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 The purpose of this study was to examine the outcome of teaching Thai words by 
using visual memory through picture-cards to improve the ability in reading Thai words for a 
learning disabled student.  It is a single subject design experiment.  The subject was a learning 
disabled student in Prathomsuksa 2 of The Watwangnamyen School, in the first semester of 2005 
academic year.  The study was conducted for 8 weeks (5 days a week, 30 minutes a day).  The  
instruments involved : 1) the programs of teaching Thai words by using visual memory through 
picture-cards,  2) record form of the ability in reading Thai words,  3) the experiment’s plan 
 The results of study were: 
 The ability in reading Thai words of the learning disabled student before using visual 
memory through picture-cards was in a low level.  The ability in reading Thai words of the 
learning disabled student after using visual memory through picture-cards was in a good level. 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “ภาษา”  เปนสิ่งสําคัญและมีความจํา เปนอยางยิ่ งตอการดํารงชีวิตของมนุษย          
เพราะภาษาเปนทั้งมวลประสบการณและเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารระหวางมนุษยที่มี
ความสําคัญที่สุด   “ภาษาไทย”  จึงเปนภาษาที่สําคัญที่สุดสําหรับคนไทยทุกคน  เพราะเปน
เครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  เปนเอกลักษณของชาติ  เปนภาษาประจําชาติ  เปนความมั่นคงของ
ชาติและ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าคุณคาที่บรรพบุรุษไดสรางไว   อีกทั้งยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาเลาเรียน  คนไทยทุกคนจึงจําเปนตองรูจักใชภาษาไทยใหเปนเครื่องมือในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 “การอาน”  เปนทักษะทางภาษาดานการรับรูที่สําคัญอยางยิ่งเพราะการอานเปน
เครื่องมือสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูใหมไดอยางกวางขวางซึ่งชวยใหคนไดเพิ่มพูนความรู
จากขอเขียนของผูรูในแตละสาขาวิชา  อีกทั้งยังเปนรากฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใหดีตามไปดวย   
นอกจากนั้นยังชวยใหคนไดพัฒนาความคิดของตนเองและเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต        
ทุก ๆ ดาน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ  บันลือ  พฤกษะวัน (2532 : 1)  วา  หัวใจของการเรียน
ภาษาอยูที่การอาน  เพราะการเรียนรูภาษาจะสมบูรณ  สามารถใชภาษาไดเยี่ยงมนุษยปุถุชนก็ตอง
อานเปน  อานไดแลวจึงจะเรียนเรื่องการเขียนที่ดีตอไป  ดังที่ สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  
อินทรัมพรรย (2523 : 98)  กลาววา  ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญและใชมากในชีวิตประจําวัน  
เพราะเปนทักษะที่นักเรียนไดแสวงหาความรูตาง ๆ ผูที่มีนิสัยรักการอานยอมแสวงหาความรูและ
ศึกษาเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานไปใชในการพูดและ      
การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  แสตรง (Strang  1967 : 11)  กลาววา  ในดานการเรียน  
กิจกรรมทุกอยางของนักเรียนประมาณรอยละ  80 – 90  ตองอาศัยการอานเปนสําคัญ  ซ่ึงสอดคลอง
กับมานิตย     บุญประเสริฐ (2526 : 9)  มีความเห็นวาถาผูเรียนมีความสามารถในการอานเปนอยางดี
แลวการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ยอมบังเกิดผลอยางรวดเร็วดวย 
 หลักสูตรภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
ซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับกาํหนดใหภาษาไทยอยูในกลุมทักษะโดยมคีวามมุงหมายใหผูเรียนมี
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พัฒนาการทางภาษาทั้งในดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียนตามควรแกวัย  เห็นคุณคา    
ทางภาษา  สามารถใชเปนเครื่องมือการสื่อในการคิด  ความเขาใจ  รักการอาน  แสวงหาความรูและ 
มีเหตุผล(กรมวิชาการ  2537 :  7)  แตนักเรียนในระดับประถมศึกษาก็ยังมีขอบกพรองในเรื่อง     
ของการอาน  การเขียน รวมทั้งการฟงและการพูดภาษาไทย  ดังจะเห็นไดจากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการอานวิชาภาษาไทยซึ่ง  สุวณัฐ  ใบกุหลาบ (2535 : 5)  กลาววา  นักเรียนสวนใหญ       
อานแลวสรุปใจความและขอคิดจากเรื่องที่อานไมไดทําใหไมประสบผลสําเร็จในการอาน  สุรัตน  
อังกุรวิโรจน(2533 : 60-65)  กลาววา  การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไมไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถทางสติปญญาเพียงประการเดียวเทานั้น  องคประกอบอื่น  ๆ  อาจมีอิทธิพล                 
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไดเชนกัน  เชน  วุฒิภาวะ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สภาพครอบครัว
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะถาหากนักเรียนไมสนใจและไมใหความรวมมือ  
ตอการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  เชน  ไมตั้งใจเรียน  หรือคุย  เลนในขณะที่ครูทําการสอน             
ไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย  ลืมอุปกรณการเรียนมาเรียนเปนตน  จะทําใหกิจกรรมการเรียน      
การสอนหยุดชะงัก  ซึงจะทําใหการสอนของครูไมบรรลุตามวัตถุประสงคและนักเรียนก็ไมประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนเทาที่ควรเชนเดียวกัน  นอกจากนี้  คอบบ และ ฮอบส (Cobb and Hobs 1973 , 
อางถึงใน  เย็นจิตร  ชวนะวิบูลยางกูร  2547 : 2)  ยังพบวา  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียน
เพิ่มขึ้นทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นดวย  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนวิธีการ
หลากหลายเพื่อพัฒนากระบวนการตาง ๆ ของผูเรียนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child center)       
จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาในดานความรู  ความคิดและการแสดงออกของพฤติกรรมตาง ๆ      
ไดอยางอิสระซ่ึงลวนแตเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนอยางมาก   
 ปญหาการเรียนดังกลาว  พบวาสวนใหญมักจะเปนปญหาที่พบในเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ซ่ึงมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทย   ปญหาที่พบคือ   นักเรียนอานไมออก         
เขียนไมไดและอานจับใจความหรือสรุปจากเรื่องที่อานไมได   วิชาคณิตศาสตร เด็กไมรูคา          
ของตัวเลข     ไมสามารถคิดคํานวณและแกปญหาโจทยได  ซ่ึงปญหาในทางการเรียนนี้สงผลให
นักเรียนเกิดพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน เชน  ชวนเพื่อนเลน   คุย  หยอกลอกับเพื่อน  แกลงเพื่อน  
หรือพูดเสียงดังสอดแทรกขณะที่ครูสอน  ในขณะที่ครูมอบหมายงานใหปฏิบัติก็มักจะลุกจากที่นั่ง  
เดินไปรอบ ๆ หองโดยไมไดรับอนุญาต  เปนตน  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ทําใหการเรียนการสอน     
ไมประสบผลสําเร็จ  แตถาผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู เหลานี้ไดรับ  การชวยเหลือ     
ใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสมก็จะสงผลใหเขาสามารถเรียนรูและดํารงชีวิตอยูในสังคม  
ไดอยางมีความสุขหรือประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตของเขาเอง 
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 ในปจจุบันหลักสูตรการศึกษาไดใหความสนใจและความสําคัญตอการอาน  ความ
สนใจในการพัฒนาคนใหสามารถอานออกเขียนได เพื่อมุงใหเขาเหลานั้นมีความสามารถมาก
พอที่จะเลือกเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองจากการอาน แตในขณะเดียวกันยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ดานการอาน ซ่ึงประสบปญหาอันยุงยากในการเรียน ถึงแมผูเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูจะมีระดับสติปญญาอยูในระดับปกติเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไปก็ตาม แต
ผูเรียนก็ไมสามารถเรียนในบางวิชาได หรืออาจเรียนชากวาเพื่อน ๆ ในระดับชั้นเดียวกัน หลายชั้นป 
หรือทําคะแนนไดต่ํากวาที่ครูตั้งความหวังหรือเปาหมายไวมากก็ตาม  เนื่องจากเด็กกลุมนี้                   
ขาดความสามารถในการอาน  (เพ็ญพิไล   ฤทธาคณานนท  2536 : 90)  ดวยเหตุนี้   การอานจึงเปน
ปญหาสําคัญที่สุดของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (ผดุง  อารยะวิญู  2544 : 65)         
เปนปญหาและสาเหตุหลักของความลมเหลวในการเรียนซึ่งจะนําไปสูการประพฤติผิด  ความกังวล  
ขาดแรงจูงใจ   ขาดความเคารพและความเชื่อมั่นในตนเอง (Mercer  1992 : 495)   
 จากปญหาและความยุงยากในการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ดาน
การอาน  ที่สงผลกระทบตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตของเด็กนี้เองทําใหนักการศึกษาหลายทาน
ตางก็ใหความสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนอานเพื่อตอบสนองตอความตองการในการ
เรียนรู   ที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนดวยการคิดคนและทดลองยุทธศาสตรและวิธีการสอนอาน                
ที่หลากหลายไวเปนแนวทางเลือกใหกับผูทําการสอน ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชใหเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพปญหาของผูเรียนได อาทิเชน  วิธีการสอนอานเปนคํา (Sight Word Approach)  
วิธีสอนหนวยเสียง (Phonics Approach)  วิธีสอนอานเบื้องตน (Basal Reading Approach)  วิธีสอน
ของเฟอรนาลด (The Fernald Method)   หรือวิธีสอนแบบจิลล่ิงแฮม (The Gillingham Method)   
เปนตน (Mercer  1992 : 495)   
 ฮิลแมน แบลร และรูพลี (Heilman Blair and Rupiey 1990 : 323, quoted in Mercer 
1992 : 515 )  กลาวไววา  “การสอนอานเพียงวิธีเดียวไมสามารถทําใหผูเรียนทุกคนประสบผลสําเร็จ
ในการอานได  บางครั้งตองปรับเปลี่ยน  ผสมผสานหรือเลือกใชวิธีที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสม
กับความตองการของผูเรียนแตละคน  ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการอานหรือไม  ความสําคัญ       
จึงขึ้นอยูกับผูสอนที่จะเปนผูตัดสินใจเลือกวิธีการสอนและนําวิธีที่เลือกใชไปปฏิบัติ” 
   เด็กบกพรองทางการเรียนรู หรือเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (Learning Disabilities or 
Learning Disorder : LD)  หรือเด็กเรียนยาก (Difficulty  Children)  เปนสวนหนึ่งที่ตองการการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษหรือการจัดพิเศษ   จะแสดงออกในรูปปญหา   
การเขียน  การอาน  การสะกดคําและการคํานวณ  จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือโดยการ      
จัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับเด็กแตละบุคคล  กอนที่พวกเขาเหลานั้นจะเกิดความทอแทและ   
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ขาดความมั่นใจในตนเอง  ในการชวยเหลือจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากครู  ผูปกครอง
และทีมงานของผูชํานาญการเฉพาะ  เพื่อใหโอกาสเด็กไดประสบความสําเร็จดานการเรียน         
ตามศักยภาพที่เหมาะสมของตัวเอง   
 จากเอกสารและงานวิจัยดังที่กลาวขางตนชี้ใหเห็นวา  การสอนอานแกเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู  เพียงวิธีเดียวนั้นไมสามารถทําใหผูเรียนทุกคนซึ่งมีปญหาทางการเรียนรูจะประสบ
ผลสําเร็จในการอานได  จะตองมีการปรับเปลี่ยนผสมผสานหรือเลือกใชวิธีที่แตกตางกัน เพื่อให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนแตละคน  ผูวิจัยจึงไดทําผลการสอนดวยวิธีการจําผานสายตา
จากการใชบัตรภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
  
2.  ปญหาการวิจัย  

          การสอนอานคําภาษาไทยดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ จะทําใหเด็ก        
ที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน มีความสามารถในการอานคําภาษาไทยไดเพิ่มขึ้น
หรือไม 

 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการสอนอานคําภาษาไทยดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ 
ตอความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
          4.1  ตัวอยางที่ใชศึกษา  (Subject) 

  การศึกษาครั้งนี้  เปนการทดลองแบบเฉพาะรายกรณี (Single Subject Design)           
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ที่มีปญหาดานการอาน  ระดับเชาวนปญญาปกติและ
ไมมีความพิการซอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา  2548   โรงเรียน    
วัดวังน้ําเย็น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี   เขต 1  จํานวน  1  คน   

 4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
          ตัวแปรตน   ไดแก   การสอนอานโดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  
          ตัวแปรตาม   ไดแก   ความสามารถในการอานคําภาษาไทย 
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5.  แบบแผนการวิจัย   
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี Single Subject Design  โดยผูวิจัยได
ดําเนินการทดสอบการอานกอนและหลังการทดลอง 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

  
 เมื่อ  X แทน   การสอนอานโดยใชวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ 
  T1   แทน  การทดสอบความสามารถในการอานคํากอนสอน 
  T2   แทน  การทดสอบความสามารถในการอานคําหลังสอน 
 
6.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 6.1   เด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู  หมายถึง  เด็กที่ไดรับการตรวจสอบและตัดสินวา     
มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน  โดยการประเมินคัดแยกดวยเครื่องมือ ดรรชนีแบบสํารวจ
ปญหาในการเรียนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ของ ศาสตราจารย ดร.ผดุง  
อารยะวิญู และแบบทดสอบความบกพรองทางการเรียนรู  ดานการอาน  ของศูนยแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความ
พิการซอน   
 6.2  ความสามารถในการอานคําภาษาไทย  หมายถึง  ทักษะในการออกเสียงคําและ
เขาใจความหมายของคําจากคําที่กําหนดใหไดถูกตองชัดเจน โดยไมมีการสะกดคําหรือการผัน   
เสียงคํา    ซ่ึงวัดโดยการใชชุดแบบฝกการอานคําภาษาไทย โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการ      
ใชบัตรภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
 6.3  วิธีการจําผานสายตา  หมายถึง  การมอง/การดู/การเห็นบัตรที่มีภาพและบัตรที่มีคํา  
รวมทั้งภาพที่แทรกอยูในคําเพื่อใชเปนสัญลักษณในการแทนตัวอักษร  แลวสามารถจํารูปคําและ
สามารถอานเปนคําที่มีความหมายและมีความสัมพันธกับภาพที่เห็นโดยไมมีการสะกดหรือมีการ  
ผันเสียงคํา 
 6.4  การสอนอานโดยใชบัตรภาพ  หมายถึง  การสอนอานโดยใชบัตรที่มีภาพลายเสน  
สีขาวดําและคําจําแนกตามหมวดตาง ๆ ตามที่กําหนดไว  รวมถึงภาพที่แทรกไวในคําเพื่อใชเปน
สัญลักษณและสื่อนําใหนักเรียนสามารถนําตัวอักษรมาใสในคําแทนภาพและสามารถอานคําได
อยางถูกตองเมื่อเห็นภาพและคํานั้น ๆ 
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7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงผลการสอนอานคําภาษาไทย         
โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  เพื่อเพิ่มความในการอานคําภาษาไทย  สามารถทํา
ใหเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน  พัฒนาความสามารถในการอานคํา
ภาษาไทย     ไดเพิ่มขึ้นและจะเปนแนวทางสําหรับครู  ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูที่สนใจที่จะ
นําวิธีการสอนดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพไปพัฒนาทักษะและความสามารถ
ทางการอานคําภาษาไทยสําหรับเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูตอไป 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ          
ตามหัวขอตอไปนี้ 
 1.  เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  

 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการสอนอาน   
 3.  จิตวิทยาและพัฒนาการทางภาษา   
 4.  ทฤษฎีการสอนอาน 
 5.  ตัวอยางทีใ่ชศึกษา 
 6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนอานในระดับประถมศึกษา   
 7.  กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 

1.  เด็กท่ีบกพรองทางการเรยีนรู 
 

         กอนดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู   เพื่อทําความเขาใจและเปนแนวทางในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ดังนี้ 
 
1.1  ความหมายของเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู 
 ศรียา  นิยมธรรม (2537 : 3)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไววา  
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (Learning Disabled Children)  หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติอยางใด      
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางของขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวกับความเขาใจ      
การใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน  ซ่ึงความผิดปกตินี้อาจเห็นไดในลักษณะของการมีปญหาในการ 
รับฟง  การคิด  การพูด  การอาน  การเขียน  การสะกด หรือการคํานวณ  ตลอดจนการรับรูอันเปน
ผลจากความผิดปกติทางสมองแตไมรวมถึงเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอันเนื่องมาจากการมอง     
ไมเห็น  ปญญาออน  การไมไดยิน  การเคลื่อนไหวไมปกติเนื่องมาจากรางกายพิการ  มีอารมณ
แปรปรวน หรือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 
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 เรโนลด และ เบริซ (Reynoeds  and Brich  1977,  อางถึงใน  ผดุง  อารยะวิญู  2541 : 
115)  กลาวไววา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง  เด็กที่มีความบกพรองเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ความบกพรองนี้เกี่ยวของกับการใชภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  เด็กมี
ปญหาในดานการฟง  การคิดการพูดคุยกับผูอื่น  การอาน  การสะกดคํา หรือการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการรับรู  การไดรับบาดเจ็บทางสมอง  ดิสเล็กเซีย 
(Dyslaxia) และอะเฟเซีย (Aphasia)  แตไมรวมไปถึงเด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความบกพรอง        
ทางสายตา  ทางการไดยินและทางการเคลื่อนไหว  ปญญาออน  ความบกพรองทางอารมณและ  
ความเสียเปรียบทางสภาพแวดลอม 
 เบญจพร  ปญญายง (2543 : 4)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไววา  
เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู หรือ ความบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities or LD)          
เปนความบกพรองในกระบวนการเรียนรู ที่แสดงออกมาในรูปของปญหาการอาน  การเขียน       
การสะกดคํา  การคํานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร  เกิดจากการทํางานผิดปกติของสมอง  ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาที่ควรจะเปน  โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับ
เชาวนปญญา 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2543 : 3)  กลาวถึงกฎหมายวาดวยการศึกษาสําหรับผูที่มีความ
บกพรอง (Individuals with Disabilities Education Act-IDEA)  ซ่ึงเปนกฎหมายสาธารณะที่เรียกวา 
Public Law 101 – 476  ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเดิมคือกฎหมาย  Public Law 94 – 142  ไดให
คําจํากัดความของความบกพรองทางการเรียนรูหรือแอลดี (Learning Disabilities - LD)  ไววา      
เปนความบกพรองในกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งอยางใดหรือมากกวานั้น          
ที่เกี่ยวของกับการทําความเขาใจภาษา หรือเกี่ยวของกับการใชภาษา  ไมวาจะเปนภาษาพูด  หรือ
ภาษาเขียน    ซ่ึงอาจแสดงออกมาทางความสามารถที่ไมสมบูรณในการฟง  การคิด  การอาน        
การเขียน  การสะกดคํา  หรือการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร  นอกจากนั้นคําจํากัดความยังไดระบุ
ตอไปดวยวา  ความบกพรองในการเรียนรูนั้นครอบคลุมสภาพตาง ๆ เชน ความบกพรองในการรับรู 
(Perceptions) ภาวะที่สมองไดรับการกระทบกระเทือนเพียงเล็กนอย  ภาวะความบกพรองในการ
อานและความบกพรองในการเขาใจภาษา 
 สมทรัพย  สุขอนันต (2546 : 1)  ไดใหความหมายของภาวะความบกพรองทาง          
การเรียนรู ไววา  ภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  หมายถึง  ความผิดปกติของกระบวนการ     
ทางจิตวิทยาตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไป  ที่แสดงออกมาโดยบุคคลมีปญหาในการเขาใจถอยคํา  การพูด  
การอาน  การเขียน  การใหเหตุผล  ตลอดจนการคํานวณ  ความผิดปรกตินี้เกี่ยวของกับความ
บกพรองของระบบประสาทในตัวผูนั้นและจะติดตัวไปตลอดชีวิต  ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาความสามารถจริง ๆ ที่เขามีอยู  ภาวะความบกพรองในการเรียนรูจะ
ไมนับรวมถึงผูที่มีปญหาทางการเรียน อันเนื่องมาจากความพิการตาง ๆ  ขาดแรงจูงใจ  มีสติปญญา
ต่ํากวาปกติ  หรือมีภูมิหลังทางวัฒนธรรม  สังคมและสิ่งแวดลอมที่แตกตางจากผูอ่ืน  
 ชาญวิทย   พรนภดล (2547 : 1)   ไดใหความหมายของเด็กที่ภาวะการเรียนรูบกพรอง 
ไววา  เด็กที่ภาวะ การเรียนรูบกพรอง คือ เด็กที่มีสติปญญาปกติ หรือบางคนอาจสูงกวาปกติแตมี
ปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานซึ่งอาจจะเปนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง(อาน  เขียน หรือการคํานวณ) 
หรือหลายดานผสมกันทําใหผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 9)  ไดใหความหมายของ 
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไววา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง  เด็กที่มีความบกพรองใน
กระบวนการทางจิตวิทยา  ทําใหเด็กมีปญหาในการใชภาษา  ทั้งในการฟง  การพูด  การอาน        
การเขียนและการสะกดคํา  หรือมีปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุ
มาจากความบกพรองทางรางกาย  แขน  ขา  ลําตัว  สายตา  การไดยิน  ระดับสติปญญา   อารมณ   
สภาพจิตเวชและสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก 
 จากความหมายดังกลาว  สรุปไดวา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หรือ Learning 
Disabilities หรือ  LD  หมายถึง  เด็กที่มีความบกพรองทางกระบวนการทางจิตวิทยา  ซ่ึงทําใหเด็กมี
ปญหาในดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนและการคิดคํานวณ  มีความผิดปกติทาง
สมองซึ่งสงผลตอการรับรูของเด็ก  สงผลใหเด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาความสามารถจริง 
ๆ ที่เขามีอยู   ซ่ึงปญหาดังกลาวไมไดมีสาเหตุมาจากความบกพรองทางดานรางกายหรือสุขภาพ   
ความบกพรองทางการเห็น  ความบกพรองทางการไดยิน  ความบกพรองทางสติปญญา   อารมณ  
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก 
 
1.2  สาเหตุของความบกพรองทางการเรียนรู     
                ผดุง  อารยะวิญู (2544 : 6-7)  กลาวไววา  ความบกพรองทางการเรียนรู  กอใหเกิด
ปญหาในการเรียน เนื่องจากเด็กไมสามารถเรียนไดดีเทากับเด็กปกติทั่วไป  การคนหาความ
บกพรองของ    เด็กสวนมากเปนหนาที่ของบุคลากรทางสาธารณสุขเทานั้น  บุคลากรทางการศึกษา
อาจจําเปนตองรับรูไว เพื่อจะไดหาทางจัดการศึกษาใหสอดคลองกับปญหาของเด็กตอไป  สาเหตุ
ของความบกพรองอาจจําแนกได  ดังนี้ 
 1.    การไดรับบาดเจ็บทางสมอง 
  บุคลากรทางการแพทยที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในหลาย
ประเทศ        มีความเชื่อวา  สาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กเหลานี้ไมสามารถเรียนรูไดดีนั้น  เนื่องมาจาก
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การไดรับบาดเจ็บทางสมอง (brain damage)  อาจเปนการไดรับบาดเจ็บกอนคลอด  ระหวางคลอด 
หรือ     หลังคลอดก็ได  การไดรับบาดเจ็บนี้ทําใหระบบประสาทสวนกลางไมสามารถทํางานได
เต็มที่  อยางไรก็ตามการไดรับบาดเจ็บอาจไมรุนแรงมากนัก (minimal brain dysfunction)  สมอง
และระบบประสาทสวนกลางยังทํางานไดดีเปนสวนมาก  มีเพียงบางสวนเทานั้นที่บกพรองไปบาง     
ทําใหเด็ก มีปญหาในการรับรู  ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการเรียนรูของเด็ก  แตปญหานี้ยังไมเปนที่
ยอมรับทั้งหมดเพราะเด็กบางรายอาจเปนกรณียกเวนได 
 2.     กรรมพันธุ 
  งานวิจัยเปนจํานวนมากระบุตรงกันวา  ความบกพรองทางการเรียนรูบางอยาง
สามารถถายทอดทางกรรมพันธุได  ดังจะเห็นไดจากการศึกษารายกรณีพบวา  เด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูบางคน  อาจมีพี่นองที่เกิดจากทองเดียวกัน  มีปญหาทางการเรียนรูเชนเดียวกัน  หรืออาจมีพอ
แม    พี่  นอง หรือญาติใกลชิดมีปญหาทางการเรียนรูเชนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในการอาน       
การเขียนและการเขาใจ 
  มีรายงานการวิจัยที่นาเชื่อถือไดวา  เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกัน(identical 
twin)   เมื่อพบวาฝาแฝดคนหนึ่งมีปญหาในการอาน  ฝาแฝดอีกคนหนึ่งมักมีปญหาในการอานดวย
เชนกัน  แตปญหานี้ไมพบบอยนักสําหรับฝาแฝดที่มาจากไขคนละใบ(fraternal twins)  จึงอาจกลาว
โดยสรุปไดวา ปญหาในการเรียนรูอาจสืบทอดทางกรรมพันธุได 
 3.    สิ่งแวดลอม 
  สาเหตุทางสภาพแวดลอมในที่นี้หมายถึง  สาเหตุอ่ืน ๆ ที่ไมใชการไดรับบาดเจ็บ          
ทางสมองและกรรมพันธุ  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด  เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาใน
สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเสี่ยง  เชน  การที่เด็กมีพัฒนาการทางรางกายลาชา ดวยสาเหตุบาง
ประการ  การที่รางกายไดรับสารบางประการอันเนื่องมาจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดลอม  การขาด
สารอาหารในวัยทารกและวัยเด็ก  การสอนที่ไมมีประสิทธิภาพของครู  ตลอดจนการขาดโอกาส
ทางการศึกษา  เปนตน  แมวาองคประกอบเหลานี้อาจสงผลทําใหสภาพการเรียนรูของเด็กที่มีความ
บกพรองมีปญหาเพิ่มมากขึ้น 
  เบญจพร  ปญญายง (2543 : 13)  กลาวไววา  ความบกพรองในการเรียนรูอาจมี
สาเหตุ   มาจากสมองทํางานผิดปกติ  โดยมีรายงานการวิจัยสนับสนุนดังนี้ 
  1.  พยาธิสภาพทางสมอง  การศึกษาเด็กที่มีบาดแผลทางสมอง  เชน คลอดกอน
กําหนด  ตัวเหลืองหลังคลอด  ฯลฯ  แตมีสติปญญาปกติ  พบวามีปญหาการอานรวมดวย 
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  2.  ความผิดปกติของสมองซีกซาย  โดยปกติสมองซีกซายจะควบคุมการแสดงออก
ทางดานภาษาและสมองซีกซายจะมีขนาดโตกวาสมองซีกขวา แตเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู
สมองซีกซายและซีกขวามีขนาดเทากันและมีความผิดปกติอ่ืน ๆ ที่สมองซีกซายดวย 
  3.  ความผิดปกติของคลื่นสมอง   เด็กที่บกพรองทางการเรียนรูจะมีคล่ืนอัลฟาที่
สมองซีกซายมากกวาเด็กปกติ 
  4.  กรรมพันธุ   เด็กที่มีปญหาทางการอาน  บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซม
คูที่  15  และสมาชิกของครอบครัวเคยเปน LD  โดยที่พอแมมักเลาวาเมื่อตอนเด็ก ๆ  ตน  เคยมี
ลักษณะ คลาย ๆ กัน  
  5.  พัฒนาการลาชา   เดิมมีความเชื่อวาเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูมีผลมาจาก
พัฒนาการลาชา  แตปจจุบันไมเชื่อเชนนั้นเพราะเมื่อโตขึ้นเด็กไมไดหายจากโรคนี้ 
 จากสาเหตุดังกลาว  สรุปไดวา  ความบกพรองทางการเรียนรู  มีสาเหตุมาจากการไดรับ
บาดเจ็บทางสมองกอนคลอด  ระหวางคลอดและหลังคลอด  ซ่ึงจะเกิดความผิดปกติกับสมอง      
ซีกซายที่ควบคุมการแสดงออกทางดานภาษา  กรรมพันธุและสภาพแวดลอมจะสงผลใหสภาพ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
 
1.3  ลักษณะของเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู   
 เลเนอร (Lener  1997 : 10)  ไดกลาวถึง  ลักษณะของความบกพรองในการเรียนรูไวดังนี้ 
 1.  มีสมาธิส้ัน 
 2.  มีความผิดปกติในดานการเคลื่อนไหว 
 3.  มีปญหาในกระบวนการรับรูและการใหขอมูล 
 4.  มีปญหาในการเรียนรูดานพุทธิพิสัย หรือการรูคิด 
 5.  มีความยุงยากในการแสดงออกทางดานภาษา 
 6.  มีความยุงยากในการอาน(อานไมได) 
 7.  มีความยุงยากในการเขียน(เขียนไมได) 
 8.  มีความยุงยากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 9.  มีพฤติกรรมทางสังคมที่ไมเหมาะสม 
 ผดุง  อารยะวิญู(2544 : 65-67)    กลาววา  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  อาจมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 1.  มีความบกพรองทางการพูด 
 2.  มีความบกพรองทางการสื่อสาร 
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 3.  มีปญหาในการเรียนวิชาทักษะ 
 4.  มีปญหาในการสรางแนวความคิดรวบยอด 
 5.  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผลไมแนนอน 
 6.  มีความบกพรองทางการรับรู 
 7.  มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว 
 8.  มีอารมณไมคงที่  บางครั้งระเบิดอารมณใสผูอ่ืน ความผิดหวังเล็ก ๆ นอย ๆ อาจทํา
ใหเสียอารมณอยางรุนแรงได 
 9.  โยกตัว หรือผงกศีรษะบอย ๆ  
 10.  ลักษณะการนอนไมคงที่  บางครั้งหลับบางครั้งไมหลับ ไมเปนเวลาที่แนนอน 
 11. มีพัฒนาการทางรางกายไมคงที่ 
 12.  มีพฤติกรรมไมคงเสนคงวา 
 13.  เสียสมาธิงาย 
 14.  แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ  
 15.  มีปญหาในการสรางความสัมพันธกับเพื่อน 
 
1.4  ลักษณะของเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู   ดานการอาน 
 เด็กกลุมนี้มีคําศัพททางวิชาการวา  ดิสเล็กเซีย (Dyslexia)   เด็กที่มีปญหาในการอาน  
เรียกวา  เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia child)  เด็กแตละคนอาจมีพฤติกรรมดังกลาวมากบางนอยบาง 
แตกตางกันไป 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู ดานการอาน 
ไวดังนี้   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538 : 29)  กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู  ดานการอาน ดังนี้ 
 1.  การเคลื่อนไหวที่แสดงอาการเครียด  เชน  อารมณเสีย  หนางอ 
 2.  หลงบรรทัด  อานซ้ําคํา 
 3.  อานตกหลน  อานเพิ่มคํา  หาคํามาแทนที่  หรืออานกลับคํา 
 4.  อานเรียงลําดับคําผิด  สับสนตําแหนง  ประธาน  กริยา  กรรม 
 5.  อานสับสนระหวางอักษร หรือคําที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 6.  อานชาและตะกุกตะกัก 
 7.  อานดวยความลังเลไมแนใจ 
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 8.  อานเอาเรื่องไมได 
 9.  บอกลําดับเรื่องราวไมได 
 10.  จําประเด็นสําคัญของเรื่องราวไมได(อานไดแตอธิบายไมได) 
 11.  แยกสระเสียงส้ัน – ยาว ไมได 
 ศรียา  นิยมธรรม (2540 : 42)   กลาวถึง   ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน  
การอาน ดังนี้ 
 1.  ขมวดคิ้ว  นิ่วหนาเวลาอาน 
 2.  หลงบรรทัด 
 3.  อานสลับคํา  อานขามคํา 
 4.  อานสลับตัวอักษร 
 5.  การอานซ้ํา  การอานถอยหลัง 
 6.  อานออกเสียงไมชัด 
 7.  จับใจความของเรื่องที่อาน หรือลําดับเหตุการณของเรื่องที่อานไมได 
 8.  จําใจความสําคัญของเรื่องไมได 
 9.  เลาเรื่องที่อานไมได ฯลฯ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 11)  กลาวถึงลักษณะของ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ดานการอาน ดังนี้ 
 1.  หลงบรรทัด  อานซ้ําคํา 
 2.  อานชา อานตะกุกตะกัก 
 3.  จําขอเท็จจริงพื้นฐานไมได 
 4.  อานคําในตําแหนงที่ไมถูกตอง 
 5.  ไมสามารถบอกลําดับของเรื่องราวได 
 6.  สับสนระหวางอักษร หรือคําที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 7.  ไมสามารถจําประเด็นสําคัญของเรื่องราวได 
 8.  อานตกหลน  อานเพิ่มคํา  หาคํามาแทนที่  อานกลับคํา 
 ผดุง  อารยะวิญู (2542 : 24 – 25)  กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการอานวา  
อาจมีพฤติกรรม   ดังนี้ 
 1.  จําตัวอักษรไมได  ทําใหอานคําไมได 
 2.  จําตัวอักษรไดบาง  แตอานเปนคําไมได 
 3.  ความสามารถในการอานต่ํากวานักเรียนอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

14

 4.  ระดับสติปญญาของเด็กอยูในเกณฑเฉลี่ย หรือสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช
แบบทดสอบเชาวนปญญาที่เชื่อถือได 
 5.  เด็กบางคนอาจมีความไวในการใชสายตา 
 6.  เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟง 
 7.  พูดไมเปนประโยค 
 8.  เด็กสามารถเขาใจภาษาไดดี หากใหเด็กฟง หรือมีคนอานหนังสือใหฟง หรือฟงจาก
เทป แตถาใหอานเองเด็กจะอานไมได อานไมเขาใจ หรือจับใจความสําคัญไมได 
 9.  อานคําโดยสลับตัวอักษร เชน   
   กบ    เปน    บก 
   มอง  เปน  งอม 
   ยอด  เปน  ดอย 
   กาบ  เปน  บาก      เปนตน  
 10.  ไมเขาใจวาตัวอักษรใดมากอน – หลัง  ตัวอักษรใดอยูทางซาย หรือทางขวา 
 11.  ไมสามารถแยกแยะเสียงสระในคําได  เชน  ระหวางคําวา  น้ําลง  กับ  แมลง        
เด็กมักอานคําวา  แมลง  เปน  แม – ลง  หรือ  มะ – แล – ลง   หรือ มะ – แม – ลง  เปนตน   
 ปญหาการเรียนรูทางดานการอาน  นับวาเปนปญหาสําคัญที่สุดของเด็กที่มีปญหาใน
การเรียนรู  เพราะถาเด็กอานไมได ก็ไมสามารถที่จะเรียนวิชาอื่น ๆ ไดดี เพราะจะตองใชทักษะการ
อานเปนสําคัญ  เนื่องจากความบกพรองทางดานการอานของเด็กแตละคน แตละวัย จะมีความ
แตกตางกัน  ดังนั้น  การแกไข   ฝกฝน   การเรียนการสอนใหกับเด็กแตละคนจึงควรเลือกใชวิธี   
การสอนใหเหมาะสมกับความบกพรองและความตองการของเด็ก 
 
1.5  การคัดแยกเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู   
 การคัดแยก (Identification)  เปนขั้นตอนหนึ่งของการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อจัด
ประเภทของเด็กพิการและหรือเด็กที่มีความบกพรองเพื่อเขารับบริการทางการศึกษาพิเศษ    เด็กที่
ไดรับ  การตัดสินวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจะไดรับการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร  
ส่ือการเรียน  ตลอดจนวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและปญหา
ของ      ตัวเด็กเอง  ซ่ึงจะชวยใหปญหาการเรียนของเด็กลดนอยลง 
 ผดุง  อารยะวิญู (2542  : 35-44)  กลาวถึง  วิธีการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
ไว  2  วิธีใหญ ๆ  คือ  การคัดแยกอยางไมเปนทางการและการคัดแยกอยางเปนทางการ 
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 การคัดแยกอยางไมเปนทางการ (Informal Identification) 
 เปนการคัดแยกโดยไมใชแบบทดสอบมาตรฐาน  ครูอาจใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กอยางเปนระบบโดยมีผูสังเกต  2 - 3  คน  ครูลงมติรวมกันวาเด็กที่สังเกตมีปญหาอะไรบาง        
ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทของเด็กไดเปนอยางดี   อีกวิธี
หนึ่งที่โรงเรียนหลายแหงใชไดผลมาแลว  คือ  การบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็กวาเด็กมี
ปญหาในการเรียนอยางไรบาง  จึงขอกลาวถึงการคัดแยกอยางไมเปนทางการ  2  วิธี พอสังเขป  
ดังนี้   
 การสังเกตพฤติกรรม 
 ครูอาจประเมินผลเด็กเพื่อการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมของเด็กไดโดยการ
สังเกตพฤติกรรมดานการเรียนและพฤติกรรมทั่วไป  ตามหัวขอตอไปนี้ 
 ก.    พฤติกรรมดานการเรียน  แบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 
  1.     ดานภาษาไทย  ครูสังเกตวาเด็กมีพฤติกรรมดังตอไปนี้หรือไม 
   1.1  เด็กปฏิบัติตามคําส่ังครูไดหรือไมเพียงใด 
   1.2  เวลาเด็กใชคําพูดในการติดตอส่ือสาร  ครูฟงคําพูดของเด็กแลวครูเขาใจ
หรือไมเพียงใด 
    1.3  ลักษณะการพูดของเด็ก  เด็กพูดเปนคํา  เปนประโยคที่ชัดถอยชัดคํา
หรือไมเพียงใด 
   1.4  เด็กอานคํางาย ๆ ไดหรือไม 
   1.5  ความสามารถในการอานของเด็ก  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในชั้นต่ํากวา
หรือชากวาเพื่อนในชั้นหรือไม 
   1.6  เด็กอานขามบรรทัดหรือไม 
   1.7  เด็กอานขามขอความหรือไม 
   1.8  เด็กอานสลับตัวอักษรหรือไม 
   1.9  เด็กลอกคําศัพทจากกระดานไดหรือไม 
   1.10  เด็กเขียนตามคําบอกไดหรือไม 
   1.11  ลายมือของเด็ก  อานยากหรือไมเพียงใด  การสะกดคํา  อานเปนคําที่
ถูกตองไดหรือไม 
   1.12  เด็กเขียนตัวอักษรกลับหลังหรือไม 
   1.13  เด็กเขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษาไทยหรือไมเพียงใด 
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  2.  ดานคณิตศาสตร  ครูสังเกตวาเด็กมีพฤติกรรมดังตอไปนี้หรือไม 
   2.1  เด็กนับเลขไดหรือไม 
   2.2  เด็กเขาใจความหมายของจํานวนหรือไม 
   2.3  เด็กนับจํานวนตามครูไดหรือไมเพียงใด  เชน ครูใหเด็กพูดตาม 1  5  2   /   
3  6  4  9  /  8  1  7  6  3   / ................................ 
   2.4  เด็กบอกขนาดของสิ่งของไดหรือไม 
   2.5  เด็กบอกความแตกตางของรูปทรงทางเรขาคณิตไดหรือไม 
   2.6  เด็กเขาใจความหมายของเงินตราหรือไม 
   2.7  เด็กเขาใจมาตราชั่ง ตวง วัด หรือไม 
   2.8  เด็กทําเลขไดหรือไมเพียงใด ในการบวก  ลบ  คูณ  หาร 
   2.9  เด็กทําเลขโจทยปญหาไดหรือไมเพียงใด 
  3.  ดานพฤติกรรม 
   3.1  เด็กเสียสมาธิงายหรือไมเพียงไร 
   3.2  เด็กมีชวงความสนใจสั้นหรือไมเพียงใด 
   3.3  เด็กมีใจจดจออยูกับกิจกรรมไดนานหรือไมเพียงใด 
   3.4  เด็กอยูนิ่งเฉยไดนานหรือไมเพียงใด 
   3.5  เด็กเดินหรือวิ่งไดคลองแคลวหรือไมเพียงใด 
   3.6  เด็กหยิบจับสิ่งของไดดีหรือไม  จับดินสอเขียนหนังสือไดหรือไม 
   3.7  เด็กมีความอดทนตอการรอคอยไดหรือไมเพียงใด 
   3.8  เด็กจําส่ิงของไดหรือไม  เชน  เกมการจําส่ิงของ 
    3.9  เด็กแสดงความสับสนระหวางซาย-ขวา หรือไมเพียงใด 
   3.10  เด็กทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมายหรือไมเพียงใด 
 ข.    การบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก 
  ครูผูสอนจะเขาใจปญหาในการเรียนของเด็กไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
ครูผูสอนเปนคนที่มีทักษะในการสังเกตวาเด็กในชั้นเรียนของตนมีปญหาในการเรียน  อยางไรบาง  
เด็กทําตามคําสั่งของครูไดหรือไม  หากทําได ทําไดมากนอยเพียงใด  หากทําไมไดเด็กแสดง
พฤติกรรมอยางไร เปนตน 
  ผูที่ทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมในการเรียน อาจเปนครูประจําชั้น  ครูประจําวิชา   
ตาง ๆ เชน วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  ประวัติศาสตร เปนตน  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหาของเด็ก    
ในการเรียน ควรรวบรวมขอมูลมาจากครู 2-3 คน เพื่อใหเห็นปญหาที่ชัดเจน 
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  โรงเรียนสามารถกําหนดแบบบันทึกขึ้นใชเอง เพื่อใชในการบันทึกปญหาในการ
เรียนของเด็ก  ตัวอยางแบบบันทึกตอไปนี้เปนแบบบันทึกหนึ่งในการใชบันทึกพฤติกรรมที่เปน
ปญหาของเด็กในการเรียน  แบบบันทึกนี้มีรายละเอียดใหครูผูสอนบันทึกเกี่ยวกับปญหาที่เด็กเผชิญ
อยูในหองเรียน  ครูพยายามแกปญหาอยางไร  ไดผลหรือไมเพียงใด  ปญหาเกิดขึ้นในสถานการณ
เชนใด  ครูใชวิธีการวัดผลประเมินผลในลักษณะใด  ไดผลหรือไม เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  การคัดแยกอยางเปนทางการ (Formal Identification) 
  เปนการคัดแยกเด็กโดยใชแบบทดสอบ  ซ่ึงสวนมากเปนแบบทดสอบ หรือแบบคัด
แยกที่เชื่อถือได  มีคุณภาพดี  ในตางประเทศแบบทดสอบที่เปนที่นิยมใชในการคัดแยกเด็กที่
บกพรองทางการเรียนรู มีดังนี้ 
  1.  Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) 
  2.  Detroit Tests of Learning Adtitude 
  3.  Woodcock – Johnson Psycho – Educational Battery 
  4.  Southern California Sensory Intergration Tests 
  5.  Bender - Gestualt – Visual Perception – Visual Motor 
  6.  Frostig Devellopmental Tests 
  7.  Peabody Individual Achievement Tests - Revised 
  8.  Karfman Assesment Battery for children 
  9.  WISC - III 
  10.  Standford - Binet 
  ในประเทศไทย  เครื่องมือที่ใชในการคัดแยกเด็กที่จะกลาวถึงตอไปนี้ มี 2 ชุด  คือ       
แบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม  และแบบ
สํารวจปญหาในการเรียนรู  ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย  ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู  แหงภาควิชา
การศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ค.    แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
  ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม  (2537)   ไดพัฒนาแบบคัดแยกนี้โดยปรับปรุงมา
จากเครื่องมือของ แมคคารธี  แบบคัดแยกนี้ใชสําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง  4 – 6 ½  ป  เปนการ
ทดสอบรายบุคคล แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) อยูระหวาง  .63 - .85  และมีคาความ
เที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหา  เชิงโครงสรางและมีความเที่ยงตรงจําแนกตลอดความเที่ยงตาม
เกณฑเปรียบเทียบในระดับเปอรเซ็นไทลที่  10,  20 และ  30  ของแตละชวงอายุ  โดยคํานึงถึง
คะแนนที่เด็กสอบไดในแตละคะแนนของแบบทดสอบ และจํานวนทั้งหมดที่เด็กสอบไมผานซึ่งใช
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เปนเกณฑในการพิจารณาวา  เด็กอยูในภาวะ “เส่ียง” ที่จะเปนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูหรือไม  
เครื่องมือนี้ใชทดสอบความสามารถของเด็กใน  6  ดาน คือ 
 1.  การรูจัก ซาย – ขวา  มีขอทดสอบยอย  9  ขอ คือ 
  1)  ยกมือขวาขึ้น 
  2)  หูซายอยูไหน 
  3)  เอามือซายแตะที่ตาขวา 
  4)  เอามือซายแตะที่คาง 
  5)  เอามือซายวางบนขาขวา 
  6)  ช้ีที่เขาซาย 
  7)  ช้ีที่เขาขวา 
  8)  เอามือขวาแตะที่เทาซาย 
  9)  เอามือขวาแตะที่ไหลขวา 
 2.  การจําคํา  มีขอทดสอบยอย  6  ขอ  คือ 
  1)  ทอง – ชาง - ลิง 
  2)  ดาว – ดาย - คน   
  3)  พรุงนี้ – สีแดง – เสียงดัง - ภายหลัง 
  4)  ขางหนา – เพราะวา – ขางใต - ไมเคย 
  5)  ดิ่งเอาปลาทูใหแมวกินทุกเชาแลวจึงไปอาบน้ํา 
  6)  นองผูกโบวสีชมพู สวยงามใหตุกตากอนออกไปวิ่งเลน 
  * ครูใหเด็กพูดตาม  ขอ 1-6   
 3.  การวาดรูปทรง  ใหเด็กวาดรูปทรงตามตัวอยางดังนี้ 
  1)    
  2)   
  3)   
  4)          f 
  5)     

6)    
7)   

8)   
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9)   
  
 4.  การจําตัวเลข  มี  6  ขอ คือ 
  ขอที่  คร้ังที่ 1     คร้ังที่ 2 
  1)    5 – 8       4 – 9     
  2)    6 – 9 – 2      5 – 8 – 3  
  3)    3 – 8 – 1 – 4      6 – 1 – 8 – 5  
  4)    4 – 1 – 6 – 9 – 2     9 – 1 – 8  – 3  – 7  
  5)    5 – 2 – 9 – 6 – 1 – 4     8 – 5 – 2 – 9 – 4 – 6  
  6)     8 – 6  – 3 – 2 – 1 – 9 – 6    5 – 3 – 8 – 2 – 1 – 9 – 6  
 5.  การจัดหมวดหมู  มี  9  ขอยอย คือ  
  1)  ขนาดอยางเดียว 
  2)  สีอยางเดียว 
  3)  รูปทรง – วงกลม  
  4)  รูปทรง – ส่ีเหล่ียม  
  5)  ขนาด + สี 
  6)  รูปทรง + สี  
  7)  รูปทรงหลายขนาด 
  8)  รูปทรงที่เหมือนกัน 
  9)  รูปทรงที่ตางกัน 
 6.  การใชขา  ทดสอบ  6  ขอ คือ 
  1)  การเดินถอยหลัง 
  2)  การเดินเขยง 
  3)  การเดินตามแนวเสนตรง 
  4)  การเดินขาเดียว – ขาขวา  
  5)  การเดินขาเดียว – ขาซาย 
  6)   การกาวกระโดด  
 การทดสอบดังกลาว มีเกณฑการใหคะแนน  แลวนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑที่กําหนด
แลวจึงตัดสินวาเด็กนาจะเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหรือไม 
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 ง.     แบบสํารวจเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
  เปนแบบสํารวจโดยใชมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ  ประกอบดวยขอคําถาม  
50  ขอ  ครูผูสอนเปนผูประเมินเด็กแตละคน  ครูจะตองรูจักและคุนเคยกับเด็กเปนอยางดี  โดยได
สังเกตพฤติกรรมติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  3  เดือน  เครื่องมือนี้มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งชุดเทากับ .99   มีคาความเที่ยงตรงดี  วิเคราะหความเที่ยงตรงโดยใช Known Group 
Technique  แบบสํารวจนี้ใชกับเด็กที่มีอายุ  6 – 12   ป  ซ่ึงเปนเด็กที่ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  
สํารวจปญหาในการเรียนของเด็กใน  5  ดานใหญและ  25  ดานยอย คือ  
 1.  ภาษา  แบงออกเปน  5  ดานยอย คือ 
  1)   คําศัพท  
  2)   การฟงคําส่ัง   
  3)   การเลาเรื่อง    
  4)   การอาน   
  5)   การเขียน   
 2.  คณิตศาสตร  แบงออกเปน  5  ดานยอย คือ 
  1)   การนับปากเปลา 
  2)   การเขาใจความหมายของจํานวน 
  3)   การจําตัวเลข 
  4)   สัญลักษณ  
  5)   การคํานวณ 
 3.  เวลาและทิศทาง  แบงออกเปน  4  ดานยอย คือ 
  1)   เวลา   
  2)   ขนาด 
  3)   การจัดลําดับ   
  4)   ทิศทาง (ซาย - ขวา) 
   4.  การเคล่ือนไหว  แบงออกเปน  5  ดานยอย คือ 
  1)   การเดิน / วิ่ง   
  2)   การกระโดด   
  3)   การทรงตัว   
  4)   การใชนิ้วมือ   
  5)   การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ   
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 5.  พฤติกรรม    แบงออกเปน  6  ดานยอย คือ 
  1)   ความรวมมือ   
  2)   ความสนใจ   
  3)   ความเปนระเบียบ   
  4)   การปรับตัว   
  5)   การยอมรับ   
  6)   ความรับผิดชอบ   

 เมื่อครูประเมินความสามารถของเด็กแลว  ครูทําหนาที่รวมคะแนนและนําคะแนนที่ได
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติซ่ึงบอกเกณฑโดยใชตําแหนงเปอรเซ็นไทล  แลวจึงนําคะแนนมา
กําหนดลงบนภาพรวม (Profile) สําหรับเด็กหากเสนกราฟปรากฏในตําแหนงเสนทึบ  แสดงวาเด็ก
เปน      เด็กที่บกพรองทางการเรียนรูในระดับที่รุนแรง   หากเสนกราฟปรากฏในตําแหนงเสนประ 
แสดงวา  เด็กบกพรองทางการเรียนรูอยูในระดับกลุมเสี่ยง ซ่ึงควรไดรับการชวยเหลือเชนกัน  ดัง
รายละเอียดของภาพรวมที่เปนตัวอยาง  
 อยางไรก็ตาม  แบบทดสอบแตละชุดมีทั้งขอดีและขอบกพรอง  เพราะแบบทดสอบแต
ละชุดสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  ดังนั้นการคัดแยกเด็กควรใชเครื่องมือหลายชุด
เทาที่จะสามารถทําได  เมื่อคัดแยกเด็กไดแลวจึงวางแผนจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ         
ความตองการและตรงกับความสามารถของเด็กตอไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 15)  กลาวถึง การคัดแยก
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน  ไวดังนี้ 
 1.  พิจารณาความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับระดับสติปญญาของเด็กคน
เดียวกัน คือ  เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  การเขียน  การสะกดคํา หรือการคิดคํานวณต่ํากวา
ความสามารถที่แทจริง  เชน  เด็กที่มี  IQ. 120  แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมต่ํา หรือวิชาใด
วิชาหนึ่งต่ํา 
 2.  คํานึงถึงความสามารถเฉพาะทาง  สังเกตจากเด็กที่มีสติปญญาปกติหรือสูงกวาปกติ
แตมีปญหาในการเรียน  ซ่ึงเด็กจะมีความบกพรองในการรับรู หรือการทํางานของสมองเกี่ยวกับการ
จัดทํากับขอมูล  เชน  เด็กที่ผิดปกติดานการเขียน  เขียน     เปน     เขียนสลับอักษรหนาและหลัง  
เชน  กบ  เปน  บก  เปนตน 
 3.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  สังเกตจากความแตกตางของเด็กกับเพื่อนวา    
ส่ิงใดที่เพื่อนทุกคนทําได  แตเด็กคนนี้ยังทําไมได  มีความยุงยาก สับสนเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เชน 
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เร่ืองวัน  วันนี้  วันพรุงนี้  แตไมรูวาเมื่อไร  เปนตน  สับสนเกี่ยวกับเรื่องของเวลา  เชน  นัด 09.00 น.  
ตอนเชา   มา 09.00 น. ตอนกลางคืน  เปนตน 
 4.  หาจุดตัดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  โดยพิจารณาจากการกําหนดคาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวา  ถาเด็กคนใดไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาที่ครูกําหนด เด็กคนนั้นจะเปนเด็กที่
มีบกพรองทางการเรียนรู 
 
1.6  กระบวนการทางการเรียนรูของเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู   
  จีรลักษณ  จิรวิบูลย (2546  : 3-8)  กลาววา  กระบวนการเรียนรูปกติ  เปนกระบวนการ
เรียนรูสําหรับเด็กทั่วไปสามารถจําแนกเปน  4  ขั้นตอน ไดแก   
 1.  ขั้นการนําเขาขอมูล (Input)  คือ กระบวนการบันทึกขอมูลท่ีไดรับมาจากประสาท
สัมผัสตาง ๆ ลงไวในสมอง  ซ่ึงประกอบดวยตัวปญหาตาง ๆ  เชน  โจทยเลข  อานคํายากและ    
ความพรอมอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะของเด็ก  เชน  ความพรอมของสมอง  วุฒิภาวะ 
 2.  ขั้นการบูรณาการขอมูล (Integration)  คือ กระบวนการจัดกระทํากับขอมูลที่ได
รับมาเพื่อหาทางแกปญหา  สามารถแบงยอยออกไดเปน 
  2.1  การแปลความหมาย (Interpretation) 
  2.2  การแผกระจาย (Generalization) 
  2.3  การเก็บไว (Retention) 
  2.4  การระลึกได (Recall) 
 3.  ขั้นผลผลิต (Output) 
 4.  ขั้นประเมินผล (Evaluation)   
 
1.7  การชวยเหลือเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู  ทีมีปญหาดานการอาน 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2543  : 100-120)  กลาววา  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่
จะใหความคุมครองและใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  เพื่อที่จะใหเขา
ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จในชีวิต  นอกจากนั้นแลวโรงเรียนยังไดให  
ความชวยเหลือดวยการประเมิน  วินิจฉัยปญหาการเรียนรูของเด็กไดอยางถูกตอง  ถึงแมวา          
การวินิจฉัยจะเปนส่ิงที่จําเปน  แตส่ิงที่สําคัญยิ่งกวานั้นคือการสรางแผนสําหรับการจัดใหมี         
การชวยเหลือที่เหมาะสม  เนื่องจากความบกพรองในการเรียนรูสามารถสงผลกระทบตอเด็กและ
ครอบครัวในดานตาง ๆ  มากมาย   ดังนั้นการชวยเหลือที่เด็กจําเปนจะตองไดรับ  จึงมีหลากหลาย 
ทั้งดานการศึกษา   ดานการแพทย   ดานอารมณและในทางปฏิบัติตนในครอบครัวและสังคม 
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 ปญหาดานการอาน  หรือ  Dyslexia   เปนหนึ่งในหลาย ๆ ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูเปนความบกพรองที่พบมากที่สุด  เด็กจะมีปญหาในการอาน  เชน              
ไมสามารถอานสะกดคําได  อานออกเสียงไมถูกตอง  จําคําที่เพิ่งอานผานไปไมได  หรือไมสามารถ
สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได  บางรายอาจมีปญหาในการแยกแยะตัวอักษร  เชน  มีความ
สับสนระหวางตัวอักษร  ม-น, ด-ค, ข-บ, ถ-ภ  หรือเห็นคําวา  กบ  เปน  บก  หรือ นก เปน  กน      
เปนตน การชวยเหลือที่สําคัญที่สุด  คือ การจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กแตละบุคคล     
การชวยเหลือจึงจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายระหวางครูการศึกษาพิเศษ           
ครูประจําชั้น  นักจิตวิทยา  แพทยและผูปกครอง  ในการใหความรวมมือในการชวยเหลือเด็กเหลานี้
ในดานตาง ๆ  (เบญจพร  ปญญายง  2545 : 17) 
 การชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูในชั้นเรียน  ครูปกติและครูการศึกษา
พิเศษจะจัดโปรแกรมการศึกษารายบุคคล หรือ Individualized  Education  Program : IEP ใหกับ   
เด็กที่มีปญหาเปนรายบุคคล  นอกจากนั้นแลวครูยังสามารถชวยเหลือเด็กไดในอีกหลาย ๆ ดาน     
ครูเปนตัวเชื่อมสําคัญระหวางเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูกับการใหความชวยเหลือตั้งแต
แรกเริ่มและบริการที่จะชวยเหลือเด็กเหลานี้  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสามารถเรียนรูได
หากครูไดรับการอบรมมาอยางเหมาะสมและตั้งใจที่จะใชเวลา  ความสามารถและความชํานาญ  
ของตนใหเขาถึงเด็ก ๆ เหลานั้น 
 การใหการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น      
ครูควรจะทําส่ิงตอไปนี้ 
 1.  รูจักลักษณะของเด็กที่เปนสัญญาณเตือน(Warning signs)  ถึงความบกพรองทางการ
เรียนรู  กลาวคือ  เด็กแสดงความยากลําบากในรูปของการใชภาษาพูด  ภาษาเขียน   ความจํา      
ความตั้งใจ  สมาธิ  ทักษะในการจัดการ  การทํางานประสานกันของรางกายและพฤติกรรม          
ทางสังคม ออกมาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2.  เขารวมในการฝกอบรม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือโปรแกรมพัฒนาตาง ๆ      
ครูตองมีการเรียนรูอยูเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและแลกเปลี่ยนแบงปนกับบรรดาครูดวยกัน  
รวมทั้ งการขอความชวยเหลือจากองคกรที่มี ผู เชี่ ยวชาญและนักการศึกษาพิ เศษสําหรับ               
ความบกพรองในการเรียนรู  อยาไดกลัวการแสวงหาความรูในสิ่งที่ครูไมรู 
 3.  วางแผนการจัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนแตละคน  ครูควรสังเกต
และติดตามความสามารถและการมีสวนรวมในชั้นเรียนของนักเรียนแตละคน  โดยตระหนักถึง 
แบบฉบับการเรียนรู  ระดับการทํางาน  ความสามารถทางเหตุผล  การมีสวนรวมในชั้นเรียน     
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ความเขาใจและความกาวหนาของเด็ก  ครูสามารถจัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับขอเดนและขอดอย    
ของเด็กไดดวย 
 4.  พัฒนาเทคนิคการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ครูควรใชเทคนิคหรือนวัตกรรมเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของเด็กและตองปรับปรุงโอกาสในการเรียนรูของเด็กดวย  ครูควรพัฒนาและ           
ปรับหลักสูตรและทดสอบเพื่อใหแนใจวาเด็กไดรับขอมูลและทักษะที่จําเปน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1)  ดูใหแนใจวาเด็กมุงความสนใจมาที่ครู  กอนที่ครูจะเริ่มดําเนินกิจกรรม         
การเรียนการสอน 
  2)  การเรียกชื่อเด็กบอย ๆ จะชวยกระตุนเด็ก  เพื่อเนนความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ในชั้นเรียน 

  3)  ใชเครื่องมือที่ชวยในการมองเห็น (visual aids)  เพื่อเปนประโยชนตอ
กระบวนการเรียนรูจากการเห็นของเด็ก (visual processing) 

  4)  เขียนงานที่มอบหมายใหกับเด็กบนกระดานและใหเด็กคัดลอกลงในสมุดทําให
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูแนใจวามีเวลาเพียงพอที่จะตอบคําถาม 
 5.  การจัดเตรียมการเรียนการสอนรายบุคคล  เด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูมักจะ
มีความยากลําบากในการดึงความคิดรวบยอดและการติดตอส่ือสารในชั้นเรียนมากกวาเด็กคนอื่น ๆ   
ครูควรปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายและความสามารถ
ของเด็กแตละคนดวย 
 6.  จัดเตรียมโครงสรางการเรียนรู  เด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูจํานวนมากมี
ความยากลําบากในการจัดระบบขอมูล  การพัฒนานิสัยการทํางาน  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ครูจึงตองสอนเด็กเพื่อใหเด็กไดสังเกตความกาวหนาและจัดระเบียบเวลาและความพยายามที่ใชใน
การทํางานแตละอยาง  ทั้งนี้ครูตองรักษาแนวการสอนและกลวิธีใหแนนอน 
 7.  สรางความภาคภูมิใจในตนเองใหเกิดกับเด็ก  จําเปนที่เด็กตองผานการรับรูขอมูล
ความกาวหนาของตนเองทีละเล็กละนอย  อนุญาตใหเด็กไดใชเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อใหเขาใจ
อยางถองแทกอนที่จะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่ยากขึ้น  ครูตองตระหนักและชวยใหเด็กเกิด           
ความซาบซึ้งในคุณคาของการสรางสรรคงานดวยตนเอง 
 8.  ประชุมกับผูปกครองเพื่ออภิปรายปญหาของเด็กที่โรงเรียน  ผูปกครองและผูดูแล
เด็กเขาประชุมรวมกันเพื่ออภิปรายปญหาของเด็กดวยทาทีที่เปดเผยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งขออนุญาตผูดําเนินการประเมินผลทางการศึกษาของเด็กดวย 
 9.  รวมมือกับผูปกครองและผูดูแลเด็กในการใหการศึกษาพิเศษ หรือการศึกษา
รายบุคคลกับเด็กและแนะนํากลยุทธที่สามารถนําไปใชในระหวางสุดสัปดาหหรือชวงวันหยุดได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25

 10.  เขาใจกฎหมายและขั้นตอนที่กําหนดสําหรับโปรแกรมการศึกษาพิเศษ หรือ
โปรแกรมการศึกษารายบุคคล  ครูตองทําความคุนเคยกับกฎหมายเพื่อพิทักษสิทธิของเด็กและให
คําแนะนําแกผูปกครองที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ถูกตองและขั้นตอนของทางโรงเรียน  รวมท้ังครูตอง
ชวยทําใหแนใจวาโรงเรียนปฏิบัติสอดคลองกับความประสงคและมาตรฐานทางกฎหมาย 
 11.  เปนกระบอกเสียงใหกับเด็กที่มีความบกรองในการเรียนรู  รักษาสิทธิของเด็กใน
ฐานะที่เด็กเปนสมาชิกของชุมชน  โรงเรียน  ครูสามารถทํางานรวมกับเจาหนาที่ของทางโรงเรียน
ในการชวยเหลือเด็ก  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเทาเทียมกับเด็กคนอื่น ๆ ครูสามารถคัดคานการกระทํา          
ที่แบงแยกหรือกีดกันที่อาจกอใหเกิดมลทินหรือปมดอยแกเด็กได 
 12.  ปรับใหเกิดความยืดหยุนในกระบวนการสอนในชั้นเรียน  เชน อนุญาตใหใชเทป
บันทึกเสียงสําหรับจดบันทึกคําบรรยายและการทําแบบทดสอบ เมื่อนักเรียนมีปญหาในการเขียน 
 13.  ใชประโยชนจากสื่อวัสดุที่มีลักษณะตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเอง  ซ่ึงชวยใหเดก็
ไดรับผลยอนกลับหรือไดขอมูลปอนกลับทันทีทันใดโดยไมตองรูสึกอับอายคนอื่น 
 14. ใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับฝกทักษะและฝกปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งสอนใหเด็กใช
คอมพิวเตอรแบบประมวลคํา 
 15. ใหการเสริมแรงทางบวกตอเด็กเมื่อเด็กแสดงทักษะทางสังคมที่เหมาะสมทั้งที่บาน
และที่โรงเรียน   
 นอกจากนั้นสิ่งแวดลอมในหองเรียนก็เปนสิ่งสําคัญตอเด็กที่มีความบกพรองในการ
เรียนรูเชนกัน  เด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูมักถูกลอเลียน  เยาะเยย  รังแกหรือเหยียดหยาม
ทําใหตองอับอายขายหนาโดยเพื่อนรวมชั้นอยูเสมอและถึงแมวาจะไมไดถูกปฏิเสธอยางเปดเผย             
แตมักจะถูกละเลยจากเพื่อนรวมชั้นและไมไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ  ของโรงเรียน   
ความรูสึกของเด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูที่ไดรับจากเพื่อน ๆ วาเขาเปนคน ต่ําตอย  ไมมี
ความสามารถ  จะประทับตราเขาไปจนตลอดชีวิต  จึงเปนส่ิงสําคัญที่ครูจะตองชวยเปลี่ยนทัศนคติ
ของเพื่อนรวมชั้นเรียนของเขาใหหันมาใหความชวยเหลือเขาแทน  ครูเปนผูสรางผลกระทบที่สําคญั
อยางยิ่งและตอเนื่องตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู  ผลกระทบที่เด็กไดรับไมใชมีผลเฉพาะแตทักษะวิชาการเทานั้น  แตมีผลกระทบที่สําคัญไม
แพกันตอเด็กในเรื่องของการสงเสริมความรูสึกที่ดีตอตัวของเด็กเองดวย  ดังนั้นการสงเสริม
ความรูสึกที่ดี  การนับถือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูจะมีความสัมพันธกับการมี
แรงจูงใจและการเรียนรูที่จะเพิ่มมากขึ้น  การใชกลวิธีตาง ๆ ในการสงเสริมความรูสึกเหลานี้         
ครูสามารถทําไดในขณะที่กําลังสอนทักษะวิชาการอื่น ๆ โดยไมจําเปนตองใชเวลาเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยงั
จะชวยสรางบรรยากาศ การสอนใหนาตื่นเตนและเปนที่นาพึงพอใจมากขึ้นดวย  กลวิธีในการ
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สงเสริมความรูสึกนับถือตนเองของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูไมจําเปนตองใชเงินหรือ
งบประมาณเลย แตตองอาศัยความละเอียดออนและความเอื้ออาทรของครู   
 ครูตองพึงระลึกอยูเสมอวา  อคติและความรูสึกทางลบของครูที่มีตอเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรูจะมีผลตอเด็กไปตลอดชีวิต  สถานการณบางอยางที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  ทําใหพวกเขา
รูสึกวาครูไมเอื้ออาทร  ครูขมขูจนเขารูสึกวาตนเองต่ําตอย  เขารบกวนชั้นเรียนในขณะที่เขากําลัง
พยายามที่จะเขาใจในสิ่งที่ครูสอน  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสวนใหญจะปฏิบัติตัวใน
ลักษณะเชนนี้และมักดูไมเหมาะสม  ที่เปนเชนนี้เพราะเขามีความยากลําบาก หรือมีความยุงยากใน
การเรียนรู จึงเปนที่นาสงสารอยางมากสําหรับเขา  ฉะนั้นครูจะตองสื่อสารกับเด็กเสมอวาความ
ผิดพลาดตาง ๆ นั้นเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  นักเรียนไมควรที่จะตองอับอายขายหนา
ในการที่จะถามคําถามเมื่อเขาไมเขาใจอะไรบางอยางที่ครูสอน  บทบาทของครูจะตองเปนไป        
ในทางบวก  จะตองเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหกับเด็ก  มีคุณลักษณะของผูใหญซ่ึงไมเพียงแต
สัมผัสไดถึงจิตใจ สติปญญาของเด็กเทานั้น   แตยังสัมผัสถึงวิญญาณของเด็ก ๆ ดวย   นั่นคือการ
สัมผัสถึงวิธีที่เด็ก ๆ  คิดและรูสึกกับตนเองตลอดชีวิตที่เหลือของเขา  ซ่ึงควรคาแกการชื่นชมและ
เก็บรักษาไว 
  
1.8   การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู   ดานการอาน 
 การจัดการเรียนการสอนจําเปนตองทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ที่เรียกกันวา 
Individual Education Planning  หรือ Individualized Education Program หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไป
วา  IEP  โดยจะจัดทําเปนรายภาคเรียน หรือรายปการศึกษาก็ได  มีการกําหนดจุดประสงคของ   
การเรียนไวอยางเปนขั้นตอนและกําหนดกลวิธีในการที่จะไปใหถึงจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนดวยการเขียนควรเขียนในลักษณะงาย ๆ เพื่อความสะดวกในการนําไปปฏิบัติได 
 สวนประกอบของการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 1.  ขอมูลความสามารถ หรือระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบเทากับระดับชั้นใด  
เชน เด็กเรียนชั้น  ป.3  อาจมีความสามารถทางการอานและการเขียนอยูในระดับชั้น ป.1  และ
ความสามารถทางคณิตศาสตรอยูในระดับชั้น ป.2 เปนตน 
 2.  เปาหมายและวัตถุประสงคควรวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 3.  กําหนดเกณฑและมีการประเมินวาเด็กสามารถทําตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
 4.  วิธีการและสื่อที่จะชวยใหการเรียนการสอนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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1.9  การสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู ดานการอาน 
 ในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัยทางการศึกษาพบวา หากครูนําหลักการสอน             
ที่ถูกตองและเหมาะสมไปใชจะชวยใหเด็กเรียนรูไดอยางเต็มที่  หลักการที่เหมาะสมมีดังนี้ 
 1.  สอนจากสิ่งที่งายที่สุด  การเริ่มตนที่ดีควรเริ่มในระดับที่ต่ํากวาความสามารถของเด็ก
เล็กนอย  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กรูสึกวาตนประสบความสําเร็จในการเรียนทําใหเด็กมีกําลังใจที่จะเรียน   
ในระดับที่ยากขึ้นตอไป 
 2.  สอนจากสิ่งที่เด็กคุนเคยไปหาสิ่งที่ไมคุนเคย  เด็กสามารถเขาใจบทเรียนงาย ๆ ถาครู
เร่ิมตนสอนจากสิ่งที่คุนเคย  จากนั้นจึงสอนเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กยังไมคุนเคย 
 3.  ใหโอกาสเด็กเลือกเรียน  เด็กควรมีโอกาสเลือกเรียนหรือเลือกทํากิจกรรมที่ตนเอง
สนใจ 
 4.  ใหเด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองตนเองในแงดีและ
สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูได 
 5.  ใชประสบการณตรง  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณจริงในเรื่อง    
นั้น ๆ  วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  รวมถึงการใหเด็กไดมีโอกาสศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง 
 6.  สงเสริมใหเด็กเรียนรูตามขีดความสามารถของตน  การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพควรจัดใหสอดคลองกับความสามารถในการเรียนรูของเด็ก  เพราะเด็กแตละคนจะมี
ความกาวหนาทางการเรียนไมเหมือนกันและใชเวลาเรียนในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน  ดังนั้นเด็ก
พิเศษอาจตองทําการสอนเปนรายบุคคล  สอนกลุมเล็ก  ทบทวนกอนเขาหองเรียนหรือทําการสอน
เสริมหลังเลิกเรียน  ซ่ึงขึ้นอยูกับความพรอมของเด็กและครูผูสอน  จําเปนที่ตองใชวิธีการสอนหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน 
 7.  ใชแรงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กตองการกําลังใจจากครูอยางสม่ําเสมอ  คําชม   
จากครูจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพียงแตครูพูดวา  ดี   ดีมาก  เกง  เกงมาก  ถูกตอง  หรือการใหแตมดาว    
จะชวยใหเด็กมีกําลังใจและมีความพยายามมากขึ้น  การใหแรงเสริมประเภทรางวัลและคําชมเชย             
ครูจําเปนตองใหในทันทีทันใดที่เด็กมีพฤติกรรมที่ตองการเพื่อใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมนั้น       
เพิ่มมากขึ้นและหยุดแรงเสริมทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคออกมา  หรือเพียงแต     
นิ่งเฉยโดยไมแสดงปฏิกิริยาใด ๆ  ก็ได  ครูควรใหแรงเสริมอยางสม่ําเสมอและลดแรงเสริมลง        
ทีละนอย เมื่อเด็กมีพฤติกรรมคงที่แลวครูจึงงดแรงเสริม  หรือใหแรงเสริมเปนคร้ังคราวเพื่อให    
เด็กคงพฤติกรรมที่พึงประสงคตลอดไป 
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 8.  กระตุนใหเด็กใชความคิด  ลักษณะการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหเด็กได         
รวมแสดงความคิดเห็น  เชน   
  -  สถานการณสมมติ  ครูอาจสรางสถานการณสมมติเพื่อใหเด็กไดรวมแสดง     
ความคิดเห็น   
  -  การใหการบานที่เด็กสามารถหาคําตอบไดหลาย ๆ คําตอบ 
  -  วิธีถามตนเอง    ครูอาจกระตุนใหเด็กตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน  เชน  โจทย
ถามอะไร  เร่ืองราวเกี่ยวกับอะไร   วิธีทําทําอยางไร เปนตน 
 9.  ใหเด็กเรียนจากเพื่อน  เด็กเกงจะชวยครูอธิบายบางวิชาใหเพื่อนฟง  หรือเพื่อนชวย
อธิบายเพิ่มเติมใหแกเพื่อนที่นั่งใกล ๆ  
 10.  แจงผลการเรียนใหเด็กทราบโดยเร็ว  ชวงแรก ๆ เด็กจะกระตือรือรนอยากทราบ   
คําตอบ  เมื่อพบวาเด็กตอบผิดครูควรบอกใหเด็กทราบ  และชวยเหลือเด็กใหไดปรับปรุงแกไขและ
อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กไมเขาใจ 
 11.  ทบทวนบทเรียนบอย ๆ  โดยใหเด็กสรุปสิ่งที่เรียนมาแลวการนําบทเรียนมา
ทบทวนบอย ๆ ในรูปกิจกรรมอื่น 
  12.  สอนโดยการเนนย้ํา  เชื่อมโยงกับวิชาอื่นดวย  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจะ
เรียนรูไดชามาก  มักจะเรียนแบบไดหนาลืมหลัง  ครูอาจใชวิธีเชื่อมโยงบทเรียนกับวิชาอื่น ๆ เพื่อ
เนนย้ํา ใหเด็กเขาใจบทเรียนและจําไดแมนยําขึ้น 
 13.  จัดหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมักมีสมาธิส้ันรวม
ดวย  ดังนั้นหองเรียนควรมีผนังกั้นทั้ง  4  ดาน  จัดหองใหเปนระเบียบ  สวยงามและมีเสียงรบกวน       
จากภายนอกใหนอยที่สุดเพื่อไมใหเด็กวอกแวกไดงาย  
 14.  ใชคําส่ังที่ส้ันและเขาใจงาย  ครูควรใชคําส่ังส้ัน ๆ  ที่เขาใจงายและนําไปปฏิบัติได 
 15.  มองหาจุดเดน–จุดดอยของเด็ก  ควรสงเสริมศักยภาพใหเด็กไดแสดงความสามารถ
พิเศษหรือเปนคนเกงในจุดที่เขามีศักยภาพ  
 16.  ใหเด็กไดมีโอกาสไดแสดงความเปนผูนํา   เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความเปนผูนําของ
ตนเอง 
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1.10  หลักการเฉพาะในการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   
 1.  เทคนิคการจําคํา (Word recognition)   
 2.  เทคนิคการสะกดคํา  
  1)  การดู – ปด – เขียน – ตรวจสอบ  เร่ิมดวยการลอกคําศัพทที่ยาก หรือคําที่       

มักเขียนผิดบอย ๆ  หรือคําศัพททายบท  จากนั้นลองปดสมุดเขียนคําศัพทจากความจํา  ตอมาบอก
ใหเขียน  ตรวจสอบแลวแกไขคําผิด 

  2)  การใชหลักภาษา  ใหเด็กไดใชหลักภาษาจนขึ้นใจ  ฝกอานและเขียนตาม       
หลักภาษา  ถาคําใดเปนขอยกเวนใหใชวิธีการจํา เพื่อชดเชยขอบกพรอง 

 3.  เทคนิคการฟง – พูด – อาน – เขียน  การเรียนการสอนโดยใชประสบการณ              
ทางประสาทสัมผัสหลาย ๆ ดานไปดวยกัน (Multisensory  experience)  เชน  การไดยิน  การเห็น      
การสัมผัสดวยมือไปพรอม ๆ กัน 

 
1.11  การชวยเหลือดานการอานแกเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

 นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอานและการสะกดคําไว  2  แนวคิด  
คือ 

 1.  การอานและการสะกดคํา  เร่ิมตนจากการรูจักคําไปสูการอานเพื่อความเขาใจ 
 2.  การอานและการสะกดคํา  เร่ิมตนจากการเขาใจความหมายของเรื่อง หรือคําลงไปสู
การรูจักคําหรือจําคํา 
 ความสามารถในการอานจากแนวคิดแรกมี  2  ระดับ  คือ  การอานฟงเสียง หรือการจํา
คํา (Word recognition)  และการอานเพื่อความเขาใจ (Comprehension)  ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับการอานฟงเสียงหรือการจําคํา  ดังนี้ 
 การจําคํา (Word recognition)  มี  7  ลําดับ  ดังนี้ 
 ลําดับที่ 1  จํารูปรางของตัวอักษรได  (การจําแนกดวยสายตา) 
 ลําดับที่ 2  จําเสียงพยัญชนะและเสียงสระได (การจําแนกเสียง) 
 ลําดับที่ 3  อานออกเสียงพยัญชนะและสระได 
  1)  พยัญชนะเดี่ยว  พยัญชนะควบกล้ํา 
  2)  สระเสียงส้ัน  สระสียงยาว  สระผสม 
  3)  วรรณยุกต 
 ลําดับที่ 4  อานสวนของคําได 
 ลําดับที่ 5  อานคําได 
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 ลําดับที่ 6  อานประโยคได 
 ลําดับที่ 7  อานเรื่องได 
 Frith  (1985)  ไดกลาวถึงพัฒนาการของการอานและการสะกดคํา วาประกอบดวย   3   
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจําคําทั้งหมด  เด็กเล็กจะอานไดแตสะกดไมได 
 ขั้นตอนที่ 2  การอาน  การเขียนที่สอดคลองกับตัวอักษร 
 ขั้นตอนที่ 3  การอาน การเขียนอยางถูกตองโดยใชความสามารถหลาย ๆ ดาน  เชน    
การรูจักความหมายของคํา   การอานการเขียนที่สอดคลองสัมพันธกับตัวอักษร  การรูจักโครงสราง
ประโยค  เปนตน 
 ดังนั้นการชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  จะตองดูจากขอบกพรองของเด็กใน
แตละระดับ ซ่ึงผูวิจัยจะขอกลาวถึงระดับชั้นประถมปที่ 1– 2 ดังนี้(เบญจพร  ปญญายง   2545 : 24-
31) 
 ระดับประถมศึกษาปที่ 1–2  
 ส่ิงที่ควรรู   1.  ถอดรหัสตัวอักษร, คําศัพท (Decoding) 
    2.  ทักษะการออกเสียงใหสอดคลองกับพยัญชนะหรือคําศัพท 
 ขอบกพรอง จําคําศัพทจากการเห็นไดจํากัด 
 กลวิธี  การออกเสียงใหสอดคลองกับพยัญชนะหรือคํา 
 วิธีการสอน  1.  ครูใหเด็กอานออกเสียงใหสอดคลองกับคําจนคลองและขึ้นใจ 
    2. ครูใหเด็กอานออกเสียงโดยการสะกดคํา  พยัญชนะตน + สระ + 
ตัวสะกด  จนอานไดคลองและขึ้นใจ 
    3.  อานคําที่ครูช้ี 
    4.  อานคําพองเสียง 
    5.  อานคําพองรูป 
     6.  นึกภาพ  ตวัอักษรและสญัลักษณจากเสียงพูดหรืออาน  นึกเสยีงจากคํา
ที่เห็น   
 ส่ือการสอนและอุปกรณ 
    1.  บัตรคํา   
    2.  คําศัพทที่พบบอย ๆ  
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1.12  ผลระยะยาวท่ีจะมีผลตอเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู  
 ปญหาความบกพรองทางการเรียนรู จะมีผลกระทบตอเด็กทั้งดานการเรียน  ดานอารมณ
และดานสังคม  ดังนั้นการพิเคราะหและการวินิจฉัยปญหาตั้งแตเริ่มตนจะเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด     
เพื่อชวยเหลือเด็กตั้งแตเร่ิมแรกและหองกันปญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมา  เชน  ปญหาทางอารมณ  
ปญหาทางดานพฤติกรรมและความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา  เปนตน  ถาเด็กมีปญหาเพียงเล็กนอย  
การชวยเหลือจะทําไดงายและไดผลคอนขางดี  ผลระยะยาวที่จะตามมาของเด็กที่บกพรองทาง     
การเรียนรู ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาและความรุนแรงของปญหา  โดยทั่วไปพบวา 
 -  ปญหาการอานจะยังคงอยูจนกระทั่งโตเปนวัยรุนและวัยผูใหญ 
 -  ความเขาใจสิ่งที่อานและคําศัพทจะดีขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการอานและ
การฝกฝนอยางตอเนื่อง 
 -  อาจมีปญหาการสะกดคําที่ไมคุนเคย หรือคําศัพทที่ยากบาง 
 -  อัตราการอานชากวาคนปกติทั่วไป 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนอาน 
 
2.1  ความหมายของการอาน 
 การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของเด็กและคุณภาพการอานของเด็กยอม
สงผลกระทบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525                 
ไดกลาวถึงการอานไววา   อาน  หมายถึง  วาตามตัวหนังสือ, ออกเสียงตามตัวหนังสือ, ดูหรือ        
เขาใจความจากตัวหนังสือ, สังเกตหรือพิจารณาดูใหเขาใจและนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการอาน ไวดังนี้ 
 รัญจวน  อินทรกําแหง และคณะ (2519 : 9)  ไดใหความหมายของการอานไววา  การ
อาน  คือ  การแปลความหมายจากตัวอักษรหรือภาพใหเปนเรื่องราวที่เปนแนวความคิด  โดยใหมี
ความเขาใจอยางแจมแจงและชัดเจน 
 อัมพร  สุขเกษม (2520 : 12)  ไดกลาวถึงความหมายของการอานโดยสรุปวา  การอาน
เปนการมองดูตัวอักษรซึ่งประกอบเปนคําใหเขาใจความหมายของคําตรงตามความหมายที่ผูแตง
ตั้งใจเอาไว และนําความหมายของคําที่ไดมาใชใหเปนประโยชน 
 รัษมี  บุญญะสิทธ์ิ (2523 : 29 - 30)  ไดใหความหมายของการอานไววา  การอานคือ
กระบวนการที่วับซอนส่ือความหมายใหผูอานเกิดการเรียนรูและเขาใจตัวอักษรออกมาเปนความคิด  
ความรูสึกและจินตนาการ  แลวนําความคิดนั้นไปใชใหเกิดประโยชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

32

 กอ  สวัสดิ์พาณิชย (2524 : 5)  ไดใหความหมายของการอานไววา  การอาน  หมายถึง        
การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเปนความคิดและนําความคิดนั้นไปใชใหเปนประโยชน   
ตัวอักษรที่ใชในการอานเปนเพียงเครื่องหมายแทนคําพูดและคําพูดก็เปนเพียงเสียงซึ่งใช             
เปนเครื่องหมายแทนความคิดหรือของจริงอีกทีหนึ่ง 
 พูนศรี  อ่ิมประไพ (2527 : 19)  ไดสรุปความหมายของการอานไววา  การอานเปน
กระบวนการเริ่มตั้งแตสายตากระทบตัวอักษร  แลวแปลงตัวอักษรเปนภาษาพูดอยางถูกตองชัดเจน
ตามอักขรวิธี  โดยใชน้ําเสียงตามเรื่องราวที่อาน  ทําใหผูอานและผูฟงเขาใจเรื่องราวตามความหมาย
ของตัวอักษรนั้นดวย 
 วันเพ็ญ   สุภีกิตย  (2528 :  9)   ไดใหความหมายของการอานไวว า   การอาน                      
เปนกระบวนการติดตอส่ือสารความคิดจากผูอานไปสูผูเขียน  เปนการแปลความสัญลักษณ  หรือ
ตัวอักษรที่ใชแทนคําพูดใหไดความหมายแจมชัดสมบูรณ  โดยนําไปสัมพันธกับประสบการณเดิม
ของผูอ่ืน  หัวใจที่สําคัญของการอาน  คือ  การเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน 

 วรรณี  โสมประยูร (2537 : 121)  กลาววา  การอาน  เปนกระบวนการทางสมองที่
ตองการใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือ
สัญลักษณ        โดยแปลออกมาเปนความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอาน
ใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใหเปนประโยชนได 
 บันลือ  พฤกษะวัน (2538 : 2)  ไดใหความหมายของการอานไวหลายนัย  ดังนี้ 
  1.  การอาน  เปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูดโดยการผสมผสานเสียงเพื่อ
ใชในการออกเสียงใหตรงกับคําพูด 
  2.  การอาน  เปนการใชความสามารถจากการผสมผสานของตัวอักษร ออกเสียง
เปนคําหรือเปนประโยค ทําใหเขาใจความหมายในการสื่อความโดยการอาน 
  3.  การอาน  เปนการสื่อความหมายที่ถายโยงความคิดและความรูจากผูเขียน(ผูส่ือ)          
ถึงผูอาน(ผูรับ) 
  4.  การอาน  เปนการพัฒนาความคิด โดยที่ผูอานตองใชความสามารถหลาย ๆ ดาน 
เชน การใชการสังเกต  จํารูปคํา 
 นภดล  จันทรเพ็ญ (2539 : 73)  กลาวา  การอาน  เปนกระบวนการแปลความหมาย
ตัวอักษร หรือสัญลักษณออกมาเปนถอยคํา หรือความคิดของตนเองแลวผูอานก็นําความคิด      
ความเขาใจที่ไดจากการอานไปใชใหเกิดประโยชน 
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 ศศิธร  วงษชาลี (2542 : 12)  กลาวา  การอาน  เปนกระบวนการแปลความหมาย        
ของสัญลักษณ โดยผานกระบวนการทางความคิด ไปสูความเขาใจในสิ่งที่อานซึ่งตองอาศัยทักษะ
การวิเคราะหคํา  ถอดความ  ตีความ  ขยายความและประสบการณเดิมของผูอาน 
 เตือนใจ  กรุยกระโทก (2543 : 15)  กลาวา  การอาน  เปนกระบวนการแปลความหมาย
ของตัวอักษร  เปนความคิดโดยอาศัยประสบการณเดิม แลวนําความคิดไปใชใหเกิดประโยชน
ตอไป 
 บอนดและธิงเกอร (Bond and Thinker  1957 : 9 , อางถึงใน ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  
2525 : 3)  กลาววา  การอาน คือ การจําสัญลักษณที่พิมพหรือเขียน  สัญลักษณนี้กระตุนใหผูอาน   
นึกถึงความหมายของคําโดยอาศัยประสบการณที่ผานมา  เปนความหมายใหมที่เกิดขึ้นโดยการ
ผสมผสานของสังกัปที่ผูอานมีอยู 
 ฮิลเดรท (Gertrude H. Hildreth  1968 ,   อางถึงใน ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  2525 : 3)      
ไดกลาววา  การอาน คือ กระบวนการทางสมองที่จะแปลสัญลักษณตาง ๆ ที่มองเห็นได ใหเกิด
ความรูความเขาใจอยางถองแท 
 แอโรสมิท (Gray Arrowsmith  1972 , อางถึงใน ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  2525 : 3)      
ไดใหความหมายของการอานวา  การอาน     หมายถึง  ความรูสึกหรือสภาพทางจิตที่เกิดขึ้นใน
สมองดวยความเขาใจถอยคําที่เขียนหรือตีพิมพขึ้นมา และความเขาใจในการอานที่สมบูรณจะ
เกิดขึ้นเมื่อความคิดความรูสึกของผูอานตรงกับความรูสึกของผูเขียนกอนที่จะเขียนออกมาเปน
ถอยคํา 
 ไวลแมน (Arther W. Weilman   1972 , อางถึงใน ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  2525 : 3)      
ไดกลาวไววา  การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและขึ้นอยูกับภาวะแวดลอมตาง ๆ           
ของผูเรียนดวย  เพราะการอานมิใชแตตองการเพียงการออกเสียงที่ถูกตองเทานั้น แตยังรวมถึง     
การรูความหมายและการเขาใจความ หรือถอยคําจากสัญลักษณเหลานั้นดวย 
 รูบิน (Rubin  1993 : 6-7 ,  อางถึงใน ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน  2525 : 3)  กลาวา          
การอาน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความรูสึก  อารมณ  ความเขาใจในบทอานและรับรูถึง
ความหมายของคําโดยอาศัยกระบวนการคิดเพื่อส่ือความหมายของสัญลักษณในบทอาน 
 จากความหมายของการอานที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการ
ทางสมอง ที่ตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ   รับรูและเขาใจความหมายของภาพ
หรือตัวอักษร(สัญลักษณ)  ออกเปนความคิด   เรื่องราว  หรือคําพูด(เสียง)  การอานจึงมิใชเปนเพียง
การออกเสียงพูดตามสัญลักษณที่ผู เขียนเขียนเทานั้น  แตมีความหมายรวมถึงความเขาใจใน          
ส่ิงที่อานเกิดจินตนาการแลวนําส่ิงเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชน  
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2.2  จุดมุงหมายของการสอนอานในระดับประถมศึกษา 
 พูนศรี  อ่ิมประไพ (2527 : 19 – 20)   กลาวถึง  ความสําคัญและประโยชนของการอาน
ไวดังนี้  
 1.  การอานเปนเครื่องมือแสวงหาความรู  เพราะการอานเปนพื้นฐานของการเรียนวิชา   
ตาง ๆ เมื่อเกิดทักษะในการอานก็สามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 
 2.  การอานทําใหเกิดความเพลิดเพลินดวยการรับรูความงดงามของภาษา  ทําใหเกิด
ความสุขและเกิดจินตนาการ 
 3.  การอานเปนการสงเสริมความคิดใหแตกฉาน 
 4.  การอานเปนกระบวนการถายทอดความรูสึกและความตองการทําใหมนุษยเกิดความ
เขาใจกันอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 5.  การอานทําใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  เพราะนําความรูจากการ
อานมาปรับปรุงอาชีพของตน 
 6.  การอานเปนเครื่องมือในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุนกอนตอคนรุน   
ตอ ๆ  ไป 
 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา  การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูที่จะ
สามารถชวยใหนักเรียนขยายประสบการณใหม ๆ ไดดี และเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู      
ดวยตนเองอีกดวย  นอกจากนี้ความสามารถในการอานยังชวยใหนักเรียนไดรับการยอมรับจาก 
เพื่อน ๆ    ทั้งยังเปนแรงดลใจในการเขาสังคมที่สามารถเขารวมกิจกรรมของกลุมไดเปนอยางดี 
 การอานของแตละบุคคล  แตละวัยและแตละอาชีพนั้นยอมมีจุดมุงหมายของการอานที่
แตกตางกันไป หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ไดระบุ         
จุดประสงคการอานไวดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ  2520 : 52 – 54) 
 1.  อานไดถูกตอง  คลองแคลว  รวดเร็ว 
 2.  อานจับใจความและเขาใจถูกตอง 
 3.  อานไดโดยไมตองอานยอนหนายอนหลัง 
 4.  เขาใจความสัมพันธในเนื้อเร่ือง  รูรายละเอียดสามารถขยายความได 
 5.  ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได 
 6.  วิจารณเร่ืองที่อาน 
 7.  เขาใจความรูสึกและอารมณในเรื่องที่อานได 
 8.  อานในใจไดโดยไมทําปากขมุบขมิบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

35

 9.  เขาใจจุดประสงคและเจตคติของผูเรียนได 
 จากจุดประสงคของการอานในระดับประถมศึกษาดังกลาวขางตนสรุปไดวา การสอน
อานก็เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการอานและสามารถอานไดถูกตองและเขาใจเรื่องที่อานไดและ
จุดมุงหมายในการสอนอานใหแกนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ เพื่อมุงหวังใหนักเรียนมีความสามารถ   
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ  2532 : 89 – 90) 
 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2  เพื่อใหมีทักษะในการอานในใจและอานออกเสียง     
อานไดถูกตองชัดเจน  มีความเขาใจในการอาน  สามารถจับใจความสําคัญและตอบคําถามได          
รูหลักเกณฑงาย ๆ เกี่ยวกับการอานและนําไปใชได  มีนิสัยที่ดีในการอานและรักการอาน 
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4  เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการอานและ
สามารถนําไปใชอานคําใหม ๆ ได  มีทักษะในการอานในใจและอานออกเสียงไดถูกตอง
คลองแคลวรวดเร็ว สามารถจับใจความสําคัญ คิดเชิงวิจารณและวิเคราะหใจความสําคัญ  ปฏิบัติตน
จนเปนนิสัยที่ดีในการอาน  การใชพจนานุกรม  การเลือก  การใช  การเก็บรักษาหนังสือและการใช
หองสมุดในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเพลินในยามวาง 
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑในการอานมี
ทักษะในการอานในใจและอานออกเสียงไดถูกตอง คลองแคลวรวดเร็ว สามารถถายทอดอารมณ
ความรู สึกจากเรื่องราวที่อานได   สามารถจับใจความสําคัญ  คิดเชิงวิจารณและวิ เคราะห                  
ใจความสําคัญ  ปฏิบัติตนจนเปนนิสัยที่ดีในการอาน  การใชพจนานุกรม  การเลือก  การใช         
การเก็บรักษาหนังสือและการใชหองสมุดในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และความเพลิดเพลิน       
ในยามวางและรักการอานหนังสือ  การใชมุมหนังสือและการใชหองสมุด 
 
2.3  ปญหาในการอาน 
 ศรียา  นิยมธรรม  และประภัสสร  นิยมธรรม (2520 : 113 – 114)  กลาวไววา  ปญหาใน 
การอาน  ก็คือ    ความลมเหลวในการอานและไดสรุปสาเหตุใหญ ๆ ได  2  ประการ  คือ 
 1.  ความบกพรองทางดานพันธุกรรม  หรือรางกาย  ไดแก  ความบกพรองทางสายตา     
การไดยิน  ความสับสนในการใชมือซาย – ขวา  ความพิการทางสมอง  เปนตน  สาเหตุเหลานี้ทําให
นักเรียนอานชา  สะกดไมถูก  แปลความไมได  ออกเสียงไมชัดลืมงาย 
 2.  ความบกพรองทางจิตวิทยา  เชน  สภาพทางบาน  ทางโรงเรียน  อารมณ  แรงจูงใจ  
สติปญญา  การปรับตัวทางสังคม  
 รัชนี  ศรีไพรวรรณ  (2528 : 12 – 17)  ไดรวบรวมปญหาในการอานของเด็กไทย  ซ่ึง
ตรงกับความเห็นของอําไพ  สุจริตกุล (2516 : 26 – 29)   ซ่ึงสรุปพอสังเขปไดดังนี้ 
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 1. อานไมไดมักเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเริ่มเรียนเพราะยังจําหลักเกณฑการอานไมได 
 2.  อานผิดหรือออกเสียงคําไมถูกตอง  เชน  ขมุกขมัว  มักจะอานวา  ขะมุกขะมัว         
จะตองอานวา  ขะ – หมุก – ขะ – หมัว  เปนตน 
 3.  ออกเสียงผิด  เชน  ออกเสียง  ร  เปน  ล  เชน   โรงเรียน  เปน  โลงเลียน   ออกเสียง
คําควบกล้ําผิด  เชน  ปรับปรุง  อานเปน  ปบปุง 
 4.  อานชา 
 5.  จับใจความของเรื่องไมได 
 6.  อานยอนหนายอนหลัง 
 7.  อานกลับ  เชน  บอก  เปน  กอบ  เพราะประสาทสายตาสับสน 
 8.  อานขาม   
 สมิธ และจอหนสัน  (Smith and Johnson  1976 : 20 – 27)  ไดแยกประเภทของสาเหตุที่   
มีอิทธิพลตอการอาน  สรุปไดดังนี้ 
 1.  ระดับสติปญญา (Intelligence)  เด็กที่มีระดับสติปญญาสูงจะทํางานที่ยุงยากซับซอน
ไดมากกวาเด็กที่มีระดับสติปญญาที่ต่ํากวา 
 2.  วุฒิภาวะและความพรอม (Maturation and Readiness Skills)  เด็กจะเริ่มเรียนอานได
ก็ตอเมื่อมีวุฒิภาวะและความพรอม 
 3.  แรงจูงใจ (Motivation)  เด็กที่มีความกระตือรือรนในการอานจะเปนนักอานที่ดี 
 4.  สภาพทางรางกาย (Physical Condition) 
 5.  สภาวะทางอารมณ (Emotion Condition) 
 6.  สภาพทางแวดลอม (Environmental Condition) 
 7.  การจัดโปรแกรมการอาน (The Instructional Program)  จะตองคํานึงถึงการสอน
แบบเอกัตภาพ  คือ  การสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (Smith and Johnson. 1976 :20 
– 27) 
 จากที่กลาวมา  จะเห็นวาปญหาในการอานออกเสียงนั้น  เปนส่ิงที่ครูควรตระหนักและ
หาทางแกไข  ปญหาในการอานออกเสียงนั้นนั้นพอสรุปไดวา  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ ดาน  
ดังนี้ 
 1.  องคประกอบทางดานรางกาย  เปนสภาพของตัวเด็กเอง 
 2.  องคประกอบทางดานจิตวิทยา  ไดแก  สติปญญา การปรับตัวทางอารมณ  สังคม  
หรือความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวเอง 
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 3.  องคประกอบดานสภาพแวดลอม  ไดแก  สภาพโรงเรียน  สภาพครอบครัว  
หลักสูตรและวิธีการสอน  เปนตน 
 
2.4  การสอนอานระดับชั้นประถมศึกษา 
 กรมวิชาการ  (2521 : 4–7)  ไดใหแนววิธีการสอนอานหนังสือเรียนภาษาไทย                
ช้ันประถมศึกษาไวดังนี้ 
 1.  ใหอานในใจและถามเรื่องที่อานกอนแลวจึงใหอานออกเสียง  จะสอนคําใหมกอน  
หรือใหอานในใจกอนสอนคําใหมก็ได  เพราะการอานในใจไมจําเปนตองอานทุกคํา  จึงเนน       
การจับใจความและอัตราเร็วในการอานเปนสําคัญ 
 2.  การอานออกเสียงในบทเรียน  ตองอานเปนคําเปนประโยค  ไมอานแบบแจกลูก       
เนนการอานวรรคตอนและอานซักถามเสียงในภาษาไทยกลางและบทใดสามารถอานเปนทํานอง
เสนาะไดก็ใหฝกดวย 
 3.  เร่ืองราวที่ใหอานและคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อานนั้นจะสอบถามเฉพาะบทตอบท       
ไมตองใหจําเรื่องรวมตั้งแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย  
 4.  เสียงสระ  พยัญชนะ ที่เปนปญหาในบางทองถ่ินใหนํามาฝกบอย ๆ และฝกเรื่อย ๆ 
ไปจนกวาจะออกเสียงไดชัด (ไมหวังจะใหออกเสียงชัดในการสอนครั้งเดียวและระวังไมใหเกิด       
ปมดอย) 
 5.  ขอความที่เปนประโยคในตอนทายของแบบฝก  ใหนักเรียนอานทีละประโยคแตละ
ประโยคใหอานติดตอเปนวรรคเดียวกัน  ฝกใหนักเรียนหัดสังเกต  การนําคําที่เรียนมาแลวมาเขา    
รูปประโยคและลักษณะของขอความที่เปนรูปประโยคสมบูรณ  
 บันลือ  พฤกษะวัน (2522 : 106 – 110)  ไดกลาวถึงการสอนอานในระดับประถมศึกษา
วา  เด็กจะเริ่มอานโดยมุงหวังใหอานสัญลักษณลวนยอมไมชวนใจและมีความหมายนอยมากเปน      
การยากที่จะตองมุงใชความจําอยางเดียว  จึงควรสอนโดยใชภาพเพราะภาพจะชวยใหสัญลักษณ     
มีความหมายชัดเจน  อานงาย  ประสบความสําเร็จงาย  ชวนใหอยากที่จะเรียนและฝกอานในขั้น   
ตอ ๆ ไป  จึงไดกําหนดลําดับขั้นการสอนอาน  ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม  ตั้งแกการปฐมนิเทศในเรื่องของการฝกฟงเรื่องราวที่ครูอานและเลาใหฟง  
การเตรียมขั้นนี้ของครูที่ตองเตรียมการสอน  เตรียมจัดหาวัสดุเพื่อใชในการอานและควรเปนเรื่อง   
ที่เด็กสนใจ 
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 2.  ขั้นชักจูงหรือการแนะแนว  ครูชักจูงใหเด็กเห็นความสําคัญในการอาน โดยมีนิทาน
สนุก ๆ ประกอบการชี้ใหเห็นโทษของการอานหนังสือไมได  พรอมทั้งชักจูงใจใหเห็นประโยชน
ของการอานที่จําเปนในการดํารงชีวิต 
 3.  ขั้นอาน  อาจทําไดหลายทาง เชน  ชวยกันเดาภาพที่แสดงความเปนไปไดของ
เร่ืองราวนั้น ๆ ดวยการเลนเกม  จัดกิจกรรมที่สอดคลอง หรือจะเปนการขับรองแลวแตกรณีที่เห็น
วาสมควร 
 4.  ขั้นเปรียบเทียบและพินิจตัวอักษร (Visual Discrimination)  โดยปกติการอานเปนคํา
เปนประโยค  เปนขั้นเริ่มตนการอานตามทฤษฎีของ เกสตอลท (Gestalt)  เด็กเรียนรูเปนสวนรวม  
อานกอนแลวจึงจะมาสังเกตรายละเอียดทีหลัง  เพราะธรรมชาติของมนุษยที่พบเห็นสิ่งใดจะตองรู
วานั่นคืออะไร  สวนจะประกอบดวยอะไรบาง  รายละเอียดอยางไรก็จะมาพิจารณาทีหลัง   
 5.  การสรางความเขาใจ  อาจฝกไดหลายลักษณะ  ดังนี้ 
   5.1  อานแลวบอกความเขาใจในรูปประโยคโดยการแปล 
   5.2  ใชวิธีทาทางประกอบการอธิบาย 
   5.3  การแสดงโดยสมมติเร่ืองราวคลายละคร 
   5.4  อานแลวชวยกันสรุป  หรือยอเร่ืองใหไดความ 
 6.  การแจกลูกหรือแจกคํา  โดยมุงที่จะอานคําใหม ๆ ที่มีตัวสะกดแบบเดียวกัน อาจเริ่ม
โดยวิธีการในขอ  4.  นําโดยการใชคําในแมบท 
 7.  การนําบัตรคําไปเทียบกับคําในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยหรือหนังสืออาน
ประกอบเพื่อฝกอานเอง  โดยปกติครูมักจะใชวิธีการคัดลอกคําในแบบเรียนโดยตรงมาฝกอานบน
กระดานดํา  ในกรณีเชนนี้ ก็เพื่อจะใหทําหรือดึงความสนใจของเด็กมารวมที่กระดานดําที่จะสอน  
แตมักจะไดผลเพียงชั่วครู  เพราะเด็กทราบวาครูคัดลอกมาจากหนังสือ  เขาก็จะดูในแบบเรียนของ
เขาและ เร่ิมเบนความสนใจไปที่อ่ืน  หากเปนไปไดควรพัฒนาบทเรียนโดยนําคําในแบบเรียนเปน
หลักนํามาฝกอานโดยจัดเปนแผนภูมิ 
 วิธีการสอนอานในระดับประถมศึกษานั้น  มีวิธีการสอนอานหลายรูปแบบและหลาย
วิธีการดวยกัน  เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูตามกระบวนการและวิธีการเรียนรูของเด็กแตละคน     
ในแตละวัย  ซ่ึงเด็กแตละคนจะมีกาเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังนี้ 
 การสอนอานโดยใชบัตรภาพ-บัตรคํา 
 เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเปนการเรียนภาษาศิลป  ซ่ึงเปนทักษะ
ทางภาษา  ไมมีเนื้อหา  ดังนั้น  บรรดาสื่อหรืออุปกรณตาง ๆ จึงมีความสําคัญมากสําหรับการสอน
ทักษะทางภาษา ส่ือที่ใชอาจจะเปนหนังสือ  เอกสาร  บทความ  เร่ืองราว  เร่ืองส้ัน  ภาพ  บัตรคํา  
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บัตรประโยค  เปนตน  วัสดุส่ิงของตาง ๆ เหลานี้นับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอานอยางยิ่ง (วรรณี  
โสมประยูร   2534 : 133)  
 จากคํากลาวขางตนนั้น การสอนอานโดยใชบัตรภาพ-บัตรคํา  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการสอนอานแกเด็กที่อยูในวัยประถมศึกษา  สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในดานการอาน  
ซ่ึงมีปญหาในการจําตัวพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและตัวสะกด  การใชส่ือและอุปกรณตาง ๆ     
เขามาชวยสงเสริมในดานการอาน  บัตรภาพและบัตรคําจึงมีสวนในการสงเสริมการอานของเด็ก
และสามารถกระตุนและเปนแรงจูงใจในการอานใหเด็กอานและจดจําคําไดเพิ่มขึ้น 
 การสอนอานดวยวิธี “อานเปนคําเปนประโยค” (Basal Readers’ Approach) 
 การสอนอานดวยวิธีการนี้  มุงใหอานเฉพาะคําหรือเร่ืองราวที่มีความหมาย  โดยมีภาพ  
เปนเครื่องลอใจ  ภาพชวยในการอาน  ภาพเปนแนว (Cue)ชวยบอกเรื่องเปนที่สนใจใหเด็ก        
อยากอาน  การอานเปนการอานแบบเปนคําเปนประโยค  ซ่ึงสอดคลองกับจิตวิทยาในการสอนอาน
ตามทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt Theory)  ที่วา  การเรียนรูเปนสวนรวม  คือ  อานเปนคํา ๆ เปนประโยค  
แลวจึงแยกสะกดตัวผสมคําฝกอานภายหลัง  ซ่ึงมีสวนสอดคลองสนองความตองการ  ความสนใจ
และทันใจของผูเรียน (รูเร่ืองหรือความหมายไดทันอกทันใจ)  ทําใหเด็กอยากอาน  ทั้งนี้เปนเพราะ 
 1.  บทเรียนอานมีภาพชวยเปนเครื่องลอใจใหอยากอาน 
 2.  ลักษณะของบทอานเปนเรื่องราว สําหรับเด็ก 
 3.  คําที่เด็กอานควรเปนคําที่เด็กคุนเคย  หรือมีประสบการณในการพูดของเด็กมากอน  
เมื่อเด็กอานคําเหลานั้นเขาจะไดเขาใจไดดีเพราะเคยใชพูดจากัน 
 4.  แตละบทอานใชคํานอยคํา  มีการซ้ําคําชวยใหจําแมน  ใชเปนตัวนําในการแจกลูกได
ดี  นั่นคือมีคําแมบท (Key–word)   
 5.  การดําเนินเรื่องรวดเร็ว  สอดคลองกับชวงความสนใจของเด็กทําใหเด็กกระตือรือรน  
ที่จะอาน  ไมตองใชเวลานาน (ถานานเกินชวงความสนใจ  10–15  นาที  เด็กจะเริ่มเบื่อท่ีจะฝกอาน)  
โดยเฉพาะเด็กที่เริ่มเรียน 
 การสอนอานแบบอานเปนคําเปนประโยคจะตองสอนใหอานเรื่องราวทีละประโยคเพื่อ
มุงใหฟงการอานแลวรูเร่ือง  ฟงหลาย ๆ ประโยคก็สามารถสรุปเรื่องได (ฝกทักษะในการฟงไป
ดวย)  จึงมีความสอดคลองกับความหมายของการอาน  คือ  อานได หรือสอนอานเพื่อใหอานได
และยังมีความสัมพันธกับธรรมชาติที่มาของตัวอักษรที่ใชภาพเปนสื่อในการอานอีกดวย “การใช
ภาพเปนสื่อในการอาน  จึงเปนการสงเสริมการอานเพื่อการอานได”  
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 บันลือ  พฤกษะวัน (2543 : 3)  กลาววา  การที่เด็กอานไดโดยการอานเปนคํามี
ภาพประกอบในการชวยอาน  เด็กไดฝกอานคําประกอบภาพเปนการเสริมแรงใหเด็กสนใจ  ทาทาย
ใหอยากอานและทําใหผูเรียนเห็นวาการอานนั้นงาย 
 ดังนั้นวิธีการสอนอานเปนคํา  จึงนาจะเปนวิธีการสอนที่จะชวยแกปญหาในการอาน
ออกเสียงของเด็กใหสามารถอานคําไดและพัฒนาไปสูการอานเปนประโยคและเนื้อเร่ืองตอไป 
 การสอนอานดวยการจําผานสายตา (Visual Memory)  
  ผดุง  อารยะวิญู (2546 : 37)  ไดใหคําแนะนําในการฝกเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู ดวยวิธีการจําผานสายตาไวดัง’นี้ 
 หลักการ  เด็กจะเรียนรูไดดีหากเด็กจําส่ิงที่มองเห็นไดอยางแมนยําและครบถวน  การจํา
จึงเปนทักษะเบื้องตนของการอาน  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูอาจมีปญหาในการจําระยะ
ส้ัน  กลาวคือ  เด็กอาจลืมงายจึงจําเปนตองฝกความจําผานสายตาเพื่อใหเด็กมีความจําดีขึ้น 
 เนื้อหา  ส่ิงที่จะนํามาใหเด็กฝกนั้นอาจเปนบัตรภาพของคน  สัตว  ส่ิงของ  ของใช      
ผลไม  อาหาร  อาชีพตาง ๆ เปนตน  โดยเริ่มฝกจากงาย ๆ ไปหายาก 
 วิธีการฝก  ใหเด็กมองดูภาพจํานวน  2  ภาพ  เปนเวลา  3  วินาที  ครูปดภาพหรือนําภาพ
ออกไปใหพนจากสายตาของเด็กแลวถามเด็กวา “เห็นภาพอะไรบาง”  เมื่อเด็กมีทักษะใหเพิม่จาํนวน
ภาพใหมากขึ้นอาจถึง  10  ภาพ และใหเวลาเด็กในการดูและจดจําภาพใหพอเหมาะกับจํานวนภาพ 
 

3.  จิตวิทยาและพัฒนาการทางภาษา 
 
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน
จําเปนตองใชหลักจิตวิทยาหลาย ๆ ดานมาชวยในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากการรับรู     
ผานสายตาเปนกระบวนการเริ่มตนของกระบวนการในการอาน  ดังนั้นการที่จะทําใหการเรียน    
การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงคไปไดดวยดวยดี   ครูผูสอนจึงจําเปนตองเรียนรูหลักจิตวิทยาพื้นฐาน  
ดังตอไปนี้ 
 
3.1  จิตวิทยาการศึกษา(Educational Psychology)    
 จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง วิธีการและกระบวนการที่จะทําใหการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  จิตวิทยาการศึกษาที่สําคัญที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึง  ไดแก 
 1.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different)  เด็กมีการใชภาษาของเด็กที่
แตกตางกัน  สภาพแวดลอมของเด็กมีสวนสําคัญตอการเรียนภาษา เด็กที่อยูในสภาพแวดลอมที่
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ตางกันยอมมีทักษะการใชภาษาที่ตางกันและมีความสามารถในการรับรูที่ตางกัน  การสอนภาษา
ควรจะไดมีการทดสอบความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนสอน   ความสามารถในการใชภาษาของแต
ละคนเสียกอน 
 2.  ความพรอม (Readiness)  คือ สภาพความเจริญเติบโตของรางกาย  ความรูสึก
พื้นฐานและความสนใจที่จะรับรูส่ิงที่ครูสอนให ซ่ึงองคประกอบของความพรอมของเด็กมีหลาย
ประการ  ไดแก 
  1)  วุฒิภาวะ (Maturation)  คือ  ความพรอมที่จะรับรูเร่ืองราวตาง ๆ  ตามอายุของ
เขา  เด็กยิ่งมีอายุมากขึ้นความพรอมที่จะรับรูยอมมีมากขึ้น 
  2)  ประสบการณเดิม (Experience)  หมายถึง  ประสบการณที่เด็กมีอยูกอนที่จะรับ
ส่ิงที่ครูสอนใหม  ถาประสบการณเดิมเกี่ยวของกับประสบการณใหมที่ครูสอน  เด็กจะรับรู
ประสบการณใหมไดเร็วขึ้น 
  3)  ความสัมพันธของบทเรียนกับตัวเด็ก   หมายถึง  จัดบทเรียนที่มีธรรมชาติ
สัมพันธกับความสนใจของเด็ก  เด็กจะรับไดรวดเร็วขึ้น 
 3.  กระบวนการเรียนรู (Learning Process)  คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผล       
มาจากการที่บุคคลไดรับประสบการณที่มีผลตอความเจริญงอกงามของบุคคล  ทั้งในดานรางกาย  
อารมณ  สังคมและสติปญญา  บุคคลจะสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได 
 4.  เปาหมายของการเรียนรู (Purposeful Learning)  การตั้งเปาหมายของครูกอนการ
สอนเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  เพื่อจะไดดําเนินการสอนใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวเมื่อนักเรียนรู
วาจุดมุงหมายคืออะไร  เรียนแลวจะไดรับสารประโยชนอยางไร  ดังนั้น ครูผูสอน  ตองตั้ง
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมไวในแตละบทเรียน  วิธีที่ดีที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ  ใหนักเรียนชวยกัน
ตั้งเปาหมายในการเรียนแตละเรื่องไว 
 5.  การเรียนรูโดยการฝกฝน (Law of Exercise)  การฝกหัดบอย ๆ ทําใหเกิดการเรียนรู
ไดผลเร็วยิ่งขึ้น  ธอรนไดค (Thorndike)  ใหความเห็นไววา  การทําซํ้า ๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น  วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  การฝกฝนบอย ๆ จะทําใหเกิดความแมนยําในเนื้อหาดีขึ้น  
โดยเฉพาะในเรื่องการใชภาษา  การเรียนการอานตาง ๆ ถาทําไดบอย ๆ ความชํานาญจะเกิดขึ้น  
เขียนคําผิดนอยลง  ออกเสียงไดถูกตองชัดเจนขึ้น 
 6.  การเรียนรูโดยการลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by Doing)  การไดทํา
กิจกรรมเองจะเกิดการเรียนรู เพราะมีประสบการณตรง 
 7.  กฎแหงผล (Law of Effect)  ธอรนไดค (Thorndike  1996)   กลาววา  “ผลแหง
ปฏิกิริยาตอบสนองใดไมเปนที่พอใจ  บุคคลจะหลีกเลี่ยงไมทําปฏิกิริยานั้นซ้ําอีก”  การเบื่อหนาย
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วิชาภาษาไทยยอมเกิดจากวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่ไมเปนที่สบอารมณของผู เรียน           
การตรวจผลการทํางานของนักเรียนและใหเด็กไดทราบผลการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอ    
เห็นทั้งขอดีและขอดอยของตนเอง ยอมจะทําใหเกิดกําลังใจที่จะแกไขขอบกพรองของตนเองและ
แสวงหาวิถีทางที่ถูกตองในทางภาษาตอไป 
 8.  กฎแหงการนําไปใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูจะเกิดผลดีเมื่อครูนํา
ความรูนั้นไปใช  วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  ความแนนแฟนในเนื้อหาวิชาขึ้นอยูกับการฝกฝน
และ           การนําไปใชถาฝกฝนไวดีแลวแตไมมีโอกาสใชในไมชาก็จะลืมในการจัดการเรียนการ
สอนควรใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนบอย ๆ  เพราะเมื่อนักเรียนไดฝกฝนบอย ๆ จะเกิดความ
คลองแคลวหรือเกิดทักษะ  เชน  ใหนักเรียนพูดขอความสั้น ๆ บอย ๆ นักเรียนจะเปนคนที่กลาพูด
และพูดใหคนฟง  รูเร่ือง 
 9.  กฎแหงแรงจูงใจ (Law of Motivation)  ภาษาไทยเปนวิชาที่นักเรียนมักไมสนใจ
หรือใหความสนใจนอย  เราะนักเรียนคิดวาเปนเรื่องที่รูอยูแลวและใชอยูเปนประจํา  ดังนั้น การ
สอนที่จะใหไดผลตองอาศัยแรงจูงใจเปนสําคัญ  แรงจูงใจที่สําคัญจะทําใหเกิดการเรียนรูก็คือ 

 -  บุคลิกภาพของครู 
 -  วิธีการสอน 
 -  ความสําเร็จผลในการเรียนของผูเรียน 
 -  การยกยองชมเชยหรือการตําหนิ 
 -  ส่ือการเรียน 
 -  การไดมีโอกาสรวมกิจกรรม 
 -  การไดมีโอกาสเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
 -  ผลงานไดมีโอกาสรับการเผยแพร 

 10.  การเสริมกําลังใจ (Reinforcement)  เปนการทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ตน
ทําอะไรถูกตองเหมาะสมแลวไดรับคําชมเชย  การเสริมกําลังใจทําไดโดยการพูดยกยองชมเชย    
การใหรางวัล  การใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและสนับสนุนใหทําเมื่อทราบวา
นักเรียนมีความสามารถ 
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3.2  การนําความรูเก่ียวกับจิตวิทยามาใชในการสอนภาษา   
 ถึงแมวาภาษาไทยจะเปนภาษาประจําชาติ  แตการเรียนการสอนภาษาไทยไมใชของงาย  
ครูจะตองเปนผูสรางภาพพจนทางภาษาที่ดีใหแกนักเรียน  ในการเรียนการสอนจะใหไดผลทั้ง     
ตัวผูสอนและผูเรียน  โดยเฉพาะผูเรียนจะตองไดรับผลสําเร็จในการเรียนตามระดับชั้นที่เขากําลัง
เรียนอยูนั้น  ผูสอนมีบทบาทมากถาผูสอนไมเขาใจจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนผูสอนจะ
บรรลุผลสําเร็จในรูปการสอนไดยากเมื่อเปนเชนนั้นผูเรียนก็จะไมสมหวังในการเรียน  ดังนั้นผูสอน     
ซ่ึงไดแก  ครู  อาจารย จะตองเขาใจจิตวิทยาซ่ึงเกี่ยวกับตัวผูเรียนเปนสําคัญ (กรรณิการ  พวงเกษม 
2535 : 35-44)  ปจจัยสําคัญในการที่จะทําใหการสอนของครูและการเรียนของเด็กบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย  อยูที่การวางแผนการสอนและการเลือกใชวิธีสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
นักการศึกษาเชื่อวาหลักทางจิตวิทยาที่ครูควรนํามาใช เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีดังนี้ 
 1.  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเมื่อบทเรียนสอดคลองกับความตองการ  ความสนใจและสิ่ง
ที่อยูใกลตัวของผูเรียน 
 2.  ครูควรเริ่มตนสอนจากระดับความรูของนักเรียน 
 3.  นักเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนและวิธีการเรียนแตกตางกัน 
 4.  กิจกรรมที่นักเรียนทําจะชวยทําใหเกิดการเรียนรู 
 5.  การฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง จะทําใหผูเรียนเกิดความแมนยําและคลองแคลวในบทเรียนที่
กําลังเรียนอยู 
 6.  ครูจะตองจัดการฝกใหซํ้ากันเปนชวง ๆ ที่หางกันนานพอสมควร 
 7.  แตละครั้งที่ผูเรียนฝกบทเรียน  จะตองรูวาตนกําลังทําส่ิงที่ถูกตอง เพื่อจะไดเกิด
ความแนใจเมื่อทําพฤติกรรมนั้น ๆ ซํ้า  จะมีการเสริมแรงของพฤติกรรมเกิดเปนนิสัยใหมขึ้นมา 
 8.  ผูเรียนจะตองรูวาบทเรียนที่ตนเองกําลังฝกอยูนั้นมีความหมายวาอยางไร 
 9.  ในขณะที่ฝก  ผูเรียนควรจะรูวามีกฎเกณฑอันใดที่จะตองยึดถือไดเพื่อตนจะไดสราง
พฤติกรรมใหมขึ้นอยางถูกตอง 
 10.  การเรียนนั้นตองนําไปใชไดจริงและสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
ได 
 11.  การถายโยงความรู มิไดเกิดขึ้นอัตโนมัติในทุกกรณี  ครูจะตองชวยแนะหรืออธิบาย 
 12.  บทเรียนที่ตอเนื่องกันเปนบอเกิดของการเรียนรู 
 ในการเรียนการสอน  ผูสอนหรือครูตองศึกษาจิตวิทยา  เพื่อจะไดเขาใจเด็กในวัยตาง ๆ 
ตลอดจนเขาใจบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กดวย  เพื่อจะไดจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับความสนใจและความตองการของเด็ก  เด็กจะเรียนรูไดดี ถาเขาใหความสนใจในสิ่งที่
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ครูนํามาสอน  คลอสไมเออรและกูดวิน (Klausmeier and Goodwin  1966) ไดกลาววา  เมื่อครู
ตองการใหเด็กประสบผลสัมฤทธ์ิในเรื่องใดครูจะตองพยายามใหเด็กตั้งใจและสนใจในเรื่องนั้น ๆ  
เด็กที่มีความสนใจจะมีสมาธิทําใหเขาใจเรื่องตาง ๆ นั้นไดดี  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีตามระดับ
สติปญญา  การเรียนการสอนภาษาไทยก็เชนเดียวกัน  ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับ 
การเรียนรูของเด็ก  เพื่อจะไดจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูภาษา
ของเด็กในแตละวัย   
 

4.  ทฤษฎีการสอนอาน 
 

4.1  ทฤษฎี  R-S  (Response & Stimulus) 
 ธอรนไดค นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  กลาวถึงลักษณะการเรียนรูวาเกิดจากการลองผิด   
ลองถูก (Trial and Error)  ในการเรียนรูภาษาตองอาศัยการลองผิดลองถูกตลอดเวลา  นอกจากนี้  
จากทฤษฎีของธอรนไดค  จึงกลาววาการเรียนรูภาษาเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน  เหมือนกับ   
การเรียนรูทั่วๆ ไป  เรียนรูจากคําที่รูแลวสัมพันธกับคําที่รูจักใหม  เชน  คําวา  “ควาย”  เมื่อเด็กเห็น 
“วัว”   เด็กจะรูจักคําวา  “วัว”  เด็กจะรูจักคําวา  “วัว”  เร็วขึ้น เพราะไดรูจักควายมากอน 
 วัทสัน (Watson  1965)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ไดนําหลักที่ไดจากการวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิก(Classical Conditioning)  มาทดลองกับการเรียนรูภาษาของเด็กโดยทดลองกับสัตว
และคน  พบวาความหมายของคําเกิดขึ้นตามเกณฑการวางเงื่อนไข  คําจะมีความหมายเมื่อจับคูกับ
ส่ิงเราที่วางเงื่อนไขจากสถานการณซ่ึงทําใหเกิดการตอบสนอง  จนในที่สุดจะทําใหเกิดการ
ตอบสนองไดดวยตนเอง  โดยไมตองสรางสถานการณประกอบ  เมื่อรูคํา ๆ หนึ่งก็สามารถรูจักคํา
อ่ืน ๆ ตอไปได  โดยการนําคําใหมมาจับคูกับคําที่รูความหมายแลวโดยใชการวางเงื่อนไขแบบ
เดียวกัน  คือ  ใชคําที่รูจักแลวเปนสิ่งเราที่ไมไดวางเงื่อนไข   คําที่ยังไมทราบความหมาย เปนสิ่งเรา
ที่วางเงื่อนไขในที่สุดใชคําใหมคําเดียวก็จะทําใหเกิดการตอบสนองเชนเดียวกับการใชส่ิงเรา  2  
คําประกอบกัน   การตอบสนองอาจเกิดภายใน คือ รูจักและเขาใจแลวเก็บสะสมเพื่อเปนหลักฐาน
ในการเรียนรูตอไป  การเรียนรูกลุมคําและประโยคก็เปนไปในทํานองเดียวกัน  
 ดังนั้น  ในการฝกภาษาโดยใชส่ิงเราทางภาษาและการเสริมแรงประกอบกันชวยใหเด็ก
เรียนรูคําไดเร็วขึ้น 
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4.2  ทฤษฎีพัฒนาการของเปยเจต 
 ตามหลักการทฤษฎีพัฒนาการของเปยเจต  กลาววา  ความรู  คือ  ประสบการณที่ไดรับ
และสะสมมาแลวในอดีต  กลาวคือ  เมื่อเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกแลว  ไดผลลัพธ
ออกมาก็จะเก็บสะสมผลลัพธนั้นไวในตัว  เมื่อเด็กพบเห็นเหตุการณเชนเดิมอีกเด็กก็จะคาดหวัง
ทันทีวา  ผลลัพธควรจะออกมาเหมือนที่เคยเปนมาแลวเด็กจะคอย ๆ ประสมประสานความรูใหม
กับความรูเกาเขาดวยกัน  เปนประสบการณที่จะกอใหเกิดความคิดตาง ๆ  ไปใชในการทําปฏิกิริยา
ตอบสนองสิ่งเราที่เด็กพบครั้งตอ ๆ ไป (Carrol  1964 : 118)   
 การเรียนรูคําใหม ๆ นั้น  ถาหากเด็กเคยมีประสบการณนั้นมากอนแลวถึงแมเด็กจะไม
เห็นคํานั้นทั้งคําเด็กก็สามารถจําคํานั้นได  เชน    คําวา    อาหาร    กลวย    มะพราว    เด็กเห็นเพียง      
__าหาร     กล__ย    มะพร__ว    เด็กก็จะเขาใจทันทีวาตัวอะไรหายไปจากคํา 
 

5.   ตัวอยางที่ใชศึกษา 
 

5.1  ประวัติของตัวอยางที่ใชศึกษา 
 ตัวอยางที่ใชศึกษา  คือ  เด็กชายสิทธิพันธ  ใจเกลี้ยง  (นามสมมติ)   เพศชาย  อายุ  8  ป  
กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  
ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต  1   
 ผลการสัมภาษณครูประจําชั้นและเปนครูประจําวิชาภาษาไทย  ผลการสัมภาษณจําแนก
ตามหัวขอดังนี้ 
 1.   พฤติกรรมทางสังคม  นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งกิจกรรมกลุมและการ
เลนรวมกับเพื่อนรวมชั้นเรียนและตางชั้นเรียนไดดี   ชอบเลนกีฬาฟุตบอลและไดรับคัดเลือก             
เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมการแขงขันกีฬาประจํากลุมโรงเรียนของตําบลวังน้ําเย็น 
 2.   พฤติกรรมการเรียน   

 1)  ผลการเรียนของปการศึกษาที่ผานมา  (ปการศึกษา  2547) 
         วิชาภาษาไทย   ผลการเรียนอยูในระดับ  0  อยูในเกณฑที่จะตองปรับปรุง 

วิชาคณิตศาสตร  ผลการเรียนอยูในระดับ  1  อยูในเกณฑระดับปานกลาง 
 2)  พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน  ไมอยูนิ่งชอบชักชวนเพื่อน ๆ ในหองเลน

ขณะที่ครูอธิบาย  ไมมีความตั้งใจและไมคอยมีสมาธิในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและตอง
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คอยกระตุนเตือนใหทํางานเปนประจํา  ในการตอบคําถามสามารถตอบคําถามไดดีพอสมควรเมื่อ
ครูถาม 

 3)  การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและการสงงาน  เมื่อมอบหมายงานใหทําครู
จะตองคอยกระตุนเตือนหรือใหเพื่อนคอยประกบและใหคําแนะนําจึงจะทําไดสําเร็จ  ในการอาน 
เด็กจะมีปญหาเปนอยางมากในการอานหนังสือไมได  ในการทํางานหากใหเขียนตามสามารถทําได
เปนอยางดี 

 4)  คุณภาพของผลงาน  งานที่ทําออกมาจะไมคอยมีความสมบูรณและไมสําเร็จ
ตามที่กําหนดไว  สมุดและหนังสือจะเก็บไมคอยเรียบรอยมีรอยฉีกขาดเปนจํานวนมาก  การเขียน
และคณิตศาสตรจะมีการขูด ลบ ขีดฆา  เปนจํานวนมาก 
 สรุป  จากการสัมภาษณและตรวจสอบผลการเรียนและผลงานของนักเรียน  ปรากฏวา  
นักเรียนมีความยากลําบากในการเรียนวิชาภาษาไทยในดานของการอานเปนอยางมากทั้งในดาน
การอานคําและการอานประโยครวมทั้งการอานเรื่องราวตาง ๆ สวนในวิชาคณิตศาสตรนั้นนักเรียน
สามารถทําไดในระดับปานกลาง  
 
5.2  ผลการประเมินและตรวจสอบความบกพรอง 
 จากการประเมินเพื่อตรวจสอบความบกพรองทางการเรียนรู  โดยใชแบบสํารวจเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู (ผดุง  อารญะวิญู  2544 : 40 - 45)  พบวา  เด็กมีผลดานการใชภาษาจําแนก
ไดดังนี้ 
 1.  คําศัพท   อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่    7   มีปญหา 
 2.  การฟงคําส่ัง อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่    9   มีปญหา 
 3.  การเลาเรื่อง อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่    37   ไมมีปญหา 
 4.  การอาน อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่    1   มีปญหารุนแรง 
 5.  การเขียน อยูในตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่    8   มีปญหา 
 จากผลการประเมินความสามารถทางการอานภาษาไทย  โดยใชแบบทดสอบคัดกรอง
ความบกพรองทางการเรียนรู  ดานการอาน (กรมวิชาการ,  ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  2546 
:  33)  พบวาเด็กมีปญหาในการอานจําแนกไดดังนี้ 
 การอานพยัญชนะ มี  12  ตัว 
 1.  การอานออกเสียงพยัญชนะไมตรงตามตัวอักษร  ไมมีปญหา 
 การอานคํา มี  7  ประโยค 
 1.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระเดี่ยว  มีปญหาในระดับมาก 
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 2.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและวรรณยุกต  มีปญหาในระดับมาก 
 3.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระเดี่ยวและตัวสะกด  มีปญหาในระดับมาก 
 4.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระเดี่ยวตัวสะกดและวรรณยุกตมีปญหาในระดับมาก 
 5.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตนและสระประสม   มีปญหาในระดับมาก 
 6.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและวรรณยุกต  มีปญหาในระดับมาก 
 7.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสมและตัวสะกด  มีปญหาในระดับมาก 
 8.  คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน  สระประสม  ตัวสะกดและวรรณยุกต  มีปญหาใน    
ระดับมาก 
 9.  คําที่สระเปลี่ยนรูป   มีปญหาในระดับมาก 
 การอานจับใจความ 
 1.  ไมสามารถตอบคําถามจากเรื่องอานใหฟงได 
 2.  ไมสามารถเรียงลําดับเหตุการณของเรื่องที่ฟงได 
 3.  ไมสามารถเลือกเหตุการณสําคัญของเรื่องได 
 

6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานในระดับประถมศึกษา 
 
6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วาสนา  เลิศศิลป (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (พ.ศ.
2540)  ผลการศึกษาพบวา  จํานวนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูขั้นรุนแรง ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  คิดเปนรอยละ 5.51  ปญหาในการเรียนรูของเด็ก     
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ที่พบมากที่สุดเรียงจากมากไปหานอย คือ หมวดพฤติกรรมภาษา  
คณิตศาสตร  การเคลื่อนไหว  เวลาและทิศทาง ผลการเปรียบเทียบปญหาในการเรียนรูของเด็ก     
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ใน  5  หมวดและแยกยอย  25  ดาน จําแนกตามเพศ  อายุและกลุมโรงเรียน
พบวา  ปญหาในการเรียนรูของเด็กชายและเด็กหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  ปญหาในการเรียนรูของเด็กอายุ  6 ป  7  ป  8 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  และ .05  ปญหาในการเรียนรูของเด็กจําแนกตามกลุมโรงเรียน  พบวา เด็กในแตละกลุม
โรงเรียนมีปญหาทางการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดวงแกว  วรรณสังข (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะไทย
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียน  จากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย  
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ผลการวิจัยปรากฏวา  ประสิทธิภาพของชุดการสอนนอทานประกอบภาพพยัญชนะไทย สูงกวา
เกณฑ 95.33 / 82.00  ความสามารถจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
หลังจากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย อยูในระดับดี 
 
6.2  งานวิจัยในตางประเทศ  
 โลบ (Loeb  1957,  อางถึงใน  พูนศรี  อ่ิมประไพ  2530 : 46)  ไดทําการศึกษาคําที่เด็ก
เขาใจ  โดยศึกษากับเด็กเกรด  4 – 6  พบวา  เด็กที่ตางกันทางสติปญญา  ฐานะทางเศรษฐกิจและ
ระดับการศึกษาของบิดามารดามีจํานวนคําศัพทที่เขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  แตสําหรับ
ความแตกตางทางเพศนั้น ไมทําใหเกิดความแตกตางในความเขาใจคําแตอยางใด 
 เบสท (Best  1969 : 3316 – A)  ไดศึกษาความสามารถในการอานโดยใชโปรแกรมการ
ฝกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 2 – 6  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการใชโปรแกรมการ
ฝกมีผลสัมฤทธิ์ในการอานสูงและเห็นวาผลดังกลาวขึ้นอยูกับโปรแกรมการฝกความเขาใจใน
รายละเอียดการใชโปรแกรมการฝกและความเอาใจใสของครูดวย 
 จากผลงานการวิจัยดังกลาว  สรุปไดวา  ปญหาการอานของเด็กที่บกพรองทางการ
เรียนรู เปนปญหาที่สําคัญที่ควรไดรับการแกไขและในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยประสงคจะ
ศึกษาผลการสอนดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการอานคํา
ภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูตอไป 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาผลการสอนดวยวิ ธีการจํ าผ านสายตาจากการใชบัตรภาพเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ครั้งนี้  ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ตัวอยางทีใ่ชศึกษา 
 2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ตัวอยางที่ใชศึกษา 
 ตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้คือ   เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู และปญหาดาน 
การอาน  มีระดับเชาวนปญญาปกติและไมมีความพิการซอน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2           
ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา  2548  โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี    เขต 1  จํานวน  1  คน  ทําประเมินคัดแยกโดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียน
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู   ที่มีความสามารถทางการอานอยูในระดับเปอรเซ็น
ไทลที่      1-10   มีวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1   การสัมภาษณผูปกครองและครูประจําชั้น/ครูประจําวิชา  โดยการเชิญ
ผูปกครองมาพบเพื่อทําการสัมภาษณ  กอนการสัมภาษณใหผูปกครองกรอกแบบการซักประวัติ  
เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กมากที่สุด  การสัมภาษณครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชา  ประเด็น    
ในการสัมภาษณเนนดานการอาน  การเขียน  การสะกดคําและลักษณะลายมือวามีความบกพรอง   
ในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด 

 ขั้นท่ี 2  ทําการประเมนิคัดแยกโดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนสําหรับเดก็ที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู  ของ  ศาสตราจารย ดร.ผดุง   อารยะวญิู  ภาควิชาการศึกษาพเิศษ        
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามขั้นตอนดังนี ้
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  1)  ใชแบบสํารวจเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
   เปนแบบสํารวจโดยใชมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ มีคําถาม  50  ขอ  
ครูผูสอน  เปนผูประเมินเด็กแตละคน  ครูจะตองรูจักและคุนเคยกับเด็กเปนอยางดี  โดยสังเกตเด็ก
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  3  เดือน  เครื่องมือนี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดเทากับ  
.99  มีคาความเที่ยงตรงดี  ใชกับเด็กที่มีอายุ  6 – 12   ป  สํารวจปญหาของเด็กใน  5  ดานใหญ ๆ 
และ  25  ดานยอย     คือ  ภาษา  คณิตศาสตร  เวลาและทิศทาง  การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม   
หลังจากกรอกแบบสํารวจแลวใหนําขอมูลมา Plot  ลงในกราฟเพื่อหา Profile   ของเด็กดังนี้       
หากเสนกราฟตกลงในชองเปอรเซ็นไทลที่ 1 – 3   ตั้งแต   1   ดานยอยข้ึนไปถือวาเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู  แตเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูนี้อาจเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) หรือ
เด็กปญญาออนในระดับเรียนได (EMR) ก็ได  จึงตองทดสอบโดยใชแบบสํารวจในชุดที่  2  คือ 
แบบสํารวจปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานตอไป 
  2)   ใชแบบสํารวจปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดาน 
   เปนแบบสํารวจเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  โดยสํารวจปญหาในการเรียน
ดานการอาน  ซ่ึงประกอบดวยขอยอย  20  ขอ  ใชมาตราสวนประเมินคาตั้งแต  1 – 5   ครูผูสอนเปน
ผูประเมินซึ่งครูผูสอนจะตองรูจักกับเด็กไมนอยกวา  3  เดือน 
 ขั้นท่ี 3   ประเมินความสามารถทางเชาวนปญญา 
   ในกรณีที่เด็กมีความก้ํากึ่งระหวางเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) หรือ     
เด็กปญญาออนในระดับเรียนได (EMR)  จึงจะใชแบบทดสอบความสามารถทางเชาวนปญญา
สําหรับเด็กอายุ  2 – 15  ป  สรางขึ้นโดยฝายจิตวิทยา  ศูนยสุขวิทยาจิต  มีความเชื่อมั่น  90 % 
(กระทรวงสาธารณสุข   2538)  ซ่ึงผูวิจัยไดรับการฝกอบรมมาแลว  ทําการประเมินเพื่อตัดสินวา   
เด็กสมควรเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD) จริง ๆ หรือไม 
 ขั้นท่ี 4   นําเด็กที่ไดรับการประเมินวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่มีปญหา     
ดานการอาน มาเปนตัวอยางในการทําการทดลอง 
 จากการสัมภาษณครูประจําชั้นและผูปกครองพบวาเด็กมีปญหาในการเรียนวิชา
ภาษาไทยเปนอยางมาก  ไมสามารถอานคํา  เขียนคําหรือทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดเลย       
ผลการประเมินความบกพรอง  โดยการใชแบบสํารวจเด็กที่ปญหาทางการเรียนรูของ ศาสตราจารย 
ดร. ผดุง   อารญะวิญู  พบวา  ผลการประเมินเด็กมีความสามารถทางการอานอยูในระดับเปอรเซ็น
ไทลที่  1  เด็กมีปญหาทางการเรียนรูที่มีปญหาดานการอานรุนแรงมาก  จึงไดนํามาเปนกรณีศึกษา 
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน      ไดแก  การสอนอานโดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  
         ตัวแปรตาม       ไดแก  ความสามารถในการอานคําภาษาไทย 
 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  มีดังนี้ 
 3.1  ชุดแบบฝกการอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  ซ่ึงประกอบดวย 
  1)  บัตรภาพ  ขนาด  4 × 6  นิ้ว  สําหรับการออกเสียงเปนคํา  จํานวน  40  ภาพ 
  2)  บัตรคํา  ขนาด  4 × 6  นิ้ว  สําหรับการฝกอานเปนคํา  จํานวน  40  คํา 
  3)  ชุดแบบฝกทักษะ การสอนอานคําภาษาไทย ดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใช
บัตรภาพ  จํานวน  40  ชุด 

3.2  แบบทดสอบความสามารถในการอานคําภาษาไทย  จํานวน  8  ชุด 
 

4.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
 ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการทําการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 
 การสรางชดุการสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบตัรภาพ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  วิชา
ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อศึกษา
วิธีการสอนวัตถุประสงคและจุดมุงหมายในการสอนอานและคําศัพทที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 2.  ศึกษาเอกสาร  ตําราและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอาน  เทคนิค  วิธีการ
ที่ชวยสงเสริมความสามารถในการอานคํา  วิธีการในการสรางบัตรภาพ -บัตรคํา  และแบบฝกใหมี
ความเหมาะสมกับตัวอยางที่ทําการทดลอง  ตลอดจนการปรึกษาผูเชี่ยวชาญในดานการสอน
ภาษาไทย  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กพิเศษและผูเชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่บกพรองทางการ
เรียนรู  ตลอดจนประสบการณในการสอนเด็กพิเศษของตัวผูวิจัยเอง 
 3.  ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ดานการ
อานและการประเมินผลดานการอาน จากหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  เพื่อศึกษาจุดประสงค
และการประเมินผลดานการอาน 
  4.  กําหนดเนื้อหาการฝกโดยการนําคําศัพทมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 – 2   ซ่ึงเปนคําพื้นฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรและเปนคําที่เด็กใชและพบเห็น
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เปนประจําในชีวิตประจําวัน  โดยนําคําเหลานี้มาสรางเปนชุดฝกทักษะการอาน  จํานวน  8  ชุด  
ดังนี้ 
  ชุดที่  1      เร่ือง  อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 
  ชุดที่  2      เร่ือง  ผลไม 
  ชุดที่  3      เร่ือง  สัตว 
  ชุดที่  4      เร่ือง  อุปกรณการเรียน 
  ชุดที่  5      เร่ือง  เครื่องแตงกาย   
  ชุดที่  6      เร่ือง  อาชีพ 
  ชุดที่  7      เร่ือง  กิจกรรมตาง ๆ  
  ชุดที่  8      เร่ือง  สนามเด็กเลน 
 5.  การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการอานเปนคําโดยใชบัตรคํา  บัตรภาพและ
ชุดแบบฝก เพื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมตรงกับสภาพปญหา 
ระดับการเรียนรูและธรรมชาติการเรียนรูของตัวเด็กเอง  เปนคําที่พบบอย ๆ  และเปนคํางาย ๆ  
จากนั้นจึงนําคําพื้นฐานที่เด็กไดเรียนในหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 2  ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  40  คํา  มากําหนดเพื่อทําการฝกจําแนกไดดังนี้ 
  1)  คําที่ประสมดวยสระเดี่ยวไมมีตัวสะกด  จํานวน  2  คํา  ไดแก  ตา  ชมพู   
  2)  คําที่ประสมดวยสระเดี่ยวมีตัวสะกด  จํานวน  19  คํา  ไดแก  ปาก  มะมวง เลน  
มังคุด  ลิง  ชาง  สิงโต  ดินสอ  ยางลบ   กางเกง  รองเทา  ถุงเทา  ชาวนา  อาบน้ํา  กินขาว   ชิงชา    
มาโยก  บอทราย  หอยโหน 
  3)  คําที่ประสมดวยสระผสมไมมีตัวสะกด  จํานวน  5  คํา  ไดแก  มือ  เทา   เตา  
เสื้อ  ตํารวจ   

  4)  คําที่ประสมดวยสระผสมมีตัวสะกด  จํานวน  4  คํา  ไดแก  ทุเรียน  สีเทียน     
เข็มขัด  เรียน   

5) คําที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา  จํานวน  10  คํา  ไดแก  จมูก  กลวย  ปลา  กระเปา  
หนังสือ  ครู  หมอ  พยาบาล  กวาด  มาหมุน   
 6.  กําหนดเกณฑในการใหคะแนนของการสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใช
บัตรภาพ  มีดังนี้ 
  การอานออกเสียงคํา  จํานวน  40  คํา  มีคาเทากับ  40  คะแนน 
  อานออกเสียงคําไดถูกตองชัดเจน  ให   1  คะแนน 
  อานไมไดเลย หรือไมยอมอาน         ให  0   คะแนน 
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  เกณฑการตัดสินการอานในการทําการฝกแตละวัน   เปนการวัดและประเมินการ
อานคํา  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  โดยใชคาพิสัยในการแบงคะแนนออกเปน  2  ระดับ  แลวพิจารณา         
ตามเกณฑ  ดังนี้ 

       3 – 5   คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับด ี
       0 – 2   คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับทีต่องแกไข 

  กรณีที่เด็กอานคําไดต่ํากวา  3  คํา  หรือรอยละ  60  จะตองทําการซอมเสริมเพื่อให
เด็กอานคําได  3  คําขึ้นไปจึงถือวาผานการประเมินในแตละครั้ง 
  เกณฑการตัดสินรวม  เปนการนําคะแนนการอานออกเสียงคําทั้งหมดมารวมกัน        
เปนคะแนนเต็ม  40  คะแนน  โดยใชคาพิสัยในการแบงคะแนนออกเปน  4  ระดับ  แลวพิจารณา
ตามเกณฑ  ดังนี้ 

31 – 40  คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับด ี
21 – 30  คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับปานกลาง 
11 – 20  คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับพอใช 
0  – 10  คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการอานอยูในระดับทีต่องแกไข 

 7.  นําชุดแบบฝกทักษะการอานคําภาษาไทย  ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย
จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําศัพทที่กําหนดกับหลักสูตรสถานศึกษา    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่  1(ป. 1 – ป. 3)  โดยใชสูตร  IOC  ถาคา  IOC                
ของแบบทดสอบขอใดมีคามากกวาหรือเทากับ  0.5  แสดงวาคําศัพทนั้นสามารถใชทดสอบได    
แตถาคา IOC  ต่ํากวา  0.5  ตองนําไปปรับปรุงแกไข  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  +1  เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
   0   เมื่อทานไมแนใจวาคําศพัทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
  -1   เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นไมสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2  
  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสราง
จากผูเชี่ยวชาญใชสูตร  ดังนี้ (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ   2528 : 249) 
    IOC    =    ΣR  
         N 
 เมื่อ  IOC      หมายถึง    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

 ΣR       หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
  N          หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 8.  ปรับปรุงแกไขชุดแบบฝก  ในกรณีที่คําศัพทนั้นมีคาดัชนีนอยกวา  0.5  แลวหา
คําศัพทใหมที่มีลักษณะเดียวกันหรือหมวดคําเดียวกัน  นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหมอีกครั้ง
จนกระทั่งไดคาดัชนีที่เหมาะสมและไดคําศัพทครบตามจํานวน  40  ขอ 

9.  กําหนดรูปแบบ  วิธีการดําเนินกิจกรรมและเวลาในการทํากิจกรรมโดยใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการรับบริการสอนเสริมตามระบบคูปองการศึกษา ที่กําหนดไวในแผน          
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP  ของเด็กเอง 

10.  นําชุดแบบฝกการอานคําภาษาไทยโดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ 
ไปใชจริงกับนักเรียนที่เปนตัวอยางในการศึกษาตอไป 

 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1  แบบแผนการทดลอง 
    การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบบรายกรณี (Single Subject Design)   ผูวิจัย
ดําเนินการทดลองโดยแบงเปนระยะการทดลอง  ดังนี้  

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
 เมื่อ  X    แทน การสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ 
   T1  แทน การทดสอบความสามารถในการอานคํากอนการทดลอง 
   T2  แทน การทดสอบความสามารถในการอานคําหลังการทดลอง 
 5.2  วิธีดําเนินการทดลอง 
    1.  ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการทดลองตามคําชี้แจงในคูมือ     
ใหนักเรียนทราบ 
    2.  ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)  โดยการใหนักเรียนอานคําจาก    
บัตรคํา  จํานวน  40  คําในเวลา  10  วินาทีหากนักเรียนอานไดใหถูก  มีคาเทากับ  1  คะแนน  แตถา
นักเรียนอานไมไดหรือไมยอมอานใหผิด  มีคากับ  0  คะแนนแลวทําการบันทึกผลการอานคําลงใน         
แบบบันทึกเพื่อนําผลไปเปรียบเทียบตอไป 
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    3.  การทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  
เปนระยะเวลา  8  สัปดาห  ทําการทดลองในวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา  15.00 – 15.30 น.  วันละ  30  
นาที  ดวยการดําเนินการตามกระบวนการทดลองอานคําในแตละหมวดคํา  ซ่ึงมีการทดสอบกอน
เรียน และทดสอบหลังเรียนในแตละสัปดาหเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการอาน  โดยจําแนก
กิจกรรมในแตละสัปดาหไดดังนี้ 
    วันจันทร  กิจกรรมทดสอบการอานคําโดยใชคําและบัตรภาพ(ทดสอบกอน
เรียน) 
   * โดยการนําบัตรคําในแตละหมวดคํามาใหเด็กอานภายในเวลา  10  วินาทีตอ  
1  คําและทําการบันทึกผลการอาน  จากนั้นจึงฝกใหเด็กอานคําโดยดูรูปภาพประกอบ 
   วันอังคาร  กิจกรรมการอานคําแลวจับคูภาพกับคํา 
   *  ใหนักเรียนอานคําแตละหมวดคําภายในเวลา  10  วินาทีตอ  1  คําและทําการ
บันทึกผลการอาน  แลวจึงใหเด็กจับคูระหวางภาพกับคําแลวอานคําอีกครั้งหนึ่ง 
   วันพุธ  กิจกรรมการเลือกเติมพยัญชนะทีข่าดหายไปโดยมีภาพจาง 
   *  ใหนักเรียนอานคําแตละหมวดคําภายในเวลา  10  วินาทีตอ  1  คําและทําการ
บันทึกผลการอาน  แลวจึงใหเด็กเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปจากคําโดยมีภาพแสดงสัญลักษณ
แทนตัวพยัญชนะใหถูกตอง  แลวอานคําอีกครั้งหนึ่ง 
   วันพฤหัสบดี  กิจกรรมการเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
   *  ใหนักเรียนอานคําแตละหมวดคําภายในเวลา  10  วินาทีตอ  1  คําและทําการ
บันทึกผลการอาน  แลวจึงใหเด็กเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปจากคําโดยไมมีภาพแสดง
สัญลักษณแทนตัวพยัญชนะใหถูกตอง  แลวอานคําอีกครั้งหนึ่ง 
   วันศุกร  กิจกรรมการทดสอบการอานคําโดยใชคําและบัตรภาพ(ทดสอบหลัง
เรียน) 
   * โดยการนําบัตรคําในแตละหมวดคํามาใหเด็กอานภายในเวลา  10  วินาทีตอ  
1  คําและทําการบันทึกผลการอาน  จากนั้นจึงทบทวนโดย    ใหเด็กอานคําและดูรูปภาพประกอบ 
 ดําเนินการทดลองโดยการใชวิธีการสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใช      
บัตรภาพ  ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเองตามที่กําหนด  ดังนี้ 
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ตารางที่  2   ระยะเวลาการทดลอง 
สัปดาหที ่ คร้ังที่ วัน รายการที่ฝก 

1   หมวดคําเรื่อง  อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 
ตา  ปาก  มือ  เทา  จมูก 

 1 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 2 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 3 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 4 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 5 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

2   หมวดคําเรื่อง  ผลไม  
ทุเรียน  มะมวง  มังคุด  ชมพู  กลวย 

 6 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 7 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 8 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 9 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 10 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

3   หมวดคําเรื่อง  สัตว  
เตา  ลิง  ชาง  สิงโต  ปลา 

 11 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 12 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 13 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 14 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 15 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

4   หมวดคําเรื่อง  อุปกรณการเรียน 
ดินสอ  ยางลบ  กระเปา  หนังสือ  สีเทียน 

 16 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 17 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 18 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 19 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
สัปดาหที ่ คร้ังที่ วัน รายการที่ฝก 

4 20 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

5   หมวดคําเรื่อง  เคร่ืองแตงกาย  
เสื้อ  กางเกง  กระโปรง  ถุงเทา  เข็มขัด 

 21 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 22 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 23 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 24 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 25 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

6   หมวดคําเรื่อง  อาชีพ 
ครู  หมอ  ตํารวจ  ชาวนา  พยาบาล 

 26 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 27 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 28 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 29 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 30 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

7   หมวดคําเรื่อง  กิจกรรมตาง ๆ  
อาบน้ํา   กินขาว  เรียน  เลน  กวาด 

 31 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 32 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 33 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 34 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 35 ศุกร การทดสอบการอานคํา 
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ตารางที่  2  (ตอ) 

สัปดาหที ่ คร้ังที่ วัน รายการที่ฝก 

8   หมวดคําเรื่อง  สนามเด็กเลน 
ชิงชา   มาหมุน   หอยโหน    บอทราย    มาโยก 

 36 จันทร ทดสอบการอานคําโดยใชบัตรคํากับบัตรภาพ 
 37 อังคาร การอานคําและจับคูภาพกับคํา 
 38 พุธ เลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปโดยมีภาพจาง 
 39 พฤหัสบดี การเลือกเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป 
 40 ศุกร การทดสอบการอานคํา 

 4.  ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  ดวยแบบบัตรคําและบันทึกการอานคําชุด
เดียวกับการทดสอบกอนการทดลองและทําการบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกเพื่อนําผลมา
เปรียบเทียบความสามารถทางการอานคําภาษาไทย 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

         6.1   การวิเคราะหขอมูล   
    ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
    1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานคําโดยใชวิธีการสอนอานดวยวิธีการจําผาน

สายตาจากการใชบัตรภาพ กอนและหลังการทดลองในแตละสัปดาห  โดยการหาคาเฉลี่ย            
แลวประเมินระดับความสามารถในการอานคําภาษาไทย 

  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานคําโดยใชวิธีการสอนอานดวยวิธีการจําผาน
สายตาจากการใชบัตรภาพ กอนและหลังการทดลองในภาพรวม  โดยการหาคาเฉลี่ย แลวประเมิน
ระดับความสามารถในการอานคําภาษาไทย 

 6.2   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
          คือ  การหาคาเฉลี่ยรอยละจากคะแนนผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย         
กอนและหลังการใชวิธีการสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ   
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บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายการวิเคราะหเปนที่เขาใจตรงกัน  ผู

วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
X แทน คาเฉลี่ย
D  แทน คาความแตกตางของคะแนน  X  และ  Y
X  แทน คะแนนกอนการทดลอง
Y แทน คะแนนหลังการทดลอง

ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู           

ที่มีปญหาดานการอาน โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  มีผลการวิเคราะหขอมูล นํา
เสนอเปนลําดับตามจุดมุงหมาย ดังนี้

นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน  ที่ไดรับการสอนอานดวยวิธี
การจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ มีความสามารถทางดานการอานคําภาษาไทยสูงขึ้น

การศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู ที่มี
ปญหาดานการอาน โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ ทําการวิเคราะหจากการทดสอบ
โดยใชชุดแบบฝกการอาน  ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่  3   คะแนนความสามารถดานทักษะการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู
โดยวิธีการใชการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ เปรียบเทียบกอนและหลัง             
การทดลอง

หมวดคํา คะแนนกอน
การทดลอง

คะแนนหลัง
การทดลอง

ผลตางของคะแนน
D = Y - X

หมวดคําที่ 1 1 3 2
หมวดคําที่ 2 0 5 5
หมวดคําที่ 3 0 5 5
หมวดคําที่ 4 0 5 5
หมวดคําที่ 5 0 4 4
หมวดคําที่ 6 0 5 5
หมวดคําที่ 7 0 5 5
หมวดคําที่ 8 0 5 5

รวม 1 37 36
คิดเปนรอยละ 2.5 92.5 90.0

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน

แผนภูมิที่  1   แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียน
รูโดยวิธีการใชการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ เปรียบเทียบกอนและหลังการ
ทดลอง
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จากตารางที่  3 และแผนภูมิที่ 1   พบวา  คะแนนการอานคําภาษาไทยของเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู   กอนการใชวิธีการสอนอานดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  
อยูในระดับที่ตองแกไข  คิดเปนรอยละ  2.5  แตภายหลังจากการใชวิธีการจําผานสายตาจากการใช
บัตรภาพแลวมีคะแนนอยูในระดับดี   คิดเปนรอยละ  92.5

ตารางที่  4   คะแนนความสามารถดานทักษะการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  
โดยวิธีการใชการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ เปรียบเทียบความแตกตางทั้ง
สัปดาห

ผลการอานคําในแตละหมวดคําในแตละวัน
สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
หมวดคําที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

ทดสอบกอนเรียน 1 1 1 2 0 0 0 2
จับคูภาพกับคํา 3 5 5 5 5 5 5 5

เติมอักษรที่หายไป มีภาพนํา 5 5 5 5 5 5 5 5
เติมอักษรที่หายไป ไมมีภาพนํา 3 4 5 2 2 3 5 3

ทดสอบหลังเรียน 3 3 5 5 5 5 5 4
คาเฉลี่ย ( X) 3.00 3.60 4.20 3.80 3.40 3.60 4.00 3.80

หมายเหตุ  คะแนนในแตละชุดมี  5  คํา  5  คะแนน

จากตารางที่  4   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทยชวงกอนและหลังการสอนอาน
ดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ ของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  มีคะแนน 
ของแตละชุดอยูในระดับที่ตองแกไขและพบวาหลังจากการทดลองใชวิธีการสอนอานคําภาษาไทย 
ดวยวิธีการตําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ พบวานักเรียนสามารถอานคําไดมากขึ้นในทุกหมวด
คํา  โดยแตละหมวดคํามีคาเฉลี่ยของการอานไดตั้งแต  3  คําขึ้นไปในการทําการทดสอบหลังการ
ทดลองในแตละสัปดาห  แสดงวาเด็กมีความสามารถในการอานอยูในระดับดี
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แผนภูมิที่  2   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู โดยใชวิธีการจําผานสายตา
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่ 1 (อวัยวะตาง ๆ)

   จากแผนภูมิที่  2   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพ     
เขามาชวยเปนสื่อนํา

แผนภูมิที่ 3   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา 
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  2  (ผลไม)

จากแผนภูมิที่  3   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา
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แผนภูมิที่  4   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา 
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  3 (สัตว)

  จากแผนภูมิที่  4   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา

แผนภูมิที่ 5   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา 
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  4  (อุปกรณการเรียน)

จากแผนภูมิที่  5   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา
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แผนภูมิที่  6   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา   
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  5 (เครื่องแตงกาย)

  จากแผนภูมิที่  6   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา

แผนภูมิที่ 7   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา 
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  6  (อาชีพ)

  จากแผนภูมิที่  7   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพ เขา
มาชวยเปนสื่อนํา
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แผนภูมิที่  8   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา  
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  7  (กิจกรรมตาง ๆ )

  จากแผนภูมิที่  8   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา

แผนภูมิที่ 9   ผลการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูโดยใชวิธีการจําผานสายตา 
จากการใชบัตรภาพ  เปรียบเทียบความแตกตางในหมวดคําที่  8  (สนามเด็กเลน)

  จากแผนภูมิที่  9   พบวาทักษะทางการอานคําภาษาไทย สามารถอานไดดีเมื่อมีภาพเขา
มาชวยเปนสื่อนํา
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 2.  แบบบันทึกความสามารถในการอานคําภาษาไทย 
3.  แผนการทดลอง จํานวน   8  แผนการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้  เปนการทดลองแบบเฉพาะรายกรณี (Single Subject Design)           
โดยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  เปนเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ  5  ครั้ง ๆ ละ  
30  นาที  ตั้งแตเวลา  15.00 – 15.30 น.  รวมทั้งสิ้น  40  ครั้ง   โดยมีขั้นตอนการดําเนินการทดลอง  
ดังนี้   
 1.  ขั้นกอนการทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถดานการอานคําภาษาไทย
กอนการทดลอง (Pretest)  โดยใชการอานคําจากบัตรคํา  จํานวน  8  หมวด  รวมทั้งส้ิน  40  คํา  เปน
เวลา  4  วัน ๆ   ละ  10  คํา  
 2.  ขั้นดําเนินการทดลอง  การทดลองครั้งนี้ ใชชุดแบบฝกการอานคําภาษาไทย          
โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลอง
เปนเวลา  8  สัปดาห  สัปดาหละ  5  วัน  วันละ  30  นาที  รวม  40  ครั้ง  ตั้งแตวันที่  25  กรกฎาคม  
2548  ถึงวันที่   16  กันยายน  2548   เวลา  15.00 – 15.30 น.  ตามแผนการสอน  8  แผนและชุดแบบ
ฝกทักษะ  8  ชุด จํานวน  40  ใบงาน 
 3.    ขั้นหลังการทดลอง  ดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 
  3.1  ทําการทดสอบการอานคําภาษาไทย  หลังการทดลอง(Post test)  โดยใช
แบบทดสอบการอานชุดเดิม 
  3.2  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบการอานคําภาษาไทยมาเปรียบเทียบและวิเคราะห
ขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนในดานทักษะ
การอานคําภาษาไทยของเด็ก กอนและหลังการทดลองการสอนอานคําภาษาไทยดวยวิธีการจําผาน
สายตาจากการใชบัตรภาพ  ซ่ึงแยกวิเคราะห ดังนี้ 
 1.  เปรียบเทียบความแตกตางของการอานคําภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพรองใน
การเรียนรู   โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของผลการอานกอนและหลังทําการทดลอง 
 2.  ทําการเปรียบเทียบผลการอานคําภาษาไทย ในแตละหมวดคําที่ทําการทดลองใน     
แตละสัปดาห โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนตามกระบวนการทั้ง  5  ขั้นตอน 
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ชวง
กอนการใชวิธีการสอนอานคําภาษาไทย โดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพอยูในระดับ
ตองแกไข   คิดเปนรอยละ  2.5  และชวงหลังการใชวิธีการสอนอานคําภาษาไทย โดยใชวิธีการจํา
ผานสายตาจากการใชบัตรภาพอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ   92.5 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการสอนดวยวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ชวงหลังการทดลอง 
พบวานักเรียนมีความสามารถในการอานคําภาษาไทยเพิ่มขึ้นกวาเดิมอยูในระดับดี  ดังนี้ 
 หมวดคําที่ 1  ชุด อวัยวะตาง ๆ  พบวา  เดก็สามารถอานคําไดดีเมื่อมีรูปภาพเปนสื่อนํา  
หากเปนคําทีเ่ด็กคุนเคยเดก็ก็จะสามารถอานคํานั้นได 
 หมวดคําที ่ 2  ชุด ผลไม  พบวา  เปนคําที่เด็กมีความคุนเคยและพบไดบอย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  จึงทําใหเด็กสามารถจําคํานั้นไดดีและมหีลักในการจําคือการจําตัวอักษรหลักของคํา
และเมื่อเห็นภาพจึงสามารถทําใหเด็กจําคําไดด ี
 หมวดคําที่ 3  ชุด สัตว  พบวา  เปนคําที่เด็กสนใจเปนพิเศษ จึงสงผลใหเด็กตั้งใจอานคํา
และจําคําดวยวิธีการจําอักษรหลักของคํา 
 หมวดคําที่ 4  ชุด อุปกรณการเรียน  พบวา  แมวาจะเปนคําที่เด็กคุนเคยและพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันก็ตามแตนักเรียนก็ยังมีปญหาในการอานคํา  และเมื่อมีภาพเขามาเปนสื่อนํานักเรียนก็
สามารถอานคําได 
 หมวดคําที ่ 5 ชุด เครื่องแตงกาย พบวา แมวาจะเปนคําที่เด็กคุนเคยและพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันก็ตามแตนกัเรยีนกย็ังมีปญหาในการอานคาํและเมื่อมภีาพเขามาเปนสือ่นํานักเรยีนก็
สามารถอานคําได 
 หมวดคําที่ 6  ชุด อาชีพ  พบวา  เปนคําที่เด็กไมคุนเคยนักและไมไดพบเหน็บอยจึงมี
ปญหาในการอานคาํ แตนักเรียนยังสามารถใชวิธีการจําพยัญชนะหลักของคํามาใชในการจําและ  
อานคําได 
 หมวดคําที่ 7  ชุด  กิจกรรมตาง ๆ  พบวา  เปนคําที่เด็กไมคุนเคยจึงไมสามารถอานคํา   
นั้นได  เมื่อนักเรียนเห็นภาพก็สามารถอานคํานั้นไดและใชวิธีการจําพยัญชนะหลักของคําทําให
นักเรียนสามารถจําคําไดงายขึ้น 
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 หมวดคําที่ 8  ชุด สนามเด็กเลน  พบวา  เปนคําที่เด็กพบเห็นอยูเปนประจําและนักเรียน
ยังคงใชวิธีการจําพยัญชนะหลักของคําทําใหสามารถอานคําไดและเมื่อนําภาพออกไปนักเรียน         
ก็ยังคงอานคําไดเชนเดิม 
 ในการทดลองผูวิจัยไดใชวิธีการใหเด็กฝกอานคําและจํารูปคําโดยใชรูปภาพ  วิธีการให
เด็กไดทํากิจกรรมเติมพยัญชนะหรือตัวอักษรที่ขาดหายไปโดยมีภาพนําทําใหเด็กสามารถเลือก
ตัวอักษรไดถูกตองและสามารถอานคําไดเมื่อนํารูปออกไปในบางครั้งเด็กก็ยังเติมตัวอักษรผิดอันมี
สาเหตุเนื่องมาจากการจํารูปพยัญชนะผิดไปแตอยางไรก็ดีเด็กก็ยังสามารถอานคําได  เด็กมี
ความรูสึกสนุกสนานและมี    ความกลาในการอานคําที่กําหนดใหในการทํากิจกรรมเนื่องจากชุด
แบบฝกมีรูปภาพ  เปนคําที่ไมมีความยากมากจนเกินไปและคําที่ใชทดสอบมีจํานวนนอยจึงสงผล
ใหเด็กมีความกระตือรือรนและ  เกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมเมื่อนักเรียนทําไดและไดรับ
คําชื่นชมจากครูเด็กก็จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถทําไดและนํากลับไปทบทวนที่
บานซึ่งสงผลใหเด็กมีการทบทวนจนสามารถจําคํา  มีความคงทนในการจําคําจนสามารถอานได  
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับยุพา     ยิ้มพงษ (2522 : 44)  กลาววา  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางภาษา
ใหคงทนและสามารถเก็บไปใชในการทบทวนไดดวยตนเอง   
 การสอนอานโดยใชวิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การสอนอานแกเด็กที่อยูในวัยประถมศึกษา  สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในดานการอาน   
ซ่ึงมีปญหาในการจําตัวพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและตัวสะกด  การใชส่ือและอุปกรณตาง ๆ     
เขามาชวยสงเสริมในดานการอาน  บัตรภาพและบัตรคําจึงมีสวนในการสงเสริมการอานของเด็ก
และสามารถกระตุนและเปนแรงจูงใจในการอานใหเด็กอานและจดจําคําไดเพิ่มขึ้น  ภาพจะ                 
เปนเครื่องลอใจ  ชวยในการอาน  ภาพจะเปนแนวชวยบอกเรื่องและเปนที่สนใจใหเด็กอยากอาน  
สอดคลองและสนองความตองการทําใหเด็กอยากอาน  การอานเปนคําโดยมีภาพประกอบ           
ในการชวยอาน    เด็กไดฝกอานคําประกอบภาพเปนการเสริมแรงใหเด็กสนใจ  ทาทายใหอยากอาน
และทําใหเห็นวาการอานนั้นงายและยังเปนวิธีการที่เด็กไดใชความสามารถในการจําตัวอักษรที่อยู
ในคําโดยมีภาพเปนส่ือนําใหจําคํา  การอานจากการจํารูปคําโดยมีรูปเปนตัวช้ีนําเปนผลใหเกิดการ
จําไดดีและเกิดความคงทนในการจํา   
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการของเปยเจต  กลาวคือ  เมื่อเด็กมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกแลว  ไดผลลัพธออกมาก็จะเก็บสะสมผลลัพธนั้นไวในตัว  เมื่อเด็กพบ
เห็นเหตุการณเชนเดิมอีกเด็กก็จะคาดหวังทันทีวา  ผลลัพธควรจะออกมาเหมือนที่เคยเปนมาแลว   
เด็กจะคอย ๆ ประสมประสานความรูใหมกับความรูเกาเขาดวยกัน  เปนประสบการณที่จะกอใหเกิด
ความคิดตาง ๆ  ไปใชในการทําปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราที่เด็กพบครั้งตอ ๆ ไป (Carrol  1964 : 
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118)  การเรียนรูคําใหม ๆ นั้น  ถาหากเด็กเคยมีประสบการณนั้นมากอนแลวถึงแมเด็กจะไมเห็นคํา
นั้น    ทั้งคํา  เด็กก็สามารถจําคํานั้นได  เชน    คําวา    อาหาร    กลวย    มะพราว  เด็กเห็นเพียง      
__าหาร     กล__ย    มะพร__ว    เด็กก็จะเขาใจทันทีวาตัวอะไรหายไปจากคํา  และจากคํากลาว
ของวรรณี    โสมประยูร (2534 : 133)   การสอนอานโดยใชบัตรภาพ-บัตรคํา  จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งใน        การสอนอานแกเด็กที่อยูในวัยประถมศึกษา  สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในดาน
การอาน   ซ่ึงมีปญหาในการจําตัวพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและตัวสะกดจึงจําเปนอยางยิ่งจะตอง
ใชส่ือและอุปกรณตาง ๆ เขามาชวยสงเสริมในดานการอาน  บัตรภาพและบัตรคําจึงมีสวนในการ
สงเสริม    การอานของเด็กและสามารถกระตุนและเปนแรงจูงใจในการอานใหเด็กอานและจดจําคํา
ไดมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนแนวคิดที่ไดจากประสบการณในการปฏิบัติที่ เปนประโยชน          
ตอการจัดการเรียนการสอนและทําการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู ที่มีปญหาดานการอาน   หลังทําการการทดลองสอนอานโดยใชวิธี  การจําผาน
สายตาจากการใชบัตรภาพ  สูงกวากอนการทดลอง  ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางหนึ่งที่ผูเกี่ยวของ 
กับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  จะนําไปใชในการพัฒนาทักษะ
การอานของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  เพื่อใหเด็กไดมีทักษะในการอานคํา
ภาษาไทยไดดีขึ้น  เมื่อเด็กไดฝกจนเกิดความคงทนในการจําคําแลวครูก็จะสามารถสอนทักษะ     
ตาง ๆ  ตอไปได 
 2.  ในขณะที่ทําการทดลองนั้น   ถึงแมวากิจกรรมจะเปนที่นาสนใจของเด็กก็ตาม        
ครูควรคํานึงถึงระยะเวลาในการทํากิจกรรมและควรเตรียมความพรอมของเด็กเสียกอน  เนื่องจาก
เปนเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเด็กไดทํากิจกรรมอิสระ  ดังนั้นครูจึงควรใหเด็กไดพักผอน
และมีความพรอมในการฝกเสียกอนจึงลงมือทําการฝก 
 3.  ในการจัดส่ิงแวดลอมขณะสอน หากมีบุคคลอื่นที่มิใชกลุมเด็กที่ตองมาทําการ     
สอนเสริมจะทําใหเกิดการรบกวนและขาดสมาธิในการฝก  ดังนั้นในการทําการฝกควรคํานึงถึง
สถานที่ควรมีความเปนสวนตัวไมใหมีบุคคลอื่นเขามารบกวนในขณะที่ทําการฝก 
 4.  การจัดประสบการณควรกระตุนใหเด็กไดคิดและกระตุนใหเด็กไดใชความพยายาม
ในการอานและจําเปนคําใหมาก 
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 5.  จากผลการทดลองพบวา  เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  หลังทําการสอนอานโดยใช
วิธีการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ  มีความสามารถในการอานคําภาษาไทยเพิ่มขึ้น  ดังนั้น   
ครูสามารถนํากิจกรรมนี้มาใชในการสอนการอานคําใหกับเด็กที่บกพรองดานอื่น ๆ ที่มีปญหา     
ในการอานคําดวย   เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางการอานซึ่งจะทําใหเด็กมีความสามารถใน       
การอานเพิ่มขึ้น 
  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ผลการทดลองครั้งนี้เปนแนวทางใหผูที่สนใจในการเรียนการสอนของเด็กที่
บกพรองทางการเรียนรู   ไดศึกษาองคประกอบอื่น  ๆ  เพื่อสงผลใหการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการอานของเด็กใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  การทดลองครั้งนี้  ผูทดลองไดทดลองสอนอานคําภาษาไทยโดยใชวิธีการจําผาน
สายตาจากการใชบัตรภาพกับเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2             
เปนกรณีศึกษา  ควรมีการทดลองหรือวิจัยกับเด็กในระดับชั้นอื่น ๆ   ดวย 
 3.  ควรมีการศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทย ของเด็กที่บกพรองทางการ
เรียนรู  โดยใชวิธีการหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  เชน  การใชคําคลองจอง  เกม  สํานวน-สุภาษิต  หรือ
โดมิโนคําศัพท  เปนตน  
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ภาคผนวก  ก 
แบบบันทึกผลการสอนดวยวธีิการจําผานสายตาจากการใชบัตรภาพ   

เพื่อเพิ่มความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กท่ีบกพรองทางการเรียนรู 
- ตารางคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  ที่ตรวจสอบคําศัพท

ภาษาไทย 
- ตารางแสดงคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  โดยใชดรรชนีความสอดคลองระหวางคําที่

ใชทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ 
- แผนการทดลอง 
- แบบบันทึกการอานคําภาษาไทย 
- แบบบันทึกสรุปผลการอานคําภาษาไทยกอนและหลังการทดลอง 
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 แบบประเมินคําศัพทภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

คําชี้แจง 
1.  แบบประเมินคําศัพทภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ฉบับนี้  ประกอบดวยคําศัพททั้งหมด  

40 คํา  จําแนกตามหมวดหมูของคําศัพท  หมวดคําละ  5  คํา  ดังนี้ 
  ชุดที่  1      เรื่อง  อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 
  ชุดที่  2      เรื่อง  ผลไม 
  ชุดที่  3      เรื่อง  สัตว 
  ชุดที่  4      เรื่อง  อุปกรณการเรียน 
  ชุดที่  5      เรื่อง  เครื่องแตงกาย   
  ชุดที่  6      เรื่อง  อาชีพ 
  ชุดที่  7      เรื่อง  กิจกรรมตาง ๆ  
  ชุดที่  8      เรื่อง  สนามเด็กเลน 

      2.  เกณฑการประเมินคุณภาพคําศัพท มีดังนี้ 
                      +1  เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
                          0  เมื่อทานไมแนใจวาคําศัพทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
                        -1  เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นไมสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 

 3.  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองคุณภาพของคําที่กําหนดให 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายจุมพล    บุญฉ่ํา) 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินคําศัพทภาษาไทย 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยผูเชี่ยวชาญ 

คนที่    1    2     3 :……………………………………….……………………….………………………………… 
ตําแหนง : ..........................................................................  โรงเรียน : .....................................................................  
คําอธิบาย  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองคุณภาพของคําที่กําหนดให 
เกณฑการใหคะแนน   มีดังนี้ 
                                         +1  เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
                                           0  เมื่อทานไมแนใจวาคําศัพทนั้นสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 
                                         -1  เมื่อทานแนใจวาคําศัพทนั้นไมสามารถใชไดกับเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - 2 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ลําดับท่ี คํา 
+1 0 -1 

ลําดับท่ี คํา 
+1 0 -1 

1 ตา    21 เสื้อ    
2 ปาก    22 กางเกง    
3 มือ    23 ถุงเทา    
4 เทา    24 เข็มชัด    
5 จมูก    25 รองเทา    
6 ทุเรียน    26 ครู    
7 มะมวง    27 หมอ    
8 มังคุด     28 ตํารวจ    
9 ชมพู    29 ชาวนา    

10 กลวย    30 พยาบาล    
11 เตา    31 อาบน้ํา    
12 ลิง    32 กินขาว    
13 ชาง    33 เรียน    
14 สิงโต    34 เลน    
15 ปลา    35 กวาด    
16 ดินสอ    36 ชิงชา    
17 ยางลบ    37 มาหมุน    
18 สีเทียน    38 บอทราย    
19 กระเปา    39 หอยโหน    
20 หนังสือ    40 มาโยก    

คําที่ตองแกไข  1 :............................... เปน ................................     2 :............................... เปน ........................... 
                         3 :............................... เปน ................................      4 :............................... เปน ........................... 
                         5 :............................... เปน ................................      6 :............................... เปน ........................... 
                         7 :............................... เปน ................................      8 :............................... เปน ........................... 
                         9 :................................เปน ................................     10 :............................. เปน .......................... 
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แบบตรวจสอบรายการคําศัพทภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   โดยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย 3 ทาน  
ผูเช่ียวชาญ คําที่ คํา 

1 2 3 
Σ R IOC ผล 

1 ตา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
2 ปาก +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
3 มือ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
4 เทา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
5 จมูก +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
6 ทุเรียน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
7 มะมวง +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
8 มังคุด +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
9 ชมพู +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 

10 กลวย +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
11 เตา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
12 ลิง +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
13 ชาง +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
14 สิงโต +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
15 ปลา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
16 ดินสอ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
17 ยางลบ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
18 สีเทียน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
19 กระเปา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
20 หนังสือ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
21 เส้ือ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
22 กางเกง +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
23 ถุงเทา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
24 เข็มชัด +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
25 รองเทา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
26 ครู +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
27 หมอ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
28 ตํารวจ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
29 ชาวนา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
30 พยาบาล +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
31 อาบน้าํ +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
32 กินขาว +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
33 เรียน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
34 เลน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
35 กวาด +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
36 ชิงชา +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
37 มาหมุน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
38 บอทราย +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
39 หอยโหน +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 
40 มาโยก +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 

ผูเช่ียวชาญที่ทําการตรวจสอบ  ผูเช่ียวชาญ 1 ;  นายอัครวัฒน   เขจรแข           ตําแหนง ครู  อนัอับ คศ.2  (อาจารย 2  ระดับ 7)  โรงเรียนวดัวังน้ําเย็น 
                                 ผูเช่ียวชาญ 2 ;  นางกัณธริา  แกวแกมทอง       ตําแหนง ครู  อนัอับ คศ.2  (อาจารย 2  ระดบั 7)  โรงเรียนวัดวังน้ําเยน็ 
                                                  ผูเช่ียวชาญ 3 ;  นางนิตยา   เนตรอนงค             ตําแหนง ครู  อนัอับ คศ.2  (อาจารย 2  ระดบั 7)  โรงเรียนวัดวังน้ําเยน็ 
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แผนการทดลองที่ :  1              วันที่ :      25 – 29  กรกฎาคม  2548                           เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   อวัยวะตาง ๆ  
เนื้อหา :  รางกายของคนเรานั้นประกอบไปดวยสวนตาง ๆ มากมาย  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  มือ  ตา  จมูก  ปาก  เทา  ไดถูกตอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกายวามีอะไรบางและมีหนาที่อยางไร 
 ขั้นสอน 
 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
  ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 
               ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 1/1 – 1/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  อวัยวะตาง ๆ  
 2.  บัตรคํา  หมวด  อวัยวะตาง ๆ 
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ ชุดที่  1  เรื่อง อวัยวะตาง ๆ 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  2                                        วันที่ :     1 - 5  สิงหาคม  2548                                เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   ผลไม 
เนื้อหา :  ผลไมมีมากมายหลายชนิดและมีประโยชนตอรางกายมาย  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  ชมพู  มะมวง  ทุเรียน  มังคุด  กลวย  ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวผลไมที่บานของนักเรียนวามีอะไรบางและมีรสชาติอยางไร นักเรียน

ชอบกินผลไมอะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 
 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 2/1 – 2/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  ผลไม  
 2.  บัตรคํา  หมวด  ผลไม  
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ  ชุดที่  2    เรื่อง ผลไม  

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  3                                      วันที่ :         8 - 12  สิงหาคม  2548                           เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   สัตว  
เนื้อหา :  สัตวมีมากมายหลายประเภท  สัตวบก  สัตวน้ํา  สัตวปา เปนตน 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  เตา  ลิง  ชาง  สิงโต  ปลา  ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของนักเรียนหรือสัตวที่นักเรียนเคยพบเห็นหรือรูจักวามี

อะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 3/1 – 3/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  สัตว 
 2.  บัตรคํา  หมวด  สัตว 
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ   ชุดที่  3  เรื่อง สัตว  

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  4                                        วันที่ :    15 - 19  สิงหาคม  2548                             เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   อุปกรณการเรียน  
เนื้อหา :  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเรียนของนักเรียนมีมากมายหลายอยาง 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  ดินสอ  ยางลบ  หนังสือ  สีเทียน  กระเปา ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับของใชที่นักเรียนนํามาเรียนวามีอะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 4/1 – 4/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  อุปกรณการเรียน  
 2.  บัตรคํา  หมวด  อุปกรณการเรียน  
 3. ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ ชุดที่ 4 เรื่อง อุปกรณการเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  5                                     วันที่ :     22 - 26  สิงหาคม  2548                               เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   เครื่องแตงกาย  
เนื้อหา :  นักเรียนผูชายและผูหญิงมีการแตงกายที่แตกตางกัน 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  เสื้อ  กางเกง  ถุงเทา  รองเทา  เข็มขัด  ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของนักเรียนวามีอะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 5/1 – 5/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  เครื่องแตงกาย  
 2.  บัตรคํา  หมวด  เครื่องแตงกาย  
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ  ชุดที่  5 เรื่อง เครื่องแตงกาย 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

85

แผนการทดลองที่ :  6                                วันที่ :         29 สิงหาคม  - 2  กันยายน  2548                 เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   อาชีพ  
เนื้อหา :  อาชีพของคนไทยมีอาชีพตาง ๆ มากมาย  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  มือ  ครู  หมอ  พยาบาล  ชาวนา  ตํารวจ  ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอนาคตของนักเรียนวาอยากทํางานอะไรหรืออยากเปนอะไร 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 6/1 – 6/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  อาชีพ 
 2.  บัตรคํา  หมวด  อาชีพ 
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ  ชุดที่  6  เรื่อง  อาชีพ 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  7                                  วันที่ :        5 - 9  กันยายน  2548                                   เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรมตาง ๆ  
เนื้อหา :  ในแตละวันของนักเรียนนั้นตองมีการทํากิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา  คือ  กินขาว  เลน  เรียน  กวาด  อาบนํ้า  ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนไดทําในแตละวันวามีอะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 7/1 – 7/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  กิจกรรมตาง ๆ   
 2.  บัตรคํา  หมวด  กิจกรรมตาง ๆ   
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ  ชุดที่  7  เรื่อง กิจกรรมตาง ๆ   

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แผนการทดลองที่ :  8                                      วันที่ :   12 - 16  กันยายน  2548                                เวลา :  30  นาที 
ชื่อกิจกรรม :   สนามเด็กเลน  
เนื้อหา :  ในสนามเด็กเลนจะมีของเลนตาง ๆ มากมาย  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   
 สามารถอานคําที่กําหนดให 5 คํา คือ  หอยโหน บอทราย  มาโยก  ชิงชา  มาหมุน ไดถูกตอง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนํา   
 1.  ครูกลาวคําทักทายกับนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาตาง ๆ  
 2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสนามเด็กเลนที่เคยพบเห็นวามีเครื่องเลนอะไรบาง 
 ขั้นสอน 

 3.  ครูนําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา บันทึกผลการ
อานลงในแบบบันทึกกอนการทดลอง (Pretest) 
 4.  ครูนําบัตรภาพใหนักเรียนบอกชื่อภาพที่นักเรียนเห็น 
 5.  ครูนําบัตรคําใหเด็กอานออกเสียงและนําบัตรภาพมาวางคูกันใหนักเรียนอานคํานั้นอีกครั้งหนึ่ง  
หากนักเรียนอานไมไดครูอานใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม 
 6.  ใหนักเรียนอานออกเสียงดวยตนเอง 
 ขั้นสรุป   
 7.  ใหนักเรียนฝกอานคําทีละคํา 
 8.  ใหนักเรียนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง 

 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
 9.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในชุดแบบฝก  ชุดที่ 8/1 – 8/5 ตามที่กําหนดไวในตารางการฝกโดยครู
นําบัตรคํา  5  คํา  ใหนักเรียนอานภายในเวลาที่กําหนด คือ  10  วินาทีตอ  1 คํา  บันทึกผลการอานลงในแบบ
บันทึกหลังการทดลอง (Posttest) 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  บัตรภาพ หมวด  สนามเด็กเลน  
 2.  บัตรคํา  หมวด  สนามเด็กเลน  
 3.  ชุดแบบฝกการอานคําดวยวิธีการจําทางสายตาจากการใชบัตรภาพ ชุดที่  8  เรื่อง สนามเด็กเลน 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและการประเมินผล เกณฑการประเมิน 

1. การสังเกตความสนใจในการอาน 
2. การทดสอบการอานเปนคํา 
3. การตรวจผลงาน 

1. อานไดถูกตอง   ให 1 คะแนน 
2. อานผิดหรือไมอาน   ให 0 คะแนน 
3. ทําไดให    ทําไมไดให  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ; อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ).......................... 

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1คืออานไดถูกตองชัดเจน  

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; ..........25 - 29  กรกฎาคม  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 ตา      
2 ปาก      
3 มือ      
4 เทา      
5 จมูก      

รวมคําที่อานได 1 3 5 3 3 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                  (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  11  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ; ผลไม 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; ..........1 - 5  สิงหาคม  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 มะมวง      
2 ชมพู      
3 มังคุด      
4 ทุเรียน      
5 กลวย      

รวมคําที่อานได 1 5 5 4 3 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                    (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  22  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ; สัตวตาง ๆ  
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน  

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; ..........8 - 12  สิงหาคม  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 เตา      
2 ลิง      
3 ชาง      
4 สิงโต      
5 ปลา      

รวมคําที่อานได 1 5 5 5 5 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร 
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                 (นายจุมพล   บุญฉํ่า) 
 

RReeccoorrdd  33  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ; อุปกรณการเรียน 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; .......... 15 - 19  สิงหาคม  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 ดินสอ      
2 ยางลบ      
3 สีเทียน      
4 กระเปา      
5 หนังสือ      

รวมคําที่อานได 2 5 5 2 5 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร 
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                          (นายจุมพล   บุญฉํ่า) 
 

RReeccoorrdd  44  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ;    เคร่ืองแตงกาย 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจงคําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ ;; .......... 22 - 26  สิงหาคม  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 เสื้อ      
2 กางเกง      
3 ถุงเทา      
4 เข็มขัด      
5 รองเทา      

รวมคําที่อานได 0 5 5 2 5 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                   (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  55  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ;    อาชพี 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; .......... 29  สิงหาคม  - 2  กันยายน  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 ครู      
2 หมอ      
3 ตํารวจ      
4 ชาวนา      
5 พยาบาล      

รวมคําที่อานได 0 5 5 3 5 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                  (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  66  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ;     กิจกรรมตาง ๆ  
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; ..........5 - 9  กันยายน  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 อาบน้ํา      
2 กินขาว      
3 เรียน      
4 เลน      
5 กวาด      

รวมคําที่อานได 0 5 5 5 3 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา  ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                  (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  77  
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แบบบันทึกการอานคําภาษาไทยดวยวิธีการ “จําผานสายตา จากการใชบัตรภาพ” 
เร่ือง ;     สนามเด็กเลน 
ชื่อ ;..............เด็กชายสิทธิพนัธ     ใจเกลีย้ง......(นามสมมติ)..........................  

คําชี้แจง    ใหอาจารยผูทําการสอน ใสเครื่องหมาย   หรือ   เพื่อบันทึกผลการอานออกเสียงของ  
นักเรียนลงในชอง  ตามระดับคุณภาพที่กําหนด 

    มีคาเทากับ  0   คือ  อานไมไดเลย อานผิดหรือไมอาน 
     มีคาเทากับ  1   คือ  อานไดถูกตองชัดเจน 

ผลการทดสอบการอานคําภาษาไทย 
วันที่ทดสอบ ; .......... 12 - 16  กันยายน  2548.......................... 
 

ผลการอานคํา คําที่ คําอาน 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

1 ชิงชา      
2 มาหมุน      
3 บอทราย      
4 มาโยก      
5 หอยโหน      

รวมคําที่อานได 1 3 5 5 4 
 
การทดสอบกอนการทดลอง Pre-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันจันทร  
การทดสอบหลังการทดลอง Post-test    

ใหผูทดสอบทําการทดสอบการอานคําในวันศุกร 
 
หมายเหตุ   ในการทดสอบหลังการทดลอง  นักเรียนจะตองอานถูกตองรอยละ 60 หรือ อานถูก 3 คํา    ขึ้นไป
จึงจะถือวาผาน  แตถาไมผานเกณฑที่กําหนดใหทําการสอนซ้ําอีกครั้งแลวจึงทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 

  
ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูทําการทดลอง / ทดสอบ 

                                                                   (นายจุมพล   บุญฉ่ํา) 
 

RReeccoorrdd  88  

แบบสรุปผลการอานคําภาษาไทย 
ดวยวิธี “การจําผานสายตา จากการใชบตัรภาพ” 
ของ ;…… .......เด็กชายสิทธิพันธ     ใจเกลี้ยง......(นามสมมติ)...........................  

SSuummmmaarryy..  11  
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สรุปผลการอาน   
กอนทดลอง [Pre-test] และ หลังทดลอง [Post-test]  

 

ระดับคุณภาพการอาน คําที่ คําอาน 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

หมายเหตุ 

1 ตา   Pre test    18 – 20 ก.ค. 2548 
2 ปาก   Post test   19-22  ก.ย. 2548 
3 มือ    
4 เทา    
5 จมูก    
6 ทุเรียน    
7 มะมวง    
8 มังคุด     
9 ชมพู    
10 กลวย    
11 เตา    
12 ลิง    
13 ชาง    
14 สิงโต    
15 ปลา    
16 ดินสอ    
17 ยางลบ    
18 สีเทียน    
19 กระเปา    
20 หนังสือ    

 

                       ลงชื่อ....................................................................อาจารยผูทําการสอน / ทดสอบ    
แบบสรุปผลการอานคําภาษาไทย 
ดวยวิธี “การจําผานสายตา จากการใชบตัรภาพ” 
ของ ;…… .......เด็กชายสิทธิพันธ     ใจเกลี้ยง......(นามสมมติ)...........................  

SSuummmmaarryy..  22  
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สรุปผลการอาน   
กอนทดลอง [Pre-test] และ หลังทดลอง [Post-test]  

ระดับคุณภาพการอาน คําที่ คําอาน 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

หมายเหตุ 

21 เสื้อ   Pre test    18 – 20 ก.ค. 2548 
22 กางเกง   Post test   19-22  ก.ย. 2548 
23 ถุงเทา    
24 เข็มขัด    
25 รองเทา    
26 ครู    
27 หมอ    
28 ตํารวจ    
29 ชาวนา    
30 พยาบาล    
31 อาบน้ํา    
32 กินขาว    
33 เรียน    
34 เลน    
35 กวาด    
36 ชิงชา    
37 มาหมุน    
38 บอทราย    
39 หอยโหน    
40 มาโยก    

รวมคําอานได 1 37  
  
                                              ลงชื่อ.....................................................................อาจารยผูทําการสอน / ทดสอบ 
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ภาคผนวก  ข 
แบบประเมินความบกพรองทางการเรียนรู 

- แบบประเมินความบกพรองทางการเรียนรู ของศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- ลักษณะ Profile เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ของ ศาสตราจารย ดร.ผดุง         

อารยะวิญู 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล  นายจุมพล  บุญฉ่ํา 
วันเดือนป เกดิ 1  ธันวาคม  2513 
ที่อยู    31/1 หมู 7  ตําบลไมตรา  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

13190 
ที่ทํางาน  โรงเรียนระยองปญญานุกูล  114  หมู 1  ตําบลบานแลง  อําเภอเมือง  

จังหวัดระยอง  21000   
   โทรศัพท  0-3861-2638    โทรสาร  0-3880-2359 
ประวัติการศกึษา  
         พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต   
  วิชาเอกการศึกษาพิเศษ  สาขาการสอนเด็กที่บกพรองทางสติปญญา 
  วิชาโทศิลปะ  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
          พ.ศ. 2546 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการทํางาน   
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