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 The purpose of  this research was to study Thai  reading skills of a learning disabled 
student by using the Reading Experience Method. 
 The subject was a learning disabled student in Matthayomsuksa I of  the 
Watwangnamyen School, Suphan Buri province, during the academic year 2005. The studied by 
using the Reading Experience Method. The duration of  the experiment covered 30 class sessions. 
Each session  took 30 minutes, 5  times  a week. 
 The instruments used for gathering data were; 1) 30 Reading Experience Method 
lesson plans, constructed to be consistent with the special needs of the subject and 2) a Thai 
reading test, constructed to be fit with the reading ability of the subject, was used during the 
pretest and posttest situation. 
 The Percentage of  test scores were used to compare the learning disabled student’s 
Thai  reading skills before and after using the Reading Experience Method. 
 The result of the study was: 
 The learning disabled student’s Thai reading skills after using the Reading Experience 
Method was higher than that before using the Reading Experience Method. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เปนเดก็ที่มีความบกพรองทางการศึกษาประเภทหนึ่งที่มี
ปญหาในกระบวนการทํางานของสมองที่เกี่ยวกับการเรยีนรูดานการฟง การพูด การอาน การเขียน  
การใหเหตุผลหรือการคํานวณ  ซ่ึงทําใหเดก็มีผลการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไมใชเดก็ที่มีความบกพรองทางสติปญญา แตเปนเด็กที่มรีะดับ
สติปญญาปกติ ดังนั้น เราจะเหน็วา เด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู มีความปกติเหมือนเด็กทัว่ไปทกุ
อยาง คือ มีความเฉลียวฉลาด มีความคิด มจีินตนาการ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข แตจะมี
ความยุงยากในบางเรื่องเทานั้น โดยเฉพาะเรื่องการเรียน  จากความยากลําบากดังกลาวจึงทําใหเดก็
ไมสามารถเรียนรูไดดใีนวิธีสอนแบบเดยีวกับเด็กปกติทัว่ไป เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูจําเปน
จะตองไดรับการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมจากครูทีเ่ขาใจในวิธีการเรียนรูของเดก็ และจากวิธี
สอนที่สอดคลองกับภาวะที่เด็กเปนอยู ถึงจะมีทักษะ มีความสามารถในการเรียนรูไดตามปกติ
ทั่วไป 
 การอาน เปนทักษะทางภาษาที่สําคัญ และจําเปนมากในการดํารงชีวิตของคนในยุค
ปจจุบันยิ่งกวาทุกสมัยที่ผานมา สภาพของสังคมกลายเปนสังคมขาวสาร เนื้อหาสาระทางวิชาการ
เปนอันมาก รวมทั้งขอมูลตางๆ ในชีวิตประจําวันจําเปนจะตองอาศัยการอานจึงจะเขาใจและสื่อ
ความหมายกันได  การอานเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ ผูเรียนจําเปน
จะตองอาศัยทกัษะการอานทาํความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับความรู
และประสบการณตามที่ตองการ (วรรณี  โสมประยูร  2534 : 120) การอานเปนปญหาที่สําคัญที่สุด
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ทั้งนี้เพราะวามีงานวิจยัจํานวนมากระบุวา กวาครึ่งหนึ่งของเดก็ทีม่ี
ปญหาทางการเรียนรู มีปญหาในการอาน (ผดุง  อารยะวญิู  2544 : 65) ซ่ึงปญหาทางการอานของ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู สวนใหญพบวา เดก็อานหนงัสือไมออก  อานไมถูกตอง อานตกหลน
หรืออานขามคํา  อานสลับคําหรือตัวอักษร  ไมเขาใจสิ่งทีอ่าน จึงทําใหเด็กขาดความมัน่ใจในตนเอง 
รวมทั้งยังสงผลใหเดก็มีปญหาในทกัษะอืน่ๆ ตามมาอีกดวย ดังนัน้ การสอนอานเด็กที่มีปญหา
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ทางการเรียนรู ตองสอนโดยวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะและความตองการ ความสนใจของเด็ก มุงเนน
ใหเดก็มีโอกาสฝกฝนทักษะและประสบความสําเร็จในการอาน 
 วิธีจัดประสบการณทางการอาน นาจะเปนวิธีหนึ่งทีเ่หมาะสําหรับการสอนอานแกเด็กที่
มีปญหาทางการเรียนรู เพราะมีแนวความคิดมาจากการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทาง
ภาษา และการสอนหนวยเสยีง เพื่อพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทย โดยเนนใหเดก็ไดรับการฝก
การอานคําศัพทภาษาไทยดวยวิธีที่เหมาะสม พรอมทั้งการรับรูและเขาใจความหมายของคําศัพทนั้น
ตามไปดวย นอกจากนัน้ยังไดอาศัยเทคนิคการฝกฝนซ้ําๆ ในหลายๆ ลักษณะเพื่อใหเดก็เกิดทกัษะ
และเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูและเขาใจคําศัพทใหมๆ ไดมากขึ้น  วิธีจดัประสบการณทางการอาน มี
จุดมุงหมายเพือ่ใหเดก็ไดใชประสบการณเดิมของตนเองมาชวยในการเขาใจความหมายของคําศัพท 
และอาศัยประสบการณจากการฝกทักษะดวยวิธีที่เหมาะสมมาชวยในการอานออกเสียงไดถูกตอง 
ซ่ึงหลักการนี้ นาจะชวยใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไดมีประสบการณในการรับรูภาษาและการ
ใชภาษาที่ถูกตอง มีความสามารถในการจาํคําและอานคาํไดในที่สุด 
 ดวยวิธีสอนภาษาไทยแบบเดมิที่มักจะสอนใหเดก็ทองจําคําศัพทและสะกดคําตามแบบ
ครูหรือเพื่อนนักเรียน โดยที่ไมไดเนนความหมายหรือความสําคัญของคําศัพทที่จะกอใหเกดิ
ประโยชนตอเด็กที่จะนําไปใชในชีวิตประจาํวันได  จึงทําใหเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู ไม
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูการนําไปใชปฏิบัติการอานจริงๆ ได  ตลอดจนวิธีสอนที่เนนให
เด็กทองจําแตหลักไวยากรณแตไมสามารถนําไวยากรณตางๆ นั้นไปใชได จนทําใหเดก็มีปญหา
ทางการอานไดในที่สุด   วิธีจัดประสบการณทางการอานเปนวิธีสอนที่เนนใหผูเรียนไดรูจัก
ความหมายของคําศํพทจากเรื่องราวที่ใกลเคียงกับชีวติจรงิ  อาศัยการฝกฝนการอานจากคําศัพทที่
คุนเคยและมีวธีิการฝกฝนที่ชัดเจน งายตอการจดจําและเรียนรู  จึงนาจะเปนอีกวิธีการสอนอานแบบ
หนึ่งที่จะชวยใหเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู มีทักษะการอานภาษาไทยที่ดีขึ้น ผูวิจยัจงึได
ทําการศึกษาทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยวิธีจดั
ประสบการณทางการอานขึ้น  โดยใชกรณีศึกษาที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
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ขอคําถามของการวิจัย 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอน
โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน จะมีทักษะการอานภาษาไทยเปนอยางไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ตัวอยางที่ใชศกึษา 
  ตัวอยางทีใ่ชศกึษา ในครั้งนี้ คือ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดวงัน้ําเย็น  
จังหวดัสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน คือ  วิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการอานภาษาไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน หมายถึง เดก็ทีไ่ดรับการตัดสนิวามีปญหา
ทางการเรียนรู ดานการอาน ในระดบัที่ต่ํากวาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 วัดโดยใชแบบสํารวจ
ปญหาทางการเรียนรู (ผดุง  อารยะวิญู  2544)  
 2. ทักษะการอานภาษาไทย  หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายโดยรวม
ของเรื่องที่ฟง  การรูจักคํา  การจําแนกคํา  การจําแนกเสยีงตัวอักษรและออกเสียงคํา  การอานคํา
และเขาใจความหมายของคําถูกตอง ซ่ึงวัดโดยใชแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึน้    
 3. วิธีจัดประสบการณทางการอาน  หมายถึง วิธีการสอนอานที่มีจุดมุงหมายใหเด็ก
ไดรับประสบการณทางการอาน 2 อยาง คอื ประสบการณในการอานและจําคํา จากความเขาใจ
ความหมายของคําที่ฟงและดใูนเรื่องราวทีก่าํหนด  กับประสบการณในการอานและจาํคํา จากการ
สอนหนวยเสยีงและดูรหัสสีของหนวยเสียง โดยสอนตามขั้นตอนและวิธีการทีก่ําหนด     
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จากการ
ใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 2. ครูผูสอนภาษาไทยหรือครูผูสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จะไดวธีิการพัฒนา
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู อีกทางเลือกหนึ่ง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ ไดรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  ดังนี ้
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
  1.1  ความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
  1.2  สาเหตุของการเกิดภาวะปญหาทางการเรียนรู 
  1.3  ประเภทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
  1.4  การคัดแยกเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู 
  1.5  ลักษณะของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน 
 2. เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
  2.1  ความหมายของการอาน 
  2.2  ความสําคัญของการอาน 
  2.3  ลักษณะของกระบวนการอาน 
  2.4  วิธีการสอนอาน 
 3. เอกสารที่เก่ียวของกับวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  3.1  ความหมายของวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  3.2  ความเปนมาของวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  3.3  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  3.4  ขั้นตอนการสอนโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 4. เอกสารที่เก่ียวของกับตัวอยางที่ใชศึกษา 
  4.1  ขอมูลเกี่ยวกับประวัติของตวัอยางที่ใชศึกษา 
  4.2  ผลการประเมินคัดแยกความบกพรองทางการเรียนรู 
  4.3  ผลการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย 
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนอาน 
  5.1  งานวิจยัในประเทศ 
  5.2  งานวิจยัตางประเทศ
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1.  เอกสารที่เก่ียวของกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
 
 1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
  มีผูใหความหมายของเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู ไวหลายความหมาย ดังนี ้
  ชาญวิทย  พรนภดล (2547 : 2) ไดกลาวไววา  เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู  
หมายถึง  เดก็ที่มีสติปญญาปกติ (หรือสูงกวาปกติ) แตมีปญหาการเรยีนรูเฉพาะดาน ซ่ึงอาจจะเปน
เฉพาะดานใดดานหนึ่ง การอาน การเขียน การคํานวณ หรือหลายดานผสมกัน  ทําใหผลการเรียนต่ํา
กวาเกณฑประมาณรอยละ 6-10 ของเด็กวยัเรียนจะเปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู  สวนใหญของ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจะแสดงความบกพรองใหเหน็ตั้งแตช้ันประถม โดยเฉพาะในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 2  ในเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคนอาการอาจจะหายไปไดเมื่อโตขึ้น แตใน
เด็กสวนใหญอาการหรือความผิดปกติมักจะยังคงอยู  หากไมทําการชวยเหลือแลว การเรียนรูที่
สับสนและลําบากมักนําไปสูความลมเหลวในการเรียนและมีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
  สมทรัพย  สุขอนันต (2546 : 1-2) ไดกลาวไววา  เด็กทีม่ปีญหาทางการเรียนรู  
หมายถึง  เดก็ที่มีความผิดปรกติของกระบวนการทางจิตวิทยาตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไป  ที่แสดงออกมา
โดยบุคคล  มีปญหาในการเขาใจถอยคํา  การพูด  การอาน  การเขียน  การใหเหตุผล  ตลอดจนการ
คํานวณ  ความผิดปรกตินี้เกีย่วของกับความบกพรองของระบบประสาทในตัวผูนั้น  และจะตดิตัว
ไปตลอดชีวิต  ดวยเหตนุี้  เดก็ที่มีปญหาในการเรียนรูจึงมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา
ความสามารถจริงๆ ที่เขามีอยู 
  เบญจพร  ปญญายง (2543 : 4) ไดกลาวไววา  เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู  
หมายถึง  เดก็ที่มีความบกพรองในกระบวนการเรียนรูทีแ่สดงออกมาในรูปของปญหาทางการอาน  
การเขียน  การสะกดคํา  การคํานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร เกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของ
สมอง ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาที่ควรจะเปน  โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทยีบ
กับระดับเชาวปญญา 
  เบญจา  ชลธารนนท (2543 : 29) ไดกลาวไววา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  
หมายถึง  เดก็ที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางในกระบวนการพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาที่เกีย่วของกับความเขาใจหรือการใชภาษา อาจเปนภาษาพูดและ/หรือภาษาเขียน ซ่ึงจะมีผล
ทําใหมีปญหาในการฟง การพูด  การคิด  การอาน  การเขียน  การสะกด  หรือการคิดคาํนวณ  
รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ  การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป 
ซ่ึงทําใหมีปญหาในการอาน และปญหาในการเขาใจภาษา  ทั้งนี้ ไมรวมเด็กที่มีปญหาทางการเรียน
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เนื่องจากสภาพความบกพรอง ทางการเหน็  การไดยิน  การเคลื่อนไหว  ปญญาออน  ปญหาทาง
อารมณ หรือความดอยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 
  ผดุง  อารยะวญิู (2539 : 115) ไดกลาวไววา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  
หมายถึง  เดก็ที่มีความบกพรองในขบวนการทางจิตวิทยา   ทําใหเด็กมีปญหาในการใชภาษา  ทั้งใน
การฟง  การพดู  การอาน  การเขียน  และการสะกดคําหรือมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตมุาจากความบกพรองทางรางกาย  แขน  ขา  ลําตัว  สายตา  การไดยิน  
อารมณ  และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก 
  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  เด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง  เด็กที่มี
ความบกพรองในกระบวนการทางจิตวิทยา ตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไป  ทําใหเด็กมีปญหาในการเรียนรูที่
เกี่ยวกับภาษา  การฟง  การพดู  การอาน  การเขียน  และการเรียนรูที่เกีย่วกับการคิดคาํนวณ  การให
เหตุผล  รวมทัง้อาจจะมีปญหาในการรับรูขอมูล  การจัดกระทําขอมูลดวย จึงทําใหเดก็มีผลการเรียน
ต่ํากวาความสามารถที่มีอยู  ซ่ึงในเด็กสวนใหญอาการหรอืความผิดปกติมักจะยังอยูตลอดไป โดย
ปญหาดังกลาวมิไดเกิดมาจากความบกพรองทางสติปญญา  ทางการเห็น  ทางการไดยิน  หรือทาง
รางกาย  รวมทั้งมิไดเกดิจากสิ่งแวดลอม  ความดอยโอกาสทางการศึกษา วัฒนธรรมหรือเศรษฐกจิ 
 
 1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะปญหาทางการเรียนรู 
  การเกิดภาวะปญหาทางการเรียนรู  มีสาเหตุหลายประการดวยกัน  ซ่ึงมผูี
ทําการศึกษาคนควาไดกลาวไวหลายคน ดงันี้ 
  ผดุง   อารยะวญิู (2544 : 8-9)  กลาวถึง สาเหตุของความบกพรองทางการเรียนรู 
วาจําแนกได  ดังนี ้
  1) การไดรับบาดเจ็บทางสมอง  บุคลากรทางการแพทยที่ศกึษาเกีย่วกับเดก็ที่มี
ปญหาในการเรียนรูในหลายประเทศ มีความเชื่อวา  สาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กเหลานี้ ไมสามารถ
เรียนรูไดดีนั้น  เนื่องมาจากการไดรับบาดเจบ็ทางสมอง (brain  damage)  อาจจะเปนการไดรับ
บาดเจ็บกอนคลอด  ระหวางคลอด  หรือหลังคลอดก็ได  การบาดเจ็บนีท้ําใหระบบประสาท
สวนกลางไมสามารถทํางานไดเต็มที่  อยางไรก็ตามการไดรับบาดเจ็บอาจไมรุนแรงนัก (minimal  
brian  dysfunction)  สมองและระบบประสาทสวนกลางยังทํางานไดดีเปนสวนมาก  มีบางสวน
เทานั้นที่บกพรองไปบาง  ทําใหเดก็มีปญหาในการรับรู  ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการเรียนรูของเด็ก  แต
ปญหานี้ยังไมเปนที่ยอมรับทัง้หมด  เพราะเด็กบางรายอาจเปนกรณียกเวนได 
  2) กรรมพันธุ  งานวิจยัเปนจํานวนมากระบุตรงกันวา  ความบกพรองทางการ
เรียนรูบางอยางสามารถถายทอดทางกรรมพันธุได  ดังจะเห็นไดจากการศึกษาเปนรายกรณี พบวา  
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เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคน อาจมพีี่นองที่เกดิจากทองเดียวกนัมีปญหาทางการเรียนรูเชนกนั 
หรืออาจมีพอแม  พี่นอง  หรือญาติใกลชิดมีปญหาทางการเรียนรูเชนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ในการอาน  การเขียน  และการเขาใจภาษา 
  3) สิ่งแวดลอม  สาเหตุทางสภาพแวดลอมในที่นี้  หมายถึง  สาเหตุอ่ืนๆ ที่ไมใช
การไดรับบาดเจ็บทางสมอง  และกรรมพันธุ  เปนสิ่งที่เกดิขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด  เมื่อเด็ก
เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเสี่ยง  เชน  การที่เดก็มพีัฒนาการทางรางกายลาชา
ดวยสาเหตุบางประการ  การที่รางกายไดรับสารบางประการอันเนื่องมาจากสภาพมลพิษใน
ส่ิงแวดลอม  การขาดสารอาหารในวัยทารกและในวยัเดก็  การสอนที่ไมมีประสิทธิภาพของครู  
ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา  เปนตน  แมวาองคประกอบทางสภาพแวดลอมเหลานี้จะ
ไมใชสาเหตุทีก่อใหเกิดความบกพรองทางการเรียนรูโดยตรง  แตองคประกอบเหลานีอ้าจทําให
สภาพการเรียนรูของเด็กมีความบกพรองมากขึ้น 
  เบญจพร  ปญญายง (2545 : 13)  กลาวถึง สาเหตุของความบกพรองทางการเรียนรู 
วาจําแนกได  ดังนี ้
  1) พยาธิสภาพของสมอง  การศึกษาเดก็ที่มีบาดแผลทางสมอง เชน คลอดกอน
กําหนด  ตัวเหลืองหลังคลอด ฯลฯ แตมีสติปญญาปกติ พบวามีปญหาการอานรวมดวย 
  2) ความผดิปกตขิองสมองซีกซาย  โดยปกตสิมองซีกซายจะควบคุมการ
แสดงออกทางดานภาษา และสมองซีกซายจะมีขนาดโตกวาซีกขวา แตเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
สมองซีกซายและซีกขวามีขนาดเทากนั และมีความผิดปกติอ่ืนๆ ที่สมองซีกซายดวย 
  3) ความผดิปกตขิองคลื่นสมอง  เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู จะมีคล่ืนอลัฟาที่
สมองซีกซายมากกวาเด็กปกต ิ
  4) กรรมพันธุ  เดก็ที่มีปญหาทางการอาน บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซม
คูที่ 15 และสมาชิกของครอบครัวเคยมีปญหาทางการเรียนรูมากอน โดยท่ีพอแมมกัเลาวา เมื่อตอน
เด็กๆ ตนเคยมลัีกษณะคลายๆ กัน 
  ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2543 : 10) กลาวถึง สาเหตุของความบกพรองทางการเรียนรูวา
จําแนกได  ดังนี้ 
  1)  สาเหตุทางกรรมพันธุ  ปญหาทางการเรียนรูอาจเกิดเนื่องมาจากพันธกุรรมได
เนื่องจาก เด็กบางคนจะมีประวัตวิามีคนในครอบครัวที่มีปญหาคลายๆ กันมากอน 
  2)  สาเหตุจากภาวะการคลอด  เด็กบางรายที่มภีาวะการคลอดที่ผิดปกติก็อาจจะ
เกิดปญหาทางการเรียนรูไดสูงกวาคนอื่นๆ  เชน เด็กทีน่้าํหนักแรกคลอดนอยกวาปกติ  เด็กทีม่ี
ปญหาระหวางการคลอด กอนหรือหลังคลอด  เปนตน 
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  3) สาเหตุจากการบาดเจ็บ  เด็กที่เปนมะเร็งแลวไดรับการรกัษาอยู  เด็กทีส่มองถูก
กระทบกระเทอืน เชน ไดรับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ มีเลือดออกในสมอง หรือมีการตดิเชื้อของเยื่อ
หุมสมอง หรือไขสมองอักเสบ ก็อาจจะทําใหมีผลที่ติดตามมา คือภาวะปญหาทางการเรียนรูได  ใน
เด็กบางรายพบวา มีความผดิปกติของโครงสรางของสมอง หากถายรูปของสมองออกมา จะพบวามี
การเคลื่อนไหวของเซลลสมองผิดปกติหรือผิดที่ ซ่ึงไมกอใหเกดิปญหาอื่น 
  สมทรัพย  สุขอนันต (2546 : 3)  กลาวถึง สาเหตุของความบกพรองทางการเรียนรู 
วาจําแนกได  ดังนี ้
  1) สาเหตุทางพนัธุกรรม  จากการวิจัยหลายเรือ่งนํามาสูขอสรุปที่วาภาวะ
บกพรองในการเรียนรูมีความเกี่ยวของกับพันธุกรรม  แมการวิจยัเหลานั้นไมอาจโยงความสัมพันธ
ที่ชัดเจนถึงความเปนเหตุ เปนผลดังกลาวได แตความถี่ของปรากฏการณในระหวางคนสายเลือด
เดียวกันมีสูงมาก 
  2) สาเหตุในระหวางการตัง้ครรภและการคลอด  ในกรณีนีจ้ะเปนเรื่องของการ
ไดรับสารเคมีบางชนิด ยาเสพติด ตลอดจนโรคภัยไขเจ็บในระหวางตั้งครรภ ส่ิงตางๆ เหลานี้ อาจมี
ผลกระทบตอพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภไมมากก็นอย  มารดาที่คลอดยาก ตองใช
เครื่องมือทางการแพทยบางชนิดมาชวย  บางครั้งทําใหเกิดความกระทบกระเทือนสมอง ซ่ึงความ
ผิดปกติในลักษณะนี้เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะปญหาทางการเรียนรู 
  3) สาเหตุภายหลงัการคลอด  ไดแก  โรคภยัไขเจ็บ  ตลอดจนอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับเดก็  เชน เด็กซึ่งมีประวัติเคยเปนเยือ่หุมสมองอักเสบ หรือสมองอักเสบ จะเปนเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรู สูงกวาเดก็ซึ่งไมเคยมีโรคภยัไขเจ็บเชนนัน้ 
  จากสาเหตหุลายประการดังกลาว  สรุปไดวา  สาเหตุของการเกิดภาวะปญหา
ทางการเรียนรู อาจเกิดจากการไดรับบาดเจบ็ทางสมอง ทั้งในชวงการตัง้ครรภ กอนคลอด ระหวาง
คลอดและหลงัคลอด ซ่ึงทําใหการทํางานของสมองผิดปกติไป โดยเฉพาะสมองซีกซาย รวมถึง
อาจจะเกิดจากกรรมพันธุและสภาพแวดลอมที่ทําใหความบกพรองเพิ่มความรุนแรงขึน้  
 
 1.3 ประเภทของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจะมีลักษณะความบกพรองที่แสดงออกเดนชัดไดใน
หลายๆ ลักษณะ ซ่ึงมีผูทําการศึกษาคนควาไดแบงประเภทของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูไวหลาย
ทาน  ดังนี ้
  สมทรัพย  สุขอนันต (2546 : 5)  กลาวถึง ประเภทของความบกพรองทางการเรียนรู 
วาจําแนกได  ดังนี ้
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  1)  ภาวะบกพรองดานภาษา 
  2)  ภาวะบกพรองดานคณิตศาสตร 
  3)  ภาวะบกพรองดานการรับรู 
  เบญจพร  ปญญายง (2545 : 4)  กลาวถึง ประเภทของความบกพรองทางการเรียนรู 
วาจําแนกได  ดังนี ้
  1)  ความบกพรองดานการเขยีนและการสะกดคํา 
  2)  ความบกพรองดานการอาน 
  3)  ความบกพรองดานการคํานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร 
  4)  ความบกพรองหลายๆ ดานรวมกัน 
  ผดุง  อารยะวญิู (2544 : 21-30)  กลาวถึง ประเภทของความบกพรองทางการ
เรียนรู วาจําแนกได  ดังนี ้
  1)  ความบกพรองทางการฟงและพูด 
  2)  ความบกพรองทางการอาน 
  3)  ความบกพรองทางการเขียน 
  4)  ความบกพรองทางคณิตศาสตร 
  5)  ความบกพรองทางกระบวนการคิด 
  6)  ความบกพรองดานอื่นๆ  
  จากประเภทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดังกลาว   สามารถสรุปและแบง
ประเภทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูได ดังนี ้
  1)  ความบกพรองทางการฟงและการพูด 
  2)  ความบกพรองทางการอาน 
  3)  ความบกพรองทางการเขียน 
  4)  ความบกพรองทางคณิตศาสตร 
  5)  ความบกพรองทางกระบวนการทํางานของสมองอื่นๆ 
 
 1.4 การคัดแยกเดก็ท่ีมีปญหาทางการเรยีนรู 
  การคัดแยกเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล การ
ตรวจสอบขอมูล ดวยวิธีการตางๆ  เพื่อประเมินคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ประเมินความ
บกพรองของเด็กเพื่อชวยในการวางแผนการชวยเหลือไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผู
ที่กลาวถึงวิธีการหรือกระบวนการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ไวหลายวิธี  ดงันี้ 
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  ศรียา  นิยมธรรม (2540 : 36-39)  ไดกลาววา ทางเลือกในการคัดแยกเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูมีอยูหลายทาง แตไมมีทางใดที่เปนกระบวนการซึ่งยอมรบักันทั่วไป จึงขอสรุป
รายละเอียดของวิธีการตางๆ ไว  ดังนี ้
  1)  วิธีดูความแตกตาง (The  Discrepancy  Method)  เด็กที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาตางๆ ในโรงเรียนต่าํกวาระดับสตปิญญามาก จะถูกระบุวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
วิธีนี้หมายความวา  “ปญหาทางการเรียนรู” ไมแตกตางไปจากเรื่องของการที่เด็กมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวา
ความสามารถที่แทจริง  ปญหาจากวิธีนี้มีอยู 2 ประการ คอื ประการแรก  ยังไมมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวาความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์และผลงานที่ทํานั้นควรเปนเทาไร จึงจะถือวามี
นัยสําคัญมากพอ ที่จะระบวุาเด็กมีปญหาทางการเรียนรู  ประการที่สอง  แบบทดสอบสติปญญานั้น  
จะวัดการเรยีนรูในอดีตมากกวาที่จะวดัสมรรถวิสัยหรือศักยภาพในการเรียนรูของบุคคล 
  2 )  วิธีคํานึงความสามารถเฉพาะทาง (The Specific Abilities Method)  เดก็ที่มี
สติปญญาปกติหรือดีกวาปกติแลวมีปญหาในการเรยีน  หรือมีแนวโนมที่จะมีปญหาการเรียนรูที่ดู
จะเกี่ยวของกบักระบวนการทางจิตวิทยา จะถูกระบวุาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  วิธีนี้
พยายามจะคนหาเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรูอยางแทจรงิ  เด็กเหลานี้จะถูกบงชี้โดยการที่มีความ
บกพรองในการรับรูหรือการทํางานของสมองเกี่ยวกับกระบวนการจัดกระทํากับขอมลูตางๆ  
ปญหาหลักของวิธีนี้ก็คือ  แบบทดสอบที่ใชวัดกระบวนการตางๆ  ดังกลาวไมนาเชือ่ถือ หรือยังไมมี
ความเที่ยงตรงพอสําหรับจุดประสงคที่ตองการวัด 
  3)  วิธีคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล (The Intraindividual Differences 
Method)  เดก็นักเรียนที่ถูกระบุวาเปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู ก็คอืเด็กที่แสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางอยางมาก ในการเรียนรูถึงหนาทีแ่ละทักษะตางๆ เทาๆ กับความแตกตางในแตละวิชา  อีก
นัยหนึ่งก็คือ เด็กดูจะไมมีปญหาในหลายๆ ดาน หรือไมมีปญหาเปนสวนใหญ  แลวมีความยุงยาก
สับสนเฉพาะบทเรื่องบางดานเทานั้น  เชน   ดานการอาน  ดานคิดคํานวณ  ดานสะกดคํา  หรือเร่ือง
ความทรงจํา  หรือการสับสนเกี่ยวกับเรื่องเวลา  หรือยุงยากกับการจดัระเบียบของสิ่งตางๆ วิธีนี้จะ
ใชไดกับเด็กทัว่ๆ ไปในชัน้เรียนธรรมดา  โดยไมคํานึงถึงเรื่องของสติปญญา หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตเดก็เรียนชา  เด็กบกพรองทางสติปญญาจะไมนับรวมวาเปนเด็กที่มปีญหาทางการ
เรียนรู เพราะโดยปกตแิลว เด็กเหลานีม้ีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํกวา ในการเรยีนทุกวิชาที่
เรียนอยูในโรงเรียน  ปญหาของวิธีนี้อยูทีว่าไมมีแนวทางที่จะบอกความแตกตางของแตละบุคคลใน
เร่ืองผลสัมฤทธ์ิ และการทํางานนั้นควรจะแคไหน  ซ่ึงจะถือวามีมากพอที่จะตองซอมเสริม หรือ
ไดรับความชวยเหลือในรูปแบบของเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู 
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  4)  วิธีหาจุดตัดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ํา (The Low Achievement      
Cut-Off Method)  เดก็ทุกคนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ําในระดับหนึ่งของวิชาใดก็ตามอาจไดรับการ
ชวยเหลือโดยไมตองคํานึงถึงสาเหตุวาทําไมจึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา เชน มีผลสัมฤทธิ์ต่ําที่ 10%   เด็กคน
ใดที่ไดคะแนนต่ําใน 10% ก็จะถูกระบุวา เปนผูที่ตองไดรับการชวยเหลือ เปนตน วิธีนี้คลายกับวธีิที่
ใชในการเพิ่มความสามารถในการอาน( Reading Recovery) วิธีนีจ้ะชวยใหเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํามี
โอกาสปรับปรุงการเรียนหรือไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ  ปญหาของวิธีนี้ก็คือ  การจัดการสอน
ซอมเสริมเพื่อชวยเหลือเด็กเปนกรณีพเิศษ หากมีเดก็จํานวนมากก็จะยิ่งเปนการสิ้นเปลือง 
ผูเชี่ยวชาญบางคนจึงแนะนําใหมีการจาํกัดจํานวนเดก็ที่จะมารับการชวยเหลือ โดยดูจากเปอรเซ็นต
ของจํานวนนกัเรียนปกติในโรงเรียนแตจดุตัดที่นอย  เชน 2% , 5% , หรือ 10%  ก็จะทําใหเด็กที่
เรียนอยูในระดับดีแตมีปญหาบางดานหรือบางเรื่อง ไมใชทุกเรื่องหรือทุกวิชาถูกมองขามไป  
  เบญจพร  ปญญายง (2545 : 10-12)  ไดกลาววา การประเมินเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู เราจะประเมินดานตางๆ   ดังนี้ 
  1)  การซักประวัติ  ประวัติที่มีความสําคัญในการประเมินวาเด็กมีความบกพรอง
ในการเรยีนรู ไดแก 
          1.1) ผลการเรียนที่ผานมา  โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ  และสรางเสริมประสบการณชีวิต (สปช.) 
          1.2) พัฒนาการดานตางๆ   เด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรูจํานวนหนึ่งจะมี
ประวัติพดูชา 
          1.3) การเจ็บปวย ประวัติการเจ็บปวย  
          1.4) การเขียนพยัญชนะ  คําศัพท 
     - เขียนสลับคํา  ด/ต  ถ/ภ  ม/น  ฌ/ณ  b/d  p/g,q 
     - เขียนชา 
     - เขียนคําศพัทผิด  โดยเฉพาะเมื่อใหเขียนตามคําบอก 
     - เขียนตวัพยัญชนะกลับกนั เหมือนดูจากกระจกเงา 
          1.5) ถนัดมือซาย  หรือถนัดทั้งสองมือ 
          1.6) แยกซาย-ขวา ไดลําบาก  เดก็บางคนไมสามารถยกมือตามที่ครูส่ังไดหรือ
ใสรองเทาผิดขางจนโต,สอนวายน้ําไดลําบากเพราะตีขาหรือยกแขนกวักน้ําไมไดตามที่ครูส่ัง 
          1.7) จดจําในสิ่งที่เพิ่งพบเหน็ไดลําบาก  สอนเรื่องใหมลืมเรื่องเกา  ทําไดวนันี้
วันพรุงนี้ลืม 
          1.8) ทาทางงุมงาม ประสบอุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ บอยๆ 
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          1.9) ไมมีสมาธิในการเรียน 
          1.10) มีประวัติเชนเดยีวกับบุคคลในครอบครัว เคยมบีุคคลในครอบครัวที่มี
ลักษณะเดยีวกนั 
  2) การตรวจรางกาย  แพทยอาจตรวจสายตาในกรณีที่เดก็มองกระดานไมชัด และ
ตรวจการไดยนิเมื่อเด็กมีปญหาในการไดยนิ มีหูอักเสบหรือเปนหูน้ําหนวกบอยๆ 
  3) การตรวจพิเศษ  โดยปกตแิพทยจะไมสงตรวจคลื่นสมอง  แตจะสงตรวจกรณี
ที่เด็กเหมอลอย ไมรูสติเปนชวงสั้นๆ และสงสัยวาอาจเปนโรคลมชักชนิดใดชนิดหนึง่ 
  4) การตรวจพิเศษทางจิตวิทยา  นักจิตวิทยาจะทดสอบทางจิตวิทยาดานตางๆ 
ดังนี ้
          4.1) การตรวจเชาวนปญญา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู มักมีระดับเชาวน
ปญญาปกติ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีบางกรณีที่เชาวปญญาต่ํากวาปกต ิ
          4.2) การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  จะประเมินเกี่ยวกับ 
     - การอาน 
     - การเขียน  การสะกด 
     - การคํานวณ 
     - ความสามารถทางภาษา 
     - ความรูทั่วไปและความเขาใจ 
    ในบางกรณีอาจจําเปนตองประเมินทักษะที่ประมวลไดจากการเห็นหรือ
การไดยนิ ตัวอยางเชน วาดภาพจากตัวอยางและความทรงจํา การจดจาํคําและสวนประกอบของคํา
เปนตน 
  ผดุง  อารยะวญิู (2546 : 8-11)  ไดกลาววา การคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู  เปนกระบวนการในการคนหาเดก็ และตัดสินวาเดก็คนนั้นเปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู
จริงหรือไม และมีปญหาในการเรียนอยางไรบาง  ในบางครั้งเราอาจไดยินคําอ่ืน เชน การคัดกรอง  
การคัดเลือกเดก็ เปนตน  ซ่ึงทุกคํามีจุดมุงหมายเดียวกนั คือพิจารณาเดก็วาเดิมมีปญหาในการเรียน
อยางไร ในดานใดบาง  และในระดบัใด การคัดแยกอาจกระทําไดใน 2 ลักษณะ  ดังนี ้
  1) การประเมินผลอยางเปนทางการ (Formal  assessment)  เปนการคัดแยกเด็ก
โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงมีคาความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่นที่เชือ่ถือได  และมเีกณฑปกติ
สําหรับใชในการเปรียบเทยีบเพื่อการตัดสนิใจในการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู มักมีการ
ประเมินเด็กใน 2 ลักษณะ คอื 
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   1.1) การวัดระดับความสามารถของเด็ก  ความสามารถในที่นี้ หมายถึง  
ความสามารถทางสมอง  นั่นคือ ระดับสตปิญญา ผูวัดสวนใหญเปนนกัจิตวิทยา  ซ่ึงอาจใช
แบบทดสอบตอไปนี ้
    - Stanford-Binet Intelligence Scale : Fourth Edition (SB4) 
    - Wechsler Intelligence Scale for Children Third Edition (WISC-III) 
           - Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 
    - Raven’s Progressive Matrices 
    - Color Progressive Matrices 
   1.2) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จะตองทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กใน 3 ดาน เปนอยางนอย นั่นคือ ดานการอาน  การเขียน  และคณิตศาสตร แลวนําคะแนนที่
ไดมาเปรียบเทยีบกับเกณฑปกติ (Norm) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชในการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีบริการตามสํานักทดสอบและประเมินผลตางๆ ซ่ึงมีช่ือเรียกกันมากมายใน
ตางประเทศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่มีคนนํามาใชมาก คือ Wide Range Achievement Test 
   เมื่อไดคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ใหนํามาเปรียบเทียบกบัระดับ
สติปญญาของเด็ก โดยเทียบตามชั้นหรืออายุ  นักวิชาการมีความเชื่อวา เด็กที่มีระดับสติปญญาสูง 
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปดวย  เด็กที่มีระดับสติปญญาต่ํามักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา แตถาเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํแสดงวาเด็กอาจมีปญหา
บางอยาง  ซ่ึงการที่จะบอกวาความแตกตางระหวางระดบัสติปญญากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เทาใดที่จะบงบอกถึงการมีปญหาทางการเรียนรูนั้น ก็จะเปนไปตามมาตรฐานที่เครื่องมือแตละชนิด
ระบุไวในเกณฑของเครื่องมือนั้นๆ จากการที่พบเห็นในเด็กไทยโดยทัว่ไป เด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูมักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาชัน้ที่ตนเรียนอยูประมาณ 2 ป เชน เด็กเรียนอยูช้ัน ป.3 แต
อานเขียนหนังสือแบบเรียนชัน้ ป.3 ไมได  หรือไดแตไมดีนัก  แตสามารถอานแบบเรียนชั้น ป.1 ซ่ึง
เปนชั้นที่ต่ํากวาชั้น ป.3 จํานวน 2 ชวงป เปนตน  แตผูเกี่ยวของควรพิจารณาองคประกอบอื่นๆ ดวย  
เพื่อไมใหการคัดแยกเดก็ผิดพลาดได 
  2) การประเมินผลอยางไมเปนทางการ (Informal assessment)  เปนการทดสอบ
ที่ไมไดอาศัยเคร่ืองมือมาตรฐาน และไมไดมีการกําหนดวิธีการที่แนนอน ตายตวั  แตจะเปนการ
ทดสอบที่มุงคนหาลักษณะความบกพรองหรือปญหาของเด็กโดยตรง จริงๆ  โดยครูอาจจะใช
แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง หรือหาแบบทดสอบตางๆ มาใช  รวมไปถึงการทดสอบเปน
รายบุคคลและการสังเกตพฤติกรรมของเดก็ดวย ครูอาจทําการทดสอบเด็กดวยตนเอง หาขอมูลจาก
ผูปกครองที่ใกลชิดเด็กมากทีสุ่ด หรือจากแหลงขอมูลอ่ืนที่เชื่อถือได  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอยุติวาเด็กมี
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ปญหาในการเรียนในลกัษณะใด และขาดทักษะใดบาง สมองที่มีความลําบากในการวิเคราะหขอมูล
เปนสมองซีกใด ซีกซายหรือซีกขวา 
 
 1.5 ลักษณะของเดก็ท่ีมีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน 
  มีผูอธิบายลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอานไวหลายทาน ดังนี ้
  เบญจพร  ปญญายง (2545 : 5-6) ไดอธิบายลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
ดานการอานไว ดังนี ้
  1) อานชา มีความยากลําบากในการอาน  เชน อานคําตอคํา , จะตองสะกดคําจึงจะ
อานได 
  2)  อานออกเสียงไมชัดเจน 
  3)  ไมระมัดระวังในการอาน จะเดาคําจากอกัษรตัวแรก เชน บาท เปน บทที่ , เมื่อ
นั้น เปน บดันัน้ , farm เปน front 
  4)  อานขาม อานเพิ่มคํา อานผิดประโยคหรือผิดตําแหนง 
  5)  อานโดยไมเนนคํา หรือเนนขอความบางตอน 
  6)  จําคําศัพทไดจาํกัด พยายามอธิบายความหมายของคําที่อานไมได 
  7)  ผันเสียงวรรณยุกตไมได 
  8)  เลาเรื่องที่อานไมได 
  9)  จับใจความสําคัญ หรือเรียงลําดับเหตุการณของเรื่องที่อานไมได 
  10) ไมรูจักเดาคําจากคํา หรือประโยคที่อยูหนาหรือหลังคํา หรือยอหนานัน้ๆ 
  ศรียา  นิยมธรรม (2540 : 42)  ไดอธิบายลักษณะของเดก็ที่มปีญหาทางการเรียนรู 
ดานการอานไว  ดังนี ้
  1)  ขมวดคิ้ว นิ่วหนา เวลาอาน 
  2)  หลงบรรทัด 
  3)  อานสลับคํา  อานขามคํา 
  4)  อานสลับตัวอักษร 
  5)  การอานซ้ํา  การอานถอยหลัง 
  6)  อานออกเสียงไมชัด 
  7)  จับใจความของเรื่องที่อาน หรือลําดับเรื่องที่อานไมได 
  8)  จําใจความสําคัญของเรื่องไมได 
  9)  เลาเรื่องที่อานไมได 
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  ผดุง  อารยะวญิู (2544 : 65-67)  ไดอธิบายลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู ดานการอาน ไว  ดังนี้ 
  1) พฤติกรรมการอานทั่วไป 
   1.1)  อาการเครียดหรือเกร็ง เชน ขมวดคิ้ว  เปลงเสียงสูง  กัดริมฝปาก  เปนตน 
   1.2)  อาการไมแนใจ ไมมั่นคงทางอารมณ  เชน ปฏิเสธไมยอมอานตามที่ครูส่ัง  
รองไห  พยายามทําใหครูไขวเขว 
   1.3)  หลงตัวอักษร เชน  อานซ้ําที่เดิมหลายครั้ง  อานขามขอความ  อานขาม
บรรทัด  อานแลวหลงบรรทัด  ไมรูวาตนเองอานถึงไหน  เปนตน 
   1.4)  สายหนา  หรือส่ันศีรษะ 
   1.5)  จับอานหนังสือจนชิดหนาจนเกินไป หรือหางเกินไป 
  2)  อานคําไมถูกตอง 
   2.1)  อานขาม  เชน  เสียงดังฟงชัด  อานวา  เสียงดังชัด 
   2.2)  อานเพิ่ม  เชน  ผีเสื้อมาถึง  อานวา  ผีเสื้อบนิมาถึง 
   2.3)  อานคําอ่ืนแทน  เชน  ตนตะแบก  อานวา  ตนปะแดก 
   2.4)  อานกลับหลัง  เชน  พี่นอง  อานวา  นองพี ่
   2.5)  อานออกเสียงผิด  เชน  ปลูกบาน  อานวา  ปูกบาน 
   2.6)  อานสลับคําหรือสลับตัวอักษร เชน  เกดิเปนคนควรหมัน่ขยันเอย  เปน
เกิดเปนคนควรหยั่นขมันเอย 
   2.7)  อานไมออก  เด็กจะหยุดอานเมื่ออานมาถงึคําที่เด็กอานไมได  พยายาม
อานคํานั้นอีกครั้ง  เด็กอานผิดหรือขามคํานั้นไปโดยไมอาน 
   2.8)  อานชามาก  เชน  พยายามอานทีละคํา  กวาจะอานไดแตละบรรทัดใช
เวลานาน นาทหีนึ่งอานไดเพยีง 20-30 คําเทานั้นในขณะทีเ่ด็กปกติอาจอานไดนาทีละ 100 คําขึ้นไป 
  3) ไมเขาใจสิ่งท่ีอาน 
   3.1)  จํารายละเอยีดไมได  ไมสามารถตอบคําถามทายบทไดหลังจากอานเรื่อง
แลว  เชน  ในเรื่องสุนัขช่ืออะไร 
   3.2)  จัดลําดับขั้นตอนไมได  เชน ลําดับเหตุการณไมไดวา เหตุการณใดเกดิขึ้น
กอน-หลัง 
   3.3)  ไมเขาใจใจความสําคัญ  เด็กไมสามารถตอบโตไดวา เร่ืองที่อานเกี่ยวของ
กับอะไรมากทีสุ่ด 
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  4) ปญหาอื่นๆ 
   4.1)  อานทีละคํา อานไดหนึ่งคําแลวหยดุ หรืออานๆ  หยุด ๆ เพราะอานไมได 
   4.2)  อานเวนวรรคผิด  เชน  รถของ  เขาวิ่งมาเรือ่ยๆ 
   4.3)  อานดวยเสียงเบาเกินไป  จนแทบไมไดยินเสียงอาน  ครูตองบอกใหอาน
ดังๆ และบอกหลายครั้ง 
  จากคําอธิบายลักษณะดังกลาว  สามารถสรุปลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู ดานการอานได ดังนี ้
  1) มีพฤติกรรมเครงเครียดหรือเกร็งในขณะทีอ่าน 
  2) มีความยากลําบากในการอาน ไดแก อานชา อานถอยหลัง หลงบรรทัด จํา
ตัวอักษรไมได จําคําไมได ลังเลในการอาน 
  3) อานไมถูกตอง ไดแก อานออกเสียงไมชัดเจน อานออกเสยีงผิด อานสลับคํา
หรือสลับตัวอักษร อานขามคํา อานเพิ่มคํา อานเวนวรรคผิด ประสมคําผิด จําแนกเสียงสระหรือ
เสียงพยัญชนะผิด 
  4) ไมเขาใจสิ่งทีอ่าน ไดแก ตอบคําถาม เรียงลําดับเหตุการณ จับใจความสําคัญ
จากเรื่องที่อานไมได 
 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
 
 2.1  ความหมายของการอาน 
  มีผูใหความหมายของการอาน  ไวหลายทาน ดังนี ้
  วรรณี  โสมประยูร (2537 : 121) กลาววา  การอาน  เปนกระบวนการทางสมองที่
ตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษร หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรอืสัญลักษณ  
โดยแปลออกมาเปนความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกนั 
และผูอานสามารถนําเอาความหมายนัน้ๆ ไปใชใหเปนประโยชนได   
  นภดล  จนัทรเพ็ญ (2539 : 73) กลาววา  การอาน  เปนกระบวนการในการแปล
ความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณออกมาเปนถอยคําหรือความคิดของตนเอง แลวผูอานก็นํา
ความคิด ความเขาใจที่ไดจากการอานนัน้ไปใชใหเกิดประโยชน  
   บันลือ  พฤกษะวนั (2532 : 2)  ไดใหความหมายของการอานไววา 
  1) การอาน  เปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูดโดยการผสมเสียง เพื่อใชใน
การออกเสียงใหตรงกับคําพดู 
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  2) การอาน  เปนการใชความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษร  ออกเสียง
เปนคําหรือเปนประโยค ทําใหเขาใจความหมายในการสือ่ความโดยการอาน 
  3) การอาน  เปนการสื่อความหมายที่จะถายโยงความคิด  ความรู จากผูเขยีน       
(ผูส่ือ) ถึงผูอาน 
  4) การอาน  เปนการพัฒนาความคิด โดยที่ผูอานตองใชความสามารถหลายๆ ดาน 
เชน ใชการสังเกต จํารูปคํา ใชสติปญญาและประสบการณเดิมในการแปลความ หรือถอดความให
เกิดความเขาใจเรื่องราวที่อานไดดี เปนตน 
  จากความหมายของการอานดังกลาว  สรุปไดวา  การอาน  หมายถึง กระบวนการ
รับรูสัญลักษณหรือตวัอักษร โดยผานการสัมผัสทางสายตา แลวแปลความหมายสัญลักษณหรือ
ตัวอักษรที่ส่ือออกมาเปนความรู ความเขาใจ แลวสามารถนําความรู ความเขาใจนัน้ เปลงเปนเสียง
ส่ือสาร  ส่ือความหมายออกมา หรือนําไปใชใหเปนประโยชนตางๆ ได  
  
 2.2 ความสําคัญของการอาน 
  มีผูกลาวถึงความสําคัญของการอานไว หลายทาน ดังนี ้
  วรรณี  โสมประยูร (2537 : 121-122) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  
  1) การอานเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรียนทกุระดับ  ผูเรียน
จําเปนตองอาศัยทักษะการอานทําความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับ
ความรูและประสบการณตามที่ตองการ 
  2) ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป  คนเราตองอาศัยการอานตดิตอส่ือสารเพื่อทํา
ความเขาใจกับบุคคลอื่นรวมไปกับทักษะการฟง การพูด และการเขยีน  ทั้งในดานภารกิจสวนตวั
และการประกอบอาชีพการงานตางๆ ในสงัคม 
  3) การอานชวยใหบุคคลสามารถนําความรูและประสบการณจากสิ่งที่อานไป
ปรับปรุง และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําอยูใหเจริญกาวหนาและประสบ
ความสําเร็จไดในที่สุด 
  4) การอานสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในดานตางๆ ไดเปน
อยางดี เชน ชวยใหมั่นคงปลอดภัย  ชวยใหไดรับประสบการณใหม  ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม  
ชวยใหมีเกียรติยศและชื่อเสียง ฯลฯ 
  5) การอานทั้งหลายจะสงเสริมใหบุคคลไดขยายความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
อยางลึกซึ้งและกวางขวาง  ทําใหเปนผูรอบรู  เกิดความมั่นใจในการพดูปราศรัย  การบรรยายหรือ
การอภิปรายปญหาตางๆ  นับวาเปนการเพิม่บุคลิกภาพและความนาเชือ่ถือใหแกตนเอง 
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  6) การอานหนังสือหรือส่ิงพิมพหลายชนดินบัวา เปนกิจกรรมนันทนาการที่
นาสนใจมาก  เชน อานหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  นวนยิาย  การตูน  ฯลฯ  เปนการชวยให
บุคคลรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานไดเปนอยางด ี
  7) การอานเรื่องราวตางๆ ในอดตี เชน ศิลาจารกึ  ประวัติศาสตร  เอกสารสําคัญ  
วรรณคดี  ฯลฯ  จะชวยใหอนุชนรูจักอนุรักษมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยเอาไว  และสามารถ
พัฒนาใหเจรญิรุงเรืองตอไปได 
  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2537 : 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  การ
อานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู  การรูและใชวธีิอานที่ถูกตองจึงเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับผูอานทุกคน  การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอก็จะชวยใหผูอานมพีื้นฐานในการ
อานที่ดี  ทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางดวย 
  บันลือ  พฤกษะวนั (2532 : 10-11)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน ไววา 
  1) การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  หากอานไมได การเรียนการสอน
ยอมพบอุปสรรคอยางใหญหลวง  พฤติกรรมในการเรียนของเด็กจะเปลี่ยนไป หงอยเหงา เก็บกด 
หรือมิฉะนั้นจะแสดงออกตางๆ ในลักษณะทดแทนปมดอยเหลานัน้ก็มี  
  2)  เด็กที่อานไดยอมไดรับการยอมรับ  สามารถรวมเรียน รวมเลนกับเพื่อนๆไดดี 
ตรงกันขาม การที่เด็กมีอุปสรรคในการอาน ยอมขาดความอบอุน ขาดความมั่นใจในตนเอง 
  3)  การอานได อานเปน  เปนสิ่งที่สงเสริมใหเด็กไดรับความรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม ทั้งนี้เพราะไมวาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดในโลก ก็ไมอาจจัดประสบการณ
ใหผูเรียนไดอยางสมบูรณทีสุ่ด การอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่เด็กจะคนควาเพิ่มเตมิไดอยางจุใจ 
หรือตามความจําเปนของเดก็เหลานั้นไดด ี
  4) การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจ  การปรับปรุงอาชีพเมื่อพน
วัยประถมศึกษา  อาจเรียนรูจากกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอีกทางหนึ่ง 
  5) การอานมีความจําเปนตอการเปนพลเมืองดีที่จะรูขาวสาร  เหตุการณของ
บานเมือง  การปกครอง ที่พลเมืองดีจะตองใหความรวมมือแกทางราชการไดด ี
  6) การอานเปน จะเปนเครื่องมอือยางสําคัญในการพินจิ เลือกตัดสินใจทีจ่ะเลอืก
ตัวแทนในดานการเมือง การปกครอง อันเปนรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
  7) การอานยอมเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยใหเด็กวยัประถมศึกษา หรือพนวัย
ประถมศึกษาก็ตาม สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยใชการอาน  ทั้งยังจะไดรับความ
เพลิดเพลิน  ชวยพัฒนาจิตใจ และอ่ืนๆ ไดดีอีกดวย 
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  8) การอานจะทวคีวามสําคัญมากขึ้นโดยลําดบั  ที่ชวยใหรอบรูถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การสื่อสาร  การพยากรณอากาศ  เพื่อการปรับตน  ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคม
เจริญขึ้นมากเพียงใด  การอานก็จะทวีความสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น 
  จากความสําคญัของการอานดังกลาว  พอสรุปไดวา  การอาน เปนเครื่องมือสําคัญที่
ใชในการเสาะแสวงหาความรู เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อทําความเขาใจกับบุคคลอื่น  
ชวยใหบุคคลสามารถนําความรูและประสบการณจากสิ่งที่อานไปพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น เปนเครื่องมือ
ในการรับรูขาวสารตางๆ ทําใหบุคคลทันโลกทันเหตกุารณ  เปนกิจกรรมสงเสริมนันทนาการ 
รวมทั้งเปนการชวยอนุรักษประเพณวีัฒนธรรมของชุมชนไดอีกดวย 
   
 2.3  ลักษณะของกระบวนการอาน 
  กอ  สวัสดิ์พาณิชย (2509, อางถึงใน วรรณ ี โสมประยูร  2534 : 124) กลาวถึง
ลักษณะของกระบวนการอานวา มีขั้นตอน ดังนี ้
  1) สัมผัส (Sensation) สัมผัสโดยใชสายตาจองดูหนังสือ 
  2) รับรู (Perception) รับรูรูปรางลักษณะคําเมือ่ไดสัมผัสแลว 
  3) เขาใจความหมาย (Comprehension) เขาใจคําที่ไดพดู  ดงันั้น การทําหนังสือ
อานควรนําคําจากคําพูดเด็กมาเขียน 
  4) ใชความหมายที่ไดมา (Utilization) เปนขั้นสุดทายของการอาน คือการคิด 
  มอนโร (Monroe, อางถึงใน ฉวีลักษณ  บณุยะกาญจน  2525 : 31)  กลาวถึงลักษณะ
ของกระบวนการอานวา กระบวนการอานประกอบดวยปจจัย 4 ประการ  ดังนี ้
  1)  การรับรู  เห็นชัด ลําดับความจํารูปคํา เขาใจการออกเสยีงหรืออานได 
  2)  เขาใจคํา หรือประโยคที่อาน  เปนการเขาใจความหมายโดยอาศัยการแปลความ 
การตีความและการใชประสบการณที่เกีย่วกับสิ่งที่อาน 
  3)  การตอบสนอง  ไดแก  การแสดงออกในดานอารมณ  ความรูสึก  ทั้งที่ตอง
อาศัยพื้นฐานประสบการณเดิมและสติปญญา เมื่อเกิดความพอใจกก็ระหายที่จะอานตอไป หากเกิด
ความไมพอใจก็จะเบื่อหรือเลิกอาน 
  4)  บูรณาการ  เปนการไดรับแนวคิดจากเรื่องราวที่อาน  ซ่ึงอาจเปนการเพิ่มและ
ขยายประสบการณใหกวางขวางขึ้น 
  เคนเนธ (Kenneth  1968,  อางถึงใน วรรณ ี โสมประยูร  2534 : 125)  ไดกลาวสรุป
ลักษณะของกระบวนการอานไวเปนแผนผัง  ดังนี้  
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 ขั้นท่ี 1      ขั้นที่ 2       ขั้นท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
  ผูอานในระยะเริ่มเรียนหรือยงัอานไมเกงจะรับเอาสัญลักษณทางภาษาเขยีนหรือ
ตัวหนังสือไปรวมกับประสบการณเดิมเกีย่วกับเสียงและคําพูดที่เคยไดยินมากอน จากนั้นก็แปลง
รหัสจากภาษาเขียนออกมาเปนเสียงภาษาพูด  แลวผูอานจึงแปลงรหสัจากภาษาพูดออกมาเปน
ความหมาย จึงจะเกิดความเขาใจในการอาน การอานออกเสียง จะใชกระบวนการทั้ง 3 ขั้น คือ จาก
ขั้นที่ 1 ไปขั้นที่ 2 และ 3 สวน การอานในใจใชกระบวนการเพียง 2 ขั้น คือ จากขั้นที่ 1 ไปยังขั้นที่ 3 
เลย กลาวคือ เมื่อผูอานเห็นตัวหนังสือก็จะตีความหมายออกมาเลย โดยไมตองแปลงรหัสจาก
ตัวหนังสือมาเปนเสียง อยางไรก็ตามผูอานในใจ อาจใชทัง้ 3 ขั้นก็ได แตไมปรากฏเสียงออกมา 
สวนอัตราเร็วในการอานก็อาจจะชากวาคนที่อานจากขัน้ที่ 1 ผานเลยไปยังขั้นที่ 3  
  จากลักษณะของกระบวนการอาน ดังกลาว สรุปไดวา  ลักษณะของกระบวนการ
อานจะตองประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ  ดังนี ้
  1) การรับรู หมายถึงกระบวนการในการรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสตางๆ 
  2) การตีความ  หมายถึงกระบวนการในการทาํความเขาใจกบัขอมูลที่รับมา เก็บ
ขอมูลและแปลความเปนความเขาใจของตนเอง 
  3) การตอบสนอง  หมายถึงกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการตีความมาใช
ส่ือความหมายอื่นตอไป  การใชขอมูลตอบสนองความพงึพอใจหรือไมพึงพอใจ รวมทั้งการ
ประยุกตใชขอมูลที่ไดรับรวมกับประสบการณเดิมของตนเอง 
 
 2.4 วิธีการสอนอาน 
  1) วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  2540 : 1-3) เปนวธีิสอนที่กําหนดกิจกรรมไวอยางมีลําดับขั้นตอน ชัดเจน เปน
กระบวนการ โดยมีหลักการและแนวทฤษฎีที่สําคัญ คือ ทฤษฎีการสอนแบบสื่อสาร  ทฤษฎีการ
สอนแบบธรรมชาติ  และทฤษฎีการสอนอาน ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
 

ตัวหนังสือ 
(ขอความที่ตอเนื่อง) 

เสียงคําที่เคย 
ไดยินมากอน 

การแปลรหัส
จาก 
สัญลักษณ
เปนเสียง 

ภาษาพดู 
การแปลรหัส
จากเสียงเปน
ความหมาย 

ความหมาย 
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   ขั้นตอนที่ 1 ครูอานเรื่องใหนักเรียนฟง 
   ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลาเรื่องที่เราความสนใจ 
แลวใหนักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง 
   ขั้นตอนที่ 2 นกัเรียนเลาเรื่องยอนกลับ 
   ครูใหนักเรียนเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง อานออก
เสียง และเลนบทบาทสมมติ 
   ขั้นตอนที่ 3 ครูและนักเรยีนเขียนเรื่องรวมกัน 
                ครูใหนักเรียนชวยกันเขยีนเรือ่งที่อานกันมาแลวเปนหนังสือของตนเอง โดยครู
อาจเปนผูเขียนเร่ืองบนกระดานแลวใหนกัเรียนเปนผูแตง 
   ขั้นตอนที่ 4 ทาํหนังสือเลมใหญ 
                ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ แลวใหลอกประโยคตางๆ จากเรื่องที่เขียนไว
ในขั้นที่ 3 ลงในหนังสือเลมใหญของกลุม แลววาดภาพประกอบ 
   ขั้นตอนที่ 5 กจิกรรมฝกทักษะทางภาษา 
   ครูใหนักเรียนใชหนังสือเลมใหญของกลุมเปนแหลงในการเรียนรูและฝก
ทักษะในการฟง พูด อาน  เขียนคําและประโยค โดยใชวธีิการตางๆ 
 
  2) วิธีสอนหนวยเสียง (ผดุง  อารยะวิญู  2544 : 69) เปนการสอนใหเดก็อานโดย
วิธีใหเด็กเขาใจหนวยเสยีงในภาษา เชน เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เปนตน และใหเดก็เปลงเสียงให
ถูกตอง หนวยเสียงสระและพยัญชนะจะปรากฏในคํา ดังนั้น อาจกลาวไดวาวิธีนี้เปนการสอนอาน
เปนคําๆ ในแตละคํามีที่ใหสังเกตหนวยเสียงไดอยางชดัเจน เชน 
   บาน  ปาน      ดาน  เสียงพยัญชนะตนที่ตางกัน 
   มา   มี      มือ  เสียงสระที่ตางกัน 
   บวบ  บวช      บวม  เสียงตัวสะกดที่ตางกัน  เปนตน 
 
  3) วิธีสอนเปนคํา (ประเทิน  มหาขันธ  2530 : 143-144) เปนวิธีสอนใหเด็กอาน
โดยใชวิธีจดจาํคํา  โดยใหความสําคัญตอการจดจํารูปคาํมากกวารูปของตัวอักษร และสอนใหเด็ก
ไดรับรูคําทั้งคําโดยการสังเกตความแตกตางระหวางคํา โดยในเบื้องตนจะสอนใหเดก็จดจําคําที่มี
ความแตกตางกัน มากกวาคาํที่มีความคลายคลึงกัน ทั้งในดานรูปของคําและเสียงของคํา การเรียนรู
ในการจดจําคาํของเด็กนัน้ เด็กจะจดจํารูปของคําควบคูไปกับเสียงของคํา ตลอดจนคุนเคยกับ
ความหมายของคํา ซ่ึงอาจจะใชรูปภาพ  หนังสือภาพ หรือส่ือการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาชวยใน
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การเขาใจความหมายและจดจําคํา  ในการสอนคําศัพทใหมๆ ครูควรเริ่มตนดวยการใชคํางายๆ ที่
เด็กคุนเคย  หรือคําที่ประสมงายๆ จะชวยใหเดก็จดจําไดดีขึ้น   
 
  4) วิธีองครวมของภาษา (Goodman  1986) เปนวิธีสอนภาษาใหแกเดก็โดยการ
รวมทักษะ ทั้งการฟง การอาน การพูด และการเขียน ไปพรอมๆ กัน โดยไมแยกสอนทีละทักษะ
และเนนการสอนภาษาแกเดก็ในเนื้อหาสาระที่มีความหมาย ซ่ึงขั้นตอนในการสอนอาจเปน ดังนี ้
   4.1)  ครูอานหนังสือใหเดก็ฟง 
   4.2)  ฝกใหเด็กอานหนังสือในใจทุกวัน โดยใชเวลาไมมาก 
   4.3)  เร่ืองที่นํามาสอนอานควรเปนเรื่องที่จัดเนือ้หาแลวใหเดก็อานเรื่องใน
ลักษณะนี้ทุกวนั 
   4.4)  ใหเดก็เขียนอธิบายภาพในสมุดภาพของเดก็ที่เด็กจัดทําขึน้ 
   4.5)  จัดทําเรื่องที่อานใหงายข้ึน เชน จัดรวบรวมคํายากหรือจดัหมวดหมูของ
คําตามเนื้อหาที่อาน 
 
  5) วิธีสอนของจลิลิงแฮม (Gillingham and Stillman  1970) เปนวิธีสอนที่
กําหนดการสอนไวอยางเปนระบบ และเปนขั้นตอน สอนโดยการนําหลักของวิชาสัทศาสตรมาใช 
วิธีนี้จะมี 5 บทเรียนตอสัปดาห สําหรับการเรียนเปนเวลาอยางนอย 2 ป เสียงพยัญชนะจะถูกสอน
โดยผานกระบวนการใชประสาทสัมผัสที่หลากหลายและจะเนนคําที่ประสมดวยเสียงพยัญชนะ
เดียวกัน โดยใชบัตรคําที่มีสีของตัวอักษรและสีของรูปคําที่แตกตางกัน เด็กกจ็ะเรยีนรูคํา วาประสม
ดวยตัวอักษรใด  และตวัอักษรแตละตวัก็จะถูกชี้แนะโดยใชคําสําคัญ ก็จะทําใหเดก็จําตัวอักษรได
จากคําสําคัญเหลานั้น เชน 
   การสอนตัวอักษร ก ก็สอนโดยใช คําวา ไกมาชวยสอน เปน ก ไก 
   การสอนตัวอักษร A  ก็สอนโดยใชคําวา ANT มาชวยสอน เปน A ANT 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 
 3.1 ความหมายของวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  วิธีจัดประสบการณทางการอาน  หมายถึง วิธีการสอนอานที่มีจุดมุงหมายใหเด็ก
ไดรับประสบการณทางการอาน 2 อยาง คอื ประสบการณในการอานและจําคํา จากความเขาใจ
ความหมายของคําที่ฟงและดใูนเรื่องราวทีก่าํหนด  กับประสบการณในการอานและจาํคํา จากการ
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สอนหนวยเสยีงและดูรหัสสีของหนวยเสียง โดยประยกุตวิธีสอนมาจากการสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษา และการสอนหนวยเสยีงหรือวิธีโฟนิกส  ทั้งนี้เพือ่ชวยเหลือเดก็ที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ที่มีความบกพรองในการอานออกเสียงคํา โดยมีสาเหตุมาจากการจํารูป
คําและจําหนวยเสียงพยัญชนะหรือสระไมได ทําใหไมสามารถอานคําตางๆได หรืออานไดไมคลอง  
วิธีจัดประสบการณทางการอาน ชวยใหเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ไดใชจุดเดนของ
ตนเอง ก็คือ การจําเรื่องราวในชีวิตประจําวนั หรือจําเรื่องราวที่คุนเคย มาชวยในการสงัเกตและจํา
รูปคํา จํารายละเอียดของคําได ซ่ึงการใหเดก็ไดใชเร่ืองราวตางๆ เปนตวัเชื่อมโยงมาสูการจําคํา เปน
การทําใหเด็กเขาใจความหมายของคํานั้นกอน แลวจึงจําคําและสามารถอานออกเสียงคํานั้นได  แต
ในการอานออกเสียงคําในบริบทที่ตางจากเรื่องราว ก็อาจจะทําใหเดก็ยงัจําคําไดไมดี  วิธีจัด
ประสบการณทางการอานจงึไดใชการสอนหนวยเสียงหรือวิธีโฟนิกส มาชวยใหเด็กสามารถสังเกต
และจํารายละเอียดของคําไดงายขึ้น ซ่ึงก็จะชวยใหเขาสามารถจําคําและสามารถอานออกเสียงคําได
ในที่สุด  ดังนัน้วิธีจัดประสบการณทางการอาน จึงเปนวธีิสอนอานที่มุงสอนใหเดก็ไดรับ
ประสบการณทางการอานทัง้ 2 ดาน นั่นคอื ประสบการณในการอานและจําคํา จากความเขาใจ
ความหมายของคําที่ฟงและดใูนเรื่องราวทีก่าํหนด  กับประสบการณในการอานและจาํคํา จากการ
สอนหนวยเสยีงและดูรหัสสีของหนวยเสียง ประกอบกนั และเปนวิธีการที่ชวยเพิ่มความสามารถใน
การอานออกเสียงของเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรูดานการอานได  
 
 3.2 ความเปนมาของวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  วิธีจัดประสบการณทางการอาน เปนวิธีสอนที่ประยกุตมาจากการสอนภาษาไทย
แบบมุงประสบการณภาษา ที่พัฒนาโดยนกัภาษาศาสตร ผูเชี่ยวชาญทางการอานและครูผูสอนภาษา
หลายคน เชน ไบรอัน  เกรย , ดร.ริชารด  วอรคเกอร และเนีย  ดอร  จากประเทศออสเตรเลีย 
(เสาวลักษณ รัตนวิชช  2533 : 18) แตเนื่องจากการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา มีการ
สรางขึ้นมาเพื่อชวยเหลือเดก็ทั่วไปใหมีความสามารถทางภาษาดีขึน้ ดังนั้น กจิกรรมการเรียนการ
สอนบางอยางจึงไมเหมาะสมสําหรับเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู  หรือยังมีความยุงยากสําหรับเด็ก
ที่มีปญหาทางการเรียนรูอยู ผูวิจัยจึงประยกุตวิธีสอนใหม ตามแนวคิดและขั้นตอนของวิธีสอน
ดังกลาว โดยตัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยางออก แลวเสริมกิจกรรมการสอนอานคําตาม
หนวยเสียง เขาไปแทนที่ จึงปรับเปนวิธีสอนแบบใหมไดเปนวิธีจัดประสบการณทางการอาน ซ่ึง
เปนวิธีสอนอานที่รวมการฝกประสบการณทางการอาน 2  ดาน เขาไวดวยกัน นัน่คือ  ประสบการณ
ในการอานและจําคํา จากความเขาใจความหมายของคําทีฟ่งและดใูนเรือ่งราวที่กําหนด  กับ
ประสบการณในการอานและจําคํา จากการสอนหนวยเสียงและดูรหสัสีของหนวยเสียง  เพื่อชวยให
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เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอานสามารถพัฒนาทักษะการอานของตนเองไดดีขึ้น  การ
เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการสอนที่เกิดขึน้จากการประยกุตการสอนแบบมุงประสบการณภาษา มาเปน
วิธีจัดประสบการณทางการอาน มีการเปลี่ยนแปลงดังแผนภาพ  ตอไปนี้ 
 

การสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
ขั้นที่ 1 ครูอานเรื่อง
ใหนักเรียนฟง 
- ครูอานเร่ืองให
นักเรียนฟง โดยใช
เทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองที่เราความสนใจ 
แลวใหนักเรียนตอบ
คําถามจากเรื่องที่ฟง 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเลา
เร่ืองยอนกลับ 
- ครูใหนักเรียนเลาเรื่อง 
ลําดับเรื่อง สนทนา
หรืออภิปรายเกี่ยวกับ
เร่ือง อานออกเสียง 
และเลนบทบาทสมมติ 

ขั้นที่ 3 ครูและ
นักเรียนเขียนเร่ือง
รวมกัน 
- ครูใหนักเรียนชวยกัน
เขียนเร่ืองที่อานกัน
มาแลวเปนหนังสือของ
ตนเอง โดยครูอาจเปน
ผูเขียนเร่ืองบนกระดาน
แลวใหนักเรียนเปนผู
แตง 

ขั้นที่ 4 ทําหนังสือ
เลมใหญ 
- ครูแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมๆ แลวให
ลอกประโยคตางๆ จาก
เร่ืองที่เขียนไวในขัน้ที่ 
3 ลงในหนังสือเลม
ใหญของกลุม แลววาด
ภาพประกอบ 

ขั้นที่ 5 กิจกรรมฝก
ทักษะทางภาษา 
- ครูใหนักเรียนใช
หนังสือเลมใหญของ
กลุมเปนแหลงในการ
เรียนรูและฝกทักษะใน
การฟง พูด อาน  เขยีน
คําและประโยค โดยใช
วิธีการตางๆ 

 
 

วิธีจัดประสบการณทางการอาน 
ขั้นที่ 1 ครูอานเรื่อง
ใหนักเรียนฟงและ
เลาเร่ืองยอนกลับ 
- ครูอานเร่ืองให
นักเรียนฟง โดยใช
เทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองที่เราความสนใจ 
แลวใหนักเรียนตอบ
คําถามและเลาเร่ืองให
ฟง 
จุดมุงหมาย 
- เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
ความหมายโดยรวม
ของเรื่องที่ฟง 
การประเมินผล 
- สังเกตการตอบคําถาม
และการเลาเร่ือง
ยอนกลับของนักเรยีน 

ขั้นที่ 2 ครูอานให
นักเรียนฟงและชี้คํา
ตามเสียง 
- ครูอานเรื่องให
นักเรียนฟงอีกคร้ัง  
โดยใหนักเรียนเปนผูชี้
คําในหนังสือจากซาย
ไปขวา จนจบเรื่อง 
จุดมุงหมาย 
- เพื่อใหนักเรียนรูจักคํา
ตางๆ จากเรื่องที่ฟง
และดู 
การประเมินผล 
- สังเกตการชี้รูปคํา
ตางๆในเนื้อเร่ืองที่
สอดคลองกับเสียงที่ฟง 

ขั้นที่ 3 ครูอานให
นักเรียนฟงและ
คนหาคํา 
- ครูอานคําที่อยูในเนื้อ
เร่ืองใหนักเรียนฟงและ
อานตาม แลวคนหาคํา
นั้นจนพบและฝกอาน
อีกคร้ัง 
จุดมุงหมาย 
- เพื่อใหนักเรียน
สามารถจําแนกคําและ
คนหาคําในเนื้อเร่ืองได 
การประเมินผล 
- สังเกตการคนหาคําที่
กําหนดใหจากในเนื้อ
เร่ือง 

ขั้นที่ 4 นักเรียนฝก
อานคําตามหนวย
เสียง 
- ครูใหนักเรียนฝกอาน
คําที่คนพบจากบัตรคํา
ที่มีรหัสสีแทนหนวย
เสียงตัวอักษรที่ตางกัน 
แลวฝกอานคําใหมที่
เกิดจากการเปลี่ยน
พยัญชนะตัวใหมแทน
ตัวเดิมเพิ่มเติมอีก 
จุดมุงหมาย 
- เพื่อใหนักเรียน
สามารถจําแนกเสียง
ตัวอักษรและอานออก
เสียงคําที่กําหนดได 
การประเมินผล 
- สังเกตการอานออก
เสียงคําที่กําหนดให 

ขั้นที่ 5 นักเรียนฝก
อานซ้ํายํ้า
ความหมาย 
- ครูใหนักเรียนฝกอาน
คําที่เคยฝกในขั้นที่ 4 
อีกคร้ัง โดยใชบัตรคําที่
ไมมีรหัสสีแทนหนวย
เสียง พรอมทั้งบอก
ความหมาย 
จุดมุงหมาย 
- เพื่อใหนักเรียน
สามารถอานคําและ
บอกความหมายของคํา
ที่กําหนดได 
การประเมินผล 
- สังเกตการอานคําและ
การบอกความหมาย
ของคําที่กําหนดให 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  1) ทฤษฎีการรับรู  

   ประเทิน  มหาขันธ (2530 : 37-42) ไดอธิบายแนวคิดในการประยุกตใชทฤษฎี
การรับรูกับการอานไววา การอานเปนกระบวนการในการแปลความหมายจากสัญลักษณโดยอาศัย
ประสบการณของผูอานเปนฐาน ดังนัน้ ความหมายจากเรื่องที่อานจึงมิไดขึ้นอยูกับตวัอักษรหรือ
สัญลักษณที่อาน หากขึ้นอยูกับประสบการณของผูอานเปนสําคญั 
   โดยเหตุที่ความเขาใจในการอานขึ้นอยูกับประสบการณของผูอานเปนสําคัญ 
ดังนั้นการที่จะใหผูอาน 2 คน มีความเขาใจในคําๆ เดียวกนั อยางเดยีวกนั ยอมเปนไปไดยาก และ
การที่ครูจะบอกความคิดรวบยอดของคําใดคําหนึ่งใหแกเด็กนั้นยอมเปนไปไดยากเชนกัน  ครูเปน
เพียงผูถายทอดถอยคําที่เปนสัญลักษณของความคิดรวบยอดเทานั้น ทั้งนี้เพราะเหตวุาถอยคํามิใช
เปนเครื่องแทนความหมายโดยตรง ดังนั้น ในการสอนอาน ครูผูสอนจึงตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการรับรูเปนสําคัญ 
   ความคิดรวบยอดในเรื่อง “สนาม” 
   สนามในที่นีห้มายถึงขอบเขตแหงการรับรูของบุคคลเปนประสบการณของ
บุคคลในขณะที่แสดงกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง เนื่องจากไมมีบุคคลสองคนที่มีประสบการณ
เหมือนกนั ดังนั้น บุคคลสองคนจึงไมอาจมีสนามแหงการรับรูอยางเดียวกันได สนามแหงการรับรู
ของบุคคลหนึ่งจึงแตกตางไปจากของอีกคนหนึ่ง และไมมีความหมายสําหรับบุคคลอื่นเลย 
   การที่เด็กตอบสนองตอ “คํา” คําใดคําหนึ่ง คําๆ นั้นอาจมคีวามหมายหรอืไมมี
ความหมายตอเด็กกไ็ด ทั้งนีเ้พราะเหตวุาความเขาใจความหมายนัน้ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของ
เด็กเปนสําคัญ ดังนั้น “ความหมาย” อันเนือ่งมาจากการรบัรูของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมขึ้นอยูกับ
ประสบการณในอดีต หรือคุณลักษณะในการจัดรวบรวมหมวดหมูของบุคคลนั้นๆ เปนสําคญั ถา
หากผูอานไมมีประสบการณเดิมเพียงพอแลวเขากจ็ะไมสามารถทําความเขาใจความหมายของ “คํา” 
ที่ผูเขียนเขียนไวไดเลย และถาหากผูอานไมมีประสบการณเดิมเพยีงพอแลวเขากจ็ะไมสามารถ
นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการทําความเขาใจความหมาย เขาก็จะไมสามารถเอาความหมายมา
ใสเขากับคําๆ นั้น และถาหากเขาจําคําไมได เขาก็จะไมสามารถทําความเขาใจคําๆ นัน้ได โดยเหตทุี่
ความมุงหมายเบื้องตนของการอานไดแก การทําความเขาใจ ถาหากเดก็ไมมีประสบการณเดิมอยาง
เพียงพอในการทําความเขาใจคําแลว การอานก็จะไรความหมาย 
   ลักษณะของสนามแหงการรบัรู 
   (1) สนามแหงการรับรูของบุคคลนั้นมีอยูอยางกวางขวาง นอกเหนือไปจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความรูสึกนึกคดิของบุคคลดวย ในขณะที่อานหนังสือ 
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ผูอานจะตอบสนองตอตัวหนังสือที่อานทั้งรางกาย สนามแหงการรับรูของผูอานจึงมีความ
กวางขวางตามประสบการณเดิมของผูอานเปนสําคัญ 
   (2) สนามแหงการรับรูของบุคคลนั้นโดยปกตจิะแคบกวาความจริงเทาที่ควร
จะเปน ทัง้นี้เพราะวาสนามแหงการรับรูของบุคคลรวมไวเพียงสวนยอยๆ ของสิ่งของและ
ความหมายไวแคบเทาที่จะกระทําไดในสถานการณทีจ่ํากดัเทานั้น อยางไรก็ตาม คําๆ เดียวมี
ความหมายไดหลายความหมาย ดังนัน้ ในการสอนอาน ครูจึงควรอธิบายความหมายทีใ่ชในโอกาส
ตางๆ ใหกวางขวาง 
   (3) สนามแหงการรับรูนั้นขึ้นอยูกับการกระตุน ถาหากการกระตุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การรับรูก็จะไดผล โดยปกติความตั้งใจของบุคคลยอมอยูในขอบขายที่แตกตาง
กันออกไปในแตละบุคคล เครื่องกระตุนมสีวนอยางสําคญัในการยดึความตั้งใจของบคุคลใหอยูใน
จุดที่ตองการได สําหรับในการอานนั้น เครือ่งกระตุนที่ไมแตกตางกันมากอาจทําใหผูอานเกิดความ
ไขวเขวได 
  2) ทฤษฎีการสอนอาน  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 : 7) ไดกลาวถึง
ทฤษฎีการสอนอานไววา ทฤษฎีการสอนอานยึดหลักการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา โดยเนน
กระบวนการอานของมนุษยเปนสําคัญ  แนวทฤษฎีการสอนอานใหคําจาํกัดความของการอานไววา  
การอาน คือ การสรางความหมายจากสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิด (Smith  1973 ; 
Goodman  1973) วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่จะใชในการเรยีนรูการอานที่ถูกตองและเปนไป
ตามธรรมชาติ นักภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยามิไดมองการอานเพียงการแสวงหาความหมายเพื่อเขาใจ
สัญลักษณ หรือตัวอักษรเพียงอยางเดยีว แตคํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยาในการรับรูการอาน การ
ถายโยงความคิดรวบยอด ทัง้องคประกอบอื่นๆ ที่จะชวยใหการอานสมบูรณ เชน ความสนใจ
ประสบการณเดิม และการระลึกถึงส่ิงที่อานได เปนตน  
  3) แนวคิดการสอนหนวยเสียงหรือวิธีโฟนิกส  
   ผดุง  อารยะวญิู (2546 : 62) ไดกลาวถึงแนวคดิการสอนหนวยเสยีงหรือ
วิธีโฟนิกสไววา วิธีโฟนกิสเปนการนําหลักการทางภาษาศาสตรมาใชในการสอนอาน สอนเขียน 
โฟนิกส (Phonic) เปนคําคณุศัพท คํานาม คือ Phone แปลวา เสียง ในที่นี้หมายถึงเสียงในภาษา นั่น
คือ เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ คําประกอบขึ้นดวยพยญัชนะ สระ และ/หรือ ตัวสะกด วิธีนี้ใชสี
เปนตัวกําหนดเสียง (สระหรือพยัญชนะ) เชน คําที่ประสมดวยสระอา ในหนาเดยีวกนั สระอาอาจ
ใชสีแดงทั้งหนา ทุกครั้งที่เดก็ไดยินเสียงสระอาก็จะเหน็สีแดงทุกครั้ง  ตัวสระอาเทานั้นที่เปนสีแดง 
สวนตัวพยัญชนะที่ประกอบขึ้นเปนคําอาจมีสีอ่ืน การที่นกัเรียนไดยนิเสียงอา และมองเห็นตวัลาก
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ขางสีแดง จะชวยใหเด็กเห็นความสัมพันธระหวางเสียงสระกับสี และรูปทรง เมื่อเด็กเขาใจ จําได 
จะชวยใหเดก็ถายโยงความรูได เมื่อพบคําอื่นที่ประสมดวยสระอาก็จะทําใหเด็กอานได เสียง
พยัญชนะเดีย่ว  พยัญชนะควบกล้ํา ตัวสะกดก็ใชหลักอันเดียวกัน  
  4) แนวคิดการสอนแบบตรงึสระ   
   กรรณิการ  พวงเกษม (2535 : 69-70) ไดกลาวถึงแนวคิดการสอนแบบตรึงสระ
ไววา การสอนอานแบบนีจ้ะหาสระไวกอน แลวหาพยัญชนะมาประสม โดยเปลี่ยนพยัญชนะไป
เร่ือยๆ เชน 
   หาสระอา  พยญัชนะอาจจะเปน  ก ข ต บ ป พ ง ... 
   หาสระอู  พยญัชนะอาจจะเปน  ค ป ด ง ร ห ช ... 
   หาสระโอ  พยญัชนะอาจจะเปน ก ต ป อ ... 
   หาสระเอา  พยัญชนะอาจจะเปน ก ต ง บ ร ... ฯลฯ 
  5) แนวคิดการสอนทักษะการอาน  
   เมอรเซอรและเพ็จ (Mercer and Paige  2005) ไดกลาวถึงแนวคดิการสอน
ทักษะการอานไววาวิธีสอนทกัษะการอานและสื่อการสอนทักษะการอานไดรับการพฒันาขึ้นอยาง
มากมาย  แตสําหรับการสอนอานเบื้องตนนั้น จะมีวิธีการที่จําเปนอยู 2 วิธี คือ วิธีการสอนย้ํา
ตัวอักษร (Code-emphasis approach) และวธีิการสอนย้ําความหมาย (Meaning-emphasis approach)   
ซ่ึงทั้งสองวิธีการนี้มีความแตกตางกันเบื้องตน ก็คือ วิธีการสอนย้ําตัวอักษรจะเปนวิธีทีใ่ชสอนเปน
อันดับแรกกอน สวนวิธีการสอนย้ําความหมายจะเปนวธีิการที่ใชสําหรับสอนเปนอันดับตอไป โดย
ที่วิธีการทั้งสองจะมีความสัมพันธกัน  การสอนอานในชวงเริ่มตน จะเนนกฎการออกเสียงของ
ตัวอักษร องคประกอบตางๆ ของคํา ซ่ึงก็คือวิธีการสอนย้าํตัวอักษร สวนวิธีการสอนย้ําความหมาย 
จะเปนวิธีพื้นฐานสําหรับการสอนอานโดยธรรมชาติ ซ่ึงมักจะใชสอนอานคําทั่วๆ ไป 
   กระบวนการสอนย้ําตวัอักษร (Code-emphasis program) จะเริ่มสอนจากคําที่
ประสมดวย พยัญชนะ และสระที่มีเสียงเหมือนกันในคําที่ตางกัน ความชัดเจนในความสัมพันธของ
เสียงที่ประสมกันจะทําใหผูอานสามารถอานคําที่ไมรูจักได โดยการประสมเสียงเขาดวยกัน ดังนั้น 
เมื่อผูอานรูตัวอักษร รูความสัมพันธของเสียงตัวอักษร ก็สามารถอานคําใหมที่ไมไดสอนไดดวย
ตนเอง 
   กระบวนการสอนย้ําความหมาย (Meaning-emphasis program) จะเริ่มตนสอน
จากคําที่พบเจอบอยๆ โดยอยูบนพื้นฐานทีว่า คํานั้นเปนคําที่คุนเคยสําหรับผูอานและงายที่จะเรยีนรู  
ผูเรียนจะไดเรียนรูจากการฝกระบุคําโดยการทดสอบความหมายและตําแหนงในบริบทตางๆ   และ
ไดรับการกระตุนใหใชเทคนคิตางๆ อยางหลากหลาย ไมวาจะเปนการใชรูปภาพ  บริบทของ
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เร่ืองราว  ตัวอักษรตนแบบ  และรูปแบบของคํา   ในคําตางๆ ที่ไมสามารถอานได โดยวิธีการสอน
ย้ําตัวอักษร กระบวนการนีก้็จะชวยใหผูอานสามารถอานคํานั้นๆ ไดมากขึ้น 
   วิธีการสอนย้ําตัวอักษร ไดรับการพิจารณาวา มีประสิทธิภาพมากในการสอน
ถอดรหัสตัวอักษร การเรียนการสอนที่เปนระบบในระยะแรกเริ่ม ในหนวยเสียงทีจ่าํเปนสําหรับ
ผูอาน ผูอานจะสามารถอานไดดวยตนเอง เร็วกวาการเรียนการสอนหนวยเสยีงที่มีความลาชาและ
ไมเปนระบบ  นักวจิัยสวนใหญ ระบุวา พืน้ฐานการทําความเขาใจ การรับรูคําที่ถูกตองแมนยํา จะ
ประสบความสําเร็จไดโดยผานการฝกถอดรหัสตัวอักษรอยางระมัดระวังและฝกฝนตลอดเวลา 
ดังนั้น  การฝกถอดรหัสตัวอักษร หรือส่ือการสอนที่เกี่ยวของกับการฝกหนวยเสียงมีความจําเปน
สําหรับการอานเพื่อความเขาใจและการอานในขั้นที่สูงขึน้ไป 
   สวนวิธีการสอนย้ําความหมาย  มีความสําคัญตอการสอนย้ําตวัอักษรกค็ือ ชวย
ใหความสามารถในการอานคํานั้นคงสภาพไวได ในการเรียนการสอนภาษาโดยทัว่ไป จะใชวิธีการ
สอนที่เนนความหมายที่เปนปจจุบันในการสอนอานเบื้องตน ซ่ึงจะใชการสอนใหใกลเคียงกับ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น การสอนโดยตรง การสอนใหเห็นภาพ ในบางภาษาการฝกทักษะการอานที่มี
หนวยเสียงประกอบ กย็ังไมสอนทักษะนัน้โดยตรง แตจะสอนโดยการอานตามธรรมชาติมากกวา  
โดยส่ิงที่มีสวนชวยในการสอนอานเพื่อความเขาใจความหมาย ไดแก นทิาน บทอานที่มีทวงทํานอง
ไพเราะ  เร่ืองราวจากการเขยีน  การฟงเทปบันทึกเสียงที่สนใจ และหนังสือตางๆ 
   จะเห็นไดวา  วิธีการสอนอานทั้งสองวิธี มีประโยชนตอการสอนอานเบื้องตน
อยางมาก  ทั้งนี้ มีงานวจิัยหลายอยางที่ระบุวา  การสอนย้ําตัวอักษรมีความจําเปนพิเศษสําหรับเด็กที่
มีปญหาทางการเรียนรู เด็กที่มีความลาชา หรือเด็กดอยโอกาสตางๆ  แตทั้งนี้ในการสอนอาน
เบื้องตนนั้นกไ็มควรจะละทิง้เรื่องของความเขาใจดวย  ดงันั้น  การประสบความสําเร็จในการอาน
จําเปนจะตองมีความเชี่ยวชาญในการจําแนกแยกแยะคํา พอๆ กับการเขาใจความหมายของคํา  และ
จําเปนที่จะตองมีการรักษาความพอดใีนการสอนอานระหวางการสอนย้ําตัวอักษรและการสอนย้ํา
ความหมายเพือ่พัฒนาการอานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
  ดวยแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 5 ประการดังกลาว จึงอาจสรุปไดวา  วิธีจัดประสบการณ
ทางการอาน เปนวิธีการสอนอานที่เร่ิมตนพัฒนาการอานของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูจากการ
สรางประสบการณการรับรูภาษาที่มีความหมายและใกลเคียงกับประสบการณเดิมของเด็กกอน โดย
อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการรบัรู(ประเทิน  มหาขันธ  2530) ที่ไดระบไุววาการที่เดก็จะตอบสนอง
ตอ “คํา” คําใดคําหนึ่ง หรือความเขาใจความหมายของคํานั้นขึ้นอยูกับประสบการณเดมิของเด็กเปน
สําคัญดวย ซ่ึงสอดคลองกบัหลักการของทฤษฎีการสอนอาน(สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  2539) ที่ไดระบไุววา การอานคือการสรางความหมายของสญัลักษณจาก
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กระบวนการคดิ การที่เดก็จะอานไดหรือไมได จึงขึ้นอยูกับกระบวนการคิด ประสบการณเดิมตางๆ
ของเด็กดวยเชนกัน  เมื่อเด็กไดรับการจัดประสบการณการรับรูภาษาที่มคีวามหมายแลว ในขัน้ตอน
ตอไปเด็กจะไดรับการพัฒนาการอานจากการฝกและชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะเสียงตางๆของ
คํา รวมทั้งการฝกออกเสียงตามสัญลักษณตวัอักษรที่ปรากฏ โดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดการสอน
หนวยเสียงหรอืวิธีโฟนิกส(ผดุง  อารยะวญิู  2546) ซ่ึงใชสีของตัวอักษรเปนรหัสทีช่วยในการ
จําแนกเสียง รวมทั้งใชแนวคิดวิธีสอนแบบตรึงสระ(กรรณิการ  พวงเกษม  2535) เขามาประยุกตกับ
การสอนหนวยเสียงดวย เนือ่งจากผลการประเมินการอานของตัวอยางที่ใชศึกษาพบวาเดก็มีปญหา
ในการจําแนกเสียงสระ  ดังนัน้การจัดประสบการณในการฝกจําแนกเสียงและออกเสียงนี้ จึงใชรหัส
สีแทนเสียงสระที่แตกตางจากรหัสสีแทนเสียงของตัวอักษรอื่นๆ และจากแนวคิดการสอนทักษะ
การอาน (Mercer and Paige  2005) ที่ไดระบุไววา การประสบความสําเร็จในการอานจําเปนจะตอง
มีความเชี่ยวชาญในการจําแนกแยกแยะคํา พอๆ กับการเขาใจความหมายของคํา  และจําเปนที่
จะตองมีการรกัษาความพอดใีนการสอนอานระหวางการสอนย้ําตัวอักษรและการสอนย้ํา
ความหมายเพือ่พัฒนาการอานที่มีประสิทธิภาพตอไปดวย  ดังนัน้ วิธีจดัประสบการณทางการอาน 
จึงเปนวิธีสอนอานที่มุงสอนใหเดก็ไดรับประสบการณทางการอานทั้ง 2 ดานดวยกัน  นั่นคือ 
ประสบการณในการอานและจําคํา จากความเขาใจความหมาย กับประสบการณในการอานและจํา
คํา จากการสอนหนวยเสียงของตัวอักษร โดยเร่ิมตนสอนใหเขาใจความหมายของคําจากบริบท 
เร่ืองราวที่ใกลเคียงกับประสบการณเดิมของเด็กกอน แลวจึงสอนการจําแนกแยกแยะสัญลักษณของ
คํา หรือตัวอักษรตาม อยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องกนั 
 
 3.4 ขั้นตอนการสอนโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  จากหลักการและทฤษฎีที่กลาวมาแลวขางตน ขั้นตอนการสอนโดยวิธีจดั
ประสบการณทางการอานจงึไดรับการพฒันาขึ้น โดยแบงออกไดเปน  5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  ครูอานเรื่องใหนักเรียนฟงและเลาเรื่องยอนกลับ 
  จุดมุงหมาย  เพื่อใหนกัเรียนเขาใจความหมายโดยรวมของเรื่องที่ฟงได 
  1) ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลาเรื่องที่เราความสนใจ 
ไมใชอานตามหนังสือไปเรื่อยๆ  
  2)  เมื่อครูอานเรื่องจบแลว ใหนกัเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง 
  3) ครูใหนักเรียนเลาเรื่องที่ไดฟงยอนกลับใหครูฟง ถานักเรียนลืมเนื้อเร่ือง ใหครู
ใชคําถาม ถามนําเพื่อชวยใหนักเรียนระลึกถึงเนื้อเร่ืองได 
  การประเมินผล  สังเกตการตอบคําถามและการเลาเรื่องยอนกลับของนกัเรียน 
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  ขั้นท่ี 2  ครูอานใหนักเรียนฟงและชี้คาํตามเสียง 
  จุดมุงหมาย  เพื่อใหนกัเรียนรูจักคําตางๆ จากเรื่องที่ฟงและด ู
  1) ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟงอีกครั้ง  โดยใหนักเรียนเปนผูช้ีคําในหนงัสือจากซาย
ไปขวา จนจบเรื่องเพื่อฝกการสังเกตรูปคํา  ฝกการเคลื่อนไหวสายตาจากซายไปขวา  และฝกจําแนก
คําจากการฟงกับการใชสายตา   
  2) ครูตองอานเรื่องตามคําที่นกัเรียนชี้ โดยไมอานเร็วหรือชาเกินไป 
  การประเมินผล  สังเกตการชี้รูปคําตางๆ ในเนื้อเร่ืองที่สอดคลองกับเสียงที่ฟง  
 
  ขั้นท่ี 3  ครูอานใหนักเรียนฟงและคนหาคํา 
  จุดมุงหมาย เพื่อใหนกัเรียนสามารถจําแนกคําและคนหาคําที่กําหนดในเนื้อเร่ืองได 
  1) ครูอานออกเสียงคําที่มีอยูในเรื่อง 1 คํา แลวใหนักเรยีนฟงและอานออกเสียงคํา
นั้นตาม 
  2) ครูอานออกเสียงคําเดิมนัน้อกีครั้ง แลวใหนักเรียนคนหาคําที่ครูอานจากในเนื้อ
เร่ือง 
  3) ถานักเรียนยังคนหาคําไมได ใหครูใชบัตรคําคํานั้นชูใหเด็กดู และอานออก
เสียงตามอีกครั้ง  แลวจึงใหนักเรียนคนหาคํานั้นในเรื่องอีกที 
  4) เมื่อนักเรียนพบคําที่กําหนดแลว ครูใหนักเรียนฝกอานคํานั้นอีกครั้ง 
  การประเมินผล  สังเกตการคนหาคําที่กําหนดใหจากในเนื้อเร่ือง 
 
  ขั้นท่ี 4  นักเรียนฝกอานคําตามหนวยเสียง 
  จุดมุงหมาย  เพื่อใหนกัเรียนสามารถจําแนกเสียงตวัอักษรและอานออกเสียงคําที่
กําหนดได 
  1) ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่คนหาไดจากขัน้ที่ผานมา จากบัตรคําที่ใชสีเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงตัวอักษรอื่นๆ ที่ตางกัน 
  2) ครูเปลี่ยนพยญัชนะตนตวัใหมแทนพยัญชนะตนในโครงสรางของคําเดิมแลว
ใหนกัเรียนฝกอานคําใหมนัน้  ถาอานไมได ครูจะอานใหฟง 1 คร้ัง แลวใหนักเรียนอานตาม 
  3) ครูเปลี่ยนพยญัชนะตนตวัใหมแทนพยัญชนะตนตวัเดิม แลวใหนักเรียนฝกอาน
คําใหมที่เกดิขึน้เพิ่มเติม จนคลองและอานไดดวยตนเอง 
  การประเมินผล  สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนดให 
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  ขั้นท่ี 5  นักเรียนฝกอานซ้ําย้ําความหมาย 
  จุดมุงหมาย เพื่อใหนกัเรียนสามารถอานคําและบอกความหมายของคําที่กําหนดได 
  1) ครูใหนักเรียนฝกอานคําเดิมที่คนหาไดและคําใหมทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง
พยัญชนะตนที่เคยฝกในขั้นที่ 4 โดยใชบัตรคําไมมีสีบอกรหัสแทนหนวยเสียงอีก 
  2) ครูใหนักเรียนบอกความหมายของคําที่อาน ตามประสบการณทางภาษาของ
ตนทีละคํา 
  การประเมินผล  สังเกตการอานคําและการบอกความหมายของคําที่กาํหนดให 
 
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับตัวอยางที่ใชศึกษา 
 
 4.1 ขอมูลเก่ียวกับประวัติของตัวอยางที่ใชศึกษา 
  1) ขอมูลจากการสัมภาษณครูประจําชั้น 
   ตัวอยางทีใ่ชศกึษา คือ เดก็ชายเกง (นามสมมติ)  เพศชาย  อายุ 13 ป  กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดวงัน้ําเย็น 
อําเภอบางปลามา  จังหวดัสุพรรณบุรี มีประวัติผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดังนี้  
วิชาภาษาไทย ไดคะแนนรอยละ 56   วิชาภาษาอังกฤษ ไดคะแนนรอยละ 52  เมื่อจดัลําดับผลการ
เรียนภายในหองแลว เดก็ชายเกงจะอยูในกลุม 3 ลําดับสุดทายของหอง ปญหาทางการอานของเด็ก
ไดแก อานคําบางคําผิด อานประสมคําผิด อานสะกดคําไมได  อานเดาคํา  จําคําศัพทไดนอย  
จําแนกเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะผิด ตวัอยางคําที่อานผิดหรืออานไมได  ไดแกคําวา  เดนิ  ถือ  
ชวย  เมีย้น  พรวน  แปลง  ดาว  หวาน  ร้ัว  วิ่ง  เลือด  เรือง  เหล่ียม  ราก  ความ  ทาย  เพื่อน  รีบ  
ฯลฯ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนคําที่ประสมดวยพยัญชนะและสระที่มีความซับซอน เชน เสียงพยัญชนะ
ควบกล้ํา  เสียงสระประสม เปนตน  จึงสงผลใหเด็กไมสามารถอานประโยคหรืออานขอความตางๆ
ในหนังสือเรียนไดดวยตนเอง    
  2) ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครอง 
   ตัวอยางทีใ่ชศกึษา มีประวัตกิารคลอดที่บาน คลอดโดยอาศัยหมอประจาํ
หมูบานและคลอดตามปกติ  ไมมีประวัตกิารเจ็บปวยใดๆ  มีพี่นองทั้งหมด 4 คน เปนคนที่ 3 มีพี่ชาย 
2 คน และนองชาย 1 คน  พี่นองมีประวัติดานการเรียนทีด่ี ยกเวนเด็กชายเกงเพยีงคนเดยีวที่มีปญหา
เร่ืองการอานหนังสือ การสอนการบานจะมีพอเปนคนสอนแตไมคอยมีเวลา สวนแมจะไมไดสอน
เพราะอานหนงัสือไมคอยเกง  และมีประวตัิผลการเรียนต่ํา แบบเดยีวกนักับเดก็ชายเกง  นอกจากนี ้
เด็กชายเกงเคยมีประวัตกิารประสบอุบัติเหตุที่สงผลกระทบใหศีรษะไดรับการกระทบกระเทือน มี
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อาการมึน มีแผลถลอกบริเวณแขน คิว้เปด ซ่ึงใชเวลารักษาจนหายประมาณ 1 เดือน โดยไมไดรับ
การรักษาที่โรงพยาบาล แตทําการรักษาเองที่บาน 
  3) ขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อนนักเรียน 
   ตัวอยางทีใ่ชศกึษา มีปญหาในเรื่องการอานหนังสือ อานคําที่อยูในหนังสือ
เรียนไมคอยได  หรืออานคํางายๆ บางคําไมคอยได เชน คําวา เรือ  ถือ  มือ  เสียง  เหา  หัว เปนตน  
มีผลการเรียนต่ํากวาเพื่อนๆ สวนใหญในหอง เพราะอานหนังสือเรียนไมได เวลาอานหนังสือมักจะ
สะกดคําบอยๆ แตก็อานไมไดหรืออานไมถูกซักที จึงตองคอยใหเพื่อนชวยบอก ชวยอานหนังสือ
ใหฟง รวมทั้งใหลอกการบานดวย  นอกจากนี้ยังมีปญหาในการจําคํา จาํคําศัพทตางๆ ไดนอย จึงใช
วิธีเดาคําเวลาอานคําไหนไมออก จึงทําใหอานผิดหรืออานหนังสือไมคลอง   
  4) ขอมูลจากการสัมภาษณตัวอยางที่ใชศึกษา 
   ตัวอยางทีใ่ชศกึษา ชอบเรียนวิชาภาษาไทย เพราะไดรับการชวยเหลือ 
สนับสนุนอยางดีในการเรียน และวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เพราะรูสึกสนุกและรูเร่ืองดีกวาวิชา
อ่ืนๆ  วิชาที่เรียนไมรูเร่ืองคอื วิชาวิทยาศาสตร  มีเพื่อนสนิทประมาณ 10 คน มีนิสัยคลายกัน รับรู
ปญหาเรื่องการอานของตนเองดีวาอานหนงัสือไมคอยได โดยเฉพาะคําที่มีสวนประกอบหลายอยาง 
เชน คําที่ประสมดวยสระประสม  หรือคําที่ประสมดวยสระท่ีไมคอยไดพบบอย เชน สระเอา  สระ
อํา  สระไอ เปนตน  จึงเอาตวัรอดโดยการถามเพื่อน ใหเพื่อนบอกแลวจํา แกปญหาเรือ่งเรียนโดย
การอาศัยเพื่อนบอก ทําการบานก็ลอกการบานจากเพื่อนบอยๆ  
 
   4.2 ผลการประเมินคัดแยกความบกพรองทางการเรียนรู 
  ผลการประเมินคัดแยกความบกพรองทางการเรียนรู โดยใชแบบสํารวจเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู (ผดุง  อารยะวิญู  2544) พบวา เดก็ชายเกงมีปญหาทางดานการอานอยูใน
ระดับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 6  มีปญหาทางดานการเขียนอยูในระดับตําแหนงเปอรเซ็นตไทล  
ที่ 5  และมีปญหาทางดานการจําตัวเลขอยูในระดับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 3 
  จากผลการประเมินคัดแยกความบกพรองทางการเรียนรูพบวา เดก็ชายเกงมีปญหา
ทางการเรียนรูอยูในระดับตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ต่ํากวา เปอรเซ็นตไทลที่ 10 อยู 3 ดาน ดวยกัน 
คือ ดานการอาน  ดานการเขียน และดานการจําตัวเลข  เมื่อวิเคราะหความสําคัญแลว ผูวิจัยเห็นวา
ปญหาดานการอานเปนปญหาสําคัญที่สุดที่สงผลใหเด็กเกิดปญหาดานอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้เพราะวา
การอานเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการศึกษาหาความรูและนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง และผูอ่ืน นั่นคือ ถาสามารถพัฒนาการอานใหดีขึ้น ก็สงผลใหความสามารถในการเขียน 
การจําตัวเลข หรือการเรียนดานอื่นๆ ดีขึน้ ดังนั้น ผูวิจยัจึงเลือกแกปญหาดานการอานของเด็กชาย
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เกง  เพื่อชวยใหเด็กมีทกัษะพื้นฐานในการศึกษาหาความรูจนสามารถนําไปพัฒนาทักษะดานอื่นๆ 
ตอไปได    
 
 4.3 ผลการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย 
  ผลการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย โดยใชแบบทดสอบคัดกรอง
ความบกพรองทางการเรียนรู ดานการอาน (กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  2546) 
พบวา เดก็ชายเกง มีปญหาในการอานคําประเภทตางๆ ดงันี้ 
  1) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเดี่ยวในระดบัปาน
กลาง นั่นคือ มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 7 คํา จากทั้งหมด 17 คํา  ไดแกคําวา “ถือ” , 
“ขณะ” , “สะ” , “ไหล” , “แผล” , “ใน” และคําวา “มะ”   
  2) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระเดี่ยว และวรรณยกุตใน
ระดับปานกลาง นั่นคือ มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 7 คํา จากทั้งหมด 14 คํา  ไดแกคํา
วา “ไว” , “เจา” , “เหา” , “อยู” , “ไม” , “แม” และคําวา “แต”    
  3) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระเดี่ยว และตวัสะกดใน
ระดับมาก นั่นคือ มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 11 คํา จากทัง้หมด 14 คํา  ไดแกคําวา 
“แปลง” , “ดอก” , “ดาว” , “ยิน” , “โปรด” , “ความ” , “ดุด” , “ราก” , “ฟาด” , “ถาง” และคําวา 
“รีบ” 
  4) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระเดี่ยว ตัวสะกด และ
วรรณยกุตในระดับมาก นั่นคอื มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 6 คํา จากทั้งหมด 8 คํา  
ไดแกคําวา “แกน” , “หวาน” , “ขาง” , “โฮง” , “ทาย” , “วิ่ง” , “เรง” และคําวา “ซ่ึง”  
  5) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระประสม ในระดับ
มาก นั่นคือ มคีําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 6 คํา จากทั้งหมด 7 คํา  ไดแกคําวา “เขา” , 
“ตัว” , “หัว” , “กลัว” , “วัว” และคําวา “เรือ” 
  6) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระประสม และวรรณยุกต
ในระดบัมาก นั่นคือ มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จาํนวน 7 คํา จากทั้งหมด 7 คํา  ไดแกคําวา 
“พล่ัว” , “ร้ัว” , “เจา” , “เหา” , “เส้ือ” , “เหงือ่” และคําวา “เดื่อ” 
  7) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระประสม และตวัสะกด
ในระดบัมาก นั่นคือ มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จาํนวน 5 คํา จากทั้งหมด 5 คํา  ไดแกคําวา 
“พรวน” , “เรือง” , “เดียว” , “เสียง” และคาํวา “เลือด” 
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  8) มีปญหาในการอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระประสม ตัวสะกด และ
วรรณยกุตในระดับมาก นั่นคอื มีคําในแบบทดสอบที่อานไมได จํานวน 6 คํา จากทั้งหมด 6 คํา  
ไดแกคําวา “เมี้ยน” , “เบี้ยว” , “เหล่ียม” , “เพื่อน” , “เอี๊ยม” และคําวา “เปอน” 
  9) มีปญหาในการอานคําที่มีสระเปลี่ยนรูปในระดับมาก นั่นคือ มีคําใน
แบบทดสอบที่อานไมได จาํนวน 11 คํา จากทั้งหมด 14 คํา  ไดแกคําวา “เดิน” , “ชวย” , “นั้น” , 
“สวน” , “ดวย” , “วัง” , “ก็” , “มัน” , “ฉลวย” , “ลัง” และคําวา “ซัก” 
  จากผลการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย พบวา เดก็ชายเกงมีปญหา
ในการอานคําทุกประเภท โดยจะมีปญหาในการอานคําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดี่ยวกบั
คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดี่ยวและวรรณยุกต อยูในระดับปานกลาง  สวนคาํในประเภทที่
เหลือมีปญหาอยูในระดับมาก  ผูวิจยัไดทําการศึกษาวิเคราะหประเภทของคําที่เด็กมีปญหาทางการ
อานจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของ แลวจึงเลอืกประเภทของคําที่นํามาสอนโดยวิธีจัดประสบการณ
ทางการอาน  โดยพิจารณาเลือกจากประเภทของคําที่สามารถพัฒนาทักษะการอานใหเพิ่มขึ้นไดงาย  
ประเภทของคาํที่ไมมีโครงสรางซับซอนมากเกินไป  และประเภทของคาํที่สามารถพัฒนาทักษะการ
อานไดในชวงเวลาที่เหมาะสมกับตัวอยางทีใ่ชศึกษา  มีประเภทของคําทีน่ํามาพัฒนาทกัษะการอาน
โดยวิธีจดัประสบการณทางการอาน  ดังนี ้
  (1) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดี่ยว 
  (2) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและวรรณยุกต 
  (3) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและตัวสะกด 
  (4) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระประสม 
  (5) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและวรรณยกุต 
  (6) คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและตัวสะกด 
  ทั้งนี้ ในประเภทของคํา ขอ (1) และ ขอ (2) ผูวิจยัเลือกมาเพื่อเสริมทักษะการอาน
ของตัวอยางทีใ่ชศึกษาใหเพิม่ขึ้นจากเดิม  สวนในประเภทของคํา ขอ (3) , ขอ (4) , ขอ (5) และขอ 
(6) ผูวิจยัเลือกมาเพื่อสรางทักษะการอานของตัวอยางทีใ่ชศึกษาใหมีเพิม่ขึ้น อันจะสงผลใหปญหา
ทางการอานของตัวอยางทีใ่ชศึกษาลดลงจากเดิม โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอานดังที่ได
กลาวมาแลว 
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5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนอานเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  1) สมคิด  บุญบูรณ (2546 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสามารถดานการอาน
ภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีการ
สอนอานตามแบบ  ซ่ึงมีกลุมตัวอยางทีใ่ชศึกษา คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหวยไคร จํานวน 8 คน และใชเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห สัปดาหละ 4 วนั วนัละ 20 นาที รวม 32 ครั้ง ผลการวิจัยสรุปไดวา เดก็ที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน มีความสามารถในดานการอานภาษาไทยหลังจากไดรับการสอนอานตามแบบ
สูงขึ้น และเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานภาษาไทยกอนและหลังจากการใชวิธีการสอน
อานตามแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) อัจฉรา  นาคทรัพย (2546 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสามารถในการอาน
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยวิธีการสอนอานเปนคํา ซ่ึงมีกลุมตัวอยางทีใ่ช
ศึกษาคือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บานหวยไคร จํานวน 8 คน และใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั วนัละ 20 นาที 
รวม 40 ครั้ง ผลการวิจัยสรุปไดวา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ไดรับการสอนอานเปนคํา มี
ความสามารถอานคําอยูในระดับดี  และเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ไดรับการสอนอานเปนคํา มี
ความสามารถอานคําหลังการสอนอานเปนคํา สูงกวากอนการสอนอานเปนคํา  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  3) อรัญญา  เชื้อทอง (2546 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานคํายาก
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในสถานศึกษาที่จดัการเรียนรวมโดยใชบทรอยกรอง ซ่ึงมีกลุม
ตัวอยางทีใ่ชศกึษา คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนตากสนิราชานุสรณ จํานวน 6 คน และใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 คร้ัง 
คร้ังละ 40 นาที ผลการวิจัยสรุปไดวา เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ไดรับการสอนอานคํายาก โดย
ใชบทรอยกรองมีผลสัมฤทธิ์ในการอานคํายากหลังการทดลองอยูในระดับดี และเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรู ที่ไดรับการสอนอานคํายาก โดยใชบทรอยกรอง มีผลสัมฤทธิ์ในการอานคํายาก กอน
และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  1) บอนดและไดคสตรา (Bond and Dykstra  1967, อางถึงใน ฉวีลักษณ           
บุณยะกาญจน  2525 : 121) ทําการศึกษาความสามารถในการอานของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
พบวา ความสามารถในการอานชื่อตัวอักษร และความสามารถในการจําแนกเสียงของคําที่พูดมี
ความสัมพันธอยางสูงกับความสามารถในการเขาใจความหมายของเรือ่งที่อาน และความสามารถ
ในการอานชื่อตัวอักษรยังเปนตัวพยากรณที่ดีที่สุดสําหรับความสามารถในการอานคาํ แมจะใชวิธี
สอนตางกัน 
  2) ทอมปสัน (Thompson  1963, อางถึงใน ฉวลัีกษณ  บณุยะกาญจน  2525 : 122) 
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการจําแนกความแตกตางของเสียงกับ
ความสามารถในการอานของเด็กในระยะแรกเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และระยะจบ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 พบวา ความสามารถในการจําแนกความแตกตางของเสียงมีสหสัมพันธสูง
กับความสําเรจ็ในการอานของเด็ก  โดยพบวา เดก็ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการอานตามเกณฑที่ตั้งไว 
จํานวน 24  คน มีความสามารถในการจําแนกเสียงอยางเพียงพอตั้งแตแรกเขาเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึง 16  คน สวนเด็กที่อานไดไมดี 24 คน จะมีเพียง 1 คน ที่มีความสามารถในการจําแนกเสียง
มากอน 
  3) ชารดและออสบอรน (Chard and Osborn  1999 : Abstract) ทําการศึกษาวิธีการ
สอนการจําหนวยเสียงและการจําคํา เพื่อที่จะนํามาใชชวยเหลือเด็กทีม่ีความบกพรองดานการอาน 
โดยครอบคลุมประเด็นทีเ่กีย่วกับการอาน ดังนี้ คือ การพัฒนาภาษาพดู การตระหนกัในการรับรู
ตัวอักษร การอานออกเสียง  และการอานไดดวยตนเอง  ซ่ึงวิธีสอนเหลานี้จะชวยใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูการอาน วิธีการสอนการจําหนวยเสียงและการจําคํา ไดแก  การสอนการจํา
คํา  การเชื่อมโยงคํากับหนวยเสียง  การสอนพยัญชนะ  การตระหนักในการรับรูหนวยเสียง 
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรกับเสียง ฯลฯ 
  4) มารติน (Martin  2005 : Abstract) ทําการศกึษาผลของการใชโปรแกรมการ
สอนอานแบบโฟนิกาในลอนเซสตัน  โดยศึกษาทดลองกับเด็กจํานวน 22 คน ในแถบแทสมาเนีย
ตอนเหนือ  เมอืงลอนเซสตัน  และเปนการทดลองแบบนํารองเพื่อจะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการสอนอานแบบโฟนกิาในหมูเด็กๆ ที่มีอายุแตกตางกัน  ดําเนินการทดลองสอนอานแบบ   
โฟนิกาโดยใชการสอนแปลสัญลักษณหนวยเสยีงและการจําคํา เปนเวลา 3 เดือน แลวทําการ
ทดสอบการอานโดยใชแบบทดสอบความคลองแคลวในการอานคําและแบบทดสอบยอยดานการ
ระบุคําของวูดคอกซ  ทดสอบกอนและหลงัการทดลอง  ผลการวิจัยพบวา เดก็กลุมทีม่ีความลาหลัง
ทางการอานมากกวา 12 เดือน จะตองไดรับการสอนอานแบบโฟนกิาประมาณ 1 ปขึ้นไปจึงจะดีขึน้ 
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สวนเดก็ที่มีความลาหลังทางการอานนอยกวา 12 เดือน สามารถพัฒนาทักษะการอานของตนเอง
จากการสอนอานแบบโฟนกิาได ในระยะเวลา 3 เดือน     
  จากงานวิจยัขางตน พบวา ในการสอนอานเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จําเปน
จะตองใชวิธีการที่หลากหลายประกอบกัน เพื่อใหผลการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมากที่สุด ผูวิจยัจึงไดทําการศึกษาทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

วิธีจัดประสบการณทางการอาน ทักษะการอานภาษาไทย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัดําเนนิการศึกษาคนควา ตามลําดับขั้นตอน  ดงันี้ 
  1.  ตัวอยางทีใ่ชศกึษา 
  2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมอื 
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6.  การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ตัวอยางที่ใชศึกษา 
 
 ตัวอยางทีใ่ชศกึษา ในครั้งนี้ คือ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน เพศชาย อายุ 
13 ป  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2548  โรงเรียน 
วัดวังน้ําเย็น  จงัหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน มีขั้นตอนการประเมินคดัแยก ดังนี ้
 1)  รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับประวัติของตัวอยางที่ใชศึกษา จากครู ผูปกครอง เพื่อน
นักเรียน และตัวเดก็เอง 
 2) ประเมินคัดแยกเด็กโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน ในทีน่ีใ้ชแบบสํารวจเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู (ผดุง  อารยะวิญู  2544) 
 3) ประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย ในทีน่ี้ใชแบบทดสอบคัดกรองความ
บกพรองทางการเรียนรู ดานการอาน (กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศกึษาและอาชีพ  2546) 
 4) เลือกเด็กที่ไดรับการตัดสินวามีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ในระดับที่ต่ํากวา
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 จากแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู และมีผลการประเมิน
ความสามารถทางการอานภาษาไทยอยูในระดับที่มีปญหา 
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2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 
 ตัวแปรตน      คือ วิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 ตัวแปรตาม      คือ ทักษะการอานภาษาไทย 
 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คร้ังนี้ คือ   

1)  ชุดการสอนวธีิจัดประสบการณทางการอาน  ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1) แผนการสอน  จํานวน  30 แผน 
  1.2) นิทาน  6  เร่ือง 
  1.3) บัตรพยัญชนะสีดาํ  ขนาด  2 x 2  นิ้ว 
  1.4) บัตรสระ วรรณยกุต และตวัสะกด สีแดง ขนาด 2 x 2  นิ้ว 
  1.5) บัตรคํา  ขนาด  4 x 8 นิ้ว 
 2) แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย  ซ่ึงประกอบดวยขอสอบทั้งหมด 30 ขอ 
 
4.  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คร้ังนี้  ผูวิจยัไดดาํเนินการสรางและพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การสรางและหาคุณภาพชุดการสอนวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
  การสรางชุดการสอนวิธีจัดประสบการณทางการอานนี้ ผูวิจัยไดกําหนด ใหมี
แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน นทิาน  บัตรพยญัชนะ บัตรสระ บัตร
วรรณยกุต  บตัรตัวสะกด และบัตรคํา เพื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม
ตรงกับสภาพปญหา ระดับการเรียนรูและธรรมชาติการเรียนรูของตัวอยางที่ใชศึกษา มีขั้นตอนการ
สรางและพัฒนา  ดังนี ้
  1.1) ศึกษาเอกสาร วารสาร  ตํารา  และรายงานการวิจยัที่เกีย่วของกับการสอนอาน  
เทคนิค วิธีการที่ชวยสงเสริมความสามารถในการอานคํา วิธีการในการสรางนิทาน บัตรพยัญชนะ 
บัตรสระ บัตรวรรณยกุต  บตัรตัวสะกด และบัตรคํา และกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวอยางที่ใชศึกษา 
ตลอดจนหาความรูจากผูเชีย่วชาญในดานการสอนภาษาไทย การสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
และผูเชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
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  1.2) กําหนดเนื้อหาการเรียนโดยนําคําศัพทมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1- 6 ซ่ึงเปนคําที่มีโครงสรางสอดคลองตรงกันกับประเภทคําที่เด็กมีปญหาในการ
อาน มาสรางเปนหนวยการเรียน จํานวน 6 หนวยการเรยีน ดังนี ้
   หนวยที่ 1  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดีย่ว 
   หนวยที่ 2  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดีย่วและวรรณยุกต 
   หนวยที่ 3  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดีย่วและตัวสะกด 
   หนวยที่ 4  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระประสม 
   หนวยที่ 5  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระประสมและวรรณยกุต 
   หนวยที่ 6  เร่ืองคําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระประสมและตัวสะกด 
  1.3) กําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนนิกิจกรรมและระยะเวลาในการสอนวิธีจัด
ประสบการณทางการอาน โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  1.4) นําชุดการสอนที่ผูวิจยัสรางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญดานการสอนภาษาไทย 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนเดก็ที่มีความตองการพิเศษ และผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กทีม่ีปญหา
ทางการเรียนรู ตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนวิธีจัดประสบการณทางการอาน และให
ขอเสนอแนะ จํานวน 3 ทาน 
  1.5) ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบชุดการสอนและใหขอเสนอแนะ ขอแนะนํา ดังนี ้
   1.5.1) ใหปรับปรุงเกณฑการประเมินผลในแผนการสอนใหมีความชดัเจนมาก
ขึ้น 
   1.5.2) ใหปรับปรุงการใชภาษาในนิทาน จากภาษาพูดเปนภาษาเขียน และใหใช
คําที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
   1.5.3) ใหปรับปรุงส่ือการสอนใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแผนการสอน 
  1.6) ปรับปรุง แกไขชุดการสอน ตามขอเสนอแนะและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว จึงนําไปใชกับตัวอยางทีใ่ชศึกษาตอไป 
 
 2) การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย 
  แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย ประกอบดวย ขอสอบที่เปนบัตรคําทั้งหมด      
30 คํา คําละ 1 ขอ คิดเปน 30 ขอ  เปนแบบทดสอบที่วัดความสามารถทางการอานคําทีละคํา ซ่ึง
ผูวิจัยพัฒนาขึน้มาเพื่อใชเปนแบบทดสอบการอานที่เหมาะสมกับสภาพปญหาทางการอานของ
ตัวอยางทีใ่ชศกึษาของการวจิัยในครั้งนี้ มขีั้นตอนการสรางและพัฒนา  ดังนี ้
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  2.1) ศึกษาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพืน้ฐานภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่   
1–6  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาหาคําศัพทในบทเรียนที่เหมาะสม 
  2.2) ศึกษาคูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เพื่อศึกษาจดุประสงคการสอนวิชาภาษาไทย และ
วิธีการประเมนิผลการสอนกลุมทักษะวิชาภาษาไทย 
  2.3) สรางแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย โดยกําหนดคําที่สอดคลองกับหนงัสือ
เรียนวิชาภาษาไทยชุดพืน้ฐานภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  และครอบคลุมเหมาะสมตาม
ประเภทของคาํที่ไดกําหนดไวในหนวยการเรียน ครบทั้งหมด 6  หนวยการเรียน โดยกําหนดคําจาก
หนวยการเรยีน หนวยละ 5 คํา เทาๆ กัน รวมเปน 30 คํา นํามาเปนแบบทดสอบ จํานวน 1 ชุด  
  2.4) เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย มีดังนี ้
   อานออกเสียงคําไดถูกตอง  ให 1    คะแนน 
   อานออกเสียงคําผิดหรืออานไมได ให 0    คะแนน 
   แบบทดสอบทั้งหมด มีจํานวน 30 ขอ มีคะแนนเต็ม คิดเปน 30 คะแนน 
  2.5) นําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาไทย ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําศัพทภาษาไทยในแตละขอของแบบทดสอบกับ
หลักสูตรระดบัประถมศึกษา  โดยใชสูตร IOC  ถาคา IOC ของแบบทดสอบขอใดมากกวาหรือ
เทากับ 0.5 แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นใชทําการทดสอบได แตถาคา IOC ต่ํากวา 0.5 แสดงวา
แบบทดสอบขอนั้นใชทําการทดสอบไมได ตองนําไปปรบัปรุง แกไข โดยมีเกณฑการใหคะแนน  
ดังนี ้
   +1 เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองตามหลักสูตรประถมศึกษา 
   0 เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองตามหลักสูตรประถมศึกษา 
   -1 เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอสอบนั้นไมสอดคลองตามหลักสูตรประถมศึกษา 
  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ ใชสูตร ดังนี้ (ลวน  สายยศ
และอังคณา  สายยศ  2528 : 249) 
   IOC  = ΣR 
           N 
  เมื่อ IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับหลักสูตรประถมศึกษา 
   ΣR  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
             N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.6) ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย โดยตัดแบบทดสอบขอที่มีคา
ดัชนีนอยกวา 0.5 ออก  แลวหาคําศัพทใหมที่มีลักษณะเดียวกันนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 
จนไดคาดัชนทีี่เหมาะสม และไดขอสอบครบทั้งหมด  จํานวน 30 ขอ  
  2.7) นําแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทยทีแ่กไขปรับปรุงแลว ไปใชจริงกบั
นักเรียนที่เปนตัวอยางในการศึกษาตอไป 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 5.1 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังนี้ เปนการวจิัยแบบรายกรณี (Single  Subject  Design) โดยผูวิจยั
ดําเนินการทดลองและทดสอบการอานภาษาไทยกอนและหลังการสอน ตามแบบ ดงันี้ 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 
ตัวอยางทีใ่ชศกึษา สอบกอน ทดลองสอน สอบหลัง 

E T1 X T2 
 

  เมื่อ  E แทน  ตวัอยางที่ใชศึกษา 
    X แทน  วิธีจดัประสบการณทางการอาน 
    T1  แทน  การทดสอบกอนการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
    T2  แทน  การทดสอบหลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 
 5.2 วิธีดําเนินการทดลอง 
  1) ขั้นกอนการทดลอง 
   1.1) ผูวิจัยทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตสถานศึกษาในการ
ดําเนินการทดลองกับตัวอยางที่ใชศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 เปนเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วนั วันละ 30 นาที  รวมทั้งส้ิน 30 ครั้ง 
   1.2) ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูรวมกับครูประจําชัน้
และผูที่เกีย่วของ จากการรวบรวมขอมูลประวัติของเดก็ การประเมินคดัแยกและการประเมิน
ความสามารถทางการอานโดยทดสอบเดก็เปนรายบุคคล 
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   1.3) ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทดลองและวิธีดําเนินการทดลองตาม
ขั้นตอนการสอนโดยใชวิธีจดัประสบการณทางการอานใหกับครูประจําชั้น ผูปกครองและตัวอยางที่
ใชศึกษา 
   1.4) ผูวิจัยขออนุญาตดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการสอนโดยใชวิธีจัด
ประสบการณทางการอานกบัตัวอยางทีใ่ชศึกษา จากครูประจําชั้น ผูปกครองและตัวอยางที่ใชศึกษา
เอง 
   1.5) ผูวิจัยดําเนินการสรางความคุนเคยกับตวัอยางที่ใชศึกษา โดยการพดูคุย การ
สัมภาษณและการเลนเกมสงเสริมการเรียนรูตางๆ 
   1.6) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยของตวัอยางที่ใชศึกษา 
กอนการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
   1.7) ผูวิจัยบนัทึกคะแนนผลการทดสอบกอนการสอนเก็บไว เพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
  2) ขั้นทดลอง 
   2.1) ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับตัวอยางทีใ่ชศึกษา โดยทดลองสอนเปน
รายบุคคล ณ หองเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงเปนหองสอนเสริมเด็กพิเศษของโรงเรียน 
ในชวงเวลา 15.00 – 15.30 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน  ตาม
ขั้นตอนการสอนโดยใชวิธีจดัประสบการณทางการอาน ดังนี ้
    ขั้นท่ี 1  ครูอานใหนักเรียนฟงและเลาเรื่องยอนกลับ  ครูอานเรื่องให
นักเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลาเรื่องเพื่อเราความสนใจ  แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและ
เลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
    ขั้นท่ี 2  ครูอานใหนักเรียนฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟง
อีกครั้ง  โดยใหนักเรยีนเปนผูช้ีคําในหนังสือจากซายไปขวาทีละคําจนจบเรื่อง  เพื่อฝกการสังเกตรปู
คําและจําคํา 
    ขั้นท่ี 3  ครูอานใหนักเรียนฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําในเนือ้เร่ือง
ที่กําหนดไว ใหนักเรยีนฟงและอานตาม แลวคนหาคํานัน้ในเนื้อเร่ือง  เมื่อคนหาคําพบแลวให
นักเรียนฝกอานอีกครั้ง 
    ขั้นท่ี 4  นักเรียนฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูใหนักเรยีนฝกอานคําที่
คนพบแลว จากบัตรคําที่มีรหัสสีแทนหนวยเสยีงตัวอักษรที่ตางกัน แลวฝกอานคําใหมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนพยัญชนะตวัใหมแทนตัวเดิมเพิ่มเตมิอีก 
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    ขั้นท่ี 5  นักเรียนฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝก
ในขั้นที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบตัรคําที่ไมมีรหัสสีแทนหนวยเสยีง พรอมทั้งบอกความหมาย 
   2.2) ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลหลังการสอน ตามเกณฑการประเมินผลของ
แผนการสอนอานโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอานทีละ 1 แผนการสอนตามลําดับ 
   2.3) ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับตัวอยางทีใ่ชศึกษา ตามขั้นตอนการสอนโดยใช
วิธีจัดประสบการณทางการอานซ้ํา ขั้นที่ 1-5 โดยใชนิทานประกอบทั้งหมด  6 เร่ือง เปนเวลา           
6 สัปดาห สัปดาหละ 5 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที  รวมทั้งหมด 30 ครั้ง มีรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2  
ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 กําหนดการทดลอง 
สัปดาห วัน เวลา แผนการสอน นิทาน (หนวยการเรียน) คําศัพท 

1 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 1 
แผนการสอนที่ 2 
แผนการสอนที่ 3 
แผนการสอนที่ 4 
แผนการสอนที่ 5 

เรื่อง ชาลีทําบุญ 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะและสระเดี่ยว) 

พระ 
ถือ 
แตร 
ปลา 
หวี 

2 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 6 
แผนการสอนที่ 7 
แผนการสอนที่ 8 
แผนการสอนที่ 9 
แผนการสอนที่ 10 

เรื่อง นาดีลดความอวน 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะ  สระเดี่ยวและ
วรรณยุกต) 

ดา 
มื้อ 
แห 
หมอ 
สู 

3 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 11 
แผนการสอนที่ 12 
แผนการสอนที่ 13 
แผนการสอนที่ 14 
แผนการสอนที่ 15 

เรื่อง วาทีมีความรัก 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะ  สระเดี่ยวและ
ตัวสะกด) 

ปก 
แดง 
หอม 
ลาว 
คุย 

4 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 16 
แผนการสอนที่ 17 
แผนการสอนที่ 18 
แผนการสอนที่ 19 
แผนการสอนที่ 20 

เรื่อง ภาคีหนีเรียน 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะและสระ
ประสม) 

แกะ 
เหาะ 
เสีย 
เหนือ 
กลัว 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
สัปดาห วัน เวลา แผนการสอน นิทาน (หนวยการเรียน) คําศัพท 

5 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 21 
แผนการสอนที่ 22 
แผนการสอนที่ 23 
แผนการสอนที่ 24 
แผนการสอนที่ 25 

เรื่อง นารีเปนไขหวัด 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะ สระประสม
และวรรณยุกต) 

เปา 
ถ้ํา 
เช้ือ 
เสี่ย 
ถั่ว 

6 จันทร 
อังคาร 
พุธ 

พฤหัสบดี 
ศุกร 

15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 
15.00 – 15.30 

แผนการสอนที่ 26 
แผนการสอนที่ 27 
แผนการสอนที่ 28 
แผนการสอนที่ 29 
แผนการสอนที่ 30 

เรื่อง ยาวีมีเหมืองแร 
(คําที่ประสมดวย
พยัญชนะ สระประสม
และตัวสะกด) 

เขียว 
เหมือง 
เกิด 
พรวน 
ดม 

 
  3) ขั้นหลังการทดลอง 
   3.1) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยของตวัอยางที่ใชศึกษา 
หลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
   3.2) ผูวิจัยบนัทึกคะแนนผลการทดสอบหลังการสอนเก็บไว เพื่อนําไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 6.1 การวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอน ดังนี ้
  ศึกษาทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน จาก
คะแนนผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณ
ทางการอาน โดยการหาคารอยละ แลวประเมินเปรยีบเทยีบคารอยละทีห่าได 
 
 6.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละจากคะแนนผลการทดสอบ
ทักษะการอานภาษาไทยกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีจดัประสบการณทางการอาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 เมื่อทําการทดลองเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  ผลการทดสอบทักษะการอาน
ภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
ปรากฏผลในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 1. การศึกษาทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู กอนการสอน
โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน มีรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3  ดังนี ้
 
ตารางที่ 3   ผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทย กอนการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณ

ทางการอาน 
หนวยการเรียน คะแนนกอนการสอน คิดเปนรอยละ 

1.คําที่ประสมดวยพยัญชนะและ
สระเดี่ยว 

2 40.00 

2.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ  สระ
เดี่ยวและวรรณยุกต 

1 20.00 

3.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ  สระ
เดี่ยวและตัวสะกด 

3 60.00 

4.คําที่ประสมดวยพยัญชนะและ
สระประสม 

1 20.00 

5.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ
ประสมและวรรณยุกต 

1 20.00 

6.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ
ประสมและตัวสะกด 

1 20.00 

คะแนนรวม 9 30.00 
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 จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มปีญหาทางการ
เรียนรู กอนการสอนโดยใชวธีิจัดประสบการณทางการอาน มีคะแนนรวมเทากับ 9 คะแนน คิดเปน
รอยละ 30 
   2. การศึกษาทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู หลังการสอน
โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน มีรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4  ดังนี ้
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทย หลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการ

อาน 
หนวยการเรียน คะแนนหลังการสอน คิดเปนรอยละ 

1.คําที่ประสมดวยพยัญชนะและ
สระเดี่ยว 

5 100.00 

2.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ  สระ
เดี่ยวและวรรณยุกต 

5 100.00 

3.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ  สระ
เดี่ยวและตัวสะกด 

3 60.00 

4.คําที่ประสมดวยพยัญชนะและ
สระประสม 

4 80.00 

5.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ
ประสมและวรรณยุกต 

3 60.00 

6.คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ
ประสมและตัวสะกด 

5 100.00 

คะแนนรวม 25 83.33 
 
 จากตารางที่ 4  พบวาผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยของเดก็ทีม่ีปญหาทางการ
เรียนรู หลังการสอนโดยใชวธีิจัดประสบการณทางการอาน มีคะแนนรวมเทากับ 25 คะแนน คิดเปน
รอยละ 83.33  โดยมีคะแนนสูงขึ้นจากผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทย กอนการสอนโดยใช
วิธีจัดประสบการณทางการอาน  
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 3. การเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กอนและ
หลังการสอน โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน มีรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 5 และแผนภูมิ
ที่ 1  ดังนี ้
 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กอนและหลัง
 การสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
ทักษะการอานภาษาไทย กอนการสอน หลังการสอน ผลการวิเคราะห 
คะแนนผลการทดสอบ 9 25 คะแนนมีคาสูงขึ้น 
คิดเปนรอยละ 30 83 คารอยละมีคาสูงขึ้น 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู    

กอนและหลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 
 จากตารางที่ 5  และแผนภูมิที ่1 พบวา ทักษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหา
ทางการเรียนรู หลังการสอน โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน มีคาเทากับ 25 คะแนน คิดเปน
รอยละ 83  และทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กอนการสอน โดยใชวิธีจดั
ประสบการณทางการอาน ทีม่ีคะแนนเทากบั  9  คะแนน คิดเปนรอยละ 30  ซ่ึงหลังการสอนเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูมีทักษะการอานภาษาไทยสูงกวากอนการสอน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาทกัษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ตัวอยางที่ใชศกึษา 
 ตัวอยางทีใ่ชศกึษาในครั้งนี้ คือ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน เพศชาย อายุ 
13 ป กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน            
วัดวังน้ําเย็น จงัหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน มีขั้นตอนการประเมินคดัแยก ดังนี ้
 1) รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับประวัติของเดก็ จากครู ผูปกครอง เพื่อนนักเรียนและตวัเดก็ 
 2) ประเมินคัดแยกเด็กโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน ในทีน่ีใ้ชแบบสํารวจเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู (ผดุง  อารยะวิญู  2544) 
 3) ประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย ในทีน่ี้ใชแบบทดสอบคัดกรองความ
บกพรองทางการเรียนรู ดานการอาน (กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศกึษาและอาชีพ  2546) 
 4) เลือกเด็กที่ไดรับการตัดสินวามีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ในระดับที่ต่ํากวา
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 จากการใชแบบสํารวจเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู และมีผลการ
ประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทยอยูในระดบัที่มีปญหา 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คร้ังนี้ คือ   
 1) ชุดการสอนวธีิจัดประสบการณทางการอาน  ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1) แผนการสอน  จํานวน  30 แผน 
  1.2) นิทาน  6  เร่ือง 
  1.3) บัตรพยัญชนะสีดํา  ขนาด  2 x 2  นิ้ว 
  1.4) บัตรสระ วรรณยกุต และตวัสะกด สีแดง ขนาด  2 x 2  นิ้ว 
  1.5) บัตรคํา  ขนาด  4 x 8  นิ้ว 
 2) แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย  ซ่ึงประกอบดวยขอสอบทั้งหมด 30 ขอ 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 
 1) ขั้นกอนการทดลอง  ผูวิจยัดาํเนินการชีแ้จงวัตถุประสงค วิธีดําเนนิการทดลอง และ
ขออนุญาตดําเนินการทดลองกับครูประจําชั้น  ผูปกครองและตัวอยางที่ใชศึกษา  สรางความคุนเคย
กับตัวอยางที่ใชศึกษา ดําเนนิการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยกอนการสอนโดยใชวิธีจัด
ประสบการณทางการอาน และบันทึกผล 
 2) ขั้นทดลอง  ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกับตัวอยางทีใ่ชศึกษา ตามขั้นตอนการสอนโดย
ใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน ประเมนิผลตามแผนการสอนทีละแผน และดําเนนิการสอนซ้ํา
ตามขั้นตอนเดมิ ขั้นที่ 1-5 ในแผนการสอนตอไป โดยใชระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 คร้ัง   
คร้ังละ 30 นาที รวมทั้งหมด 30 ครั้ง 
 3) ขั้นหลังการทดลอง  ผูวิจยัดาํเนินการทดสอบทักษะการอานภาษาไทยของตัวอยางที่
ใชศึกษา หลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน และบันทึกคะแนนผลการทดสอบไว 
โดยใชแบบทดสอบ วิธีการทดสอบ และวธีิการใหคะแนนเชนเดยีวกับการทดสอบกอนการสอน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยศกึษาทักษะการอานภาษาไทยของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน จาก
คะแนนผลการทดสอบกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีจดัประสบการณทางการอาน และวเิคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละของคะแนนผลการทดสอบ แลวเปรียบเทยีบประเมินผล 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน สรุปไดวา 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มทีักษะการอาน
ภาษาไทย หลังการสอนโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน สูงกวากอนการสอน 
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน พบวา 
 หนวยการเรยีนที่ 1 คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดี่ยว เด็กทีม่ีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จากรอยละ 40 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 เต็ม ซ่ึงคําที่เด็กอานไดทั้งหมด ไดแกคําวา “พระ” , “ถือ” , “แตร” , “ปลา” 
และ “หว”ี  ทั้งนี้เนื่องจากวา เด็กสามารถทํากิจกรรมตามขัน้ตอนของวิธีจัดประสบการณทางการ
อานไดดวยตนเอง ครบทุกขั้นตอน โดยเด็กสามารถเลาเรื่อง “ชาลีทําบุญ” ยอนกลับใหครูฟงไดอยาง
ถูกตอง สามารถชี้คําตามเสียงไดสอดคลองตรงกันกับเสยีงคําที่ครูอาน  สามารถคนหาคําที่กําหนด
ในเนื้อเร่ืองได  สามารถจําแนกเสียงจากการฝกออกเสียงคําตามหนวยเสียงได และสามารถบอก
ความหมายของคําที่อานไดทกุคํา จึงทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการอานได 
 หนวยการเรยีนที่ 2 คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดี่ยว และวรรณยกุต เดก็ที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จาก
รอยละ 20 เพิม่ขึ้นเปนรอยละ 100 เต็ม ซ่ึงคําที่เด็กอานไดทั้งหมด ไดแกคําวา “ดา” , “มื้อ” , “แห” , 
“หมอ” และ “สู” ทั้งนี้เนื่องจากวา เด็กสามารถทํากิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีจัดประสบการณ
ทางการอานไดดวยตนเอง ครบทุกขั้นตอน โดยเดก็สามารถเลาเรื่อง “นาดีลดความอวน” ยอนกลับ
ใหครูฟงไดอยางถูกตอง สามารถชี้คําตามเสียงไดสอดคลองตรงกันกับเสยีงคําที่ครูอาน สามารถ
คนหาคําที่กําหนดในเนื้อเร่ืองได สามารถจําแนกเสียงจากการฝกออกเสียงคําตามหนวยเสยีงได และ
สามารถบอกความหมายของคําที่อานไดทกุคํา จึงทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการอานได
เชนเดยีวกับหนวยการเรียนที่ 1 
 จากผลการทดลองวิจัยในหนวยการเรียนที่ 1 และ 2  จะเห็นไดวา เด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในชวงกอนการทดลองมีปญหาทางการอานอยูใน
ระดับปานกลาง แสดงวาเด็กมีพื้นฐานในการอานคําในหนวยการเรียนที่ 1 และ 2 มาบางแลว  เมื่อ
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ไดรับการสอนอานโดยใชวธีิจัดประสบการณทางการอานแลว  เด็กมทีักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น 
จึงกลาวไดวา วิธีจัดประสบการณทางการอานสามารถเสริมทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอานใหเพิ่มขึ้นได 
 หนวยการเรยีนที่ 3 คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดี่ยว และตวัสะกด เด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มทีักษะการอานภาษาไทยเทาเดิม ทั้งกอน
และหลังการทดลอง คือ รอยละ 60  ซ่ึงคําที่เด็กอานไดถูกตอง ไดแกคําวา “ปก” , “แดง” และ “ลาว” 
สวนคําที่เดก็อานผิดหรืออานไมได ไดแกคําวา “หอม” และ “คุย”  ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการฝกอานคํา
วา “หอม” เด็กยังไมสามารถเลาเรื่อง “วาทีมีความรัก” ยอนกลับใหครูฟงได ยังตองมกีารใชคําถาม
กระตุนความจาํบาง และยังไมสามารถจําแนกเสียงได จนตองมีการฝกออกเสียงคําตามหนวยเสียงซํ้า
ในขั้นตอนนี้อีก 1 รอบ อีกทั้งในหนวยการเรียนที่ 2 เดก็ไดฝกอานคําวา “หมอ” ซ่ึงมีสวนประกอบ
ของคําคลายคลึงกันกับคําวา “หอม” จึงทําใหเดก็อานคําวา “หอม” ผิดเพี้ยนไป  และในการฝกอาน
คําวา “คุย” เด็กก็ยังไมสามารถเลาเรื่อง “วาทีมีความรัก” ยอนกลับไดครบทั้งเนื้อหา จึงทําใหเด็กชีค้ํา
ตามเสียงไมสอดคลองกับเสียงที่ฟงและสงผลใหคนหาคาํวา “คุย” ในเนื้อเร่ืองไมได และในการบอก
ความหมายของคําวา “คุย” เด็กกย็ังสามารถบอกความหมายไดไมชัดเจน จนตองมกีารฝกอานตาม
ขั้นตอนทั้งหมดซ้ําอีก 1 รอบ กวาจะอานคําไดในชวงหลังการสอน จะเหน็ไดวา การเลาเรื่อง
ยอนกลับและการบอกความหมายของคําทีอ่านมีสวนสําคัญในการสอนใหเด็กมีความสามารถใน
การจดจําคํา สวนการชี้คําตามเสียง การคนหาคําในเนื้อเร่ืองและการฝกอานออกเสียงคําตามหนวย
เสียงมีสวนสําคัญในการสอนใหเด็กมีความสามารถในการจําแนกคํา ซ่ึงถาในบทเรียนเลือกใชคําทีม่ี
ความแตกตางกันชัดเจนกจ็ะชวยใหเด็กจําแนกคําไดงายขึ้น และจําคํานั้นไดมากขึ้นตามมา ซ่ึงก็จะ
ชวยใหเด็กสามารถอานคํานั้นไดในที่สุด 
 หนวยการเรยีนที่ 4  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระประสม เดก็ที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จากรอยละ 20 
เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 80 ซ่ึงคําที่เด็กอานไดถูกตอง ไดแกคําวา “แกะ” , “เหาะ” , “เสีย” และ “กลัว” 
สวนคําที่เดก็อานผิดหรืออานไมได ไดแกคําวา “เหนือ”  ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการฝกอานคําวา 
“เหนือ”  เด็กยงัไมสามารถจําแนกเสยีงได จนตองมีการฝกออกเสียงคําตามหนวยเสยีงซ้ําในขั้นตอน
นี้อีก 1 รอบ ประกอบกับคําที่เลือกมาใชในบทเรียนมเีสียงพยัญชนะตนที่แตกตางกนั เชน เสียง
พยัญชนะตนควบกล้ํา เสียงพยัญชนะตนแบบมีอักษรนํา เปนตน ทําใหการฝกจําแนกเสียงโดยการ
ฝกออกเสียงคาํตามหนวยเสยีงของเด็กเปนไปดวยความยากลําบาก จึงสงผลใหเด็กจําแนกเสยีงไมได 
ซ่ึงจากสาเหตนุี้เองทําใหผูวจิัยคนพบไดวา การเลือกคํามาใชในการฝกอานคําตามหนวยเสียงสระแต
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ละหนวยควรจะเลือกใชคําทีม่ีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงแบบเดยีวกัน ก็จะทําใหเด็กฝกอานคําโดย
ใชวิธีจัดประสบการณทางการอานไดงายยิ่งขึ้นและสามารถอานคําตามที่กําหนดไดดวยตนเอง 
 หนวยการเรยีนที่ 5 คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระประสมและวรรณยุกต เด็กทีม่ี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จาก
รอยละ 20 เพิม่ขึ้นเปน รอยละ 60 ซ่ึงคําที่เด็กอานไดถูกตอง ไดแกคําวา “เปา” , “ถํ้า” และ “ถ่ัว” 
สวนคําที่เดก็อานผิดหรืออานไมได ไดแกคําวา “เชื้อ” และ “เสี่ย” ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการฝกอานคํา
วา “เชื้อ” เด็กยงัไมสามารถจําแนกเสยีงได จนตองมีการฝกออกเสียงคําตามหนวยเสยีงซ้ําในขั้นตอน
นี้อีก 1 รอบ และยังไมสามารถบอกความหมายของคําวา “เชื้อ” ไดชัดเจน ทําใหเดก็จําคําไมได จึงใช
การเดาคําจากรูปคําที่คุนเคยมากอน จึงทําใหอานคําวา “เชื้อ” ผิดเพี้ยนไป  สวนในการฝกอานคําวา 
“เสี่ย” เด็กกย็งัไมสามารถจําแนกเสยีงได อีกทั้งในหนวยการเรียนที่ 4 เด็กไดฝกอานคําวา “เสีย” ซ่ึง
มีสวนประกอบของคําคลายคลึงกันกับคําวา “เสี่ย” จึงทําใหเดก็สับสนในการจําแนกเสียงของคํา จึง
ทําใหอานคําวา “เสี่ย” ผิดเพีย้นไปอกีเชนเดียวกัน จากสาเหตุดังกลาว ทําใหผูวจิัยพบวา การเลือกคํา
มาใชฝกอานในแตละหนวยการเรียน ควรเลือกใชคําที่มีความแตกตางกัน เพื่อลดความสับสนในการ
จําแนกเสียงคําและชวยใหเดก็เกิดทกัษะในการจําแนกเสยีงคํางายๆ กอน แลวจึงคอยเลือกใชอ่ืนๆ ที่
มีลักษณะใกลเคียงกันและจําแนกไดยากกวาในลําดับตอไป 
 หนวยการเรยีนที่ 6 คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระประสมและตวัสะกด เดก็ทีม่ี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จาก
รอยละ 20 เพิม่ขึ้นเปน รอยละ 100 เต็ม ซ่ึงคําที่เด็กอานไดทั้งหมด ไดแกคําวา “เขียว” , “เหมือง” , 
“เกิด” , “พรวน” และ “ดม”  ทั้งนี้เนื่องจากวา เดก็สามารถทํากิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีจัด
ประสบการณทางการอานไดดวยตนเอง ครบทุกขั้นตอน โดยเดก็สามารถเลาเรื่อง “ยาวีมีเหมืองแร” 
ยอนกลับใหครูฟงไดอยางถูกตอง สามารถชี้คําตามเสียงไดสอดคลองตรงกันกับเสียงคําที่ครูอาน 
สามารถคนหาคําที่กําหนดในเนื้อเร่ืองได สามารถจําแนกเสียงจากการฝกออกเสียงคาํตามหนวยเสยีง
ได และสามารถบอกความหมายของคําที่อานไดทุกคํา อีกทั้งไดมกีารปรับปรุงบทเรียนในหนวยการ
เรียนนีใ้หม จากขอบกพรองที่คนพบในหนวยการเรียนที่ผานมา จึงทาํใหเดก็ประสบความสําเร็จใน
การอานได 
 จากผลการทดลองวิจัยในหนวยการเรียนที่ 3 , 4 , 5 และ 6  จะเห็นไดวา เดก็ที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในชวงกอนการทดลองมีปญหาทางการอาน
อยูในระดับมาก แสดงวาเดก็มีพื้นฐานในการอานคําในหนวยการเรียนที่ 3 , 4 , 5 และ 6  นอยมาก
หรือไมมีเลย เมื่อไดรับการสอนอานโดยใชวิธีจัดประสบการณทางการอานแลว  เด็กเกิดทักษะใน
การอานคํามากขึ้นและมีทกัษะการอานภาษาไทยสูงขึ้น จึงกลาวไดวา วิธีจัดประสบการณทางการ
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อานสามารถสรางทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานใหเกิดขึ้น
และสูงขึ้นได 
 และจากผลการทดลองวิจัยทัง้หมด สรุปไดวา เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีจดัประสบการณทางการอาน มีทักษะการอาน
ภาษาไทยสูงขึ้น จากรอยละ 30 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา วิธีจัดประสบการณ
ทางการอาน ชวยใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะ
การอานภาษาไทยสูงขึ้น โดยจะเห็นไดวา วิธีจัดประสบการณทางการอานมีขั้นตอนการสอนที่เนน
ใหเดก็มีความสามารถในการเขาใจคําจากการฟงเรื่องราวที่ใกลเคยีงกบัประสบการณเดิม การรูจักคํา
ในบริบทตางๆ การจําแนกคํา การจําแนกเสียงตัวอักษรและออกเสียงคํา  การอานคําและเขาใจ
ความหมายของคําถูกตอง ซ่ึงประกอบดวย การเลาเรื่องยอนกลับและการอานซ้ําย้ําความหมายที่มี
สวนสําคัญในการฝกใหเด็กมีความสามารถในการจดจําคํา  การชี้คําตามเสียง การคนหาคําในเนื้อ
เร่ืองและการฝกอานคําตามหนวยเสียงมีสวนสําคัญในการฝกใหเดก็มีความสามารถในการจําแนกคาํ 
เมื่อไดผานการฝกอานในทกุขั้นตอนดังทีไ่ดกลาวมา เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน กจ็ะมี
ความสามารถในการจําคําและจําแนกคํา ซ่ึงก็จะสงผลใหเด็กสามารถอานคําตางๆ ไดดวยตนเองและ
มีทักษะการอานภาษาไทยดีขึ้นไดในที่สุด 
 จุดเดนของวิธีจัดประสบการณทางการอาน คือการที่เด็กไดใชความสามารถ 2 ทางใน
การชวยเหลือใหเกิดความสามารถในการอานคํา ก็คือ ประสบการณในการอานและจําคํา จากความ
เขาใจความหมายของคําที่ฟงและดใูนเรื่องราวที่กําหนด  กับประสบการณในการอานและจําคํา จาก
การสอนหนวยเสียงและดูรหัสสีของหนวยเสียง โดยสอนตามขั้นตอนและวิธีการทีก่าํหนด เมื่อทั้ง 2 
ประสบการณถูกถายทอดอยางสัมพันธและตอเนื่องกนั ก็จะทําใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอานมีทักษะในการอานภาษาไทยเพิ่มขึ้นได  
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ครู ผูปกครอง หรือผูที่เกี่ยวของ สามารถนําวิธีการสอนนีไ้ปใชแกไขปญหาใน
การอานของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ที่มลัีกษณะเดยีวกนัหรือใกลเคยีงกันกับ
ตัวอยางทีใ่ชศกึษาในครั้งนี้ได เพื่อชวยใหเด็กมีทักษะในการอานภาษาไทยดีขึ้น 
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  1.2 การสรางนิทานประกอบหนวยการเรียน ทีจ่ะชวยใหผลการสอนดีขึ้น ควรใช
ช่ือตัวละครที่เด็กสามารถจําไดงาย เชน ชาลี  มานี  เปนตน ซ่ึงจะเปนตวัชวยใหเดก็สามารถระลึกถึง
เร่ืองราวที่เคยเรียนรูไดงายและดีขึ้น 
  1.3 การสรางบทเรียนในการฝกอานคําตามหนวยเสียง  ควรเลอืกใชคําที่มี
โครงสรางคําเหมือนกนัในแตละบทเรียนของหนวยการเรียน เชน กา  มา  ลา ยา ทา  เปนตน โดยท่ี
ไมใชคําที่มีโครงสรางแตกตาง เชน ขา หมา ตรา ขวา เปนตน มาอยูในบทเรียนเดยีวกัน ซ่ึงจะทําให
เด็กสับสนไดงายและทําใหจาํหนวยเสียงตางๆ ไมได 
  1.4 การนําวิธีจดัประสบการณทางการอาน ไปใชในการสอนคําที่มีโครงสราง
ซับซอน ควรมีการปรับปรุง ขั้นตอนในการสอนใหมใหมีความเหมาะสมกับเด็กที่มปีญหาทางการ
เรียนรู มากยิ่งขึ้น และควรใหเวลาในการฝกกับเดก็มากขึ้นดวย 
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการทดลองใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน กับเด็กที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษดานอื่นๆ เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนตน 
  2.2 ควรมีการทดลองใชวิธีจัดประสบการณทางการอาน กับเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ในระดับชั้นอื่นๆ  
  2.3 ควรมีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาไทยของเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอาน ระหวางวิธีจดัประสบการณทางการอานกับวิธีการสอนอื่น 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กรมวิชาการ.  หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2534. 
________.  ก  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 ตามหลักสูตร

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ข  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ค  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เลม 1 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ง  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพืน้ฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เลม 2 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  จ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพืน้ฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เลม 1 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ฉ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เลม 2 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ช  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เลม 1 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ซ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เลม 2 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 
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กรมวิชาการ.  ฌ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เลม 1 ตาม

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ญ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เลม 2 ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 

________.  ฎ  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เลม 1 ตามหลักสูตร
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โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 
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ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533).  กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535. 
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2543. 

ฉวีลักษณ  บณุยะกาญจน. จิตวิทยาการอาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2525. 
ชาญวิทย  พรนภดล.  “ภาวะ การเรียนรูบกพรอง (Learning Disorders – LD).”  เอกสาร

ประกอบการบรรยายพิเศษ ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2547.  (อัดสําเนา) 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ 
ชุดการสอนวิธีจัดประสบการณทางการอาน 

 
 
1. อาจารยภัณธิรา  แกวแกมทอง 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ประสบการณการสอน เชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
2. อาจารยสุปราณี    เมฆขจร 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ประสบการณการสอน เชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล  อําเภอเมอืง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
 
3. อาจารยจุมพล   บุญฉ่ํา 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ประสบการณการสอน เชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนระยองปญญานุกูล  อําเภอเมือง  จงัหวัดระยอง 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสอดคลอง 
ของคําศัพทในแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทยกับหลกัสูตรระดับประถมศึกษา 

 
 
1. อาจารยนิตยา  เนตรอนงค 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ระดับชั้นที่สอน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
2. อาจารยอัครวัฒน  เขจรแข 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ระดับชั้นที่สอน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
3. อาจารยสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร 
 ตําแหนง   ครู  อันดับ  ค.ศ.2 
 ระดับชั้นที่สอน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 สถานที่ทํางาน  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การวิเคราะหคาความสอดคลองของคําศัพทในแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย 

กับหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
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การวิเคราะหคาความสอดคลองของคําศัพทในแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย 
กับหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

 
ตารางที่ 6 คาดัชนีความสอดคลองของคําศัพทในแบบทดสอบวัดการอานภาษาไทยกับหลักสูตร  

ระดับประถมศึกษา 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ΣR IOC หมายเหตุ 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
7 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
8 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
9 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
10 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
11 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
12 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
13 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
14 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
15 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
16 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
17 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
18 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
19 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
20 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
21 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
22 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
23 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
24 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
25 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
26 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
27 +1 +1 0 +2 0.66 นําไปใชได 
28 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
29 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
30 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ลักษณะ Profile ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
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ลักษณะ Profile ของนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
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คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียงคํา
ในภาษาไทย โดยใชวิธีทดสอบเปนรายบุคคล 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจํานวนขอสอบทัง้หมด 30 ขอ ขอละ 1 คํา รวม 30 คํา 
ซ่ึงเปนคําที่มาจากแบบเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัชั้นประถมศึกษา 
 3. แบบทดสอบฉบับนี้ จะมแีบบบันทึกผลการทดสอบ จาํนวน 1 ชุด สําหรับ
ผูดําเนินการทดสอบใชบันทกึผลและประเมินผลใหคะแนน 

4.ขอควรระวังในการดําเนินการสอบ   
     4.1 สถานที่ในการสอบไมควรพลุกพลาน หรือมีเสียงดัง 
     4.2 ผูดําเนนิการสอบควรสรางความคุนเคยกับผูสอบ กอนการสอบ 

 5. เกณฑการใหคะแนน 
  อานออกเสียงคําไดถูกตอง    ให 1  คะแนน 
  อานออกเสียงคําผิดหรืออานไมได    ให 0  คะแนน 

 
----------------------------------------------- 

สรางสรรคโดย 
นายจเร      ฤทธิ์แกว 

ศูนยการศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 

แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย ระดับชัน้ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดการอานภาษาไทย   

ระดับชั้นประถมศึกษา 
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดี่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
พระ 

2. 
ถือ 

3. 
แตร 

4. 
ปลา 

5. 
หว ี
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและวรรณยุกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
ดา 

7. 
มื้อ 

8. 
แห 

9. 
หมอ 

10. 
สู 
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและตัวสะกด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
ปก 

12. 
แดง 

13. 
หอม 

14. 
ลาว 

15. 
คุย 
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตนและสระประสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
แกะ 

17. 
เหาะ 

18. 
เสยี 

19. 
เหนือ 

20. 
กลัว 
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและวรรณยุกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
เปา 

22. 
ถ้ํา 

23. 
เชื้อ 

24. 
เสีย่ 

25. 
ถั่ว 
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แบบทดสอบวดัการอานภาษาไทย 
หมวดคําท่ีประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและตัวสะกด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 
เขยีว 

27. 
เหมือง 

28. 
เกิด 

29. 
พรวน 

30. 
ดม 
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บันทึกผลการทดสอบทักษะการอานภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษา  (  ) กอนการทดลอง  (  ) หลังการทดลอง  
 
 
 

คําชี้แจง  ผูดําเนินการสอบบันทึกผลการทดสอบ  ดังนี้ 
 1. ใหบันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังจากผูสอบอานเสร็จแลว ตามเกณฑ ดังนี้  ให 1 คะแนน เมื่อ
ผูสอบอานไดถูกตอง , ให 0 คะแนน เมื่อผูสอบอานผิดหรืออานไมได ลงในชองผลการทดสอบ 
 2. ใหบันทึกผลการอานของผูสอบในกรณีที่อานผิด และใหบันทึกเครื่องหมาย “ ” ในกรณีที่อานไมได 
ลงในชองผลการอานที่ผิด และเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นแลวใหรวมคะแนนลงในชองรวมคะแนน 
 

ขอท่ี 1-5 พระ ถือ แตร ปลา หวี รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 

ขอท่ี 6-10 ดา มื้อ แห หมอ สู รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 

ขอท่ี 11-15 ปก แดง หอม ลาว คุย รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 

ขอท่ี 16-20 แกะ เหาะ เสีย เหนือ กลัว รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 

ขอท่ี 21-25 เปา ถ้ํา เชื้อ เสี่ย ถั่ว รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 

ขอท่ี 26-30 เขียว เหมือง เกิด พรวน ดม รวมคะแนน 
ผลการทดสอบ      
ผลการอานท่ีผิด      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ................................................ ชั้น ............ โรงเรียน ............................................... 

 
รวมคะแนนทั้งหมด ............. คะแนน 

 
ลงชื่อ ....................................................... ผูดําเนินการสอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 1 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอะ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระอะแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “พระ” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“พระ” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “พระ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อะ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงสระ
และนําบัตรพยัญชนะ “พร” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “พระ” สอนใหนักเรยีนฝกอานออกเสียง
จนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ก / จ / ป / ล”  มาประสมเปนคําใหมใหนกัเรียนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ชาลีทําบุญ   2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอะที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “พระ / กะ / จะ / ปะ / ละ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “พระ / กะ / จะ / ปะ / ละ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอะ คือ คําวา “พระ / กะ / จะ / 
ปะ / ละ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 2 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอือ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระอือแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นกัเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ถือ” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา “ถือ” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “ถือ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อือ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงสระ
และนําบัตรพยัญชนะ “ถ” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ถือ”  สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจน
อานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยัญชนะเปน  “ค / ม / ล / หร”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรยีนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ชาลีทําบุญ   2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอือที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “ถือ / คือ / มือ / ลือ / หรือ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ถือ / คือ / มือ / ลือ / หรือ”  
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอือ คือ คําวา “ถือ / คือ / มือ / 
ลือ / หรือ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 3 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระแอ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระแอแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “แตร” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“แตร” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “แตร” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “แอ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงสระ
และนําบัตรพยัญชนะ “ตร” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “แตร” สอนใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงจน
อานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยัญชนะเปน  “บ / ห / พ / ปร” มาประสมเปนคําใหมใหนกัเรียนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ชาลีทําบุญ   2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระแอที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “แตร / แบ / แห / แพ / แปร” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “แตร / แบ / แห / แพ / แปร” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระแอ คือ คําวา “แตร / แบ / แห / 
แพ / แปร” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 4 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอา     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระอาแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ปลา” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“ปลา” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “ปลา” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อา” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงสระ
และนําบัตรพยัญชนะ “ปล” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ปลา” สอนใหนักเรยีนฝกอานออกเสียง
จนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ต / ข / ย / ท”  มาประสมเปนคําใหมใหนกัเรียนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ชาลีทําบุญ   2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอาที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “ปลา / ตา / ขา / ยา / ทา” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ปลา / ตา / ขา / ยา / ทา” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอา คือ คําวา “ปลา / ตา / ขา / 
ยา / ทา” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 5 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอี     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระอีแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “หว”ี ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“หว”ี เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “หว”ี ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อี” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงสระ
และนําบัตรพยัญชนะ “หว” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “หว”ี สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจน
อานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยัญชนะเปน  “ต / ส / ช / ฝ”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรยีนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ชาลีทําบุญ   2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอีที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “หว ี/ ตี / สี / ชี / ฝ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “หวี / ตี / สี / ชี / ฝ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอี คือ คําวา “หวี / ตี / สี / ชี / ฝ”
ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 6 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอาและไมเอก     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระอาและไมเอกแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ดา” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา “ดา” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “ดา” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อา” และบตัร “ไมเอก” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ด” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ดา” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ป / ผ / ล / อย”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง นาดีลดความอวน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอาและบัตรไมเอกที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ดา / ปา / ผา / ลา / อยา” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ดา / ปา / ผา / ลา / อยา” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอาและไมเอก คือ คําวา “ดา / ปา / 
ผา / ลา / อยา” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 7 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอือและไมโท     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระอือและไมโทแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครจูะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “มื้อ” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“มื้อ” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “มื้อ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อือ” และบตัร “ไมโท” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ม” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “มื้อ” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ด / ต / ร / ซ”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง นาดีลดความอวน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอือและบัตรไมโทที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “มื้อ / ดื้อ / ตื้อ / ร้ือ / ซ้ือ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “มื้อ / ดือ้ / ตื้อ / ร้ือ / ซ้ือ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอือและไมโท คือ คําวา “มื้อ / ดื้อ / 
ตื้อ / ร้ือ / ซ้ือ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 8 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระแอและไมเอก     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระแอและไมเอกแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “แห” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“แห” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “แห” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “แอ” และบัตรไมเอก ที่มสีีแดงเปนรหสัแทน
หนวยเสียงและนําบัตรพยัญชนะ “ห” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “แห” สอนใหนกัเรียนฝกอาน
ออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยัญชนะเปน  “ก / ช / ย / พร”  มาประสมเปนคําใหมให
นักเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง นาดีลดความอวน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระแอและบัตรไมเอกที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “แห / แก / แช / แย / แพร” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “แห / แก / แช / แย / แพร” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระแอและไมเอก คือ คําวา “แห / แก 
/ แช / แย / แพร” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 9 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระออและไมโท     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระออและไมโทแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “หมอ” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“หมอ” เมื่อนกัเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “หมอ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “ออ” และบตัร “ไมโท” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “หม” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “หมอ” สอนใหนักเรยีนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ต / ข / ง / ท”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง นาดีลดความอวน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระออและบัตรไมโทที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “หมอ / ตอ / ขอ / งอ / ทอ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “หมอ / ตอ / ขอ / งอ / ทอ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระออและไมโท คือ คําวา “หมอ / 
ตอ / ขอ / งอ / ทอ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 10 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอูและไมโท     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระอูและไมโทแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “สู” ในนิทาน แลวใหนักเรียนคนหาคําวา “สู” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “สู” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อู” และบัตร “ไมโท” ที่มีสีแดงเปนรหสัแทน
หนวยเสียงและนําบัตรพยัญชนะ “ส” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “สู” สอนใหนักเรียนฝกอานออก
เสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยญัชนะเปน  “ก / ต / ผ / ช”  มาประสมเปนคําใหมให
นักเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง นาดีลดความอวน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอูและบัตรไมโทที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “สู / กู / ตู / ผู / ชู” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “สู / กู / ตู / ผู / ชู” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอูและไมโท คอื คําวา “สู / กู / ตู / 
ผู / ชู” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 11 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอะและตัวสะกด ก     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระอะและตวัสะกด ก  แลว 
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ปก” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“ปก” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “ปก” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อะ” และบตัรตัวสะกด ก ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ป” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ปก” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ต / ผ / ช / หน”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง วาทีมีความรัก  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอะและบัตร “ก”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ปก / ตัก / ผัก / ชัก / หนกั” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ปก / ตกั / ผัก / ชัก / หนัก” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอะและตวัสะกด ก คือ คําวา “ปก / 
ตัก / ผัก / ชัก / หนัก” ได 4 คาํใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 12 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระแอและตัวสะกด ง     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระแอและตวัสะกด ง  แลว 
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “แดง” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“แดง” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “แดง” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “แอ” และบัตรตัวสะกด ง ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ด” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “แดง” สอนใหนักเรยีนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ก / ส / ท / ปร”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง วาทีมีความรัก  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระแอและบัตร “ง”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “แดง / แกง / แสง / แทง / แปรง” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “แดง / แกง / แสง / แทง / แปรง” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระแอและตัวสะกด ง คือ คําวา “แดง / 
แกง / แสง / แทง / แปรง” ได 4 คําใน 5 คาํ  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 13 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระออและตัวสะกด ม     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระออและตวัสะกด ม  แลว 
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “หอม” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“หอม” เมื่อนกัเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “หอม” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “ออ” และบตัรตัวสะกด ม ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ห” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “หอม” สอนใหนักเรยีนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ต / ผ / ย / ปล”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง วาทีมีความรัก  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระออและบัตร “ม”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “หอม / ตอม / ผอม / ยอม / ปลอม” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “หอม / ตอม / ผอม / ยอม / ปลอม” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระออและตัวสะกด ม คือ คําวา “หอม 
/ ตอม / ผอม / ยอม / ปลอม” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 14 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอาและตัวสะกด ว     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระอาและตวัสะกด ว  แลว 
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ลาว” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“ลาว” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “ลาว” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อา” และบตัรตัวสะกด ว ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ล” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ลาว” สอนใหนักเรยีนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ก / ข / ค / หน”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง วาทีมีความรัก  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอาและบัตร “ว”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ลาว / กาว / ขาว / คาว / หนาว” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ลาว / กาว / ขาว / คาว / หนาว” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอาและตัวสะกด ว คือ คําวา “ลาว / 
กาว / ขาว / คาว / หนาว” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 15 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอุและตัวสะกด ย     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระอุและตัวสะกด ย  แลว 
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรปูรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “คุย” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา “คุย” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “คุย” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อุ” และบัตรตัวสะกด ย ทีม่ีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ค” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “คุย” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ป / ฉ / ล / ท”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง วาทีมีความรัก  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอุและบัตร “ย”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “คุย / ปุย / ฉุย / ลุย / ทุย” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คอื คําวา “คุย / ปุย / ฉุย / ลุย / ทยุ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน สระอุและตัวสะกด ย คือ คําวา “คุย / 
ปุย / ฉุย / ลุย / ทุย” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 16 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระแอะ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระแอะแลว นักเรยีน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “แกะ” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“แกะ” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “แกะ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “แอะ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงและ
นําบัตรพยัญชนะ “ก” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “แกะ” สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจนอาน
ไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยญัชนะเปน  “ต / ฉ / ว / พ”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรียนฝกอาน
เพิ่มเติมทีละคาํ 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ภาคีหนเีรียน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระแอะ  ที่มีสีแดง  4. บัตรคํา “แกะ / แตะ / แฉะ / แวะ / แพะ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “แกะ / แตะ / แฉะ / แวะ / แพะ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระแอะ คือ คําวา “แกะ / แตะ / 
แฉะ / แวะ / แพะ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 17 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอาะ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเอาะแลว นักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เหาะ” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“เหาะ” เมื่อนกัเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เหาะ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอาะ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงและ
นําบัตรพยัญชนะ “ห” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เหาะ” สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจนอาน
ไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยญัชนะเปน  “จ / ถ / ง / หม”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรียนฝกอาน
เพิ่มเติมทีละคาํ 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ภาคีหนเีรียน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอาะ  ที่มีสีแดง  4. บัตรคํา “เหาะ / เจาะ / เถาะ / เงาะ / เหมาะ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เหาะ / เจาะ / เถาะ / เงาะ / เหมาะ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอาะ คอื คําวา “เหาะ / เจาะ / 
เถาะ / เงาะ / เหมาะ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 18 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอีย     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเอียแลว นักเรยีนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นกัเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เสีย” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“เสีย” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เสีย” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอีย” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงและ
นําบัตรพยัญชนะ “ส” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เสีย” สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจนอาน
ไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยญัชนะเปน  “ป / ม / ล / พล”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรียนฝกอาน
เพิ่มเติมทีละคาํ 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ภาคีหนเีรียน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอีย  ที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “เสีย / เปย / เมีย / เลีย / เพลีย” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เสีย / เปย / เมีย / เลีย / เพลีย” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอีย คือ คําวา “เสีย / เปย / เมีย / 
เลีย / เพลีย” ได 4 คําใน 5 คาํ  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 19 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอือ     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเอือแลว นักเรยีนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นกัเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เหนือ” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“เหนือ” เมื่อนักเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เหนือ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอือ” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงและ
นําบัตรพยัญชนะ “หน” ที่มสีีดํามาประสมเปนคําวา “เหนือ” สอนใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงจน
อานไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยัญชนะเปน  “จ / ส / ร / กล”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรยีนฝก
อานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ภาคีหนเีรียน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอือ  ที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “เหนือ / เจือ / เสือ / เรือ / เกลือ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เหนือ / เจือ / เสือ / เรือ / เกลือ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระเอือ คือ คําวา “เหนือ / เจือ / 
เสือ / เรือ / เกลือ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 20 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอัว     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระอัวแลว นักเรียนสามารถ
อานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “กลัว” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“กลัว” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “กลัว” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อัว” ที่มีสีแดงเปนรหัสแทนหนวยเสียงและ
นําบัตรพยัญชนะ “กล” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “กลัว” สอนใหนักเรียนฝกอานออกเสียงจนอาน
ไดเอง แลวจึงเปลี่ยนบัตรพยญัชนะเปน  “บ / ห / ม / คร”  มาประสมเปนคําใหมใหนักเรียนฝกอาน
เพิ่มเติมทีละคาํ 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง ภาคีหนเีรียน  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอัว  ที่มีสีแดง   4. บัตรคํา “กลัว / บัว / หัว / มัว / ครัว” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “กลัว / บัว / หวั / มัว / ครัว” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตนและสระอัว คือ คําวา “กลัว / บัว / หัว / 
มัว / ครัว” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 21 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอาและไมเอก     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเอาและไมเอก  แลวนักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เปา” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“เปา” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เปา” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอา” และบตัร “ไมเอก” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ป” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เปา” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ก / ห / น / หล”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   นารีเปนไขหวัด  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอาและบัตรไมเอกที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เปา / เกา / เหา / เนา / เหลา” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เปา / เกา / เหา / เนา / เหลา” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอาและไมเอก คือ คําวา “เปา / เกา 
/ เหา / เนา / เหลา” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 22 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอําและไมโท     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระอําและไมโท  แลวนักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครจูะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ถํ้า” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา “ถํ้า” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “ถํ้า” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อํา” และบตัร “ไมโท” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ถ” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ถํ้า” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “จ / ค / ช / ปล”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   นารีเปนไขหวัด  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอําและบัตรไมโทที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ถํ้า / จ้ํา / ค้ํา / ชํ้า / ปลํ้า” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ถํ้า / จ้ํา / ค้ํา / ชํ้า / ปลํ้า” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอําและไมโท คือ คําวา “ถํ้า / จ้ํา / 
ค้ํา / ชํ้า / ปลํ้า” ได 4 คําใน 5 คํา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100

แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 23 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเออืและไมโท  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเอือและไมโท  แลวนกัเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เชื้อ” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“เชื้อ” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เชื้อ” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอือ” และบตัร “ไมโท” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ช” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เชื้อ” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “อ / ก / ส / น”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   นารีเปนไขหวัด  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอือและบัตรไมโทที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เชื้อ / เอื้อ / เกื้อ / เสื้อ / เนื้อ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เชื้อ / เอือ้ / เกื้อ / เสื้อ / เนื้อ” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอือและไมโท คือ คําวา “เชื้อ / 
เอื้อ / เกื้อ / เสือ้ / เนื้อ” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 24 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอยีและไมเอก  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเอียและไมเอก  แลวนกัเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เสี่ย” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“เสี่ย” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เสี่ย” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอีย” และบตัร “ไมเอก” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ส” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เสี่ย” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ข / ร / ต / ง”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   นารีเปนไขหวัด  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอียและบัตรไมเอกที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เสี่ย / เขี่ย / เร่ีย / เตี่ย / เงี่ย” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เสี่ย / เขีย่ / เร่ีย / เตี่ย / เงี่ย” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอียและไมเอก คือ คําวา “เสี่ย / 
เขี่ย / เร่ีย / เตี่ย / เงี่ย” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 25 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอัวและไมเอก     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระอัวและไมเอก  แลวนักเรียน
สามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครจูะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ถ่ัว” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา “ถ่ัว” 
เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรยีนอานคําวา “ถ่ัว” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อัว” และบตัร “ไมเอก” ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ถ” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “ถ่ัว” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “จ / ค / ม / ย”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   นารีเปนไขหวัด  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอัวและบัตรไมเอกที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ถ่ัว / จั่ว / คัว่ / มั่ว / ยั่ว” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ถ่ัว / จัว่ / คั่ว / มั่ว / ยัว่” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอัวและไมเอก คือ คําวา “ถ่ัว / จั่ว / 
คั่ว / มั่ว / ยั่ว” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 26 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอยีและตวัสะกด ว     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเอียและตัวสะกด ว  แลว
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรปูรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เขียว” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“เขียว” เมื่อนักเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เขียว” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เอีย” และบตัรตัวสะกด ว  ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ข” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เขียว” สอนใหนักเรยีนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “จ / ส / ค / หน”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   ยาวีมีเหมืองแร  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอียและบัตรตวั “ว”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เขียว / เจียว / เสยีว / เคยีว / เหนียว” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เขียว / เจียว / เสียว / เคียว / เหนยีว” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอียและตวัสะกด ว คือ คําวา 
“เขียว / เจียว / เสียว / เคยีว / เหนียว” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 27 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเออืและตัวสะกด ง     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเอือและตัวสะกด ง  แลว
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เหมือง” ในนิทาน แลวใหนักเรียนคนหาคําวา 
“เหมือง” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนักเรียนอานคาํวา “เหมือง” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ“เอือ”และบตัรตัวสะกด ง ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ“หม”ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา“เหมือง” สอนใหนกัเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง  แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน “ค / ร / ปล / หล” มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   ยาวีมีเหมืองแร  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเอือและบัตรตัว “ง”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เหมือง/เคือง/เรือง/เปลือง/เหลือง” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เหมือง/เคือง/เรือง/เปลือง/เหลือง” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเอือและตัวสะกด ง คือ คําวา 
“เหมือง/เคือง/เรือง/เปลือง/เหลือง” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 28 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเออและตัวสะกด ด  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเออและตัวสะกด ด  แลว
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “เกิด” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“เกิด” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “เกิด” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “เออ” และบตัรตัวสะกด ด  ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ “ก” ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา “เกิด” สอนใหนักเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “ป / ถ / ช / จ”  มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   ยาวีมีเหมืองแร  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระเออและบัตรตัว “ด”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “เกิด / เปด / เถิด / เชิด / เจดิ” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “เกิด / เปด / เถิด / เชิด / เจิด” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระเออและตัวสะกด ด คือ คําวา “เกิด 
/ เปด / เถิด / เชิด / เจิด” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 29 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอัวและตวัสะกด น     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระอัวและตวัสะกด น  แลว
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “พรวน” ในนทิาน แลวใหนกัเรียนคนหาคาํวา 
“พรวน” เมื่อนักเรียนคนหาคาํพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “พรวน” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “อัว” และบตัรตัวสะกด น ที่มีสีแดงเปนรหัส
แทนหนวยเสยีงและนําบัตรพยัญชนะ“พร”ที่มีสีดํามาประสมเปนคําวา“พรวน” สอนใหนกัเรียนฝก
อานออกเสียงจนอานไดเอง  แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน“ก / ส / ช / ตร” มาประสมเปนคําใหม
ใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทลีะคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   ยาวีมีเหมืองแร  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระอัวและบัตรตัว “น”  ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “พรวน / กวน / สวน / ชวน / ตรวน” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “พรวน / กวน / สวน / ชวน / ตรวน” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระอัวและตวัสะกด น คือ คําวา 
“พรวน / กวน / สวน / ชวน / ตรวน” ได 4 คําใน 5 คํา  
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แผนการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน  ฉบับท่ี 30 
 
วิชาภาษาไทย  เนื้อหา   การอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระโอะและตวัสะกด ม  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  1  คาบ  (เวลา  30  นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เมื่อกําหนดใหนักเรียนอานคาํที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระโอะและตัวสะกด ม  แลว
นักเรียนสามารถอานไดถูกตอง 4 คํา ใน 5 คํา 
วิธีสอน 
 1. ฟงและเลาเรื่องยอนกลับ   ครูอานนิทานใหนกัเรียนฟง โดยใชเทคนิคการอานเชิงเลา
เร่ืองเพื่อเราความสนใจ แลวใหนกัเรียนตอบคําถามและเลาเรื่องยอนกลับใหครูฟง 
 2. ฟงและชี้คาํตามเสียง  ครูอานนิทานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง โดยใหนกัเรียนเปนผูช้ีคําใน
เร่ืองที่อานจากซายไปขวา เพื่อฝกการสังเกตรูปรางของคํา ซ่ึงครูจะตองอานนิทานตามคําที่นักเรยีน
ช้ี โดยที่ไมอานเร็วหรือชาเกนิไป 
 3. ฟงและคนหาคํา  ครูอานออกเสียงคําวา “ดม” ในนิทาน แลวใหนกัเรียนคนหาคําวา 
“ดม” เมื่อนักเรียนคนหาคําพบแลว ใหนกัเรียนอานคําวา “ดม” ตามครู 1 คร้ัง 
 4. ฝกอานคําตามหนวยเสียง  ครูนําบัตรสระ “โอะ” และบัตรตัวสะกด ม  ที่มีสีแดงเปน
รหัสแทนหนวยเสียงและนําบัตรพยัญชนะ “ด” ที่มีสีดํามาประสมเปนคาํวา “ดม” สอนใหนักเรยีน
ฝกอานออกเสยีงจนอานไดเอง แลวจึงเปลีย่นบัตรพยัญชนะเปน  “จ / ถ / ค / พร”  มาประสมเปนคํา
ใหมใหนกัเรียนฝกอานเพิ่มเติมทีละคํา 
 5.  ฝกอานซ้ําย้ําความหมาย  ครูใหนักเรียนฝกอานคําที่เคยฝกในขัน้ที่ 4 อีกครั้ง โดยใชบัตร
คําที่ไมมีการกาํหนดสีเปนรหัสแทนหนวยเสียง พรอมทั้งบอกความหมายของคําแตละคําจนครบ 
สื่อการสอน 
 1. นิทานเรื่อง   ยาวีมีเหมืองแร  2. บัตรพยัญชนะตนที่มีสีดํา 
 3. บัตรสระโอะและบัตรตวั “ม” ที่มีสีแดง 4. บัตรคํา “ดม / จม / ถม / คม / พรม” 
การประเมินผล 
 สังเกตการอานออกเสียงคําที่กําหนด คือ คําวา “ดม / จม / ถม / คม / พรม” 
เกณฑการประเมินผล 
 นักเรียนสามารถอานคําที่ประสมดวย พยัญชนะตน  สระโอะและตวัสะกด ม คือ คําวา “ดม 
/ จม / ถม / คม / พรม” ได 4 คําใน 5 คํา  
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นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  ชาลีทําบญุ 

 
 ชาลีเปนพอคาขายปลาในตลาด และเปนคนขี้เหนยีวจึงไมมีใครอยากคบดวย เขารูสึก
เหงาและอยากเปลี่ยนนิสัยของตนเอง  จึงมีคนแนะนําใหชาลีไปทําบญุที่วัด 
 คร้ังแรก  ชาลีซ้ือหวีไปถวายพระ จึงถูกชาวบานตําหนิ เนือ่งจากพระถือศีลและใชหวี
ไมได 
 คร้ังที่สอง  ชาลีซ้ือแตรไปถวายพระก็ถูกชาวบานตําหนอีิก เนื่องจากพระถือศีลและใช
แตรไมได  แลวชาวบานก็เร่ิมไมซ้ือปลาของชาลีอีก  ชาลีรูสึกเสียใจมากที่ไมสามารถทําใหคนอื่น
เขาใจได  แตกย็ังไมยอมทอถอย 
 วันหนึ่ง  เมื่อเห็นปลาเหลือเยอะ  ชาลีจึงนาํปลาไปปรุงอาหาร แลวนําอาหารที่ทําจาก
ปลาไปถวายพระ และแจกใหทุกคนถือกลบัไปกินที่บาน  คราวนี้ชาวบานไมไดตําหนิชาลีอีก  แต
กลับชื่นชมในความมีน้ําใจของเขา  ชาลีจึงมีคนคบหาเปนเพื่อนมากขึ้นและกลายเปนคนที่มีน้ําใจดี
กับทุกคนในทีสุ่ด 
 

นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  นาดีลดความอวน 

 
 นาดีเปนเด็กทีม่ีรูปรางอวนมาก  จึงถูกเพื่อนลอเลียนบอยๆ  จะทําอะไรก็ไมถนัด สูคน
อ่ืนก็ไมได  และถูกพอแมดาอยูเปนประจาํ  จึงคิดหาทางลดความอวน 
 คร้ังแรก  นาดใีชวิธีกินยาลดความอวน  โดยซ้ือยาสมุนไพรมาตมในหมอดินกิน  แต
แลวนาดกี็กลบัอวนมากขึน้กวาเดิม 
 คร้ังที่สอง  นาดีใชวิธีอดอาหาร  จาก 3 มื้อ  ลดเหลือ 1 มื้อ  ผลปรากฏวา  นาดีแทบไมมี
แรงจะทําอะไรไดเลย 
 คร้ังสุดทาย  นาดีใชวิธีออกกาํลังกาย จึงทําใหนาดีมีรูปรางดีขึ้น แตพอเลิกฝก นาดีก็
กลับมาอวนขึน้อีก จึงคิดไดวา ไมมวีิธีลดความอวนใดทีด่ีที่สุดเทากับการที่เราตอสูเพื่อเอาชนะตวั
เราเอง 
 ดังนั้น  นาดีจึงเริ่มงดกินอาหารที่ไมจําเปน  และหนัมาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึง
ทําใหมีรูปรางดีขึ้น จนไดเปนนางนพมาศ รวมขบวนแหงานลอยกระทงประจําจังหวดั และเปนที่
ช่ืนชอบของทุกคน 
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นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  วาทีมีความรัก 

  
 วาทีเปนเด็กทีห่นาตาดีคนหนึ่งในโรงเรียน  จึงมีคนมาแอบชอบหลายคน  แตเขากไ็ม
สนใจใครสักคนเดียว  เพราะเขามีความรักใหกับคนคนหนึ่งอยูแลว 
 คนที่วาทีรัก  เปนคนที่ปกผาเช็ดหนา รูปอินทรีแดงใหเขาเปนคนแรก และเขาก็ชอบ
ผาเช็ดหนาผืนนี้มาก 
 คนที่วาทีรัก  เปนคนที่ทําไขเจียวเหด็หอมที่เขาชอบไดอรอยที่สุดในโลก 
 คนที่วาทีรัก  เปนคนที่คุยสนุก  เวลาคุยดวยแลวมีความสุข เพราะคุยกนัเปนภาษาลาว 
 และคนทีว่าทรัีกมากที่สุด กค็ือ ยายของเขานั่นเอง เพราะวาทีเปนลูกครึ่งไทย – ลาว พอ
เปนคนไทย แมเปนคนลาว  เขาจึงไดมีโอกาสไปเที่ยวประเทศลาว  และก็ไดพบกับคณุยายผูนารักที่
นั่น  คุณยายไดชวยเหลือเขาหลายอยางตอนที่อยูประเทศลาว  โดยเฉพาะชวยทําใหพอกับแมคืนดี
กันดวย  เขาจึงมีความรักใหกบัคุณยายเพยีงผูเดียวตลอดมา 
 

นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  ภาคีหนีเรียน 

 
 ภาคีเปนเด็กเรยีนเกงที่สุดในหอง  เปนเด็กเรียบรอยแตไมคอยมีเพื่อน  เพราะเกงกวาคน
อ่ืนไปหมด  เขาจึงอยากมเีพื่อนสนิทซักคนที่เขาใจ 
 วันหนึ่ง  เดชาเด็กหลังหองมาชวนภาคีหนีเรียนไปเทีย่วสวนสนุก  ภาคอียากมีเพื่อนจงึ
ยอมหนไีปกับเดชา  โดยไมเกรงกลัววาครูจะลงโทษ  เดชาไดพาเขาขึน้รถไฟเหาะ เลนชิงชาและมา
หมุนอยางสนกุสนาน 
 วันตอมา  เดชาก็ชวนภาคีหนีเรียนอีก  คราวนี้เดชาชวนภาคีขึ้นรถโดยสารไปทาง
ภาคเหนือ  แตระหวางทางรถเกิดเสียขึ้นมา  ทั้งสองจึงแวะลงขางทางและขออาศัยโดยสารไปกับรถ
ขนแกะ จนไปถึงฟารมแหงหนึ่ง 
 เดชาและภาคีไดถูกกักตวัไวที่ฟารมแหงนัน้ เพื่อฝกใหทาํงานเลี้ยงแกะตอไป  ทั้งสอง
คนรูสึกกลัวและเสียใจมาก  จึงไดแอบตอนแกะใหหลุดออกจากกรงและแอบหนีออกมา จนตํารวจ
มาชวยไวไดทนั 
 การหนีเรียนครั้งนี้ ทําใหภาคีเสียช่ือเสียงและเกือบเสียอนาคต  เขาจึงหันกลับมาตั้งใจ
เรียนเหมือนเดมิ  จึงทําใหทกุคนเขาใจ และคบภาคีเปนเพือ่น 
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นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  นารีเปนไขหวัด 

 
 นารีเปนลูกสาวของเสี่ยเฮง  เธอเปนเด็กเรียบรอยมาก ต้ังใจเรียนดี แตไมคอยชอบออกกําลังกาย เมื่อ
อากาศเปลี่ยน  นารีจึงเปนไขหวัดไดงาย 
 วันหนึ่ง  มีคนงานของเสี่ยเฮงปวยเปนไขหวัดนกตาย  ในขณะเดียวกัน นารีก็กําลังปวยเปนไขหวัด  
เสี่ยเฮงกลัวลูกจะตายจึงรีบหาทางรักษาโดยดวน 
 ครั้งแรก  เสี่ยเฮงพานารีไปเปาน้ํามนตกับพระธุดงคในถ้ํากลางปา  แตพอเปาแลวเปาอีก นารีก็กลับมี
อาการแยลง เพราะติดเชื้อโรคมาจากในถ้ําเพิ่มขึ้นอีก 
 ครั้งที่สอง  เสี่ยเฮงไดสูตรยาโบราณมารักษานารี โดยเอาถั่ว 3 อยาง คือ ถั่วเขียว  ถั่วแดง  ถั่วดํา  มา
ตมรวมกันใหนารีกิน  แตนารีก็ยังไมดีขึ้น 
 ครั้งสุดทาย  เสี่ยเฮงจึงพานารีไปรักษาที่โรงพยาบาล  คุณหมอไดตรวจหาเชื้อไขหวัดนกแลว ปรากฏ
วาไมพบเชื้อไขหวัดนกเลย  นารีเปนแคไขหวัดธรรมดากินยาลดไขแลวก็หาย  เสี่ยเฮงจึงโลงใจและคิดไดวานาจะ
พานารีมารักษากับคุณหมอตั้งแตแรก  เพราะคุณหมอมีความรูที่จะชวยรักษาคนไขไดดีกวาความเชื่อบางอยางที่
พิสูจนไมได 
 

นิทานประกอบการสอนอานโดยวิธีจัดประสบการณทางการอาน 
เร่ือง  ยาวีมีเหมืองแร 

 
 ยาวีเปนชาวยะลาตั้งแตเกิด  เขาเปนเด็กที่ขยันมาก  ชวยพอแมทํามาหากินทุกอยาง เพราะที่บาน
ยากจน 
 ทุกวันหลังจากเลิกเรียนแลว ยาวีจะไปรับจางทํางานที่บานนายฝรั่งที่มาสรางบานและทําธุรกิจอยู
ใกลๆ 
 งานที่เขาตองทําก็คือ  รดน้ํา  พรวนดินในสวนผักของนายฝรั่ง ซึ่งมีหลายอยาง เชน ถั่วเขียว  แตงกวา 
สะตอ บางวันนอกจากจะพรวนดินแลวก็ตองใสปุยดวย 
 วันหนึ่ง  ในขณะที่ยาวีกําลังรดน้ํา พรวนดินอยูนั้น ไดเกิดเหตุการณบางอยางขึ้น คือเขารูสึกไดดม
กลิ่นบางอยางที่ผิดปกติ จึงรีบคนหาที่มาของกลิ่นนั้น ดวยการดมกลิ่นและขุดดินลึกลงไปเรื่อยๆ เขาจึงพบกอน
หินกอนหนึ่งมีสีเขียว จึงไดนําไปใหนายฝรั่งดู เมื่อนายฝรั่งเห็นก็ดีใจมาก เพราะสิ่งที่ยาวีคนพบนั้นเปนแรที่หายาก
ชนิดหนึ่ง ซึ่งขายไดราคาดี 
 ดังนั้น  นายฝรั่งจึงลงทุนสรางเหมืองแรขึ้น และแบงกิจการเหมืองแรใหยาวีเปนเจาของครึ่งหนึ่ง ดวย
ความขยันและอดทนของยาวี  เขาจึงไดมีเหมืองแรเปนของตนเองและสรางฐานะชวยพอแมไดในที่สุด 
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