาถามนันให้
้ มี
อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป เพื่อนาไปคัดเลือกข้ อคาถาม แล้ วนาไปปรับปรุงเป็ นแบบทดสอบ
การอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษในขันตอนถั
้
ดไป
3. นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษไปตรวจสอบคุณภาพ
ในด้ านความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ วิธีการทดสอบซ ้า (Test – Retest Method) โดยทดสอบ
การอ่านคาภาษาอัง กฤษด้ วยแบบวัดการอ่านคาภาษาอัง กฤษกับ กลุ่ม ที่ ไ ม่ใ ช่กลุ่ม เป้าหมาย
ทังหมด
้
2 ครัง้ โดยเว้ นระยะการทดสอบระหว่างครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
โดยแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ
0.96
สรุ ป ขัน้ ตอนการสร้ างแบบวัด ความสามารถด้ า นการอ่ า นค าภาษาอัง กฤษ
มีขนตอนตามภาพประกอบ
ั้
ดังนี ้

76
1. วิเคราะห์เนื ้อหาและจุดประสงค์ของเนื ้อหาที่จะนาไปใช้ ในการสร้ างแบบทดสอบ
2. ออกแบบการสร้ างแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ ให้ สอดคล้ อง
กับองค์ประกอบที่ต้องการจะวัด ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดไว้ ในเบื ้องต้ น

3. ด าเนิ น การสร้ างแบบวัด ความสามารถด้ า นการอ่ า นค าภาษาอัง กฤษ 1 ฉบับ
จานวน 22 ข้ อ
4. นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ เสนอผู้เชี่ ยวชาญจ านวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนือ้ หา และพิจารณาความสอดคล้ องของเนือ้ หา และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. นาแบบวัดมาปรับปรุง แก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6. นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที่ไม่
กลุม่ ตัวอย่าง ที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้ จานวน 5 คน
7. หาคุณภาพรายข้ อของแบบทดสอบในประเด็น ค่าความยากง่าย และอานาจจาแนก
8. หาคุณภาพเครื่ องมือทังฉบั
้ บด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้ วิธีการ
ทดสอบซ ้า (Test - Retest) โดยเว้ นระยะเวลาทดสอบครัง้ ที่ 1 และ 2 เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
9. นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษที่ปรับปรุ งแล้ ว ไปจัดทา
เครื่ องมือในการวิจยั เพื่อใช้ ในกลุม่ ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 6 ขันตอนการสร้
้
างแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบแผนในการทดลอง
การวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ด าเนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิ จั ย แบบกลุ่ ม เดี ย ว
สอบก่อน สอบหลัง (One group Pretest-Posttest Design) มีรูปแบบการทดลองดังตาราง(ล้ วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538)

เมื่อ

สอบก่ อน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

T1 แทน การสอบก่อนที่จะจัดกระทาการทดลอง (Pretest)
X แทน การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ การสอนอ่านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้ วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
T2 แทน การสอบหลังจากที่จดั กระทาการทดลอง (Posttest)
2. ขันตอนการทดลอง
้
ดาเนินการดังนี ้
2.1 ขันก่
้ อนการทดลอง
1.
ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ
เพื่ อ ขออนุญ าตผู้อ านวยการโรงเรี ย นไตรมิ ต รวิ ท ยาลัย ที่ มี นัก เรี ย นกลุ่ม เป้ าหมายศึก ษาอยู่
โดยด าเนิ น การทดลองกับ กลุ่ม เป้ าหมายซึ่ ง เป็ นนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ มี ปั ญ หา
ด้ านการอ่าน
2. ขออนุญ าตการวิ จัย ในมนุษ ย์ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรม มหาวิ ท ยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี ห นัง สื อ ยื น ยัน การยกเว้ น การรั บ รองการท าโครงการวิ จัย ในมนุษ ย์
หมายเลขรับรอง SWUEC/X-250/2561
3. จัด ท าเครื่ อ งมื อ วิ จัย ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย โดยผู้ เชี่ ย วชาญ
และนาเครื่ องมื อวิ จัยไปทดลองใช้ กับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ใ ช่ก ลุ่ม เป้าหมาย เพื่ อ ปรั บปรุ ง และพัฒ นา
เครื่ องมือวิจยั
4. นาแบบวัดความสามารถการอ่านคาภาษาอังกฤษทดสอบกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนสอน (Pretest) โดยทดสอบเป็ นรายบุคคล ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวเป็ นแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ น้ เอง มี ทัง้ สิ น้
22 ข้ อ โดยวัด ความสามารถในประเด็ น หลัก ได้ แ ก่ ความสามารถ
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ในการเรี ยกชื่อพยัญชนะภาษาอังกฤษ ความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถในการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างแบบ CVC
2.2 ขันการทดลอง
้
ด าเนิ น การทดลองสอนด้ ว ยตนเอง โดยปฏิ บัติ ต ามแผนการจัด การเรี ย นรู้
ที่จดั ทาขึ ้น ใช้ เวลาทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดยใช้ เวลาทดลองสัปดาห์ละ 3 ครัง้
ครั ง้ ละ 45 นาที เป็ นระยะเวลา 8 สัป ดาห์ รวมเป็ น 24 ครั ง้ และทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การอ่า นค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ 2 ครั ง้ รวมเป็ น 26 ครั ง้ โดยมี แ ผนการจัด การเรี ย นรู้ ทัง้ หมด
8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 จะมีการแนะนาวิธีการใช้ แอพลิเคชัน
ออรัสมาให้ กบั ผู้เรี ยนด้ วย
2.3 ขันหลั
้ งการทดลอง
เมื่อดาเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ แล้ ว จึงทดสอบความสามารถอ่านคา
ภาษาอังกฤษด้ วยแบบทดสอบการอ่านคาภาษาอังกฤษ กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นชุดเดียวที่ใช้
ทดสอบก่อนการสอน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตทิ ี่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองและเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูล
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) ด้ ว ยการหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้ สตู รดังนี ้ (ล้ วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538)

∑
เมื่อ

IOC
∑

N

แทน
แทน
แทน

ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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1.2 การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล มีดงั นี ้
1.2.1 การทดสอบมาหาคุณภาพรายข้ อในประเด็นของค่าความยากง่าย และค่า
อานาจจาแนกรายข้ อของแบบทดสอบด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้ สตู รดังนี (้ บุญเรี ยง
ขจรศิลป์. 2548)
จานวนผู้ตอบถูก
ดัชนีความยากง่าย
จานวนผู้ตอบถูกทังหมด
้
̅
̅
ดัชนีอานาจจาแนก
√
เมื่อ ̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของข้ อสอบทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อที่
กาลังหาอานาจจาแนกของกลุม่ ผู้ที่เลือกตัวเลือกนัน้
̅
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของข้ อสอบทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อที่
กาลังหาค่า อานาจจาแนกของกลุม่ ผู้ที่ไม่เลือกตัวเลือกนัน้
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมของข้ อสอบทุก
ข้ อ ยกเว้ นข้ อที่กาลังหาอานาจจาแนกของผู้สอบทังหมด
้
แทน สัดส่วนของผู้ที่เลือกตัวเลือกนัน้
แทน สัดส่วนของผู้ที่ไม่เลือกตัวเลือกนัน้
1.2.2 นาแบบวัดความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอัง กฤษไปตรวจสอบ
คุณภาพในด้ านความเที่ยง (Reliability) ด้ วยวิธีการทดสอบซ ้า (Test – Retest Method) เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์ของความคงที่ (Coefficient of Stability) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544)
∑
∑
∑
√[ ∑
เมื่อ

∑
∑
∑
1และที่ 2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

∑

][ ∑

∑

]

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั โปรดัคโมเมนต์
จานวนคู่
ค่าตัวแปรตัวที่ 1
ค่าตัวแปรตัวที่ 1
ผลรวมของข้ อมูลทุกค่าในตัวแปรที่ 1
ผลรวมของข้ อมูลทุกค่าในตัวแปรที่ 2
ผลรวมของผลคูณระหว่างสมาชิกแต่ละตัวจากตัวแปรที่
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2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิตเิ ชิงพรรณา โดยใช้ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
2.1. ค่าร้ อยละ (Percentage) โดยใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544)
เมื่อ

แทน ค่าร้ อยละ
แทน ความถี่ของคะแนน
แทน จานวนข้ อมูลทังหมด
้
2.2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544)

∑
เมื่อ

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
2.3. สถิตกิ ารวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ศิริชยั กาญจนวาสี. 2555)

Si = [

]
เมื่อ Si
แทน คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์
แทน คะแนนดิบวัดหลังเรี ยน
แทน คะแนนดิบวัดก่อนเรี ยน
แทน คะแนนสูงสุดที่เป็ นไปได้ (คะแนนเต็ม)
การแปลผลระดับพัฒนาการ ตามเกณฑ์ของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2555)
คะแนนพัฒนาการอยูร่ ะหว่าง 76-100
พัฒนาการระดับสูงมาก
คะแนนพัฒนาการอยูร่ ะหว่าง 51-75
พัฒนาการระดับสูง
คะแนนพัฒนาการอยูร่ ะหว่าง 26 -50
พัฒนาการระดับกลาง
คะแนนพัฒนาการอยูร่ ะหว่าง 0 - 25
พัฒนาการระดับต้ น
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3.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยน าข้ อมู ล จากการจดบัน ทึ ก และข้ อมู ล จาก
การสัม ภาษณ์ ครู ประจ าวิช าในเรื่ องของพฤติกรรมของนักเรี ยน มาวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content
Analysis) แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาเสนอเป็ นความเรี ยง
ตาราง 6 สรุ ปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ การแปลความหมายข้ อมูล และเครื่ องมือที่ใช้ เก็บ
ข้ อมูล
จุดประสงค์ การวิจัย

เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล

1. เพื่อศึกษาความสามารถใน 1.แบบวัดความสามารถ
การอ่านคาภาษาอัง กฤษของ ในการอ่านภาษาอังกฤษ
นั ก เรี ยนที่ มี ปั ญหาทางการ 2. บันทึกแผนการสอน
เรี ย นรู้ ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้ น โดยใช้ การสอนอ่ า น
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง

2.
เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ 1. แบบวัดความสามารถ
ความสามารถด้ านการอ่านคา ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ภาษาอัง กฤษของนักเรี ยนที่ มี 2. บันทึกแผนการสอน
ปั ญหาทางการเรี ยนรู้ ระดับชัน้
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นโดยใช้
การสอนอ่ า นแบบโฟ นิ ก ส์
ร่ วมกับเทคโนโลยี โลกเสมื อน
ผสานโลกจริง

การวิเคราะห์ และแปล
ความหมาย
ผู้ วิ จั ย รวมคะแนนหลั ง เรี ย นของ
นั ก เรี ยนแต่ ล ะคนจากแบบวั ด
คว า มส า ม าร ถ ใ นก า ร อ่ า น ค า
ภาษาอั ง กฤษ โดยน าคะแนนที่
นักเรี ยนทาได้ เที ยบเป็ นค่าร้ อยละ
แล้ วน าคะแนนเปรี ยบเที ย บกั บ
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์
หรื อไม่ ซึ่งร้ อยละ 80 ของคะแนน
ทังหมดถื
้
อว่าผ่านเกณฑ์
ผู้ วิ จัย หาคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน จากนัน้
จึง นาคะแนนเฉลี่ ยหลัง เรี ยน และ
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก่ อ น เ รี ย น ม า
เปรี ยบเที ยบ นอกจากนัน้ ผู้วิจัยใช้
สถิ ติ ก ารวั ด ความเปลี่ ย นแปลง
สั ม พั ท ธ์ เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ค ะ แ น น
พัฒนาการความสามารถการอ่าน
ค าศัพ ท์ ข องผู้เ รี ย น โดยแสดงผล
เป็ นตาราง และแผนภูมิแท่ง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาความสามารถอ่า นค าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่า น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ผลการศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นค าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
ทางการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เป็ นดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ชัว่ โมงที่ 1 คะแนนเต็ม 4 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
4 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 4 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 2
คะแนนเต็ม 8 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 7 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 75 นักเรี ยนคนที่ 2
ได้ ค ะแนน 7 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อยละ 75 ชั่ว โมงที่ 3 คะแนนเต็ ม 12 คะแนน นัก เรี ย นคนที่ 1
ได้ คะแนน 12 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อยละ 100 และนั ก เรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 12 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ตาราง 7 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
ชัว่ โมงที่ 1
ชัว่ โมงที่ 2
ชัว่ โมงที่ 3

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
4 (100.00)
7 (75.00)
12 (100.00)

คนที่ 2
4 (100.00)
7 (75.00)
12 (100.00)

จากตาราง 7 ในชั่วโมงที่ 1 หลังจากนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่มีการใช้ เทคโนโลยีโลก
เสมื อ นผสานโลกจริ ง แล้ ว นัน้ ผู้วิ จัย ทดสอบการออกเสี ย งของนัก เรี ย นพบว่ า ในชั่ว โมงที่ 1
นักเรี ยนทัง้ 2 คนสามารถออกเสียงตัวอักษรได้ ถกู ต้ องทุกเสียง ชัว่ โมงที่ 2 นักเรี ยนคนที่ 1 และ 2
สามารถออกเสียงตัวอักษรได้ ถูกต้ อ งทัง้ หมด 7 เสียง โดยทัง้ 2 คนออกเสียง /r/ ไม่ถูกต้ อง
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทบทวนก่อน ในชัว่ โมงที่ 3 นักเรี ยนสามารถออกเสียงถูกต้ องทุกเสียง
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1
ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 5 คะแนนเต็ม 3 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 0 คะแนน คิดเป็ น
ร้ อยละ 0 นัก เรี ย นคนที่ 2 ได้ ค ะแนน 3 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อยละ 100 ชั่ว โมงที่ 6
คะแนนเต็ม 6 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 6 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2
ได้ คะแนน 6 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ตาราง 8 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
ชัว่ โมงที่ 4
ชัว่ โมงที่ 5
ชัว่ โมงที่ 6

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
12 (100.00)
0 (0.00)
6 (100.00)

คนที่ 2
12 (100.00)
3 (100.00)
6 (100.00)

จากตาราง 8 พบว่าในชัว่ โมงที่ 4 ที่เป็ นการทบทวนการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนสามารถออกเสียงตัวอักษรได้ ถกู ต้ องทุกตัว ชัว่ โมงที่ 5 เป็ นชัว่ โมงแรกในการสอนออกเสียง
เป็ นคา โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/ ได้ แก่คาว่า CAT,
HAT และ RAT หลังจากที่นกั เรี ยนได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับ
สื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 ออกเสียงคาศัพท์ผิด โดยนักเรี ยน
สามารถออกเสียงตัวอักษรที่ละตัวได้ ถกู ต้ องทุกคา แต่เมื่อรวมเสียงเป็ นคาศัพท์นกั เรี ยนออกเสียง
พยัญ ชนะตัว สะกดเป็ นเสี ย ง /sh/ ทุ ก ค า โดยครู ใ ห้ นัก เรี ย นคนที่ 1 ใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
ส่องไปยังการ์ ดคาศัพท์ที่ฝังรหัสของเทคโนโลยีโลกเสมือผสานโลกจริ ง แล้ วให้ นกั เรี ยนออกเสียง
ตามจนกว่านักเรี ยนจะออกเสียงถูกต้ อง และนักเรี ยนคนที่ 2 ออกเสียงถูกต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 6
เป็ นการสอนคาศัพท์ที่มีโครงสร้ างเสียง ประกอบด้ วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/
ได้ แก่คาว่า CAT, HAT, RAT, BAT, FAT และMAT โดยนักเรี ยนคนที่ 1 และ 2 สามารถออกเสียง
ได้ ถกู ต้ องทุกคา
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 ชัว่ โมงที่ 7 คะแนนเต็ม 6 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
6 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 6 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 8
คะแนนเต็ม 9 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 9 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2
ได้ คะแนน 9 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 9 คะแนนเต็ม 9 คะแนนนักเรี ยนคนที่ 1
ได้ คะแนน 9 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 9 คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 100
ตาราง 9 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
ชัว่ โมงที่ 7
ชัว่ โมงที่ 8
ชัว่ โมงที่ 9

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
6 (100.00)
9 (100.00)
9 (100.00)

คนที่ 2
6 (100.00)
9 (100.00)
9 (100.00)

จากตาราง 9 ชัว่ โมงที่ 7 เป็ นการสอนออกเสียงคาศัพท์ โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /n/ ได้ แก่คาว่า PAN, FAN และ MAN และทบทวนคาศัพท์
ที่ประกอบด้ วยเสียง /a/+/t/ จานวน 6 คา หลังจากที่นกั เรี ยนได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีการสอน
อ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2
สามารถอ่านออกเสียงคาศัพท์ได้ ถกู ต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 8 เป็ นการสอนคาศัพท์ที่มีโครงสร้ างเสียง
ประกอบด้ วย เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /n/ ได้ แก่คาว่า TAN, CAN, BAN และคาศัพท์
ในชั่ว โมงที่ 7 โดยนัก เรี ย นคนที่ 1 และ 2 สามารถออกเสี ย งได้ ถูก ต้ อ งทุก ค า ชั่ว โมงที่ 9
เป็ นการทบทวนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้ วยเสียง /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/
จานวน 9 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2 อ่านออกเสียงถูกต้ องทุกคา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 ชัว่ โมงที่ 10 คะแนนเต็ม 8 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
8 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 8 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ชัว่ โมงที่ 11 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 9 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 90
นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 10 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 12 คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 10 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 10 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ตาราง 10 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 4
ชัว่ โมงที่ 10
ชัว่ โมงที่ 11
ชัว่ โมงที่ 12

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
8 (100.00)
9 (90.00)
10 (100.00)

คนที่ 2
8 (100.00)
10 (100.00)
10 (100.00)

จากตาราง 10 ชัว่ โมงที่ 10 เป็ นการสอนออกเสียงคาศัพท์ โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /p/ ได้ แก่คาว่า CAP MAP และทบทวนคาศัพท์
ที่ประกอบด้ วยเสี ยง /a/+/t/ และ /a/+/n/ รวมทัง้ สิ น้ 8 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2
สามารถออกเสี ย งได้ ถูก ต้ อ งทุก ค า ชั่ว โมงที่ 11 เป็ นการสอนเสี ย งคาศัพ ท์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เสียงสระ /a/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /p/ ได้ แก่คาว่า TAP และ LAP และทบทวนคาศัพท์ในชัว่ โมง
ที่ 10 จานวน 10 คา พบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 ออกเสียงคาศัพท์ผิด 1 คา คือคาว่า LAP และนักเรี ยน
คนที่ 2 ออกเสียงคาศัพท์ถกู ต้ องทุกคา โดยนักเรี ยนคนที่ 1 ครูแก้ ไขโดยให้ นกั เรี ยนสังเกตปากครู
ขณะออกเสียง /lap/ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามครู จนนักเรี ยนออกเสียงได้ ถกู ต้ อง ชัว่ โมงที่
12 เป็ นการทบทวนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้ วย /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง
/a/+/t/ พบว่านักเรี ยนคนที่1 และ 2 อ่านออกเสียงคาศัพท์ถกู ต้ องทุกคา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 ชัว่ โมงที่ 13 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
10 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 10 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ชัว่ โมงที่ 14 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 15 คะแนนเต็ม 12 คะแนน
นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 12 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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ตาราง 11 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 5
ชัว่ โมงที่ 13
ชัว่ โมงที่ 14
ชัว่ โมงที่ 15

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
10 (100.00)
12 (100.00)
12 (100.00)

คนที่ 2
10 (100.00)
12 (100.00)
12 (100.00)

จากตาราง 11 ชั่ ว โมงที่ 13 เป็ นการสอนออกเสี ย งค าศั พ ท์ โดยใช้ ค าศั พ ท์
ที่ประกอบด้ วยเสียงสระ /i/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/ ได้ แก่คาว่า HIT SIT และทบทวนคาศัพท์
ที่ประกอบด้ วยเสียง /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทังสิ
้ ้น 10 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2
สามารถออกเสียงได้ ถูกต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 14 เป็ นการสอนเสียงคาศัพท์ที่ประกอบด้ วยเสียง
เสียงสระ /i/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/ ได้ แก่คาว่า BIT และ FIT และทบทวนคาศัพท์ใน
ชัว่ โมงที่ 13 รวมทังสิ
้ ้น12 คา พบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 และคนที่ 2 ออกเสียงคาศัพท์ถูกต้ องทุกคา
ชัว่ โมงที่ 15 เป็ นการทบทวนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้ วย /i/+/t/, /a/+/p/,
/a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทังสิ
้ ้น 12 คา พบว่านักเรี ยนคนที่1 และ 2 อ่านออกเสียงคาศัพท์
ถูกต้ องทุกคา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 ชัว่ โมงที่ 16 คะแนนเต็ม 12 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 12 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ชัว่ โมงที่ 17 คะแนนเต็ม 14 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 18 คะแนนเต็ม 14 คะแนน
นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 14 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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ตาราง 12 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 6
ชัว่ โมงที่ 16
ชัว่ โมงที่ 17
ชัว่ โมงที่ 18

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
12 (100.00)
14 (100.00)
14 (100.00)

คนที่ 2
12 (100.00)
14 (100.00)
14 (100.00)

จากตาราง 12 ชัว่ โมงที่ 16 เป็ นการสอนออกเสียงคาศัพท์ โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียงสระ /i/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /n/ ได้ แก่คาว่า BIN TIN และทบทวนคาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียง /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทัง้ สิน้ 12 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2
สามารถออกเสียงได้ ถกู ต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 17 เป็ นการสอนเสียงคาศัพท์ที่ประกอบด้ วยเสียงสระ
/i/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /n/ ได้ แก่คาว่า PIN และ FIN และทบทวนคาศัพท์ในชัว่ โมงที่ 16
รวมทังสิ
้ ้น14 คา พบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 และคนที่ 2 ออกเสียงคาศัพท์ถกู ต้ องทุก คา ชัว่ โมงที่ 17
เป็ นการทบทวนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้ วย /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/
และเสียง /a/+/t/ รวมทังสิ
้ น้ 14 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1 และ 2 อ่านออกเสียงคาศัพท์
ถูกต้ องทุกคา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 ชัว่ โมงที่ 19 คะแนนเต็ม 14 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ชัว่ โมงที่ 20 คะแนนเต็ม 16 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 21 คะแนนเต็ม 16 คะแนน
นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 16 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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ตาราง 13 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 7
ชัว่ โมงที่ 19
ชัว่ โมงที่ 20
ชัว่ โมงที่ 21

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
14 (100.00)
16 (100.00)
16 (100.00)

คนที่ 2
14 (100.00)
16 (100.00)
16 (100.00)

จากตาราง 13 ชัว่ โมงที่ 19 เป็ นการสอนออกเสียงคาศัพท์ โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียงสระ /e/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /N/ ได้ แก่คาว่า HEN TEN และทบทวนคาศัพ ท์
ที่ประกอบด้ วยเสียง/i/+/n/ /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทังสิ
้ ้น 14 คา พบว่านักเรี ยน
คนที่ 1 และ 2 สามารถออกเสียงได้ ถูกต้ องทุกคา ชั่วโมงที่ 20 เป็ นการสอนเสียงคาศัพ ท์
ที่ประกอบด้ วยเสียงสระ /e/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /n/ ได้ แก่คาว่า PEN และ LEN และทบทวน
คาศัพท์ในชัว่ โมงที่ 19 รวมทัง้ สิ ้น16 คา พบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 และคนที่ 2 ออกเสียงคาศัพท์
ถูก ต้ อ งทุก ค า ชั่วโมงที่ 21 เป็ นการทบทวนการออกเสี ย งค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษประกอบด้ ว ย
/e/+/n/, /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทังสิ
้ ้น 16 คา พบว่านักเรี ยนคนที่1
และ 2 อ่านออกเสียงคาศัพท์ถกู ต้ องทุกคา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 ชัว่ โมงที่ 22 คะแนนเต็ม 16 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน
16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ชัว่ โมงที่ 23 คะแนนเต็ม 18 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ชัว่ โมงที่ 21 คะแนนเต็ม 16 คะแนน
นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 16 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100 นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 16 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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ตาราง 14 ร้ อยละของคาศัพท์ที่ออกเสียงถูกต้ องรายคาบเรี ยน หลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 8
ชัว่ โมงที่ 22
ชัว่ โมงที่ 23
ชัว่ โมงที่ 24

จานวน (ร้ อยละ)
คนที่ 1
16 (100.00)
18 (100.00)
18 (100.00)

คนที่ 2
16 (100.00)
18 (100.00)
18 (100.00)

จากตาราง 14 ชัว่ โมงที่ 22 เป็ นการสอนออกเสียงคาศัพท์ โดยใช้ คาศัพท์ที่ประกอบด้ วย
เสียงสระ /o/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/ ได้ แก่คาว่า HOT POT และทบทวนคาศัพท์ที่
ประกอบด้ วยเสียง /e/+/n/ /i/+/n/ /i/+/t/ /a/+/t/ /a/+/n/ และ/a/+/p/ รวมทังสิ
้ ้น 16 คา พบว่า
นักเรี ยนคนที่ 1 และ 2 สามารถออกเสียงได้ ถกู ต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 23 เป็ นการสอนเสียงคาศัพท์ที่
ประกอบด้ วย เสียงสระ /o/ และเสียงพยัญชนะท้ าย /t/ ได้ แก่คาว่า NOT และ DOT และทบทวน
คาศัพท์ในชัว่ โมงที่ 22 รวมทัง้ สิ ้น18 คา พบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 และคนที่ 2 ออกเสียงคาศัพท์
ถูกต้ องทุกคา ชัว่ โมงที่ 24 เป็ นการทบทวนการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้ วย /o/+/t/,
/e/+/n/, /i/+/n/, /i/+/t/, /a/+/p/, /a/+/n/ และเสียง /a/+/t/ รวมทังสิ
้ ้น 18 คา พบว่านักเรี ยนคนที่ 1
และ 2 อ่านออกเสียงคาศัพท์ถกู ต้ องทุกคา
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ร้ อยละของจานวนข้ อที่ตอบถูก

จากข้ อมูลในตาราง 7 ถึง ตาราง 14 แสดงด้ วยแผนภูมิดงั นี ้
120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

คนที่ 1

20

20

คนที่ 2

0

0

ชัว่ โมงที่จดั การเรี ยนรู้
ภาพประกอบ 7 แผนภูมิแสดงผลการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษรายชัว่ โมง หลังจากสอน
อ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
ตาราง 15 คะแนน ค่าร้ อยละคะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ที่มีปัญหาด้ านการอ่าน หลังการสอนโดยใช้ การสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง
คนที่

1

จุดประสงค์

การเรี ยกชื่อ
ตัวอักษร (8)
การออกเสียง
ตัวอักษร (8)
การออกเสียง
คาศัพท์ (28)
รวม

คะแนน คะแนน
ก่ อนเรียน ร้ อยละ
(44
คะแนน)

ระดับความ
สามารถ

คะแนน
หลังเรียน
(44
คะแนน)

คะแนน
ร้ อยละ

ระดับความ
สามารถ

6

75.00

ดี

8

100.00

ดีเยี่ยม

0

0

ปรับปรุง

7

87.50

ดีเยี่ยม

2

7.14

ปรับปรุง

24

85.71

ดีเยี่ยม

8

18.18

ปรับปรุง

39

88.63

ดีเยี่ยม
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ตาราง 15 (ต่อ)
คนที่

2

จุดประสงค์

คะแนน
ก่ อนเรียน
(44
คะแนน)

คะแนน
ร้ อยละ

ระดับความ
สามารถ

คะแนน
หลังเรียน
(44
คะแนน)

คะแนน
ร้ อยละ

ระดับความ
สามารถ

การเรี ยกชื่อ
ตัวอักษร (8)
การออกเสียง
ตัวอักษร (8)
การออกเสียง
คาศัพท์ (28)
รวม

8

100.00

ดีเยี่ยม

8

100.00

ดีเยี่ยม

0

0

ปรับปรุง

7

87.50

ดีเยี่ยม

3

10.71

ปรับปรุง

28

100.00

ดีเยี่ยม

11

25.00

ปรับปรุง

43

97.72

ดีเยี่ยม

จากตาราง 15 คะแนนก่อนเรี ยนเต็ม 44 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 8 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 18.18 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง นักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 11 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
25.00 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุ ง คะแนนหลังเรี ยนเต็ม 44 คะแนน นักเรี ยนคนที่ 1 ได้ คะแนน 39
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 88.63 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และนักเรี ยนคนที่ 2 ได้ คะแนน 43 คะแนน คิด
เป็ นร้ อยละ 97.72 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม ข้ อมูลจากตาราง 15 แสดงด้ วยแผนภูมิดงั นี ้
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45

คะแนนก่อน-หลังเรี ยน

40
35
30
25

คะแนนก่อนเรี ยน

20
15

คะแนนหลังเรี ยน

10
5
0

นักเรี ยนคนที่ 1

นักเรี ยนคนที่ 2

นักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย
ภาพประกอบ 8 แผนภูมิแสดงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
การอ่านระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนการสอน และหลังการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
2. ผลการเปรี ยบเที ย บความสามารถด้ านการอ่า นคาภาษาอัง กฤษ ของนักเรี ยนที่ มี
ปั ญหาทางการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนและหลังการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยน ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน และระดับความสามารถการอ่าน
คาภาษาอังกฤษ
คนที่
1
2
ค่ าเฉลี่ย

คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
ก่ อนเรียน (ร้ อยละ) ความสามารถ หลังเรี ยน (ร้ อยละ) ความสามารถ
8 (18.18)
ปรับปรุง
39 (88.63)
ดีเยี่ยม
11 (25.00)
ปรับปรุง
43 (97.72)
ดีเยี่ยม
9.5 (21.59)
ปรับปรุง
41 (93.18)
ดีเยี่ยม
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จากตาราง 16 ความสามารถเฉลี่ยด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ า นการอ่ า น ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ก่ อ นได้ รั บ การสอนอ่ า นด้ ว ยวิ ธี โ ฟนิ ก ส์ ร่ ว มกั บ
เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง คะแนนเฉลี่ ย เท่า กับ 9.5 คะแนน คิด เป็ นร้ อยละ 21.59
ระดับความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอัง กฤษอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุ ง และความสามารถเฉลี่ย
ด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษหลังได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ ง มี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 41 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 93.18 ระดับความสามารถ
ด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
ตาราง 17 คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และระดับพัฒนาการ
ความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ
คนที่
1
2
ค่ าเฉลี่ย

คะแนน
ก่ อนเรียน
8
11
9.5

คะแนน
หลังเรี ยน
39
43
41

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์
86.11
96.67
91.30

ระดับพัฒนาการ
พัฒนาการสูงมาก
พัฒนาการสูงมาก
พัฒนาการสูงมาก

จากตาราง 16 นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ ง มีคะแนนความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรี ยนรู้ สูงกว่า
ก่อนจัดการเรี ยนรู้ จากคะแนนพัฒนาการดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และ
สามารถอ่านคาศัพท์ ภ าษาอัง กฤษได้ ถูกต้ อง โดยนักเรี ยนคนที่ 1 มี คะแนนพัฒ นาการเท่ากับ
86.11 มีระดับพัฒนาการสูงมาก และนักเรี ยนคนที่ 2 มีคะแนนพัฒนาการเท่ากับ 96.67 มีระดับ
พัฒนาการสูงมาก ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ 9.5 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน เท่ากับ 41
ค่าเฉลี่ ยคะแนนพัฒ นาการเท่ากับ 91.30 มี ระดับพัฒ นาการสูง มาก โดยข้ อมูลจากตาราง 16
แสดงด้ วยแผนภูมิ ดังนี ้
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ร้ อยละ

คะแนนพัฒนาการ
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

คะแนนพัฒนาการ

นักเรี ยนคนที่ 1

นักเรี ยนคนที่ 2

นักเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย
ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
การอ่านระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนการสอน หลังการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการศึกษาความสามารถอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ าน
การอ่านระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริงมีการสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาทาง
การอ่านชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นโดยใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่าน ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอัง กฤษหลัง การใช้ วิธีการสอนอ่านแบบ
โฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษหลังใช้ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่ วมกับสื่ อเทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริ ง สูงกว่าก่อนการใช้ วิธี การสอนอ่านแบบโฟนิกส์
ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัยที่มีทักษะการอ่านต่ากว่าเพื่อนในระดับเดียวกัน
มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีภาวะบกพร่อง หรื อความพิการด้ านอื่น ๆ จานวน 2 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ใช้ วิธีการสอนอ่านแบบ
โฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง จานวนทังสิ
้ ้น 8 แผน โดยใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ น้
24 ครั ง้ ครั ง้ ละ 45 นาที และแบบทดสอบการอ่ า นค าภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
ด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 22 ข้ อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ประกอบด้ วย
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2 ตอน ได้ แก่ การเรี ยกชื่อตัวอักษร และออกเสียงตัวอักษรจานวน 8 ข้ อ และการอ่านออกเสียง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 14 ข้ อ
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การทดลองกับ กลุ่ม เป้ าหมายซึ่ ง เป็ นนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่ า น
ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2561จากนัน้
น าแบบทดสอบการอ่ า นค าภาษาอั ง กฤษประเมิ น ก่ อ นการทดลองกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย
และดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี
โลกเสมื อนผสานโลกจริ ง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 3 ครั ง้ ครั ง้ ละ 45 นาที
รวมระยะเวลา 24 ครัง้ เมื่อดาเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์แล้ วจึงทดสอบความสามารถอ่านคา
ภาษาอังกฤษด้ วยแบบทดสอบการอ่านคาภาษาอังกฤษกับกลุม่ เป้าหมาย
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับ
ชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น หลัง จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธี การสอนอ่านแบบโฟนิกส์ ร่วมกับ
สื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
2. ความสามารถอ่า นคาภาษาอัง กฤษของนักเรี ยนที่ มี ปัญหาด้ านการอ่าน ระดับ
ชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น หลัง จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธี การสอนอ่านแบบโฟนิกส์ ร่วมกับ
สื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง.
อภิปรายผล
1. นักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่านระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ที่ได้ รับการสอนอ่านด้ วย
วิ ธี โ ฟนิ ก ส์ ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง มี ค วามสามารถทางการอ่ า นค า
ภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 ระบุไว้ ว่า ความสามารถ
ทางด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษหลังการใช้ วิธีการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ ร่ วมกับสื่อเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริงอยูใ่ นระดับดี ปั จจัยที่ส่งผลดังกล่าว เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาด้ านการอ่าน
คาภาษาอังกฤษได้ รับการพัฒนาการตระหนักรับรู้เสียง (Phonemics Awareness) ผ่านกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ ผ้ ู วิ จัย จัด ขึน้ โดยการตระหนัก รั บ รู้ เสี ย งเป็ นกุญ แจส าคัญ ในการท านาย
ความสาเร็ จด้ านการอ่านของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน เพราะเนื่องจากนักเรี ยนที่มีปัญหา
ด้ านการอ่านที่ไม่สามารถอ่านคาภาษาอังกฤษได้ นนั ้ เกิดจากการไม่สามารถถอดรหัสหน่วยเสียง
แต่ละหน่วยเสียงของตัวอักษรและนาเสียงมารวมเป็ นคาศัพท์ได้ หรื ออาจกล่าวได้ ว่าขาดทักษะใน
การตระหนักรับรู้หน่วยเสียงนัน่ เอง ซึง่ สอดคล้ องกับ องค์กรครูการศึกษาพิเศษแห่งชาติ (Teachers
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National Association of Special Education. 2007) ที่กล่าวว่าปั ญหาด้ านการอ่านพบมาก
ในเด็ก ที่ มี ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นรู้ มากกว่า ปั ญ หาทางการเรี ย นด้ า นอื่ น ๆโดยปั ญ หาส่ว นใหญ่
จะเกี่ ยวกับทักษะด้ านภาษา โดยเฉพาะความรู้ เกี่ ยวกับการตระหนักรับรู้ เสียง ดัง นัน้ การสอน
ความรู้ เรื่ องการตระหนักรั บรู้ หน่วยเสี ยงจึงเป็ นทางออกที่ส าคัญในการแก้ ไขปั ญหา (Osewalt
Ginny. 2016) และสอดคล้ องกับการวิจยั ของ กรูท แบรี่ และคณะ (De Groot Barry J. A.; and et
al. 2017) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่าความตระหนักรับรู้หน่วยเสียงนอกจากจะเป็ นตัวทานายความสามารถ
ในการอ่านคาแล้ วยังเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่นาไปสู่ความสามารถด้ านการสะกดคา เนื่องจากนักเรี ยน
ต้ องมีความตระหนักว่าคาต้ องประกอบด้ วยเสียงต่างๆที่ใช้ อกั ษรแทนเสียง ดังนันในการด
้
าเนินการ
วิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึง ได้ สอนทักษะการตระหนักรั บรู้ หน่วยเสี ยงให้ กับนักเรี ยนที่ มีปัญหาด้ าน
การอ่าน โดยเน้ นทักษะสาคัญ 2 ประการประกอบด้ วย การแยกเสียง (Segmenting) คือการสอน
ให้ นกั เรี ยนแบ่งคาศัพท์ออกเป็ นส่วน ๆ ตามเสียงตัวอักษรในคานันๆ
้ และการรวมเสียง (Blending)
คือ การพูด คาศัพ ท์ นัน้ ออกมาหลัง จากได้ ยิ นเสี ย งของพยัญ ชนะในค านัน้ ๆ เรี ย บร้ อยแล้ ว
ซึ่ง การสอนดัง กล่าวเป็ นแนวทางการสอนที่สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒ นาการตระหนักรั บรู้
หน่วยเสียงของคณะกรรมการการอ่านแห่งชาติแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (National Reading
Panel. 2000) อีกด้ วย นอกจากการสอนการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงแล้ ว ผู้วิจยั ยังมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละชัว่ โมง
โดยใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นสื่อการสอนหลักในการดาเนินกิจกรรมเนื่องจากผู้วิจยั เล็งเห็นแล้ วว่า
การประยุกต์ใช้ เ ทคโนโลยี โลกเสมื อนผสานโลกจริ ง ที่ นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนนัน้
เป็ นการบูรณาการประสาทสัมผัสผู้เรี ยนอย่างรอบด้ านทังการสั
้
มผัส การมอง การฟั ง ซึ่งสอดคล้ อง
กับ (ผดุง อารยะวิญญู. 2554) ได้ กล่าวว่าการสอนนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการเรี ยนรู้นนควรเน้
ั้
น
การสอนที่ใช้ ประสาทสัมผัสได้ แก่ การสัมผัส การมอง และการฟั ง ซึ่งการใช้ ประสาทสัมผัสทังสาม
้
ดังกล่าวเป็ นทักษะที่สาคัญต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากนันแล้
้ วเทคโนโลยีโลกเสมื อนผสาน
โลกจริงที่ผ้ วู ิจยั จัดทาขึ ้นนันประกอบไปด้
้
วยภาพ เสียง วิดีโอ และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยน
กับหน้ าจอโทรศัพท์ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ประสาทสัมผัสอย่างรอบด้ าน มีภาพและเนือ้ หาไม่มาก
จนเกินไป และยังสอดคล้ องกับ เกรกอรี่ คิปเปอร์ และ โจเซฟ แรมพอลลา (Gregory Kipper และ
Joseph Rampolla: 2013 อ้ างใน วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์. 2557) ได้ กล่าวว่า เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ ง มีส่วนช่วยในการพัฒนาประสาทสัมผัสทัง้ 5 โดยเฉพาะการพัฒนาทางสายตา
อีกด้ วย นอกจากนันนั
้ กเรี ยนยังสามารถทบทวนความรู้ นอกเหนือจากห้ องเรี ยนได้ โดยการสแกน
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รู ปภาพที่มีการฝั งรหัสของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ งไว้ ซึ่งเป็ นการย ้าและทวนความรู้ ที่
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ผา่ นมาเพื่อทาให้ เกิดความคงทนของความรู้เพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย
2. ความสามารถทางด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ หลังการสอนด้ วยวิธีการอ่านแบบ
โฟนิกส์ ร่ วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง สูงกว่าก่อนการใช้ วิธีการสอนอ่านแบบ
โฟนิ ก ส์ ร่ ว มกับ สื่ อ เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง เนื่ อ งจากกระบวนการเรี ย นการสอน
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดขึน้ นันถู
้ กแบ่งอย่างชัดเจนและมีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริ ง ในการจัด การเรี ย นการสอนเข้ าไว้ ด้ว ยซึ่ง การสอนในแต่ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้ นัน้
ประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
กได้ แก่ (1) ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน (2) ขันสอน
้
(3) ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิ และ (4)
ขันทบทวนความรู
้
้ โดยการสอนในช่วงแรกเป็ นการสอนที่เน้ นให้ นักเรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวอักษรและเสี ยง โดยการบู รณาการสื่ อเทคโนโลยี โ ลกเสมื อนผสานโลกจริ ง ในบทเรี ยนและ
แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน นอกจากนัน้ กิ จกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน ในงานวิจัยนีม้ ุ่งเน้ น
การตระหนักรั บรู้ เสียงประกอบด้ วยเสี ยงพยัญชนะต้ น เสี ยงสระ และเสียงพยัญชนะท้ ายผ่าน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จัย ของ น า้ ทิ พ ย์ ขจรบุญ (2553)
ที่กล่าวถึงผลของงานวิจัยอย่างชัดเจนว่า หลังจากที่นักเรี ยนถูกสอนด้ วยวิธีการสอนอ่านแบบ
โฟนิ กส์ นัก เรี ย นสามารถอ่า นออกเสี ย งภาษาอัง กฤษได้ ถูก ต้ อ งมากขึน้ และนัก เรี ยนมี ความรู้
คาศัพ ท์ เ พิ่ ม มากขึน้ และยัง สอดคล้ อ งกับผลงานวิ จัย ของเรมิ ก า กุล าตี (2558) ที่ ไ ด้ เ สนอ
ผลการวิจัยไว้ ว่าหลังจากที่ผ้ ูเรี ยนได้ รับการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์แล้ วผู้เรี ยนมีความสามารถ
ในการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนันแล้
้ วการใช้ สื่อการสอนประเภทมัลติมีเดีย
ยัง มี ส่ว นช่ว ยให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ การออกเสี ย งค าศัพ ท์ ห รื อ ตัว อัก ษรได้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของเมเยอร์ ที่กล่าวไว้ ว่าการที่ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ผ่านมัลติมีเดียคือการที่
เรี ยนรู้ผ่านภาพและเสียงไปพร้ อมกัน เพื่อให้ ความรู้ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เข้ าไปถูกบันทึกอยู่ในความ
ทรงจาระยะยาว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ ปริ ยวาทิต (2558) ที่ศึกษาผลจากการใช้
บทเรี ยน Augmented Reality Code ในการสอนภาษาจีน ผลการวิจยั พบว่าหลังจากที่นกั เรี ยน
ได้ รับการสอนผ่านบทเรี ยนดังกล่าวนักเรี ยนมีผลการเรี ยนภาษาจีนหลังเรี ยนสูงกว่าผลการเรี ยน
ก่อนเรี ยน นอกจากนันนั
้ กเรี ยนยังมีความคงทนในการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาจีนคิดเป็ นร้ อยละ 81.00
ซึง่ ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับ สหพร ขวัญวิชา (2557) ที่ได้ พฒ
ั นาหนังสือภาษาอังกฤษภาพความ
จริ งเสมื อนเรื่ องสัตว์ ผ่านแท็บเล็ต ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนด้ วย
หนังสือคาศัพท์ภาษาอังกฤษภาพความจริงเสมือน สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนันแล้
้ วแผนการจัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผ้ วู ิจัย
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สร้ างขึ ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีการนาไปทดลองใช้ แล้ วนาไปปรับปรุงแก้ ไข
ก่อนนาไปทดลองใช้ สอนเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์สงู สุดดังนันการสอนนั
้
กเรี ยนในครัง้ นี ้จึงส่งผลให้
นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นการสอนอ่านคาภาษาอังกฤษด้ วยวิธีการโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริ ง จึงช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นการอ่า น ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น สูง ขึน้ ซึ่ง นัก เรี ย นแต่ล ะคนมี
ผลการพัฒนาด้ านการอ่านดังนี ้
นักเรี ยนคนที่ 1 ก่อนได้ รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ ง ความสามารถด้ านการเรี ยกชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อทดสอบ
การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษนักเรี ยนไม่สามารถออกเสียงได้ ถูกต้ อง จากการสัมภาษณ์
นักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนไม่เคยเรี ยนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และตัวอักษรมาก่อนจึงทา
ให้ คะแนนก่อนเรี ยนด้ านการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษของนักเรี ยนอยู่ในระดับปรับปรุ ง
เมื่อทดสอบการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าระดับความสามารถด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับปรับปรุ ง และ นักเรี ยนใช้ เวลาในการอ่านออกเสียงต่อคานานเกิน 5 วินาที ในขณะ
ออกเสียงคาศัพท์ นักเรี ยนพูดด้ วยเสียงเบา และไม่มนั่ ใจในการออกเสียง เมื่อนักเรี ยนได้ รับวิธีการ
สอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่านักเรี ยนพยายามสะกด
เสี ย งของตัว อัก ษรในค าศัพ ท์ และรวมเสี ย งเป็ นค าศัพ ท์ เมื่ อ ครู ใ ห้ ท าแบบฝึ กหัด ที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยี โลกเสมื อนผสานโลกจริ ง พบว่า นักเรี ยนสามารถตอบคาถามได้ อยู่ในเกณฑ์ ดีม าก
หลังจากได้ รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่า
ความสามารถด้ านการเรี ยกชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ ในเกณฑ์ดีเยี่ยม การออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอัง กฤษอยู่ในเกณฑ์ ดีเ ยี่ ยม และการออกเสี ยงคาศัพ ท์ อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ ยม มี พัฒ นาการ
ในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับสูง ขณะที่อ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนใช้
เวลาในการอ่านออกเสียงต่อคาไม่เกิน 5 วินาที ออกเสี ยงดัง ฟั งชัด และมั่นใจในการออกเสียง
เมื่อผู้วิจัยสอบถามถึงความรู้ สึกหลังจากที่นักเรี ยนสามารถอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ พบว่า
นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจ และพยายามที่จะสะกดคาศัพท์ที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนต่อไป
นักเรี ยนคนที่ 2 ก่อนได้ รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริ ง ความสามารถด้ า นการเรี ย กชื่ อ ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี เ ยี่ ย ม
เมื่ อ ทดสอบการออกเสี ย งตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษนัก เรี ย นไม่ ส ามารถออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ ง
จากการสัม ภาษณ์ นัก เรี ย นพบว่า นัก เรี ย นไม่เ คยเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเสี ย ง
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และตัว อัก ษรมาก่อ นจึง ท าให้ ค ะแนนก่อ นเรี ย นด้ า นการออกเสี ย งตัวอักษรภาษาอัง กฤษของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับปรับปรุง เมื่อทดสอบการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าระดับความสามารถ
ด้ านการอ่านคาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับปรับปรุง และ นักเรี ยนใช้ เวลาในการอ่านออกเสียงต่อคา
นานเกิน 5 วินาที ในขณะออกเสียงคาศัพท์ นักเรี ยนพูดด้ วยเสียงเบา และไม่มนั่ ใจในการออกเสียง
ขณะที่นักเรี ยนได้ รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง
พบว่านักเรี ยนพยายามสะกดเสียงของตัวอักษรในคาศัพท์ และรวมเสียงเป็ นคาศัพท์ เมื่อครูให้ ทา
แบบฝึ กหัด ที่ มี ก ารฝั ง รหัส ของเทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นผสานโลกจริ ง พบว่ า นัก เรี ย นสามารถ
ตอบคาถามได้ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากได้ รับวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ร่วมกับสื่อเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่าความสามารถด้ านการเรี ยกชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และการออกเสียงคาศัพท์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม มีพฒ
ั นาการในการออกเสียงภาษาอังกฤษระดับสูง ในขณะที่นกั เรี ยนอ่านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนใช้ เวลาในการอ่านออกเสียงต่อคาไม่เกิ น 5 วินาที นักเรี ยนออกเสียงดัง
ฟั งชัด และมัน่ ใจในการออกเสียง เมื่ อผู้วิจยั สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากที่นกั เรี ยนสามารถอ่าน
คาศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษได้ พบว่านัก เรี ย นมี ค วามภาคภูมิ ใ จ และอยากเรี ย นรู้ การอ่า นค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษตัวอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไปที่ได้ จากการวิจัย
1. ผู้สอนควรได้ รับการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
ออกเสียงได้ อย่างถูกต้ อง
2. ผู้สอนควรเลือกห้ องที่ไม่ปิดกันสั
้ ญญาณอินเทอร์ เน็ต หรื อจุดอับสัญญาณเพราะ
จะทาให้ การดึงข้ อมูลจากระบบคลาวด์ของแอพลิเคชันเกิ ดการหน่วงข้ อมูล ส่งผลให้ การเรี ยน
การสอนเกิดความล่าช้ า
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรนาวิธีการสอนอ่านด้ วยวิธีโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ ง
ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ องการพิ เ ศษประเภทอื่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ
2. ผู้วิจยั สามารถเลือกใช้ เอพลิเคชันเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริ งของบริ ษัทอื่น
ที่มีความซับซ้ อน และดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนเพิ่มมากขึ ้นได้ เช่น AR Toolkit, Vuforia หรื อ
LayAR เป็ นต้ น เพื่อสร้ างชุดนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 (ชั่วโมงที่ 4)
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
เรื่ อง การออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ เวลา 3 ชัว่ โมง
และ การออกเสียง /…/ +/a/ +/t/
สาระสาคัญ/ ความคิดหลัก
การออกเสียงและความรู้ คาศัพท์เป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นสาหรับผู้เรี ยนซึ่งจะต้ องได้ รับ
การฝึ กฝน เพื่อเป็ นพื ้นฐานที่ดีในการสื่อสาร
สาระการเรี ยนรู้
1. การออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/
2. ชื่อตัวอักษร p, t, f, n, h, r, m, b, d, l, c
3. การเขียนตัวอักษร p, t, f, n, h, r, m, b, d, l, c
4. การออกเสียง /a/, /…/ +/a/ +/t/
5. ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้ างคา /…/ +/a/ +/t/
1. จุดประสงค์ ปลายทาง
นักเรี ยนสามารถออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ และสามารถจับคู่
เสียงกับรูปตัวอักษรได้ ถกู ต้ อง
2. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. เมื่อครู กาหนดรู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถออกเสียงตัวอักษรที่ครู
กาหนดได้ ถกู ต้ อง
2. เมื่อครูกาหนดรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถเรี ยกชื่อตัวอักษรที่ครูกาหนด
ได้ ถกู ต้ อง
3. เมื่อครูออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถจับคูต่ วั อักษรภาษาอังกฤษ
กับเสียงภาษาอังกฤษได้ ถกู ต้ อง
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3. กระบวนการสอน
ขัน้ ตอนการสอนจะแบ่ งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลักดังต่ อไปนี ้

3.1 ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครู ทบทวนชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เรี ยนใน
ชัว่ โมงที่แล้ ว ได้ แก่เสียงของ /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/ โดยการให้ นกั เรี ยนเล่น
เกม Hali Gali โดยมีวิธีการเล่นดังนี ้
1.1 ให้ ผ้ เู รี ยนนัง่ ล้ อมวงกัน จากนันนั
้ กเรี ยนแต่ละคนจะได้ รับชุดไพ่ที่มีตวั อักษร
ภาษาอังกฤษอยูบ่ นไพ่จานวนเท่า ๆ กัน
1.2 นักเรี ยนแต่ละคนต้ องวางไพ่ของตัวเองตามลาดับ โดยเมื่อวางไพ่แล้ วต้ อง
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนัน้ ด้ วย ซึ่งจานวนครัง้ ในการออกเสี ยงนัน้ ขึน้ อยู่ กับจานวน
ตัวอักษรที่ปรากฏ
1.3 เมื่อวางไพ่ทีละคนแล้ ว ปรากฏว่าไพ่ที่เป็ นตัวอักษรเดียวกันรวมกันแล้ วได้ 5
ให้ แย่งกันกดกระดิ่งที่วางตรงกลาง หากใครกดได้ ก่อนจะได้ รับไพ่ที่วางอยู่หน้ าผู้เล่นแต่ละคนไป
ใครมีไพ่ในมือมากที่สดุ จะเป็ นผู้ชนะ
2. ครู แสดงบัตรคาศัพท์ ที่มีตัวอักษรภาษาอัง กฤษให้ นักเรี ยนทีละใบ จากนัน้ ให้
นักเรี ยนเรี ยกชื่อ และออกเสียงตัวอักษรที่ปรากฏบนบัตรคานัน้ เช่นครูชบู ตั รคาศัพท์ที่มีตวั อักษร P
นักเรี ยนจะต้ องตอบว่า ตัวพี ออกเสียง /p/ เป็ นต้ น ครูอาจสุ่มเรี ยกนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลจนหมด
ชุดของบัตรคาศัพท์
3.2 ขัน้ สอน
1. ครู แจกชุดบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษรภาษาอังกฤษให้ นกั เรี ยนแต่ละคน จากนันครู
้
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษครัง้ ละ 1 เสียง จากนันนั
้ กเรี ยนจะต้ องเลือกบัตรคาศัพท์ที่ตรงกับ
เสียงตัวอักษรที่ครู ออกเสียง เช่น ครู ออกเสียง /t/ นักเรี ยนจะต้ องเลือกบัตรคาศัพท์ที่มีอกั ษร T
ปรากฏอยู่บนบัตรคา เป็ นต้ น ครู ทาซ ้าไปเรื่ อย ๆ จนเห็นว่านักเรี ยนสามารถเลือกบัตรคาศัพท์ได้
ถูกต้ อง และคล่องแคล่ว
2. จากนันครู
้ ออกเสียงตัวอักษรเป็ นชุด ชุดละ 3 เสียง จากนันให้
้ นกั เรี ยนเลือกบัตร
คาศัพท์ที่มีตวั อักษรภาษาอังกฤษที่นกั เรี ยนได้ ยินมาวางเรี ยงกันตรงหน้ าตามลาดับเสียงที่ครูออก
เสียง ตัวอย่างเช่น ครูออกเสียง /p/ /t/ /a/ นักเรี ยนจะต้ องเลือกบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร P T และ A
วางไว้ ตรงหน้ าตามลาดับ
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3.3 ขัน้ ฝึ กปฏิบัติ
1. ครูแจกลูกแก้ วให้ นกั เรี ยนคนละหนึ่งลูก พร้ อมกระทงกระดาษที่มีหมายเลขติดอยู่
บนกระทง จานวน 3 ใบ
2. ครูให้ นกั เรี ยนสุม่ หยิบบัตรคาขึ ้นมาจากกอง จากนันครู
้ ใช้ โทรศัพท์มือถือส่องไปยัง
บัตรคาที่นกั เรี ยนสุ่มหยิบขึ ้น ในบัตรคาดังกล่าวจะปรากฏชุดเสียงของตัวอักษร โดยแต่ละชุดจะ
ออกเสียงทังหมด
้
3 ครัง้ เช่น /t/, /t/, /p/ เป็ นต้ น
3. ครูอธิบายนักเรี ยนว่ากระทงหมายเลข 1 แทนเสียงที่ 1 หมายเลข 2 แทนเสียงที่ 2
และหมายเลข 3 แทนเสียงที่ 3 โดยนักเรี ยนจะต้ องเลือกวางลูกแก้ วลงในกระทงที่มีเสียงต่างจาก
ชุดของตัวเอง เช่น บัตรคาที่นกั เรี ยนสุ่มหยิบขึ ้น ปรากฏชุดเสียง /t/, /t/, /p/ นักเรี ยนจะต้ องใส่
ลูกแก้ วลงในกระทงใบที่ 3 เนื่องจากเสียงต่างจากเสียงตัวอื่น เป็ นต้ น นักเรี ยนที่ตอบถูกในแต่ละ
รอบจะได้ รับสติกเกอร์
3.4 ขัน้ ทบทวนความรู้
1. ครูสรุปคะแนน โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนนับสติกเกอร์ ของตนเอง นักเรี ยนคนใดที่
ได้ รับสติกเกอร์ มากที่สดุ ได้ รับของรางวัลจากครู
2. ครูให้ นกั เรี ยนกลับไปทบทวนการออกเสียงที่บ้ านโดยนักเรี ยนสามารถทบทวนการ
ออกเสียงด้ วยตนเอง ผ่านแอพลิเคชัน HP Reveal
4. สื่อการสอน
1. บัตรคาศัพท์ตวั อักษรภาษาอังกฤษ
2. แบบฝึ กหัดชุดบัตรคาศัพท์
3. สติกเกอร์
4. ลูกแก้ ว และกระทง
5. ชุดเกม Hal Gali ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
5. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ครู สังเกตพฤติกรรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิตามเนือ้ หาที่เรี ยน ได้ แก่ การ
ออกเสียง /p/, /t/, /f /, /n/, /h/, /r/, /m/, /b/,/d/, /l/ , /c/
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6. ผลการจัดการเรี ยนรู้
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ การตรงต่อเวลา
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน การอ่าน การโต้ ตอบระหว่างการเรี ยนการสอน การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
7. ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................................

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

8. ปั ญหา และอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................

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

9. แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้สอน
...................................................
ผู้สอน
วันที่ ............... เดือน ....................... พ.ศ. ..................

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 (ชั่วโมงที่ 5)

สาระสาคัญ/ ความคิดหลัก
การออกเสียงและความรู้ คาศัพท์เป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นสาหรับผู้เรี ยนซึ่งจะต้ องได้ รับ
การฝึ กฝน เพื่อเป็ นพื ้นฐานที่ดีในการสื่อสาร
สาระการเรี ยนรู้
1. การออกเสียง /a/, /…/ +/a/ +/t/
2. คาศัพท์ และความหมายของคาศัพท์ cat

hat

rat

1. จุดประสงค์ ปลายทาง
นัก เรี ย นสามารถออกเสี ย งตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ และบอก
ความหมายของคาศัพท์ได้
2. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. เมื่อครูกาหนดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีโครงสร้ างคาศัพท์แบบ CVC นักเรี ยนสามารถ
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละตัวอักษร และสามารถรวมเสียงตัวอักษรแต่ละตัวเป็ นคาศัพท์
ได้ ถกู ต้ อง
2. เมื่อครู กาหนดรู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษ Aนักเรี ยนสามารถออกเสียงตัวอักษรที่ครู
กาหนดได้ ถกู ต้ อง
3. เมื่อครู กาหนดรู ปตัวอักษรภาษาอังกฤษ A นักเรี ยนสามารถเรี ยกชื่อตัวอักษรที่ครู
กาหนดได้ ถกู ต้ อง
4. เมื่อครูกาหนดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ที่
ครูกาหนดได้ ถกู ต้ อง

118
3. กระบวนการสอน
ขันตอนการสอนจะแบ่
้
งออกเป็ น 4 ขันตอนหลั
้
กดังต่อไปนี ้
3.1 ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครูตดิ บัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษรภาษาอังกฤษดังต่อไปนี ้บนกระดาน c, h, r, t
2. ครูชี ้ไปที่บตั รคาศัพท์บนกระดานทีละใบ แล้ วถามนักเรี ยนว่า นี่คือตัวอะไร ....... /ตัว
..... ออกเสียงว่าอย่างไร เช่น ครูชี ้ไปที่บตั รคาที่มีตกั อักษร c ครูจะต้ องถามนักเรี ยนว่า
ครู :
นี่คือตัวอะไร
นักเรี ยน : ตัว
C
ครู :
ตัว C ออกเสียงว่า
นักเรี ยน :
/c/
3.2 ขัน้ สอน
1. ครูแจกบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร a ให้ นกั เรี ยน พร้ อมติดบัตรคาศัพท์นี ้บนกระดาน
2. ครูให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่องบนบัตรคาศัพท์ เพื่อให้ ปรากฏเทคโนโลยี AR ขึ ้น
3. ครู ให้ นักเรี ยนกดปุ่ มที่ 1 บนโทรศัพท์มือถื อหลังจากที่เทคโนโลยี AR ปรากฏบน
โทรศัพท์มือถือ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามวิดีโอที่นกั เรี ยนได้ ยิน
4. ครูชี ้ไปยังบัตรคาบนกระดานจากนันจากนั
้
นครู
้ ถามนักเรี ยนอีกครัง้ ว่า ตัวอักษรตัวนี ้คือ
ตัวอะไร และออกเสียงว่าอย่างไร
5. ครู นาบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร t ติดบนกระดานต่อจากบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร a
จากนันครู
้ ชี ้ไปที่ตวั อักษร t แล้ วถามนักเรี ยนว่าตัวอักษรนี ้คือตัวอะไร ออกเสียงว่าอย่างไร
6. ครู บอกนักเรี ยนว่าเมื่อนาตัวอักษรมาวางเรี ยงต่อกันสามารถรวมเสียงตัวอักษรแล้ ว
ออกเสียงออกมาพร้ อมกันได้ เลย โดยครู ออกเสียงเป็ นต้ นแบบให้ นกั เรี ยนฟั ง 3 ครัง้ โดยครู ออก
เสียงทีละตัวจาก ช้ า ๆ และเร็วขึ ้นตามลาดับ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตาม ดังนี ้
ครู :
/a/........ /t/
นักเรี ยน :
/a/......../t/
ครู :
/a/.. /t/
นักเรี ยน :
/a/.. /t/
ครู :
/at/
นักเรี ยน :
/at/
7. ครูนาบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร c ติดบนกระดาน โดยติดหน้ าบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร
a จากนันครู
้ ชี ้ไปที่ตวั อักษร c แล้ วถามนักเรี ยนว่าตัวอักษรนี ้คือตัวอะไร ออกเสียงว่าอย่างไร
8. ครูให้ นกั เรี ยนลองฝึ กรวมหน่วยเสียง /c/ /a/ /t/ ด้ วยตนเองก่อน
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9. ครูออกเสียงเป็ นต้ นแบบให้ นกั เรี ยนฟั ง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตัว จาก ช้ า และเร็ ว
ขึ ้นตามลาดับ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตาม ดังนี ้
ครู : /c/……… /a/........ /t/
นักเรี ยน :
/c/… /a/........ /t/
ครู : /c/.. /a/.. /t/
นักเรี ยน :
/c/.. /a/.. /t/
ครู : /cat/
นักเรี ยน :
/cat/
10. ครูแจกบัตรคาศัพท์คาว่า cat ให้ นกั เรี ยน จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปบนบัตรคาศัพท์ หลังจากที่เทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ครูให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มที่ 1 2
และ3 ตามลาดับจากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามคลิปเสียงที่ได้ ยิน
11. ครู ใ ห้ นัก เรี ย นกดปุ่ มที่ 4 บนหน้ า จอโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง เป็ นปุ่ มรู ป ภาพ และ
ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
12. ครูแสดงบัตรคาศัพท์คาว่า cat อีกครัง้ จากนันครู
้ ถามนักเรี ยนว่าคานี ้อ่านว่าอย่างไร
และมีความหมายว่าอะไร (หากนักเรี ยนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปยังบัตรคาศัพท์เพื่อฟั งคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR )
13. ครู นาบัตรคาศัพ ท์ที่มี ตวั อักษร h ติดบนกระดาน โดยติดหน้ าบัตรคาศัพ ท์ที่มี
ตัวอักษร a จากนันครู
้ ชี ้ไปที่ตวั อักษร h แล้ วถามนักเรี ยนว่าตัวอักษรนี ้คือตัวอะไร ออกเสียงว่า
อย่างไร
14. ครูให้ นกั เรี ยนลองฝึ กรวมหน่วยเสียง /h/ /a/ /t/ ด้ วยตนเองก่อน
15. ครูออกเสียงเป็ นต้ นแบบให้ นกั เรี ยนฟั ง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตัว จาก ช้ า และ
เร็วขึ ้นตามลาดับ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตาม ดังนี ้
ครู :
/h/……… /a/........ /t/
นักเรี ยน :
/h/…… /a/........ /t/
ครู :
/h/.. /a/.. /t/
นักเรี ยน :
/h/.. /a/.. /t/
ครู :
/hat/
นักเรี ยน :
/hat/
16. ครูแจกบัตรคาศัพท์คาว่า hat ให้ นกั เรี ยน จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปบนบัตรคาศัพท์ หลังจากที่เทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ครูให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มที่ 1 2
และ3 ตามลาดับจากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามคลิปเสียงที่ได้ ยิน
17. ครู ใ ห้ นัก เรี ย นกดปุ่ มที่ 4 บนหน้ า จอโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง เป็ นปุ่ มรู ป ภาพ และ
ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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18. ครูแสดงบัตรคาศัพท์คาว่า hat อีกครัง้ จากนันครู
้ ถามนักเรี ยนว่าคานี ้อ่านว่าอย่างไร
และมีความหมายว่าอะไร (หากนักเรี ยนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปยังบัตรคาศัพท์เพื่อฟั งคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR )
19. ครูนาบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร r ติดบนกระดาน โดยติดหน้ าบัตรคาศัพท์ที่มีตวั อักษร
a จากนันครู
้ ชี ้ไปที่ตวั อักษร r แล้ วถามนักเรี ยนว่าตัวอักษรนี ้คือตัวอะไร ออกเสียงว่าอย่างไร
20. ครูให้ นกั เรี ยนลองฝึ กรวมหน่วยเสียง /r/ /a/ /t/ ด้ วยตนเองก่อน
21. ครูออกเสียงเป็ นต้ นแบบให้ นกั เรี ยนฟั ง 3 ครัง้ โดยครูออกเสียงทีละตัว จาก ช้ า และ
เร็วขึ ้นตามลาดับ จากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตาม ดังนี ้
ครู :
/r/……… /a/........ /t/
นักเรี ยน :
/r/……… /a/........ /t/
ครู :
/r/.. /a/.. /t/
นักเรี ยน :
/r/.. /a/.. /t/
ครู :
/rat/
นักเรี ยน :
/rat/
22. ครูแจกบัตรคาศัพท์คาว่า rat ให้ นกั เรี ยน จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปบนบัตรคาศัพท์ หลังจากที่เทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ครูให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มที่ 1 2
และ3 ตามลาดับจากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามคลิปเสียงที่ได้ ยิน
23. ครู ใ ห้ นัก เรี ย นกดปุ่ มที่ 4 บนหน้ า จอโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง เป็ นปุ่ มรู ป ภาพ และ
ความหมายของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
24. ครูแสดงบัตรคาศัพท์คาว่า rat อีกครัง้ จากนันครู
้ ถามนักเรี ยนว่าคานี ้อ่านว่าอย่างไร
และมีความหมายว่าอะไร (หากนักเรี ยนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปยังบัตรคาศัพท์เพื่อฟั งคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR )
3.3 ขัน้ ฝึ กปฏิบัติ
1. ครู แ จกชุด แบบฝึ กหัด ให้ นัก เรี ย น โดยชุด ฝึ กดั ง กล่ า วนัน้ นัก เรี ย นจะต้ อ งใช้
โทรศัพท์มือถือส่อง เพื่อให้ ปรากฏเทคโนโลยี AR บนโทรศัพท์มือถือจึงจะสามารถทาแบบฝึ กหัดได้
โดยแบบฝึ กหัดนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถจาแนกเสียงพยัญชนะต้ น เสียงสระ หรื อ
เสียงพยัญชนะท้ ายได้ ถกู ต้ อง ซึง่ ลักษณะของแบบฝึ กหัดดังกล่าวเป็ นดังนี ้
- เมื่อนักเรี ยนส่องโทรศัพท์มือถือไปยังบัตรคาศัพท์ที่เป็ นแบบฝึ กหัดแล้ ว จะปรากฏ
คลิปเสียง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และโจทย์บนหน้ าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวจะเป็ น
การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษคาว่า cat, hat และ rat ซึ่งโจทย์ที่แสดงบนหน้ าจอโทรศัพท์เช่น
คาว่า cat มีเสียงพยัญชนะท้ าย คือเสียงอะไร นักเรี ยนจะกดคาตอบบนหน้ าจอโทรศัพท์ของ
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นักเรี ยน ถ้ านักเรี ยนตอบถูกจะแสดงเป็ นเครื่ องหมายถูก แต่หากนักเรี ยนตอบผิด จะแสดงเป็ น
เครื่ องหมายผิด
2. เมื่อเสร็ จคาถามในแต่ละข้ อ ครู จะให้ นกั เรี ยนออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็ น
คาตอบ และให้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์ที่เป็ นโจทย์ดงั กล่าวด้ วย
3. เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามถูกต้ อง ครูจะพูดชมนักเรี ยนว่า ‚เก่งมากครับ‛ และมอบสติก
เกอร์ ให้ นกั เรี ยนแปะลงสมุด
3.4 ขัน้ สรุป
1. ครูตดิ บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และบัตรภาพบนกระดาน
2. ครูให้ นกั เรี ยนจับคูค่ าศัพท์ภาษาอังกฤษ กับภาพคาศัพท์ให้ ถกู ต้ อง
3. เมื่อนักเรี ยนจับคูค่ าศัพท์และภาพแล้ ว ครูให้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์อีก 1 รอบ
4. ครูสรุปคะแนน โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนนับสติกเกอร์ ของตนเอง นักเรี ยนคนใดที่ได้ รับ
สติกเกอร์ มากที่สดุ ได้ รับของรางวัลจากครู
5. ครูให้ นกั เรี ยนกลับไปทบทวนการออกเสียงที่บ้านโดยนักเรี ยนสามารถทบทวนการออก
เสียงด้ วยตนเอง ผ่านแอพลิเคชัน HP Reveal
4. สื่อการสอน
1. บัตรคาศัพท์ตวั อักษรภาษาอังกฤษ
2. แบบฝึ กหัดชุดบัตรคาศัพท์
3. สติกเกอร์
4. บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และบัตรภาพ
5. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ครู สงั เกตพฤติกรรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิตามเนื ้อหาที่เรี ยน ได้ แก่ /a/, /…/
+/a/ +/t/คาศัพท์ และความหมายของคาศัพท์ ได้ แก่ cat hat rat
6. ผลการจัดการเรี ยนรู้
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ การตรงต่อเวลา
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน การอ่าน การโต้ ตอบระหว่างการเรี ยนการสอน การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
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7. ผลการสอน
...............................................................................................................................................................................................................

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

8. ปั ญหา และอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................

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

9. แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
...............................................................................................................................................................................................................

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

ลงชื่อผู้สอน...................................................... ผู้สอน
วันที่ ............... เดือน ....................... พ.ศ. ..................

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 (ชั่วโมงที่ 6)
สาระการเรี ยนรู้
1. คาศัพท์ และความหมายของคาศัพท์ cat hat rat bat fat และ mat
1. จุดประสงค์ ปลายทาง
นัก เรี ย นสามารถออกเสี ย งตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ และบอก
ความหมายของคาศัพท์ได้
2. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. เมื่อครูกาหนดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีโครงสร้ างคาศัพท์แบบ CVC นักเรี ยนสามารถ
ออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละตัวอักษร และสามารถรวมเสียงตัวอักษรแต่ละตัวเป็ นคาศัพท์
ได้ ถกู ต้ อง
2. เมื่อครูกาหนดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ที่
ครูกาหนดได้ ถกู ต้ อง
3. กระบวนการสอน
ขันตอนการสอนจะแบ่
้
งออกเป็ น 4 ขันตอนหลั
้
กดังต่อไปนี ้
3.1 ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครู พานักเรี ยนเล่นเกมจับคู่เปิ ดแผ่นป้าย โดยนักเรี ยนจะต้ องจับคู่ภาพ และคาศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ สมั พันธ์กนั โดยคาศัพท์ประกอบด้ วยคาว่า cat rat hat
2. เมื่อนักเรี ยนจับคู่ระหว่างภาพ กับคาศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้ อง ครู ให้ นกั เรี ยนออก
เสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่นกั เรี ยนจับคูถ่ กู ให้ ครูฟัง 1 ครัง้
3. นักเรี ยนที่จบั คู่ และออกเสียงถูกต้ อง รับสติกเกอร์ จากครูแล้ วแปะลงในสมุด
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3.2 ขัน้ สอน
1. ครูตดิ บัตรคาศัพท์คาว่า bat fat และ mat ลงบนกระดานทีละคา
2. ครูให้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง ถ้ านักเรี ยนออกเสียงถูกต้ อง
ให้ ครู พูดชมเชยนักเรี ยนว่า ‚ถูกต้ อง เก่งมากครับ ‛ แต่หากนักเรี ยนออกเสียงผิดให้ ครู ออกเสียง
ตัวอักษรทีละตัวช้ า ๆ แล้ วค่อยรวมเสียงโดยการพูดให้ เร็วขึ ้น
3. ครูทาแบบนี ้จนครบคาศัพท์ทงั ้ 3 คา
4. ครูแจกบัตรคาศัพท์คาว่า bat ให้ นกั เรี ยน จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปบนบัตรคาศัพท์ หลังจากที่เทคโนโลยี AR ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ครูให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มที่ 1 2
และ3 ตามลาดับจากนันให้
้ นกั เรี ยนออกเสียงตามคลิปเสียงที่ได้ ยิน
5. ครูให้ นกั เรี ยนกดปุ่ มที่ 4 บนหน้ าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็ นปุ่ มรูปภาพ และความหมาย
ของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
6. ครูแสดงบัตรคาศัพท์คาว่า bat อีกครัง้ จากนันครู
้ ถามนักเรี ยนว่าคานี ้อ่านว่าอย่างไร
และมีความหมายว่าอะไร (หากนักเรี ยนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ ครูให้ นกั เรี ยนใช้ โทรศัพท์มือถือส่อง
ไปยังบัตรคาศัพท์เพื่อฟั งคลิปเสียงบนเทคโนโลยี AR )
7. ครูแจกบัตรคาศัพท์ที่เหลือคือคาว่า fat และ mat จากนันท
้ าซ ้าขันตอนที
้
่ 4-6
3.3 ขัน้ ฝึ กปฏิบัติ
1.ครูพานักเรี ยนทากิจกรรม ‚ตามล่า‛ โดยครูจะแปะบัตรคาศัพท์รอบห้ อง โดยนักเรี ยน
จะต้ องใช้ โทรศัพท์มือถือส่องไปยังบัตรคาดังกล่าวที่ครูแปะไว้ ให้ ปรากฏเทคโนโลยี AR ขึ ้น โดนบน
หน้ าจอของนักเรี ยนจะขึ ้นเป็ นเสียงของคาศัพท์คานัน้ ๆ โดยจะแยกออกเป็ นหน่วยเสียง เช่น คาว่า
mat ในคลิปเสียงจะเป็ น /m/ /a/ /t/ จากนันนั
้ กเรี ยนจะต้ องเขียนคาศัพท์ที่ได้ ยินลงในกระดาษ
แบบฝึ กหัด พร้ อมเขียนคาแปลให้ ถกู ต้ อง
2. เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมเสร็ จแล้ ว นักเรี ยนจะต้ องนากระดาษแบบฝึ กหัดมาส่งครูทีละ
คน จากนันครู
้ สุ่มคาศัพท์จากแบบฝึ กหัดให้ นกั เรี ยนอ่านออกเสียง ถ้ านักเรี ยนออกเสียงถูกต้ อง
และเขียนคาแปลที่สมั พันธ์กบั คาศัพท์ได้ ถกู ต้ อง ครูกล่าวชมเชยนักเรี ยนว่า ‚ถูกต้ อง เก่งมากครับ‛
พร้ อมให้ สติกเกอร์ นกั เรี ยนแปะลงสมุด
3.4 ขัน้ สรุป
1. ครูตดิ บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และบัตรภาพบนกระดาน
2. ครูให้ นกั เรี ยนจับคูค่ าศัพท์ภาษาอังกฤษ กับภาพคาศัพท์ให้ ถกู ต้ อง
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3. เมื่อนักเรี ยนจับคูค่ าศัพท์และภาพแล้ ว ครูให้ นกั เรี ยนออกเสียงคาศัพท์อีก 1 รอบ
4. ครูสรุปคะแนน โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนนับสติกเกอร์ ของตนเอง นักเรี ยนคนใดที่ได้ รับ
สติกเกอร์ มากที่สดุ ได้ รับของรางวัลจากครู
5. ครูให้ นกั เรี ยนกลับไปทบทวนการออกเสียงที่บ้านโดยนักเรี ยนสามารถทบทวนการออก
เสียงด้ วยตนเอง ผ่านแอพลิเคชัน HP Reveal
4. สื่อการสอน
1. บัตรคาศัพท์ตวั อักษรภาษาอังกฤษ
2. แบบฝึ กหัดชุดบัตรคาศัพท์
3. สติกเกอร์
4. บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และบัตรภาพ
5. ใบงานเรื่ อง ‚ตามล่า‛
5. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ครูสงั เกตพฤติกรรม การเข้ าร่วมกิจกรรม การปฏิบตั ิตามเนื ้อหาที่เรี ยน ได้ แก่ cat
rat bat fat และ mat

hat

6. ผลการจัดการเรี ยนรู้
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ การตรงต่อเวลา
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน การอ่าน การโต้ ตอบระหว่างการเรี ยนการสอน การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
7. ผลการสอน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

8. ปั ญหา และอุปสรรค
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

9. แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

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

ลงชื่อผู้สอน ..................................................................ผู้สอน
วันที่ ............... เดือน ....................... พ.ศ. ..................

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างบัตรอักษร บัตรคาศัพท์ และหนังสือแบบฝึ กหัด

ตัวอย่างบัตรอักษร

ตัวอย่างวิธีการใช้ งานแอพลิเคชัน HP Reveal

ตัวอย่างบัตรอักษร และบัตรคาศัพท์

ตัวอย่างหนังสือแบบฝึ กหัด

ตัวอย่างวิธีการใช้ แบบฝึ กหัด

ตัวอย่างแบบฝึ กหัดที่ 1

ตัวอย่างแบบฝึ กหัดที่ 2

ตัวอย่างแบบฝึ กหัดที่ 3

ภาคผนวก ง
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

137

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านคาภาษาอังกฤษ
สาหรั บนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่ าน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาต้ อนต้ น
ประกอบด้ วย 2 ตอน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

การเรี ยกชื่อตัวอักษร และออกเสียงตัวอักษร
การอ่านออกเสียงคาศัพท์
รวม

ชื่อ..............................................................................
ระดับชัน้ .....................................................................
วันที่ทาแบบทดสอบ.....................................................

จานวน 8 ข้ อ
จานวน 14 ข้ อ
จานวน 22 ข้ อ
หัวข้ อการประเมิน

การเรี ยกชื่อตัวอักษร
การออกเสียงตัวอักษร
การออกเสียงคาศัพท์
รวมคะแนน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนนที่ได้
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ตอนที่ 1

การเรี ยกชื่อตัวอักษร และออกเสียงตัวอักษร

วิธีดาเนินการทดสอบ
1. ผู้ดาเนินการทดสอบหยิบบัตรคาขึ ้นมาครัง้ ละ 1 ใบ แล้ วถามนักเรี ยนว่า ‚นี่คือตัว
อะไร‛
2. ผู้ดาเนินการทดสอบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
2.1 การเรี ยกชื่อตัวอักษร

2.1.1. นักเรี ยนเรี ยกชื่อตัวอักษรถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 1 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน 2
คะแนน
2.1.2. นักเรี ยนเรี ยกชื่อตัวอักษรถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 2 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน 1
คะแนน
2.1.3. นักเรี ยนเรี ยกชื่อตัวอักษรไม่ถูกต้ อง หรื อเรี ยกถูกต้ องแต่ใช้ เวลาเกิน 3 วินาที
นักเรี ยนได้ คะแนน 0 คะแนน

ตัวอย่ าง
ข้ อที่ 0

z

จุดประสงค์ การวัด
การเรี ยกชื่อ

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน
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เริ่มทาแบบทดสอบ

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

จุดประสงค์ การวัด

1
2
3
4

F
N
E
A

การเรี ยกชื่อ
การเรี ยกชื่อ
การเรี ยกชื่อ
การเรี ยกชื่อ
การเรี ยกชื่อ

รวม

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน
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วิธีดาเนินการทดสอบ
1. ผู้ดาเนินการทดสอบหยิบบัตรคาขึ ้นมาครัง้ ละ 1 ใบ แล้ วถามนักเรี ยนว่า ‚ ตัวอักษรนี ้
ออกเสียงว่าอย่างไร ..........‛
2. ผู้ดาเนินการทดสอบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
2.2 การออกเสียงตัวอักษร

2.2.1. นักเรี ยนออกเสียงตัวอักษรถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 1 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน
2 คะแนน
2.2.2. นักเรี ยนออกเสียงตัวอักษรถูกต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 2 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน
1 คะแนน
2.2.3. นักเรี ยนออกเสี ย งตัวอัก ษรไม่ถูก ต้ อง หรื อ ออกเสี ยงถูก ต้ อ งแต่ใช้ เวลาเกิ น
3 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน 0 คะแนน
ตัวอย่าง

ข้ อที่ 0

z

จุดประสงค์ การวัด
การออกเสียง

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน

141

เริ่มทาแบบทดสอบ

ข้ อที่

ข้ อคาถาม

จุดประสงค์ การวัด

1
2
3
4

B
M
D
T

การออกเสียง
การออกเสียง
การออกเสียง
การออกเสียง
การออกเสียง

รวม

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน
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ตอนที่ 2
การอ่ านออกเสียงคาศัพท์
วิธีดาเนินการทดสอบ
1. ผู้ดาเนินการทดสอบหยิบบัตรคาขึ ้นมาครัง้ ละ 1 ใบ แล้ วถามนักเรี ยนว่า ‚คานี ้อ่านว่า
อย่างไร‛
2. ผู้ดาเนินการทดสอบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน และบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก.
คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
2.1.1. นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ได้ ถกู ต้ อง และใช้ เวลาไม่เกิน 3 วินาที นักเรี ยน
ได้ คะแนน 2 คะแนน
2.1.2. นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ได้ ถูกต้ อง และใช้ เวลา 4-5 วินาที นักเรี ยนได้
คะแนน 1 คะแนน
2.1.3. นักเรี ยนออกเสียงคาศัพท์ไม่ถกู ต้ อง หรื อออกเสียงถูกต้ องแต่ใช้ เวลาเกิน
5 วินาที นักเรี ยนได้ คะแนน 0 คะแนน

ตัวอย่ าง
ข้ อที่ 0

cab

จุดประสงค์ การวัด
ออกเสียงคาศัพท์

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน
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เริ่มทาแบบทดสอบ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ข้ อคาถาม
BAT
HAT
FAN
MAN
CAP
MAP
HIT
SIT
BIN
TIN
TEN
LEN
POT
HOT
รวม

จุดประสงค์ การวัด
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์
ออกเสียงคาศัพท์

คาตอบ
ถูก
ผิด

เวลา

คะแนน

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์คา่ ความตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคาภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์การตรวจหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านคาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

ข้ อที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
การเรียกชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1
+1
+1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
+1
+1
8
+1
+1
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
+1
+1
11
+1
+1
+1
+1
+1
12
+1
+1
+1
+1
+1
13
+1
+1
+1
+1
+1
14
+1
+1
+1
+1
+1
15
+1
+1
+1
+1
+1
16
+1
+1
+1
+1
+1

∑

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 17 (ต่อ)

ข้ อที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1
+1
+1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
+1
+1
8
+1
+1
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
+1
+1
11
+1
+1
+1
+1
+1
12
+1
+1
+1
+1
+1
13
+1
+1
+1
+1
+1
14
+1
+1
+1
+1
+1
15
+1
+1
+1
+1
+1
16
+1
+1
+1
+1
+1

∑

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

147
ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
การออกเสียงคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
1
+1
+1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
+1
+1
8
+1
+1
+1
+1
+1
9
+1
+1
+1
+1
+1
10
+1
+1
+1
+1
+1
11
+1
+1
+1
+1
+1
12
+1
+1
+1
+1
+1
13
+1
+1
+1
+1
+1
14
+1
+1
+1
+1
+1
15
+1
+1
+1
+1
+1
16
+1
+1
+1
+1
+1
17
+1
+1
+1
+1
+1
18
+1
+1
+1
+1
+1
19
+1
+1
+1
+1
+1
20
+1
+1
+1
+1
+1

∑

IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 17 (ต่อ)
ข้ อที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
การออกเสียงคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
21
+1
+1
+1
+1
+1
3
22
+1
+1
+1
+1
+1
3
23
+1
+1
+1
+1
+1
3
24
+1
+1
+1
+1
+1
3
25
+1
+1
+1
+1
+1
3
26
+1
+1
+1
+1
+1
3
27
+1
+1
+1
+1
+1
3
28
+1
+1
+1
+1
+1
3
29
+1
+1
+1
+1
+1
3

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์คา่ ความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านคาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
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ตาราง 19 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคา
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาด้ านการอ่าน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ข้ อที่ ค่ าความยากง่ าย ค่ าอานาจจาแนก ข้ อ ค่ าความยากง่ าย ค่ าอานาจจาแนก
(P)
(D)
ที่
(P)
(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
* ค่าความเชื่อมัน
่ เท่ากับ 0.96

ภาคผนวก ช
หนังสือการยกเว้ นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการ
วิจยั ที่ทาในมนุษย์ ชองมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ซ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็ นผู้เชี่ยวชาญการตรวสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั

154

155

156

157

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นายจารุวชั ร ภูมิพงศ์
1 พฤศจิกายน 2534
จังหวัดตรัง
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชามัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ และการศึกษาพิเศษ)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
71 ศรี ชยั แมนชัน รองเมืองซอย1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

