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The objective of this study was to compare the reading ability with non- corresponding
final consonants in Mae Kon of children with learning disability before and after using
consonants in color.
The samples were three students with learning disability, Grade 6 in first semester of the
2013 academic year, at Piboonprachasan School,Dindang, Bangkok. They were drawn into the
study by purposive sampling.
The results found were :
First student, before the experiment, he read correctly 6 words from 22 words, it was
estimated to be 27.27 percent. After the experiment, he read correctly 22 words from 22 words,it
was estimated to be 100 percent.
Second student, before the experiment, he read correctly 6 words from 22 words, it was
estimated to be 27.27 percent. After the experiment, he read correctly 18 words from 22 words, it
was estimated to be 81.81 percent.
Third student, before the experiment, she read correctly 7 words from 22 words, it was
estimated to be 31.81 percent. After the experiment, she read correctly 20 words from 22 words, it
was estimated to be 90.90 percent.

________________________________________________________________________________
Department of Psychology and Guidance Graduate School, Silpakorn University
Student’s Signature ……………………….....
Academic Year 2014
Thesis Advisors’ Signature 1………………………….….……….2…………..…………………………..

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการทาวิทยานิพ นธ์ หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมทรัพ ย์ สุขอนันต์ อาจารย์ที่ปรึก ษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการทาวิท ยานิพ นธ์ร่วม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิรัชรินทร์ ชานาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ดร.กมล โพธิเย็น ประธานกรรมการ
สอบและคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา สั่งสอนและให้
ความรู้ ข้อคิด อีกทั้งความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ที่อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูล
ขอขอบคุณ นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ และนางสาวบังอร พ้นภัยพาล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความ
อนุเคราะห์ใ นการตรวจเครื่องมือในการทาวิจัย ครั้งนี้ รวมถึงเพื่ อนนัก ศึก ษาปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษทุกท่าน ที่ได้มอบน้าใจและความเป็นกัลยาณมิตร
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา และครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่ผู้วิจัย
อย่างดียิ่งตลอดมา

ฉ

สารบัญ
หน้า
ง
จ
ฉ
ญ
ฎ

บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................
สารบัญตาราง ............................................................................................................................
สารบัญแผนภูมิ………………………………………………………………………………..
บทที่
1 บทนา ............................................................................................................................. 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ................................................................ 1
คาถามของการวิจัย……………………………………………………………… 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...................................................................................... 5
สมมติฐานของการวิจัย .......................................................................................... 5
ขอบเขตของการวิจัย .............................................................................................. 6
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย .......................................................................... 6
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ........................................................................... 6
นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................... 6
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ................................................................................ 7
2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................ 8
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ................................... 9
ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ............................. 9
สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้................................................ 11
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ .................................. 13
ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ .................................. 15
การประเมินและคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ................ 17
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ............. 20
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ............................................................................. 23
ความหมายของการอ่าน .......................................................................... 23
ประเภทของการอ่าน ............................................................................... 24
การอ่านออกเสียงภาษาไทย .................................................................... 25
ช

บทที่...........................................................................................................................................
การฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ...............................................................
ความสาคัญของการอ่านออกเสียง ..........................................................
การสอนอ่านเป็นคา ................................................................................
การใช้สีในการช่วยสอนการอ่าน...............................................................................
อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา.................................................................
จิตวิทยาในการใช้สี.................................................................................
ลักษณะและสัญลักษณ์ของสี.................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านโดยใช้สีกาหนดตัวพยัญชนะ.....................................
3 วิธีดาเนินการวิจัย ...........................................................................................................
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................
ตัวแปรที่ศึกษา .........................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า .........................................................................
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ................................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ...........................................................................................
การวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................
4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………...…
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล…………………………………………………………....
5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ………………………………………
สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………………..
อภิปรายผลการวิจัย……………………………………………………………....

หน้า
26
27
30
37
37
39
42
43
46
46
49
51
51
56
59
60
61
69
70
70

ข้อสังเกตที่พบในงานวิจัย………………………………………………………

73

ข้อเสนอแนะในการวิจัย………………………………………………….……..

74

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป…………………………………………..

75

รายการอ้างอิง………………………………….…………………………….…………….....

76

ภาคผนวก……………………………………………………………..……………………..

81

ภาคผนวก ก แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับการทดสอบ ก่อน – หลัง…………………….……………………
ซ

82

บทที่

หน้า
ภาคผนวก ข แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
ในแต่ละตัวพยัญชนะ………………………………………………..…….

86

ภาคผนวก ค แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)…………………………………… 93
ประวัติผู้วิจัย………………………………………………………………………………….. 121

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1

แผนการจัดการเรียนรู้…………………………………………….………… 54

2

แบบแผนการทดลอง……………………………………………….………. 56

3

แผนการทดลองเรื่องการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
มาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้……………………………...………. 57

4

คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา
มาตราของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนด
พยัญชนะ…………………………………………………………... 61

5

คะแนนความสามารถในการอ่านคา เมื่อทาการทดสอบพยัญชนะแต่ละตัวก่อน
และหลังทาการสอนในแต่ละชั่วโมงของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงตามมาตรา………................................................................ 64

ญ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2

3

4

5

6

7

8

หน้า
กรอบแนวคิดการวิจัย.................................................................................... 45
คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ก่อนสอนและหลังสอน คนที่ 1.............................................................. 62
คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ก่อนสอนและหลังสอน คนที่ 2……………………………………………..…. 63
คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ก่อนสอนและหลังสอน คนที่ 3……………………………………………..…. 63
คะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนสอนและหลังสอน
ในแต่ละตัวพยัญชนะที่ทาการสอนในแต่ละชั่วโมง ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะใน
มาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คนที่ 1…………………..……… 65
แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนสอนและหลังสอน
ในแต่ละตัวพยัญชนะที่ทาการสอนในแต่ละชั่วโมง ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คนที่ 2…………………………...…… 66
แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนสอนและหลังสอน
ในแต่ละตัวพยัญชนะที่ทาการสอนในแต่ละชั่วโมง ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คนที่ 3……………………..……… 66
คะแนนความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงมาตราของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สี
กาหนดพยัญชนะ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนทั้ง 3 คน……... 67

ฎ

แผนภูมิที่
9

หน้า
คะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนและหลังการทดลอง
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ในมาตราตัวสะกด แม่ กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนทั้ง 3 คน…..

ฏ

68

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การอ่านเป็นทักษะที่สาคัญทักษะหนึ่ง เป็นการรับรู้ความหมาย และเข้าใจความหมายจาก
สารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การเรียนรู้ และฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่านเป็นเหมือนการคิด
ติดอาวุธทางปัญญา และสร้างความเข้มแข็งในการดารงชีวิต นอกจากนั้นการอ่านยังเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ แม้ไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงแต่ก็ทาให้ผู้ที่ได้อ่านมากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
สิ่งต่างๆได้ดียิ่ง ขึ้น การอ่า นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคนโดยเฉพาะนัก เรียนและนัก ศึก ษาเพราะ
ความสาเร็จ และสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถทางการอ่านของผู้เรียนเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ผู้ที่ มี พื้ นฐานการอ่า นดีย่ อมมีโอกาสที่จะศึก ษาหาความรู้ใ นชั้นสูงๆ ต่อไป (อวยพร
พานิช, 2550: 138-139) การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นต้องฝึกฝนเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึก ความเข้าใจ ของตนเองออกมา ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกวิชาต้อง
อาศัย การอ่าน นักเรียนที่ มีพื้ นฐานทัก ษะด้านการอ่านจะส่งผลดีต่อการรับรู้ข่าวสาร แสวงหา
ความรู้และศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการ
พูดและการเขียน ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับสูงต่อไป
ดั ง นั้ น การอ่ า นจึ ง มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมจนถึ ง
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตามปัจจุบันในระบบการศึกษาของไทยมีข้อมูลพบว่า (มติชน, 2556) ในการ
คัดกรองเด็กชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6

มีเด็กอ่านหนังสือไม่ออก 3.2

หมื่นคน สานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยนายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยถึงความคืบหน้าหลังจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานได้ ม อบหมายให้ โ รงเรี ย นทั่ ว ประเทศคั ด กรองนั ก เรี ย นที่ อ่ า นไม่ อ อกในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
มายั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง การคั ด กรองเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน การอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารทาให้
สถานการศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ว่าขณะนี้มีเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ 80 เขต
1
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จากทั้งหมด 183 เขต ได้ส่งผลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านมายัง สพฐ. แล้ว พบว่าใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนนักเรียนที่ยังอ่านไม่ได้ ประมาณร้อนละ 8 หรือประมาณ
64,000 คน จากจานวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 800,000 คน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 อ่านไม่ได้ร้อยละ 4 หรือประมาณ 32,000 คน จากจานวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 800,000
คน ส่วนนักเรียนที่อยู่ในระดับดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 56 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติหรือสูงกว่า
ปกติ แต่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการกระทากับข้อมูลเกิดจากปัญหาของสมองหรือ
ระบบประสาทส่วนกลางในลักษณะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถของเด็กในการที่จะจัดการ
กั บ ข้ อ มู ล เก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ใ นความทรงจ า หรื อ ดึ ง ข้ อ มู ล ออกมาใช้ หรื อ น าออกมาผลิ ต เป็ น
ผลงานใหม่ ทั้งนี้พบว่าปัญหาทางด้านการอ่านเป็นประเภทของความบกพร่องในการเรียนรู้ที่พบ
บ่อยที่สุด ประมาณร้อยละ 80 รองลงมาคือปัญหาทางด้านการเขียน และปัญหาด้านคณิตศาสตร์
(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544: 4) ปัญหาด้านการอ่านซึ่งเป็นความบกพร่องที่พบมากที่สุด เด็กจะมี
ปัญหาด้านการอ่าน เช่น ไม่สามารถอ่านสะกดคาได้ อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จาคาที่เพิ่ งอ่านมา
ไม่ได้ บางรายมีปัญหาในการแยกแยะตัวอักษร เป็นต้น
การอ่านออกเสียงเป็นประเภทหนึ่งของการอ่านที่ครูฝึกให้นักเรียนเรียนเป็นอันดับแรกการ
อ่านในระยะเริ่มแรกนี้ การอ่านออกเสียงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็น และเด็กก็นิยมอ่านออกเสียงเพราะ
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ตนมีความก้าวหน้าในการอ่าน เด็กจะได้รับการเสริมแรงและได้รับความ
พอใจในส่วนตัวของเด็กด้วย (ประเทิน มหาขันธ์, 2533: 207) ในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
หรือการพูดก็ตาม ถ้าออกเสียงผิดพลาดไม่ชัดเจนเป็นประจาแล้ว จะทาให้เสียบุคลิกภาพผู้ฟังก็เกิด
ความราคาญ ทั้งยังเกิดผลเสียในด้านการสื่อความหมาย อาจทาให้เข้าใจผิดไปได้ เช่น รัก กับ ลัก
ฟัน กับ ควัน มีความหมายต่างกันมาก ถ้าใช้ผิดก็ทาให้เข้าใจผิดได้ (ดุษฎีพร ชานิโรคศานต์, 2533:
7) ครูจึงควรแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงของเด็ก เพื่อเป็นการขจัดปัญหาตั้งแต่ ระยะ
เริ่มต้นก่อนจะติดเป็นนิสัย และยังเป็นการวางรากฐานการพูดภาษาไทยอันเป็นภาษาประจาชาติให้
ถูกต้องด้วย

3
การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากงานวิจัยทางการศึกษา
พบว่า หากครูนาหลักการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสมไปใช้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ อย่างเต็มที่โดย
หลักการทั่วไป คือ สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุด สอนจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยไปหาสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ให้โอกาส
เด็ก ได้ มี โ อกาสเลือ กเรีย นหรื อเลือ กท ากิ จ กรรมที่ต นสนใจ ใช้ แรงเสริม อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ สอนโดยการเน้ นย้า เชื่อมโยงกับวิชาอื่นด้วย ใช้คาสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย
เป็นต้น (เบญจพร ปัญญายง, 2542: 18-20)
จากประสบการณ์ในการสอนพบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านการอ่านคา คือ นักเรียนไม่สามารถอ่านคาได้ อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จาคาที่เพิ่งอ่านผ่านไป
ไม่ได้ มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จดจาพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไม่ได้
หรือบางครั้งนักเรียนสามารถอ่านประสมคาได้แต่ไม่สามารถอ่านออกมาเป็นคาได้ถูกต้อง บางคน
แสดงอาการนิ่งเฉย ใช้เวลาในการคิดนานแต่ก็ไม่สามารถอ่านคานั้นได้ถูกต้อง เด็กจะแสดงอาการ
เครียดเกร็งกัดริมฝีปาก ขมวดคิ้วนิ่วหน้าในขณะที่อ่าน แสดงอาการไม่แน่ใจ ในด้านการอ่าน
อ่านคาไม่ถูก อ่านข้ามคา อ่านเพิ่มคา อ่านคาอื่นแทน อ่านกลับหลัง อ่านออกเสียงผิด อ่านสลับ
คาหรือสลับตัวอักษร อ่านช้า พยายามอ่านทีละคา เด็กบางคนจะสร้างการสะกดคาแบบใหม่ของ
ตนเอง จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถสะกดค าได้ หรื อ สะกดผิ ด ท าให้ ก ารอ่ า นการเขี ย นผิ ด พลาด
นอกจากนี้ยังมีปัญหาไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้ หรือเรียงลาดับ
เรื่องที่อ่านไม่ได้ เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้ไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องที่อ่านมีความเกี่ ยวข้องกับอะไร
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นเช่น การอ่านทีละคา อ่านเว้นวรรคตอนผิด การอ่านด้วยเสียงที่เบาจน
แทบไม่ได้ยินเสียงที่อ่าน (ผดุง อารยะวิญญู, 2544 ; ศรียา นิยมธรรม, 2549)
การหยิบยกคาศัพท์เรื่องมาตราตัวสะกดมาสอนให้นักเรีย นฝึกอ่านเนื่องจากในหนังสือ
แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในทุกระดับชั้นที่นักเรียนต้องศึกษานั้นมีคาศัพท์เรื่อง
มาตราตัวสะกดอยู่เป็นจานวนมาก จากกรณีที่ได้สอบถามข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียนจากครู
ประจาชั้น และจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบโดยให้นักเรียนอ่านคาศัพท์ในมาตราตัวสะกดที่
ตรงตามมาตรา ส่วนใหญ่นักเรียนสามารถอ่านคาได้ถูกต้อง ส่วนคาในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรง
ตามมาตรา นักเรียนมีปัญหาในการอ่านจะแสดงพฤติกรรมการอ่าน เช่น ออกเสียงไม่ชัดเจน อ่าน
คาไม่ได้ ลังเลไม่แน่ใจ อ่านช้าและตะกุกตะกัก อ่านตกหล่น อ่านสลับตัวอักษร อ่านติ ดขัด ใช้
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เวลาในการอ่านนาน นักเรียนอ่านคาในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับต่า ผู้วิจัยจึง
เลือกสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา 5

ตัว ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ

เพราะนักเรียนควรได้รับการสอนอ่าน เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่ านคาในมาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง ส่วนคาในมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่
กบจะเลือกสอนในครั้งต่อไป ในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดได้จาเป็นจะต้องใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ เข้าใจง่าย
เป็นบทเรียนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอิทธิพลของสีต่อการจูงใจและเร้าความสนใจแก่ผู้ดูนั้น
วาเลนไทน์ ( Valentine.1960, อ้างถึงใน ศิลปชัย ศิลวัตร, 2539: 18 ) ได้ทดลองในเรื่องความ
ซาบซึ้งเกี่ยวกับสี ได้ข้อสรุปว่า สีที่ถูกใจจะมีความเข้ม สดใส สีที่ถูกใจเพราะเร้าใจ ประโลมใจ
ชวนให้ระลึกถึง ทางจิตวิทยาถือว่า สีเป็นสิ่งเร้าทาให้เกิดการตอบสนอง ขบวนการของสิ่งเร้านี้ มี
อิทธิพลต่อระบบประสาทของมนุษย์มาก จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย พบว่าในการ
วิจัยทดลองเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรสีต่างๆ เพื่อศึกษาผลของการรับรู้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่
ทดลองกับเด็กปกติทั่วไป ดังที่ปรางทิพย์ ปางพุฒิพงษ์ (2540 ) ได้ศึกษาลักษณะหนังสือเสริม
ประสบการณ์ที่เด็กชอบพบว่า นักเรียนชอบตัวอักษร สีเขียวมากที่สุด เพราะสีสดใส และชอบสีดา
เพราะอ่านง่ายที่สุด
การสอนโดยใช้สีเข้ามากาหนดตัวอักษรในบทเรียนจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ เป็นสื่อ
นาทางสายตาช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านคาต่าง ๆ ได้ สีจะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กมี
ความกระตือรือร้นในการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งสีแต่ละสีมีความสามารถในการดึงดูดสายตา และความ
สนใจไม่เท่ากัน ดังในเอกสารของหน่วยศึกษานิเทศก์ (2533:230 ) กาหนดว่าสีแดง เป็นสีที่กระตุ้น
เร้าให้ตื่นเต้น ความรู้สึกเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น, สีส้ม ทาให้รู้สึกสดชื่น สร้างการมี ส่วนร่วมช่วยใน
การจาการตัดสินใจ, สีเหลือง ทาให้สงบ พร้อมเรียนรู้ กระตุ้นความจา การแสดงออก การคิดที่
ชัดเจน, สีเขียว ทาให้ผ่อนคลายสงบสุข สร้างสมาธิและทาให้คิดอย่างมีเหตุผล, สีฟ้า ทาให้รู้สึกสงบ
เย็น ผ่อนคลาย ไวต่อปฏิกิริยาริเริ่มสร้างสรรค์ ศรียา นิยมธรรม (2550: 77-89) กล่าวว่า สีมีอยู่ทุก
หนทุกแห่งในการดาเนินชีวิต สีก่อให้เกิดอารมณ์ช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อื่น สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสานึกและจิตใต้
สานึก การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า สีสามารถก่อให้เกิด
การเลือกการแต่งกาย เครื่องประดับ และสภาพแวดล้อม หากเราเข้าใจถึงเรื่องนี้ก็จะสามารถใช้
สีมาช่วยให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข สีเขียวสามารถช่วยให้เกิดสมดุลทางจิต เป็นสีที่
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เต็มไปด้วยการผ่อนคลาย การพักผ่อนสายตามากที่สุด เชื่อกันว่าสีเขียวก่อให้เกิดความรู้สึกและ
ทัศนคติที่ดี และเป็นสีธรรมชาติ ที่ทาให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัย มรกตก็เป็นอัญมณีสีเขียวที่ทาให้
เกิดความรู้สึกสมดุล และเป็นสีที่ใช้เปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ และอารมณ์ล้า
ลึกในตน ความเป็นมาความสามารถในการมองเห็นสีต่างๆ ของมนุษย์ สัตว์นามาใช้ในการเอาตัว
รอด สีบางสีช่วยให้หาอาหารได้ง่ายขึ้น สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่สมดุลทางอารมณ์ เมื่อมอง
วัตถุสีเขี ย วดวงตาจะได้ผ่อนคลายทาให้ มีส มาธิดีขึ้น เป็นต้น ดังนั้น การนาการใช้สีก าหนด
พยัญชนะ มาใช้เป็นบทเรียนเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจทาให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมี
ความกระตือรือร้นมากขึ้น จะช่วยพั ฒนาความสามารถในการจาคาของเด็ก ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านคาต่อไป
จากสภาพปัญหาของตัวอย่างที่ใช้ศึกษาซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้าน
การอ่านไม่สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราได้ ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะ
พัฒนาความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน โดยใช้
สีเขียวมากาหนดพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกด เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านต่อไป
คำถำมของกำรวิจัย
หลังการสอนอ่านคาโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะมี
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา สูงกว่าก่อนการ
สอนอ่านคาโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะหรือไม่
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการสอนอ่านคาโดยใช้สีกาหนด
พยัญชนะ
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สมมติฐำนของกำรวิจัย
หลัง การสอนอ่ า นค าโดยใช้ สีก าหนดพยั ญชนะเด็ก ที่ มีความบกพร่อ งทางการเรี ย นรู้ มี
ความสามารถในการอ่ านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ที่ ไม่ตรงตามมาตรา สูงกว่าก่อนการสอน
สีกาหนดพยัญชนะ
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีระดับ
สติปั ญญาปกติ ไม่ มี ปั ญหาพฤติก รรมที่ รุนแรง มีส ายตาปกติ มีความพร้อ มทางวิชาการและ
สามารถเรียนรู้ทักษะทางวิชาการได้ จานวน 3 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้สีกาหนดพยัญชนะ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
นิยำมศัพท์เฉพำะ
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มี
ความบกพร่องทางการเรีย นรู้ด้า นการอ่า น เมื่อ ประเมิน ความสามารถทางการอ่า นภาษาไทย
โดยใช้คาศัพ ท์จ ากหนัง สือ แบบเรีย นกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 4
และ 5 พบว่า นักเรียนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราได้ในระดับต่า
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำในมำตรำตัวสะกด แม่กน หมายถึง การที่ นั ก เรี ย นสามารถ
อ่านออกเสียงคาในมาตราตัวสะกด แม่กนที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ
ณ ร ล ฬ ที่กาหนดให้ได้ถูกต้องซึ่งวัดได้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น
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กำรใช้สีกำหนดพยัญชนะ หมายถึง การที่ผู้วิ จัยใช้บทเรียนฝึกการอ่านออกเสียงคาใน
มาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สีเขียวเป็นสีของคาศัพท์ที่จะสอน และมีลาดับ
ขั้นการนาเสนอ ดังนี้
1. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซ่ึงเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา โดยจะให้ตัวพยัญชนะ ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดซึ่งตัวพยัญชนะทั้ง 5 ตัวนี้จะ
ใช้สีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะให้สีดา
2. ครูอ่านออกเสียงคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราให้นักเรียนฟังจากนั้น
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
3. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาในมาตรตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราด้วยตนเอง 1 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านคาที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่ปรากฏเป็นคาเดียวโดยคาที่สะกดไม่
ตรงมาตราจะมีสีดา จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กน
มีความสามารถในการอ่านคาเพิ่มขึ้น จากการใช้สีกาหนดตัวพยัญชนะ
2. ได้บทเรียนที่เป็นสื่อการสอนที่มีการนาสีมาใช้กาหนดตัวพยัญชนะที่สามารถ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กน ที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอตาม
ประเด็นต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.4 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.5 การประเมินและคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.6 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความหมายของการอ่าน
2.2 ประเภทของการอ่าน
2.3 การอ่านออกเสียงภาษาไทย
2.4 การฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
2.5 ความสาคัญของการอ่านออกเสียง
2.6 การสอนอ่านเป็นคา
3. การใช้สีในการช่วยสอนการอ่าน
3.1 อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา
3.2 จิตวิทยาในการใช้สี
3.3 ลักษณะและสัญลักษณ์ของสี
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านโดยใช้สีกาหนดตัวพยัญชนะ
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) ในภาษาไทยมีการใช้คา
เกี่ ยวกั บเด็กกลุ่มนี้หลายคาได้แก่ ความบกพร่องทางการเรีย นรู้ ภาวะบกพร่องทางการเรีย นรู้
ปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอใช้คาว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม
ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ที่ผู้วิจัยทาการทบทวนมาส่วนใหญ่ใช้คาว่าปัญหาทางการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยจะขอใช้คานั้นดังเดิมตามที่นักวิชาการนั้นๆ กล่าวไว้ในเอกสารที่ได้ทบทวนมา
ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2541 : 9 ) ได้ให้ความหมายของเด็กที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า “ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องใน
กระบวนการทางจิตวิทยาทาให้เด็กมีปัญหาในการใช้ภาษาทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสะกดคา หรื อมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจาก
ภาวะบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ลาตัว สายตา การได้ยิน ระดับสติปัญญา อารมณ์ สภาพ
จิตเวชและสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน ”
ศรียา นิยมธรรม ( 2537 : 3 ) ได้ให้ความหมายของเด็ก ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ( Learning Disabled Children ) หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความเข้าใจ
การใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่งความผิดปกตินี้อาจเห็นได้ในลักษณะของการมีปัญหาในการ
รับฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคานวณ ตลอดจนการรับรู้อันเป็น
ผลจากความผิดปกติทางสมอง แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อันเนื่องมาจากการมองไม่
เห็น ปัญญาอ่อน การไม่ได้ยิน การเคลื่อนไหวไม่ปกติเนื่องจากร่างกายพิการ มีอารมณ์แปรปรวน
หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ผดุง อารยะวิญญู ( 2542 : 115 ) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็ก
ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของ
เด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กมีปัญหาในด้านการฟัง การคิดการพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน
การสะกดคา หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การ
ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย และอะเฟเซีย แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความ
บกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิ น และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทาง
อารมณ์ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม
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เบญจพร ปัญญายง ( 2543 : 4 ) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็ก
ที่มีความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่ แสดงออกมาในรูปของปัญหาทางการอ่าน การเขียน
การสะกดคา การคานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทางานที่ผิดปกติ ของสมอง ทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าที่ควรจะเป็น โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับ
เชาว์ปัญญา
สมทรัพย์ สุขอนันต์ (2546 : 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง
เด็กที่ มีความผิดปรกติของกระบวนการทางจิตวิทยาตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป ที่แสดงออกมาโดย
บุคคล มีปัญหาในการเข้ าใจถ้อยคา การพูด การอ่าน การเขียน การให้เหตุผล ตลอดจนการ
คานวณ ความผิดปรกตินี้เกี่ยวข้ องกับความบกพร่องของระบบประสาทในตัวผู้นั้น และจะติดตัว
ไปตลอดชี วิ ต ด้ ว ยเหตุ นี้ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ จึ ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ ากว่ า
ความสามารถจริงๆ ที่เขามีอยู่
ชาญวิทย์ พรนภดล ( 2547 : 2 ) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็ก
ที่มีสติปัญญาปกติ ( หรือสูงกว่าปกติ ) แต่มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึ่ง การอ่าน การเขียน การคานวณ หรือหลายด้านผสมกัน ทาให้ผลการเรียนต่ากว่า
เกณฑ์เด็กกลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 6-10 ของเด็กวัยเรีย น ส่วนใหญ่ของเด็กที่มี ปัญหาทางการ
เรียนรู้จะแสดงความบกพร่องให้เห็นตั้งแต่ชั้นประถม โดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนอาการอาจจะหายไปได้เมื่อโตขึ้น แต่ในเด็กส่วนใหญ่อาการหรือ
ความผิดปกติมักจะยังคงอยู่ หากไม่ทาการช่วยเหลือแล้ว การเรียนรู้ที่สับสนและลาบากมักนาไปสู่
ความล้มเหลวในการเรียนและมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
กานดา พู่พุฒ ( 2547 : 123 ) กล่าวว่าปัญหาทางการเรียนรู้ ( Learning Disabilities หรือ
LD ) เป็นภาวะบกพร่องที่ทาให้บุคคลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับความสามารถที่แท้จริงเนื่องมาจากมีปัญหาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คานวณ
และใช้เหตุผล ความบกพร่องทางการเรียนรู้นี้เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางมีโครงสร้างหรือ
การทาหน้าที่ผิดปกติ ( Central Nervous System Dysfunction ) จึงทาให้บุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบกระบวนการจัดการข้อมูล ( Information Processing System ) ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้
ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส เก็บจาข้อมูล และเรียกกลับข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้าน
การเรียนหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มี
ความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปแบบของปัญหาทางการอ่าน การเขียน
การสะกดคา การคานวณ เกิดจากการทางานที่ผิดปกติของสมองจึงทาให้บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
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ระบบกระบวนการจัดการข้อมูล และเรียกกลับข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน
หรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจนปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหว การรับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม
ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนของเด็ก ทาให้เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือโดยใช้วิธีเดียวกับเด็ก
ปกติได้
1.1 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้
การเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ซึ่งมีผู้ทาการศึกษา
ค้นคว้า ได้กล่าวไว้หลายคนดังนี้
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543 : 10) กล่าวถึง สาเหตุของปัญหานี้ดังรายละเอียด คือ
1. สาเหตุทางกรรมพันธุ์ ปัญหาทางการเรียนรู้อาจเกิดเนื่องมาจากพันธุกรรมได้เนื่องจาก
เด็กบางคนจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวที่มีปัญหาคล้ายๆ กันมาก่อน
2. สาเหตุจากภาวะการคลอด เด็กบางรายที่มีภาวะการคลอดที่ผิดปกติก็อาจจะเกิดปัญหา
ทางการเรียนรู้ได้สูงกว่าคนอื่นๆ เช่น เด็กที่น้าหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ เด็กที่มี ปัญหาระหว่าง
การคลอด ก่อนหรือหลังคลอด เป็นต้น
3. สาเหตุจากการบาดเจ็บ เด็กที่สมองถูกกระทบกระเทือน เช่น ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่
ศีรษะ มีเลือดออกในสมอง หรือมีการติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมอง หรือไข้สมองอักเสบ ก็อาจจะทาให้มี
ผลที่ ติ ด ตามมา คื อ ภาวะปั ญ หาทางการเรี ย นรู้ ไ ด้ ในเด็ ก บางรายพบว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
โครงสร้า งของสมอง หากถ่า ยรูป ของสมองออกมา จะพบว่ามีก ารเคลื่อนไหวของเซลล์ส มอง
ผิดปกติหรือผิดที่ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น
เบญจพร ปัญญายง ( 2545 : 13 ) กล่าวว่า ปัญหาทางการเรียนรู้น่าจะมีสาเหตุมาจากสมอง
ทางานผิดปกติ โดยมีรายงานการวิจัยสนับสนุนดังนี้
1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กที่มีบาดแผลทางสมองเช่น คลอดก่อนกาหนด ตัว
เหลืองหลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาทางการอ่านร่วมด้วย
2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางด้าน
ภาษาและสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวา แต่สมองซีกซ้ายและซีกขวาของนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้มีขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่สมองซีกซ้ายด้วย
3. ความผิดปกติของคลื่นสมอง นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีคลื่นอัลฟาที่สมอง
ซีกซ้ายมากกว่าเด็กปกติ
4. พันธุกรรมนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน บางรายมีความผิดปกติของโครโมโซม
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คู่ที่ 15 และมีสมาชิกของครอบครัวเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยที่ พ่อแม่มักเล่าว่าเมื่อ
ตอนเด็ก ๆ ตนเคยมีลักษณะปัญหาคล้าย ๆ กัน
5. พัฒนาการล่าช้า เดิมเชื่อว่านักเรียนที่ มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีผลมาจากพัฒนาการ
ล่าช้าแต่ปัจจุบันไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะเมื่อโตขึ้นสภาพปัญหาทางการเรียนรู้ยังคงอยู่
สมทรัพย์ สุขอนันต์ (2546 : 3) กล่าวถึง สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้ ว่าจาแนกได้
ดังนี้
1. สาเหตุทางพันธุกรรม จากการวิจัยหลายเรื่ องนามาสู่ข้อสรุปที่ว่าภาวะบกพร่องในการ
เรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม แม้การวิจัยเหล่านั้นไม่อาจโยงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนถึงความ
เป็นเหตุ เป็นผลดังกล่าวได้ แต่ความถี่ของปรากฏการณ์ในระหว่างคนสายเลือดเดียวกันมีสูงมาก
2. สาเหตุใ นระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องของการได้รับ
สารเคมีบ างชนิด ยาเสพติด ตลอดจนโรคภัย ไข้เจ็บในระหว่างตั้งครรภ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจมี
ผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ไ ม่มากก็ น้อย มารดาที่คลอดยาก ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์บางชนิดมาช่วย บางครั้งทาให้เกิ ดความกระทบกระเทือนสมอง ซึ่งความ
ผิดปกติในลักษณะนี้เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดภาวะปัญหาทางการเรียนรู้
3. สาเหตุภายหลังการคลอด ได้แก่ โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก เช่ น เด็ก ซึ่ง มี ป ระวัติเคยเป็ นเยื่ อหุ้มสมองอัก เสบ หรือสมองอัก เสบ จะเป็นเด็ก ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ สูงกว่าเด็กซึ่งไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นนั้น
ผดุง อารยะวิญญู ( 2546 : 3 – 4 ) กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้ไม่เป็นที่ทราบ
อย่างชัดเจน นักวิทยาศาสตร์กาลังค้นหาสาเหตุ แต่จากงานวิจัยในอดีตพอจะสรุปให้เป็นแนวทาง
ได้วา่ ปัญหาทางการเรียนรู้อาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้
1. การบาดเจ็บ นักเรียนอาจได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด หรือระหว่างคลอด เช่น การเสีย
เลือดมากระหว่างคลอด การขาดออกซิเจน ซึ่งจะทาให้เซลล์สมองกระทบกระเทือนและส่งผลให้
เกิดปัญหาทางการเรียนรู้
2. พันธุกรรม ปัญหาทางการเรียนรู้อาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมดังจะเห็นได้จาก
นักเรียนที่ มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนมีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
3. สารพิษ สารพิษที่พบมากได้แก่สารตะกั่ว เมื่อเด็กรับประทานอาหาร ดื่มน้าที่มีส าร
ตะกั่วเจือปนอยู่ สารตะกั่วเหล่านี้อาจมาจากสีทาบ้านเก่า ๆ ไอเสียจากรถยนต์ ท่อน้าประปาเก่า ๆ
ที่เป็นสนิมล้วนมีสารตะกั่วเจือปนอยู่ทั้งสิ้น เมื่อสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเด็กสารตะกั่วจะไปทาลาย
เชลล์สมองบางส่วนทาให้เกิดปัญหาทางการเรียนรู้ได้
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4. อุบัติเหตุ บุคคลที่ได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรง เมื่อได้รับอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นการล้มหัวฟาดพื้น อุบัติเหตุบนท้องถนน หรือสิ่งอื่นที่มากระทบศีรษะอย่างรุนแรง
อาจทาให้สมองได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ได้
กานดา พู่พุฒ ( 2547 : 127 ) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ 2 ส่วน
ดังนี้
1. ระบบการทางานของสมองส่วนกลางผิดปกติ (Central Nervous System Dysfunction)
ซึ่งความผิดปกตินี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างการคลอด หรือภายหลังการคลอดแล้ว เช่น
ก่อนคลอดหรือขณะคลอดอาจมีปัญหาเสียเลือด ขาดออกซิเจน หรือได้รับสารเคมีในกระแสเลือด
เนื่ อ งจากแม่ ดื่ ม สุ ร า ใช้ ส ารเสพติ ด หลั ง คลอดอาจเกิ ด จากการได้ รั บ สารพิ ษ ตะกั่ ว จากการ
รับประทาน ดื่ม หายใจ เช่น จากสีเก่า ท่อเก่า ทาให้สมองได้รับอันตราย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุ
ทาให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีการศึกษาในครอบครัวและลูกแฝดที่ระบุได้ว่ามีโอกาส
ถึงร้อยละ 35 – 45 ที่จะมีการถ่ายทอดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ระหว่างคนในครอบครัว พ่อ
แม่ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในด้านใดจะส่งผลถึงลูกได้ โดยเฉพาะปั ญหาในด้านการอ่าน ในปี
1996 อดีตผู้นาทางการเมืองของประเทศสิงคโปร์ Lee Kuan Yew ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเขา
มีปัญหาด้านการอ่าน ( Dyslexia ) โดยได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษ และลูกสาวของ
เขาก็มีปัญหาด้านการอ่านด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้การศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมกาลังมองหาลักษณะ
ของยีนส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้อยู่แต่ยังไม่ได้คาตอบที่ชัดเจน
จากคากล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า สาเหตุของการเกิด ความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเกิด
จากการที่ ส มองมี ระบบการท างานที่ผิดปกติ เนื่องจากเกิ ด อุบัติเหตุก ารบาดเจ็บทั้งก่ อนคลอด
ระหว่างคลอด หลังคลอด และตลอดจนได้รับสารพิษต่าง ๆ นอกจากนี้ปัญหาทางการเรียนรู้อาจ
สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ซึ่งไม่ว่าจะมีสาเหตุจากด้านใดก็ตามความบกพร่องที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก ด้านการรับรู้และแสดงออกทางด้านภาษา การฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน การรับรู้สัญลักษณ์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการคิดคานวณ
1.2 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผดุง อารยะวิญญู ( 2542 : 3 – 4 ) กล่าวว่าเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อาจมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีความบกพร่องทางการพูด
2. มีความบกพร่องทางการสื่อสาร

14
3. มีปัญหาในการเรียนวิชาทักษะ
4. มีปัญหาในการสร้างแนวความคิดรวบยอด
5. การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอน
6. มีความบกพร่องทางการรับรู้
7. มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
8. มีอารมณ์ไม่คงที่ บางครั้งระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นความผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทาให้
เสียอารมณ์อย่างรุนแรง
9. โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ
10. ลักษณะการนอนไม่คงที่บางครั้งหลับ บางครั้งไม่หลับ ไม่เป็นเวลาที่แน่นอน
11. มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่
12. มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา
13. เสียสมาธิง่าย
14. แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ
15. มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ ( 2543 : 38 – 39 ) กล่าวไว้ว่า ลักษณะที่มักจะพบในเด็กที่มีความ
บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ก็ คื อ ภาวะที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกั บ
ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาของเด็ก กล่ าวคื อ เด็ ก ไม่ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ เ ต็ มตามศั ก ยภาพทาง
สติปัญญาของเขา เด็กเหล่านี้มักมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว ปัญหาทางด้านทัก ษะทาง
สังคมและปัญหาทางจิตใจร่วมด้วย ซึ่งส่งผลให้ศักยภาพลดลง ขาดความมั่นใจในตนเองและเกิด
ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และมักจะพบลักษณะความบกพร่อง ดังต่อไปนี้
1. การจัดระบบ ( organization ) ได้แก่ การจัดระบบเวลาของตนเอง การรู้เวลา รู้วันที่
รู้ปี การทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ การจัดระบบความคิด การมีความสามารถที่จะหาของ
ของตั วเองได้ ค รบ การด าเนิน งานตามแผนที่ว างไว้ การตัด สิน ใจ การจัด ล าดับ ความส าคั ญ
ก่อนหลัง การเรียงลาดับเหตุการณ์
2. การประสานงานหรือประสานความสัมพันธ์ของร่างกาย ได้แก่ การจับต้องและใช้
สิ่งของที่มีขนาดเล็ก การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การตัด การวาด การคัดลายมือ การ
ปีนป่าย การวิ่งและความสามารถในการเล่นกีฬาต่าง ๆ
3. ภาษาพูดและภาษาเขียน ได้แก่ การออกเสียงคาต่าง ๆ การเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ ๆ การ
ทาตามคาสั่ง การเข้าใจสิ่งที่ขอจากผู้อื่น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ การแยกแยะ
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ระหว่างเสียงต่าง ๆ การตอบสนองต่อคาถาม การเข้าใจความคิด ความคิดรวบยอดหลักการต่าง ๆ
การเข้าใจในสิ่งที่อ่าน หรือการอ่านจับใจความ การสะกดคา การเล่าเรื่องหรือการเขียนเรียงความ
4. สมาธิหรือความสนใจ จากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้รวมความบกพร่องทางด้านสมาธิเข้าอยู่ในความบกพร่องในการเรียนรู้
แต่เนื่องจากเป็นภาวะความบกพร่องที่พบร่วมกันได้บ่อย จึงบรรยายลักษณะอาการในที่นี้ คือ ไม่
สามารถจะทางานจนสาเร็จ ลงมือทาก่อนที่จะคิดให้รอบคอบ เป็นคนที่ไม่สามารถจะทางานเป็น
ระบบระเบี ย บได้ มี ค วามวุ่ น วายในการจั ด ระบบ มี ปั ญ หาในการรอคอย อดทนรอไม่ ไ ด้
กระสับกระส่าย เหม่อลอย วอกแวก เสียสมาธิง่าย
5. ความจา ได้แก่ การจดจาทิศทาง การเรียนรู้ข้อความทางคณิตศาสตร์ การเรีย นรู้
กระบวนการใหม่ ๆ การเรียนรู้ตัวอักษร การจดจาชื่อต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ การสะกดคา และ
การทบทวนหนังสือก่อนสอบ
6. พฤติกรรมทางสังคม ได้แก่ การมีเพื่อนใหม่และการคงมิตรภาพของเพื่อนใหม่ ไว้ได้
การตัดสินใจปัญหาชีวิตประจาวัน การมีพฤติกรรมที่ผลีผลาม หุนหันพลันแล่น ความอดกลั้น
ความอดทนต่อความกดดัน ความเครียด การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจาวัน การ
สามารถที่จะตีความภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเขียน เช่น สีหน้า ท่าทาง น้าเสียง และการทางานเป็นทีม
จากลักษณะของเด็กที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ดังที่ประมวลมาข้างต้น สรุปได้ว่า
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีลักษณะของความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน
การคานวณ ซึ่งเป็นลักษณะรวมๆ ในด้านพุทธพิสัย ด้านภาษา ด้านกลไกการเคลื่อนไหว และ
ด้านสังคม อาจ ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมต่อต้านหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา
1.3 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผดุง อารยะวิญญู ( 2544 : 21 – 29 ) จาแนกประเภทของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ตามลักษณะของปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กไว้ ดังนี้
1. ความบกพร่องของการฟังและการพูด ( Aphasia )
2. ความบกพร่องทางการอ่าน ( Dyslexia )
3. ความบกพร่องทางการเขียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
3.1 ดิสกราเฟีย ( Dysgraphia )
3.2 ความบกพร่องในการจา ( Recall Deficits )
3.3 ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา ( Syntax Deficits )
4. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ ( Dyscalculia )
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5. ความบกพร่องทางกระบวนการคิด
6. ความบกพร่องด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จาแนกเป็น 3 ด้าน
6.1 ความบกพร่องที่เกี่ยวกับสมาธิ
6.2 ความบกพร่องด้านการรับรู้
6.3 ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ ( 2544 : 25 ) กล่าวว่า DSM - IV ( The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - Fourth Edition ) ได้ระบุประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้
ว่า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน ( Reading Disorder )
2. ความบกพร่องทางด้านการเขียน ( Disorder of Written Expression )
3. ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ ( Mathematics Disorder )
4. ความบกพร่องที่ไม่เฉพาะเจาะจง ( Learning Disorder Not Otherwise
Specified )
เบญจพร ปัญญายง (2545 : 4) กล่าวถึง ประเภทของปัญหาทางการเรียนรู้ ว่าจาแนกได้
ดังนี้
1. ความบกพร่องด้านการเขียนและการสะกดคา
2. ความบกพร่องด้านการอ่าน
3. ความบกพร่องด้านการคานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
4. ความบกพร่องหลายๆ ด้านร่วมกัน
สมทรัพย์ สุขอนันต์ (2546 : 5) กล่าวถึง ประเภทของปัญหาทางการเรียนรู้ ว่าจาแนกได้
ดังนี้
1. ภาวะบกพร่องด้านภาษา
2. ภาวะบกพร่องด้านคณิตศาสตร์
3. ภาวะบกพร่องด้านการรับรู้
จากการรวบรวมวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรูม้ ีความบกพร่องหลายด้าน ดังนี้
1. ความบกพร่องทางการฟังและการพูด
2. ความบกพร่องทางการอ่าน
3. ความบกพร่องทางการเขียน
4. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์
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5. ความบกพร่องทางกระบวนการทางานของสมองอื่นๆ
กล่ า วโดยสรุ ป เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ จ าแนกได้ ห ลายประเภทตามที่
นักวิชาการหรือนักจิตวิทยาได้จัดหมวดหมู่ไว้ ตามลักษณะของปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่องที่
เกิดขึ้น
1.5 การประเมินและคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ในการประชุมทางวิชาการนาเสนอผลงานดีเด่นและผลงานวิจัย Symposium ภาคกลาง
แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ( 2552:31–36) ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการมีการนาเสนอแนวคิดว่า การคัดแยกและการประเมินเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้นับเป็นกระบวนการที่สาคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการจัดประเภทเด็กเข้ารั บบริการทาง
การศึ ก ษาพิ เ ศษตามที่ ก ฎหมายได้ก าหนดไว้แ ล้ว ยั งเป็ นการช่ วยให้ เด็ก ได้รับบริ ก ารทางด้า น
การศึกษาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก ( assistive technology ) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน รวมทั้งการให้บริการ
ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
( Individuals with Disabilities Education Act – IDEA ) ซึ่งถือเป็นกฎหมายสาธารณะ ( Public
Law ) ที่ทุกรัฐต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการประเมินเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินใจได้ว่าเด็ก
คนใดสมควรได้รับการศึกษาพิเศษและความช่วยเหลืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับประเภทความบกพร่อง
ของตน ( Overton 2003 ) โดยในกฎหมายดังกล่าวยังได้บ่งระบุไว้อีกว่า ในการประเมินเด็กไม่ควร
ใช้เพียงแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนหรือในขณะทากิจกรรมในสถานที่อื่นๆ การสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก การศึกษาประวัติและผลการเรียนของนักเรียน เป็นต้น
โดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าเด็กคนใดถูกสงสัยว่าอาจมีปัญหาทางการเรียนรู้การ
ประเมินอาจเกิดขึ้นได้สองลักษณะ คืออาจเริ่มจากทางโรงเรียนเป็นผู้ขออนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อ
ทาการประเมิ นนักเรียนที่ ได้รับ การสงสัยว่าอาจมีปัญหาทางการเรีย นรู้ หรืออาจเริ่มจากการที่
ผู้ปกครอง ขอให้ท างโรงเรีย นประเมินบุตรหลานของตนที่สงสัยว่าอาจมีปัญหาทางการเรียนรู้
และเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริการัฐให้บทบาทความสาคัญอย่างมากกับผู้ปกครอง ในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของบุตรหลานของตน รวมทั้งผู้ปกครองเองก็มีความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนมากขึ้น ดังนั้นการประเมินเด็กที่ได้รับการสงสัยว่าอาจมีปัญหาทางการเรียนรู้ไม่ว่า
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กรณีใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จะเห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการ
จัดการศึกษาของเด็ก ที่มีปั ญหาทางการเรีย นรู้ ซึ่งในประเทศไทยก็ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และสร้างเสริมความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับบุตรหลานมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีความยากลาบากในการประเมินบางองค์ประกอบที่ยังมีความคลุมเครือ หรือยัง
ขาดความชัดเจน รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีข้อกาหนดที่ครอบคลุมในหลายด้าน
สาหรับใช้เป็นมาตรการในการประเมินและคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาและตัดสินให้ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษตามกฎหมายที่กาหนด ซึ่งข้อกาหนดเหล่านี้
ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่าที่ทุกรัฐต้องถือปฏิบัติโดยแต่ละรัฐอาจมีข้อกาหนดเพิ่มเติมจากข้อกาหนด
เหล่านี้ได้ ( Smith et al., 2006 อ้างถึงใน การประชุมทางวิชาการนาเสนอผลงานดีเด่นและ
ผลงานวิจัย Symposium ภาคกลางและภาคตะวันออก 2552 : 32 ) ข้อกาหนดเหล่านี้ ได้แก่
1. คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
( Multidisciplinary team ) โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้ที่มีความสามารถในการ
วินิจฉัยเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาทางการเรียนรู้ สาหรับสมาชิกอื่นๆ ในทีมอาจประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักบาบัดการพูด ผู้ปกครอง เป็นต้น
2. การสังเกต เด็กต้องได้รับการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนปกติจากสมาชิก
ในทีมประเมินอย่างน้อยหนึ่งคนโดยการสังเกต มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้แสดงออกในชั้นเรียน
3. เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้หรือไม่ จะพิจารณา
จากประเด็นเหล่านี้ คือ
3.1 ทีมต้องพิจารณาความไม่สอดคล้องกันอย่างมากระหว่างผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกับระดับสติปัญญาที่แท้จริงของเด็กในด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งด้านต่อไปนี้ คือ
ทั ก ษะการอ่ า น ความเข้ า ใจในสิ่ง ที่ อ่ า น การคิ ด ค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ การให้ เ หตุผ ลทาง
คณิตศาสตร์ การแสดงออกทางการเขียน การแสดงออกทางการพูด และความเข้าใจในสิ่งที่ฟัง
3.2 คณะกรรมการอาจไม่ต้องคัดแยกว่าเด็กที่ได้รับการประเมินเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ถ้าคณะกรรมการพบความไม่สอดคล้องกันอย่างมาก ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับระดับสติปัญญาที่แท้จริงของเด็ก อันเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการเห็น
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ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการเคลื่ อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา
ความบกพร่องทางอารมณ์ หรือความด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3.3

คณะกรรมการต้องบันทึกว่า เด็กต้องมีโอกาสในการได้รับการศึกษาที่

เหมาะสม
4. การเขียนรายงาน คณะกรรมการต้องจัดทารายงานที่มีการบันทึกข้อมูล ในด้านต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น และในรายงานต้องมีการกากับว่าผลการประเมินดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทุกคน
จากที่ ก ล่า วมาแสดงให้เห็นว่า การคัดแยกและประเมินเด็ก มีความส าคัญมาก และใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง โดยมีการกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกและประเมินเด็กที่ทุกรัฐต้องถือปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการพัฒนาแบบทดสอบที่สามารถใช้ประกอบการประเมินเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้อย่าง
กว้างขวางโดยแบบทดสอบที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป ในประเทศไทย แม้ว่าการประเมิน และคัด
แยกเด็กที่มี ปัญหาทางการเรียนรู้ ที่ผ่านมาอาจต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์เป็นสาคัญ แต่
อย่างไรก็ตามได้มีนักการศึกษาบางท่านได้พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง / คัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ขึ้นโดยเครื่องมือดังกล่าวได้มีผู้นาไปใช้และอ้างอิงถึงมากขึ้น เช่น แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม และแบบสารวจปัญหาในการเรียน
ซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาคู่มือคัดแยก และส่งต่อคนพิการเพื่อรับการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางให้กับทางโรงเรียนในการปฏิบัติ โดยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กใน 3 ด้าน
คือ ด้า นพฤติก รรมโดยรวม ด้า นพฤติก รรมการเรีย นภาษาไทย และด้านพฤติก รรมการเรีย น
คณิตศาสตร์ ( กระทรวงศึกษาธิการ 2545 )
ในปีการศึกษา 2550 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิ
สั้ น บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ แ ละออทิ ส ซึ ม ฉบั บ ที่ ชื่ อ ว่ า KUS
–SI
Ratimg
Scales:ADHD/LD/Autism (PDDs) พัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พร
นภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยเฉพาะในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมจานวน 2,700 โรง โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
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ผู้ใช้แบบคัดกรองดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้แบบคัดกรองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากการคัด
กรองเด็กเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินที่จะทาให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า กลุ่มเป้าหมายที่มี
แนวโน้มว่าอาจเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นใคร อยู่ในระดับชั้นใด และมีปัญหาใด เพื่อที่
ทางโรงเรียนจะได้วางแผนการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมต่อไป การพัฒนาเครื่องมือที่ได้
มาตรฐานเพื่ อใช้ง านควรมี ก ารทาให้มากขึ้น เพื่ อผู้ใ ช้จะได้เลือกใช้เครื่ องมือที่มีคุณภาพอย่ าง
หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินและคัดแยกเด็กมีความถูกต้อง
แม่นยาและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย
1.6 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านไว้ดังนี้
ศรียา นิยมธรรม ( 2540 : 42 ) กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ไว้ดังนี้
1. ขมวดคิ้ว นิ่วหน้าเวลาอ่าน
2. อ่านหลงบรรทัด
3. อ่านสลับคา อ่านข้ามคา
4. อ่านสลับตัวอักษร
5. อ่านซ้า อ่านถอยหลัง
6. อ่านออกเสียงไม่ชัด
7. จับใจความของเรื่องที่อ่านหรือลาดับเรื่องที่อ่านไม่ได้
8. จาใจความสาคัญของเรื่องไม่ได้
9. เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2541 : 11 ) กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไว้ ดังนี้
1. หลงบรรทัด อ่านซ้าคา
2. อ่านช้าและตะกุกตะกัก
3. จาข้อเท็จจริงพื้นฐานที่อ่านไม่ได้
4. อ่านคาในตาแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
5. ไม่สามารถบอกลาดับของเรื่องราวได้
6. สับสนระหว่างอักษร หรือคาที่คล้ายคลึงกัน

21
7. ไม่สามารถจาประเด็นสาคัญของเรื่องราวได้
8. อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคา หาคามาแทนที่ อ่านกลับคา
ผดุง อารยะวิญญู ( 2544 : 23 ) ได้กล่าวถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
อาจมีพฤติกรรมดังนี้
1. จาตัวอักษรไม่ได้ ทาให้อ่านเป็นคาไม่ได้
2. จาตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคาไม่ได้
3. ความสามารถในการอ่านต่ากว่าเด็กอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน
4. ระดับสติปัญญาของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย หรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัด
โดยการใช้แบบทดสอบเชาว์ปัญญาที่เชื่อถือได้
5. นักเรียนบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา
6. นักเรียนบางคนอาจมีความไวในการฟัง
7. พูดไม่เป็นประโยค
8. นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากให้นักเรียนฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง
หรือฟังจากเทป แต่ถ้าให้อ่านเองจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้
9. อ่านคาโดยสลับตัวอักษร เช่น กบ อ่านเป็น บก ยอด อ่านเป็น ดอย
10 ไม่เข้าใจตัวอักษรใดมาก่อน หลัง ตัวอักษรใดอยู่ซ้ายหรือขวา
10. ไม่สามารถแยกเสียงสระในคาได้ เช่น คาว่า แมลง นักเรียนอ่านเป็น แม - ลง
หรือ มะ – แลง - ลง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( 2538 : 29 ) กล่าวถึงลักษณะเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ดังนี้
1. การเคลื่อนไหวที่แสดงอาการเครียด เช่น อารมณ์เสีย หน้างอ
2. อ่านหลงบรรทัด อ่านซ้าคา
3. อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคา หาคามาแทนที่หรืออ่านกลับคา
4. อ่านเรียงลาดับคาผิด สับสนตาแหน่ง ประธาน กริยา กรรม
5. อ่านสับสนระหว่างอักษร หรือคาที่คล้ายคลึงกัน
6. อ่านช้าและตะกุกตะกัก
7. อ่านด้วยความลังเลไม่แน่ใจ
8. อ่านเอาเรื่องไม่ได้
9. บอกลาดับเรื่องราวไม่ได้
10. จาประเด็นสาคัญของเรื่องราวไม่ได้ ( อ่านได้แต่อธิบายไม่ได้ )
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11. แยกสระเสียงสั้น - ยาว ไม่ได้
เบญจพร ปัญญายง (2545 : 5-6) ได้อธิบายลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้าน
การอ่านไว้ ดังนี้
1. อ่านช้า มีความยากลาบากในการอ่าน เช่น อ่านคาต่อคา , จะต้องสะกดคาจึงจะ
อ่านได้
2. อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
3. ไม่ระมัดระวังในการอ่าน จะเดาคาจากอักษรตัวแรก เช่น บาท เป็น บทที่ , เมื่อ
นั้น เป็น บัดนั้น , farm เป็น front
4. อ่านข้าม อ่านเพิ่มคา อ่านผิดประโยคหรือผิดตาแหน่ง
5. อ่านโดยไม่เน้นคา หรือเน้นข้อความบางตอน
6. จาคาศัพท์ได้จากัด พยายามอธิบายความหมายของคาที่อ่านไม่ได้
7. ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้
8. เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้
9. จับใจความสาคัญ หรือเรียงลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้
10. ไม่รู้จักเดาคาจากคา หรือประโยคที่อยู่หน้าหรือหลังคา หรือย่อหน้านั้นๆ
ปั ญ หาการเรี ย นรู้ ท างด้ า นการอ่ า น นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้ ถ้าเด็กอ่านไม่ได้ ก็จะไม่สามารถที่จะเรียนวิชาอื่นได้ดีเพราะจะต้องใช้
ทักษะการอ่านเป็นสาคัญ เนื่องจากความบกพร่องทางด้านการอ่านของเด็กแต่ละคน จะมีความ
แตกต่า งกั นออกไป ดัง นั้น การแก้ไ ข ฝึกฝน การเรีย นการสอน ให้กั บเด็ก แต่ละคน จึงควร
เลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความบกพร่องและความต้องการ
ของเด็กแต่ละบุคคล
สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านมักจะแสดงพฤติกรรมการ
อ่าน เช่น อ่านออกเสียงผิด อ่านสลับตัวอักษร อ่านสลับคา อ่านซ้าคา อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
อ่านตะกุกตะกักจาตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคาไม่ได้ อ่านช้ามีความยากลาบากในการอ่าน ส่วน
ลักษณะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน พบว่า นักเรียนอ่าน
ออกเสียงไม่ชัดเจน อ่านคาไม่ได้ วิตกกังวล ไม่ยิ้มแย้มอ่านด้วยความลังเลไม่แน่ใจ อ่านช้าและ
ตะกุกตะกัก อ่านตกหล่น อ่านสลับตัวอักษร เป็นต้น
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความหมายของการอ่าน
การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ของเด็ก และคุณภาพการอ่านของเด็กย่อมส่งผล
กระทบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่าน ไว้
ดังนี้
เตือนใจ กรุยกระโทก ( 2543 : 15 ) อธิบายว่า การอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมาย
ของตัวอักษร เป็นความคิดโดยอาศัยประสบการณ์เดิม แล้วนาความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 4) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึง
การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่
อ่านตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนเขียนผู้อ่านสามารถนาความรู้ที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ศรีวิไล พลมณี (2548 : 13) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึง การที่ผู้อ่าน
สามารถออกเสียงและเข้าใจความหมายของสารที่ใส่มาในรหัสอักษรได้ถูกต้อง
มณีรัตน์ ศุภโชติรัตน์ (2548 : 18) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึง
การที่ผู้อ่านสามารถออกเสียงเป็นคาและอ่านคาต่อเนื่องเป็นประโยคได้ความสามารถในการอ่าน
ออกเป็นคาเป็นประโยคนี้ไม่จาเป็นว่าผู้อ่านจะต้องทราบหรือเข้าใจความหมายหรือแปลความหมาย
ได้เสมอไป
มุกดา ลิบลับ (2550 : 8) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง การแปล
ความหมายของตัวอักษร สัญลัก ษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏสู่สายปรากฏสู่สายตาออกมาเป็นความคิด
ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้การอ่านเป็นการบวนการทางความคิดอันเกิดจาก
สายตาถอดรหัสความหมายของภาษาที่อ่ านหรือผู้เขียนเขียนเรื่องไว้ตั้งแต่ระดับคา วลี ประโยค
ไปจนถึ ง ข้ อ ความ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เรี ย บเรี ย งเข้ า สู่ ส มอง แล้ ว ตี ค วามข้ อ มู ล นั้ น เพื่ อ แยกแยะ
รายละเอียดต่อไป
พรวิไล เลิศวิชา (2550 : 33) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึง ความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงอ่าน การอ่านเริ่มจากการให้เด็กฟังครูอ่านพร้อมกับดูตาม
ตัวหนังสือ/รูปภาพ จากหนังสือที่ครูอ่านเพื่อสมองจะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาพและคาที่
เห็น ความหมายจากภาพ ลักษณะเสียงที่เกิดจาการเรียงตัวอักษรในคา
จากความหมายของการอ่านดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่แปล
ความหมายของตั ว อั ก ษรหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ม องเห็ น โดยผ่ า นการสั ม ผั ส ทางสายตา แล้ ว แปล
ความหมายสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่สื่อออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจ แล้วสามารถนาความรู้
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ความเข้าใจนั้น ผ่านกระบวนการคิดเกิดความเข้าใจและเปล่งเป็นเสียงสื่อสาร ถ่ายทอดออกมาเป็น
ถ้อยคาที่มีความหมาย
2.2 ประเภทของการอ่าน
การแบ่งประเภทของการอ่านนั้น นักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์หลายท่านได้มีการ
จัดแบ่งที่คล้ายคลึงกันดังนี้
เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์ ( 2538 : 7 - 8 ) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ดังนี้
1. การอ่านเงียบ ( Silent Reading ) การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจมีบทบาทสาคัญต่อ
ชีวิตประจาวันของคนในยุ คปั จจุบันเป็นอย่ างมาก การอ่านประเภทนี้มีประโยชน์อย่างมากทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม นัก เรี ย นผู้เรี ย นดีเด่ นได้คะแนนยอดเยี่ ย มจากการสอบมั ก เป็นผู้ เรีย นที่ มี
ความสามารถในการอ่าน นักธุรกิจหรือผู้มีอาชีพอื่น และผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตมักเป็นผู้มี
ความสนใจในการอ่านเช่นเดียวกั น การอ่านเงียบหรือการอ่านในใจ (Silent Reading) มีด้วยกัน
หลายชนิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
1.2 การอ่านนิยาย นวนิยาย หรือ การอ่านเรื่องบันเทิง
1.3 การอ่านบทความหรือสารคดี
1.4 การอ่านตารา แบบเรียน หรือข้อสอบเป็นต้น
2. การอ่านออกเสียง ( Lound Reading ) การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัว
อักษรที่ปรากฏให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือภาษาโดยใช้อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก
เพดาน ลิ้น ฟัน หรือหลอดเสียง เป็นต้น ให้เคลื่อนไหวตามลักษณะของฐานที่เกิดแห่งเสียงนั้น ๆ
การอ่านออกเสียงมีหลายชนิด เช่น
2.1 การอ่านออกเสียงเมื่อเริ่มเรียน
2.2 การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา หรืออักขรวิธี
2.3 การอ่านออกเสียงเพื่อทดสอบวัดผล
2.4 การอ่านข่าวทางวิทยุ
2.5 การอ่านข่าวทางโทรทัศน์
2.6 การอ่านรายงาน หรืออ่านกล่าวตอบรายงาน
2.7 การอ่านบทพากย์ ภาพยนตร์ หรือบทละคร
กรรณิการ์ พวงเกษม ( 2533 : 68 ) ได้กล่าวถึงลักษณะของการอ่านไว้ว่ามี 2 ลักษณะ คือ
การอ่านออกเสียง ( Oral Reading ) และอ่านในใจ ( Silent Reading ) โดยการอ่านออกเสียงนั้นจะ
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ใช้ตั้งแต่เด็กเริ่มเรียน ให้เด็กรู้จักการอ่านคาต่าง ๆ เมื่ออ่านเป็นคาแล้ว อ่านประโยค อ่านเป็นย่อ
หน้ า อ่า นเป็ น เรื่ อ ง ๆ การอ่า นในใจจะใช้ เมื่ อ อ่ า นออกเสี ย งได้ ดี แ ล้ว รู้ จั ก ความหมายของค า
สามารถอ่านเป็นข้อความยาว ๆ ได้
จากการกล่าวถึงประเภทของการอ่านของนักการศึกษาขั้นต้น พอสรุปได้ว่าการอ่านแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือการอ่านออกเสียง ( Oral Reading ) ซึ่งเป็นการอ่านในระยะเริ่มต้น
ช่วยให้เข้าใจการออกเสียงคาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง การอ่านประเภทนี้ใช้มากในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และในการประกอบอาชีพ ส่วนการอ่านในใจ ( Silent Reading ) จะใช้เมื่ออ่านออก
เสียงได้ดีแล้วรู้จักความหมายของคา สามารถอ่านเป็นข้อความยาว ๆ ได้ เป็นการอ่านในระดับที่
สูงขึ้น
2.3 การอ่านออกเสียงภาษาไทย
ปรีช า ช้างขวัญยืน (2517:94-98) ได้ก ล่าวสรุปลัก ษณะของการอ่านออกเสียงที่ดี คือ
ก่อนอ่าน ผู้อ่านต้องศึกษาเรื่องที่อ่าน ตลอดทั้งความหมายของคาศัพท์ต่าง ๆ การแบ่งวรรคตอน
ให้ชัดเจน ไม่ควรอ่านเร็วหรือช้าเกินไป เพราะการอ่านออดเสียง เป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟัง ผู้ฟังแต่
ละคนเข้าใจเร็วช้าต่างกัน ต้องพยายามให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ ถ้าเป็นเรื่องสนุกก็อ่านเร็วได้ ถ้าเป็น
เรื่องที่ต้องการสาระวิชาควรอ่านช้า ควรแบ่งประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ จะช่วยให้ ผู้ฟังเข้าใจ
และผู้อ่านจะได้หยุดพักหายใจเป็นระยะ ๆ ทาให้อ่านชัดถ้อยชัดคา
ประภาศรี สีหอาไพ (2524:335) ได้สรุปความมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงไว้ดังนี้
1. ให้มีทักษะการอ่านอย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน และถูกวรรคตอน
2. ให้เกิดความรื่นเริงและเพลิดเพลิน
3. สังเกต จังหวะ และลีลาการอ่าน ทาให้รู้จักรสไพเราะของวรรณคดียิ่งขึ้น
4. เผยแพร่เนื้อหาให้ทราบทั่วกัน
5. มุ่งการสอนอ่านออกเสียงเป็นสาคัญ
6. ฝึกอ่านให้เหมือนเสียงพูด เพื่อให้ผู้ฟังสนใจ ไม่เบื่อหน่าย
อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของการอ่านออกเสียง นอกจากเพื่อเป็นการฝึกออกเสียง
ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและความนิยมแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบการอ่านออกเสียงเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องของการอ่านประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้อบกพร่องในการออกเสียงพูด เพื่อจะได้
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในโอกาสต่อไป
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2529:384) ได้รวบรวมขั้นตอนกระบวนการอ่านออก
เสียงไว้ดังนี้
1. ตามองเห็นข้อความหรือประโยค
2. จากคาหรือข้อความที่มองเห็น เด็กจะอ่านคานั้นในสมอง
3. เมื่ออ่านคาได้จะรู้ความหมายของคา โดยเลือกความหมายที่ถูกต้อง
4. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของอวัยวะในการออกเสียง บังคับการออกสียง
ข้อความ หรือประโยคให้ถูกต้อง
5. เด็กอ่านคา ข้อความ ประโยคได้ถูกต้อง
นภดล จันทร์เพ็ญ (2531:75) ได้กล่าวถึงการอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงถ้อยคาและ
เครื่องหมายต่าง ๆ ที่เขียนไว้ออกมาให้ชัดถ้อยชัดคา และเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งการอ่านออก
เสียงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ระหว่างสายตา สมอง และการเปล่งเสียง คือ สายตาจะต้องจ้อง
ตัวอักษร และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เขียนไว้ สมองประมวลเป็นถ้อยคา แล้วเปล่งเสียงออกมาอย่าง
สาเร็จรูป
การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านขั้นพื้นฐานของการอ่านทุกประเภท เพราะว่าการที่บุคคลจะ
อ่านในระดับสูงขึ้นไปให้ได้ดี ประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีความสามารถในการอ่านออกเสียงได้
ดีมาก่อน
2.4 การฝึกทักษะการอ่านออกสียง
ในการฝึกทักษะการอ่านออกสียงนั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่หากลวิธีในการฝึกมาใช้เพื่อมิให้
เด็ ก เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยและผลของการฝึ ก มี สั ม ฤทธิ ผ ล มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
(2529:385) ได้แนะในการฝึกการอ่านออกเสียง ดังนี้
1. ในการฝึกอ่านครั้งหนึ่ง ๆ ครูควรตั้งความมุ่งหมายไว้เพียงอย่างเดียว เช่น ฝึกให้
อ่านออกเสียงคาถูกต้อง หรือให้อ่านออกเสียงตามเนื้อเรื่อง (ละคร)
2. ควรฝึกบ่อย ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ เพราะการใช้เวลาฝึกในแต่ละครั้งนานเกิน
ควรจะทาให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะอ่าน ขณะที่ฝึกควรหัดให้เด็กจับหนังสือให้ถูกวิธีด้วย
3. การสอนให้อ่านคายากนั้น ครูควรหาทางแทรกหลักเกณฑ์การอ่านตามอักขรวิธี
ให้เหมาะสมกับวัยและโอกาส เพราะนักเรียนจะได้รู้อย่างมี หลักเกณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้จาได้แม่นยา
การสอนอ่านคายากในแต่ละบทเรียน ครูควรให้เด็กศึกษาก่อนแล้วควรให้อ่าน
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4. ข้อความที่เป็นร้อยแก้ว ควรให้เด็กฝึกอ่านเดี่ยว เพราะในชีวิตประจาวันเด็กจะต้องพบ
กับการอ่านด้วยตนเอง ส่วนร้อยกรองให้อ่านได้ทั้งเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มก็ไ ด้แล้วแต่ครูจะเห็นสมควร
ในขณะอ่านเด็กจะต้องอ่านให้ฟังได้ยินทั่วถึงกัน
5. ข้อความที่เด็กอ่านควรเป็นข้อความทั้งที่เด็กเคยเห็นและไม่เคยเห็นด้วย เพื่อเด็ก
จะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
6. ให้ตอบคาถาม สรุป เพื่อจับใจความของเรื่องที่อ่านไปแล้ว
สรุปการฝึกทักษะการอ่านออกสียงครูจะต้องเป็นผู้ที่หากลวิธีในการฝึกอ่านออกเสียงที่มี
ความหลากหลาย ทาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ฝึกอ่านออกเสียงคาให้ถูกต้องฝึกอ่านเดี่ยว ฝึกบ่อยๆ
ในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาไม่นานจนเกินไปข้อความที่เด็กอ่านควรเป็นข้อความทั้งที่เด็กเคยเห็นและ
ไม่เคยเห็นด้วย เพื่อเด็กจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
2.5 ความสาคัญของการอ่านออกเสียง
ผู้ที่มีทักษะในการอ่านดี สามารถมีความรู้และทักษะอื่นดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538:98) ที่ว่านักเรียนมีพื้นฐานทักษะการอ่าน
ดีแล้วย่อมสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
และ สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525:73) ที่กล่าวว่าผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านมี
อัตราเร็วในการอ่านสูง ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี
ในต่างประเทศได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมและมัธยม
เพราะถือว่าถ้านักเรียนมีพื้นฐานการอ่านดีแล้ว ย่อมสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหา
ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย บันลือ พฤกษะวัน (2529 : 8) ได้กล่าวว่า ทักษะการ
อ่า นเป็ นง่า นที่ยิ่ ง ใหญ่ใ นการจัดการเรีย นการสอนและเป็นพื้นฐานที่ส าคัญแก่ ก ารเรีย นรู้ส รรพ
วิทยาการทั้งปวง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จาเป็น ที่สุดในการจัดการ
เรียนการสอน
การอ่านออกเสียงเป็นประเภทหนึ่งของการอ่านที่ครูฝึกให้นักเรียนเรียนเป็นอันดับแรกการ
อ่านในระยะเริ่มแรกนี้ การอ่านออกเสียงนับว่าเป็นสิ่งจาเป็น และเด็กก็นิยมอ่านออกเสียงเพราะ
เป็นการแสดงให้เห็นว่า ตนมีความก้าวหน้าในการอ่าน เด็กจะได้รับการเสริมแรงและได้รับความ
พอใจในส่วนตัวของเด็กด้วย (ประเทิน มหาขันธ์ ,2533:207) ครูจึงควรแก้ไขข้อบกพร่องในการ
อ่านออกเสียงของเด็ก เพื่อเป็นการขจัดปัญหาตั้งแต่ ระยะเริ่มต้นก่อนจะติดเป็นนิสัย และยังเป็น
การวางรากฐานการพูดภาษาไทยอันเป็นภาษาประจาชาติให้ถูกต้องด้วย
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การอ่านออกเสียงมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการใช้เสียงสื่อสารในชีวิตประจาวันเป็นอัน
มาก บันลือ พฤกษะวัน (2534:129-130) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านออกเสียง
1. การอ่านออกเสียงเป็นการฝึกอ่านเบื้องต้นที่จะเน้นการจารูปคา กวาดสายตาอ่านหรือ
อ่ า นเฉพาะค าโดยการจ ารู ป ค าโดยเฉพาะก็ ต าม จ าเป็ น ต้ อ งฝึ ก อ่ า นเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อน
ผู้ปกครองรู้ได้ว่า อ่านผิดหรือถูก จะได้ช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงที
2. การอ่านออกเสียงเป็นแนวทางสาคัญที่ใช้หัดอ่านตามบทบาทสมมติ เป็นการสร้าง
เรื่องราวให้คล้ายความจริง และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการฝึกแสดงละครได้ดี
3. การอ่านออกสียงเป็นเครื่องมืออย่างสาคัญที่ใช้ในการตรวจสอบการอ่าน เพื่อเป็นการ
แนะการอ่านเพื่อหาคาตอบให้รู้แหล่ง และรู้ว่าคาตอบที่ถูกอยู่ส่วนใด (Factual Level) ของ
ประโยค นับเป็นการแนะการอ่านเพื่อหาคาตอบ ซึ่งมีความเข้าใจเบื้องต้นที่สาคัญมาก
4. การอ่านออกเสียงที่สอนอ่านนาและอ่านตาม จะช่วยให้เด็กขี้อายได้กล้าแสดงออก
ร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อเป็นทางในการแสดงออกเป็นรายบุคคล
5. การอ่านบทร้อยกรองหรือคาประพันธ์ต่าง ๆ มุ่งให้เรียนรู้ทางหู ให้ฟังรสไพเราะทาง
ภาษาจากคาคล้องจองต่าง ๆ จาเป็นอย่างยิ่งต้องใช้การอ่านออกเสียงเป็นกลุ่มให้พร้อมเพรียงกันทั้ง
ลงจังหวะสัมผัสและทานอง
6. การอ่านออกเสียงในบางครั้ง อาจใช้ทบทวนการอ่านในใจเมื่ออ่านในใจแล้วไม่เข้าใจ
จาต้องทบทวนโดยการอ่านออกเสียงดัง ๆ เพื่อฟังเองแล้วเข้าใจได้ดีขึ้นในบางกรณี
7. การอ่านออกเสียงยังเป็นแนวทางในการฝึก รายงานเบื้องต้น และใช้ในการอ่าน
ประกาศเชิญชวนของโฆษก หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่สื่อความต่าง ๆ
การอ่ า นออกเสี ย งมี ป ระโยชน์ ต ามลั ก ษณะของการที่ ค รู จ ะเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
จุดประสงค์ได้ดี ผลรวมแห่งการอ่านออกเสียงย่อมช่วยพัฒนาทั้ งภาษาพูด และภาษาของเด็กได้
เป็ น อย่ า งดี ครูค วรพิ จารณาด้ วยว่ าบทเรีย นอ่ านบทใดควรจะใช้ก ารอ่า นออกเสีย งเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากที่สุด จึงจะช่วยให้การสอนมีความหมายต่อเด็กผู้เรียนมากที่สุด
การเรี ย นการสอนอ่ า นออกเสี ย งนั้น ถื อ ว่ า เป็ น กิ จกรรมระหว่ า งครูกั บ นั ก เรี ย นไม่ ใช่
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพราะถ้าเป็นกิจกรรมระหว่างนักเรียนแล้ว ก็จะกลายเป็นเรื่อง
ของการประกวดประชันกันไป ดังนั้น ถ้าจะมีการกาหนดให้นักเรียนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งอ่านออกเสียงให้เพื่อนในห้องฟัง จะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายอย่างแน่ นอนไว้ว่าเป็นการ
อ่า นออกเสียงเพื่ ออะไร เพราะการเรีย นการสอนอ่านออกเสีย งจาเป็นต้องมีก ารตั้งจุดมุ่งหมาย
เช่นเดียวกับการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ
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สรุปการอ่านออกเสียงเป็นการอ่านขั้นพื้นฐานโดยการจารูปคาแล้วอ่านออกมาเป็นประโยค
เป็ นการอ่า นให้ผู้อื่นฟั งท าให้รู้ว่า อ่ านผิดหรือถูก หากอ่านผิดจะได้แก้ ไขได้ทันที ฉะนั้นผู้อ่าน
จะต้องอ่านค าหรือประโยคให้ถูกต้อง อ่านอย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่านในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อดีของการอ่านออกเสียง
ข้อดีของการอ่านออกเสียงมีดังนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2529:84, อ้างถึงใน
กาญจนา สังสะอาด, 2540:34)
1. คุณค่าด้านการตรวจสอบข้อบกพร่อง การอ่านออกเสียงจะเปิดโอกาสอย่างดี
ให้แก่ ค รูใ นการตรวจสอบปั ญหาการอ่านของนัก เรียน ในกระบวนการของการอ่านออกเสีย ง
คาพูดทุ กคาจะต้องถูกเปล่ง เสียงออกมา การชี้คา การสื่อความหมาย เช่น การแบ่งวรรคตอน
น้าเสียง การออกเสียง และการถ่ายทอดความรู้สึก จะแสดงออกมาให้ได้ยินอย่างชัดเจน จึงง่ายแก่
การตรวจสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในปัญหาการอ่าน และสิ่งที่ปรากฏดังกล่าวนี้จะเป็นหลักฐานใน
การพิจารณาปัญหาของความเข้าใจในการอ่านได้
2. คุณค่าด้านการสอน ข้อมูลที่ได้จากการวินิจฉัยปัญหาการอ่านออกเสียง จะเป็น
ประโยชน์สาหรับครูในการวางแผนปรับปรุงการสอนอ่านให้ดีขึ้น รวมทั้งการจัดหาหนังสือการ
สอนอ่านให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการได้ดีขึ้น รวมทั้งการจัดหาหนังสือการ
สอนอ่านให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของเด็กด้วย จัดการสอนซ่อมเสริมเด็กที่
มีปัญหาการอ่านเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อย
3. คุณค่าในทางแรงจูงใจ นักเรียนจะเพิ่มชั่วโมงอ่านมากขึ้นเมื่อเขาได้อ่านหนังสือที่
เขาสนใจ ถ้าหากครูอนุญาตให้เขาเลือกหรืออ่านเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นเองจะทาให้เขาสนใจการ
อ่านมากขึ้น
4. คุณค่าทางความคิด การที่ครูอ่านนิทานสารคดีที่น่าสนใจให้เด็กฟังแล้วตั้งคาถาม
ให้เด็กคิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน สามารถช่วยให้เด็กฝึกการคิด และรู้จักประเมินสิ่งที่อ่าน
5. คุณค่าทางด้านสุนทรียะ การให้เด็กอ่านบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั้งชั้น
หรือเป็นเทป จะช่วยให้เด็กได้รับรสของวรรณคดีได้ บางครั้งครูอาจจะชี้แนะให้เด็กเห็นว่า ภาษา
กวีมีอารมณ์ขันอย่างไร เศร้าอย่างไร สิ่งเหล่านี้เมื่อเด็กอ่านออกเสียง เด็กจะเกิดประสบการณ์ทาง
สุนทรียะ
สรุปข้อดีของการอ่านออกเสียงจะเปิดโอกาสให้แก่ครูในการตรวจสอบปัญหาการอ่านของ
นักเรียน ในกระบวนการของการอ่านออกเสียงเพื่อจะได้วางแผนในการพัฒนาการอ่านออกเสียงให้
ถูกต้อง
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2.6 การสอนอ่านเป็นคา
การสอนโดยใช้วิธีนี้เป็นการ แก้ไข ฝึกฝน และฝึกปฏิบัติ ในการช่วยเหลือนักเรียนใน
การอ่านคาศัพท์ ใช้สอนอ่านในขั้นต้นของการอ่าน และการอ่านเพื่อจาแนกคา เป็นวิธีการสอนที่ดี
ที่สุดในการใช้เป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนรู้คาศัพท์ โดยใช้สัญลักษณ์ เค้าโครงของคาที่มองเห็น
ในการอ่าน หรือจาแนกคาออกมาและยังสามารถใช้ร่วมกับการสอนอ่านวิธี อื่น ๆ เช่น การสอน
แบบมุ่ ง ประสบการณ์ ท างภาษา การสอนอ่ า นเบื้ อ งต้ น หรื อ เทคนิ ค ในการอ่ า นคล่ อ ง วิ ธี นี้
เหมาะสมที่จะใช้กับนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนอ่านคา จาแนกคา ก่อนที่จะไปเรียนการอ่าน เนื้อเรื่อง
หรือข้อความ เป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือนักเรียนกลุ่มเล็กๆ
บันลือ พฤกษะวัน ( 2538 : 3 ) กล่าวว่า การที่เด็กอ่านได้โดยการอ่านเป็นคา มี ภาพประกอบใน
การช่วยอ่าน เด็กได้ฝึกอ่านคาประกอบภาพ เป็นแรงเสริมให้เด็กสนใจ ท้าทายให้อยากอ่าน ให้
ผู้เรียนเห็นว่าการอ่านนั้นง่าย
ขั้นตอนการสร้างคา
เลือกคาจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนไม่สามารถอ่านได้ถูกต้อ งและอ่านได้โดยอัตโนมัติใน
ทุกครั้งที่อ่าน จานวน 5 – 10 คา เมื่อเลือกคาได้แล้ว ดาเนินการสอนตามขั้นตอนดังนี้
1. ครูและนักเรียนช่วยกันเลือกคาที่แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจความหมายของคาซึ่ง
เป็นคาที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่อ่าน
2. แสดงคาให้นักเรียนดูทีละคาโดยใช้เวลา 5 วินาที อ่านคานั้น 2 ครั้ง
3. สับคาและคาถามให้เด็กนักเรียนอ่านคาในบัตรคาแต่ละใบ ครูคอยบอกคาที่
ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนหลังจากที่เด็กอ่านคานั้นผิด และถ้าเด็กไม่ตอบหรืออ่านคาภายในเวลา 5
วินาที ให้ครูอ่านคานั้นให้เด็กฟัง
4. แสดงคาทั้งหมดอีกครั้ง โดยใช้วิธีเดียวกับขั้นตอนที่ 2
5. ให้นักเรียนอ่านหรือออกเสียงคาแต่ละคาอีกครั้งโดยวิธีเดียวกับขั้นตอนที่ 3
อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกระทั่งเด็กสามารถอ่านคาได้ โดยอัตโนมัติ
ถ้านักเรียนยังไม่สามารถจาคาได้ หลังจากที่สอนไปแล้ว 7 ครั้ง ให้เปลี่ยนจาก
การระลึกได้ ( Recall task ) มาเป็นการจาได้ ( Recognition task ) โดยวางคาต่าง ๆ ไว้บนโต๊ะ
แล้วให้เด็กชี้คาตามที่ครูบอก ถ้าเด็กยังอ่านคาไม่ได้อีกให้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
1. เทคนิคการใช้รูปภาพ ( Picture association techniques )
2. เทคนิคความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือคา( Sentence / Word association techniques )
3. เทคนิคการเติมคา ( Cloze procedure )
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หลังจากที่สอนอ่านคาให้กับเด็กแล้วให้ครูบันทึกผลการอ่านคาของเด็กลงในแบบบันทึก
และเมื่อสอนคาในวันแรก ๆ ไปแล้วให้นากลับมาสอนหรือทบทวนใหม่ในวันต่อ ๆ ไป
4. วิธีการสอนอ่านภาษาไทยแก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
มิลเลอร์ (Miller 1993 , อ้างถึงใน อัจฉรา นาคทรัพย์, 2546 : 37 ) ได้กล่าวถึงแนว
ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับคาคุ้นตา ไว้ว่า ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องของคาคุ้นตา
วิธีการสอนอ่านเป็นคา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การจาคา
2. การจาแนกคา
การจาแนกคาจะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการที่จะจาแนกคาได้นั้นเด็กจะต้องจาคาได้
เสียก่อน แม้ ว่าการจาคานั้นจะใช้ทักษะที่มาเกี่ยวข้องน้อ ยกว่าการจาแนกคา แต่ก็จะใช้ในการ
ประเมินผลและฝึกในการสอนอ่านระดับประถมศึกษา นามาใช้ในการคัดแยกและการจาแนกคา
ค าคุ้ น ตา สามารถที่ จ ะอธิบ ายได้ หลากหลายความหมาย คาเหล่ า นี้ผู้ อ่ า นจะ
สามารถจ าได้ ทั น ที ที่ เ ห็ น โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งหยุ ด และวิ เ คราะห์ ค า โดยใช้ เ ทคนิ ค การจ าแนกค า
เช่นเดียวกับวิธีการสอนหน่วยเสียง อย่างไรก็ตาม คาคุ้นตา ยังหมายถึงคาที่ไม่ต้องมีความสัมพันธ์
ของสัญลักษณ์กับเสียง และคาที่ไม่เป็นไปตามกฎของการสะกดคา แต่เป็นวิธีการอ่านแบบจาเป็น
คา ๆ ไป
ซาบาติโน , มิลเลอร์และชมิดท์ (Sabatino , Miller and Schmidt 1981 , อ้างถึงใน
อัจฉรา นาคทรัพย์, 2546 : 38 ) กล่าวว่า การสอนอ่านเป็นคาเป็นวิธีการสอนอ่านแบบจาคาวิธีหนึ่ง
มีวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ และมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้
1. การจับคู่ภาพ
2. การจับคู่ตัวอักษร
3. การจับคู่คา
4. เกมในการจาคา
5. เกมที่ใช้ไม้กระดาน
6. เกมที่ใช้สนาม ลู่วิ่ง
7. เกมให้อาหาร สาหรับพัฒนา การจาคาในหมวดคาสิ่งของหรือสัตว์
8. การสร้างหมวดหมู่คา เช่น การสร้างบัตรภาพ บัตรคาของดอล์ช ที่สามารถ
แสดงภาพได้นา ๆ ชนิด ในแต่ละตัวอักษรวิธีนี้สามารถใช้การฟังร่วมด้ วยได้ การสอนอ่านคาใน
เบื้องต้นสามารถนาคาที่เป็นชื่อสี , จานวน หรือ วัน เดือน ฯลฯ มาสอนได้
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โวฟ์ และ แคนแดนซ์ (Vaugh and Candace 1991 , อ้างถึงใน อัจฉรา นาคทรัพย์ ,
2546 : 38) ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการสอนอ่านเป็นคา ไว้ดังนี้
เทคนิคการสร้างคาคุ้นตา
เด็กบางคนมีความรู้สึกยุ่งยากในการจาคาได้โดยอัตโนมัติ และต้องการโอกาสที่จะได้ฝึก
ระลึกคา และจาคาที่เรียนได้ ในเรื่องที่จะกล่าวถึงนี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนจาคาได้และยัง
มี เกมที่สามารถใช้ได้ดี เท่าๆ กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้ไม่ใช่วิธีที่
นาไปสู่การอ่านได้ทั้งหมด ไม่ควรที่จะนามาใช้เป็นวิธีหลักในการสอนเพียงวิธีนี้วิธีเดียว ควรที่จะ
น าไปใช้ ช่ ว ยในการซ่ อ มเสริ ม หรื อ สอนเสริ ม ในด้ า นการอ่ า นโดยเน้ น การอ่ า นค า และให้ รู้
ความหมายของคา
ผดุง อารยะวิญญู(2544 : 68 – 74, อ้างถึงในดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2555 : 36 - 38)
ได้กล่าวถึงวิธีสอนอ่านทั่วไปที่นิยมนามาใช้ในการสอนมีดังนี้
1. วิธีสอนอ่านเป็นคา ( Sight Word Approach )
เป็นการสอนให้เด็กอ่านเป็นคา ๆ และให้เด็กอ่านก่อนที่จะจาตัวอักษรได้ เมื่อเด็กอ่านคา
ได้มากพอสมควรแล้ว จึงสอนให้รู้ จักตัวสระและพยัญชนะในภายหลัง โดยครูอาจใช้บัตรคาใน
การสอน ให้ เ ด็ ก อ่ า นตาม ให้ ดู ภ าพ ประกอบ เด็ ก อาจอ่ า นค าได้ โ ดยการจ า หรื อ ครู ใ ช้ ก าร
บันทึกเสียงลงเทป แล้วเปิดให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านบัตรคา การสอนวิธีนี้จะทาให้เด็กอ่านคาโดย
ใช้สายตา ซึ่งมีรายงานการวิจัยระบุว่ าเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ได้คะแนนต่ากว่าเด็กปกติในชั้น
เรียนเดียวกัน เมื่อทดสอบโดยใช้วิธีนี้
2. วิธีสอนหน่วยเสียง ( Phonics Approach )
เป็นการสอนให้เด็กอ่านโดยวิธีให้เด็กเข้าใจหน่วยเสียงในภาษา เช่นเสียงพยัญชนะ และ
ให้เด็กเปล่งเสียงให้ถูกต้อง หน่วยเสี ยงและพยัญชนะจะปรากฏในคา ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิธีนี้
เป็นการสอนอ่านเป็นคา ๆ ในแต่ละคามีที่ให้สังเกตหน่วยเสียงได้อย่างชัดเจน
3. วิธีสอนอ่านเบื้องต้น ( Basal Reading Approach )
เป็นการอ่านโดยมีเนื้อ หาเป็นชุดตามระดับความสามารถของเด็กตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก เริ่ ม
จากการอ่านคา อ่านฟังเสียงไปจนถึงการอ่านเพื่อเข้าใจความหมาย เนื้อหามีทั้งสั้นๆ ไปจนถึง
เนื้อหาที่ มี ค วามยาวหลายหน้า กระดาษภายในชุดการสอนอาจประกอบด้วยบัตรคา บัตรภาพ
เนื้อหาสาระที่จะให้เด็กอ่าน มีการจากัดคายาก และเพิ่มปริมาณคายากขึ้นตามลาดับ มีคู่มือ ครู
และมีการทดสอบไว้สาหรับแต่ละตอนแต่ละชุด ดังนั้นการสอนอ่านด้วยวิธีนี้จึงเป็นการกาหนด
เนื้อหาที่เป็นระบบจากง่ายไปยาก
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4. วิธีองค์รวมทางภาษา ( Whole Language Approach )
การสอนภาษาแด่เด็กควรสอนรวมทักษะ ทั้งการฟัง การพูด และการเขียน ไม่ควรแยก
สอนทีละทัก ษะ เด็กควรพัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กัน การสอนภาษาแก่เด็กควรสอนในเนื้อหา
สาระที่มีความหมายสาหรับเด็ก
5. วิธีจัดประสบการณ์ทางภาษา ( Language Experience Approach )
วิธีจัดประสบการณ์ทางภาษาเหมาะสาหรับการสอนอ่านในระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะ
กลาง นั่นคือจากระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น เป็นการรวมทุกทักษะไป
พร้อมกัน ครูที่สอนโดยวิธีนี้มีความเชื่อว่าเด็กมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร เขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก จึงยึดความสนใจของเด็กเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการ
สอนฟัง สอนอ่าน สอนพูด หรือสอนเขียน ครูอาจทราบได้ว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องใด จาก
การวาดภาพหรืองานศิลปะของเด็ก ครูจึงนาเรื่องราวดังกล่าวมาขยายผล ครูอาจให้เด็กเขียนอธิบาย
ภาพแล้วให้เด็กอ่านจากข้อความที่เด็กเขียนด้วยตนเอง
6. วิธีสอนอ่านเป็นรายบุคคล ( Individualized Reading Approach )
ในการสอนอ่านเป็นรายบุคคลนั้นจะต้องคานึงถึงความต้องการและความสามารถในการ
อ่านของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เด็กควรมีโอกาสในการคัดเลือกหนังสือที่อ่านด้วยตนเอง ซึ่งเด็กจะ
เลือกตามความสนใจและระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน ครูผู้สอนควร
เตรียมหนังสือไว้มากๆ เพื่อให้เด็กเลือกอ่าน ครูสอนเด็กให้รู้จักคา ประโยค และอ่านข้อความ
ยาวๆ ตามลาดับ การวัดผลเน้นทักษะที่กาหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย เช่น การอ่านคาอย่างเดียว การ
อ่านคาและเข้าใจความหมาย การอ่านเป็นประโยค เป็นต้น
ผดุง อารยะวิญญู(2546 : 49 – 71 อ้างถึงในปุณณภา แพ่งพันธุ์ , 2552 : 45 - 48) ได้
กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านไว้ ดังนี้
1. การฝึกให้รู้จักพยัญชนะ และสระ ( Consonant and Vowel Identification ) เด็กที่มี
ปัญหาทางการอ่านบางคนที่อ่านคาผิด อ่านไม่ออก เมื่อทาการทดสอบความสามารถพื้นฐานอาจ
พบว่าเด็กไม่รู้จักพยัญชนะหรือสระ วิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีการเบื้องต้นสาหรับการสอนอ่านโดยฝึก
ให้เด็กได้รู้จักพยัญชนะและสระซึ่งเป็นส่วนประกอบของคาต่างๆ
วิธีการสอน ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระทีละตัว โดยใช้สื่อประกอบที่
หลากหลาย เช่น แผ่นภาพการศึกษา บัตรพยัญชนะ บัตรสระ ตัวพยัญชนะ สระ ที่สามารถ
สัมผัสรูปร่างได้ หรือสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งนี้ควรมีภาพประกอบ ซึ่งจะช่วยให้เด็กจดจาได้
ดียิ่งขึ้น
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2. การจาแนกตัวอักษร ( Letter Discrimination ) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการฝึกสาหรับเด็ก
ที่มีลักษณะปัญหาด้านการสับสนตัวอักษร ซึ่งเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หลายคน มักมีความ
สับสนระหว่างพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายคลึ งกัน เช่น ก กับ ถ ภ ค กับ ด ฅ กับ ต เป็นต้น
จึงจาเป็นต้องฝึกให้เด็กเห็นความแตกต่างของพยัญชนะคู่ที่คล้ายคลึงกันทุกตัวเมื่อเด็กจาแนกได้แล้ว
จึงฝึกอ่านคา
วิธีการสอน ครูจับคู่ พยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกั น ให้นักเรียนอ่านออกเสียง หรือ
ชี้บอกพยัญชนะที่ครูกาหนดแล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างของพยัญชนะทั้งสอง หากนักเรีย น
บอกไม่ได้ ครูทาการอธิบายโดยอาจเชื่อมโยงลักษณะของพยัญชนะกับภาพประกอบพยัญชนะ
แล้วให้นักเรียนเขียนพยัญชนะทั้ง 2 ตัว เปรียบเทียบกัน
3. การสอนเป็นคา ( Word Attack ) วิธีการสอนนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการสอนอ่าน
แก่เด็กที่เริ่มเรียนภาษาไทย และสามารถนามาสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่มี
ปัญหาอ่านคาผิด หรืออ่านไม่ออก วิธีการนี้เป็นการสอนให้เด็กอ่านเป็นคาๆโดยไม่มีการฝึกผสมคา
วิธีการสอน ครูกาหนดคาเป็นหมวดหมู่ โดยเริ่มต้นจากคาง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และสร้างบัตรภาพประกอบ จากนั้นให้เด็กดูบัตรภาพแล้วตอบว่าเป็นภาพอะไรเมื่อเด็กออกเสียงได้
อย่ า งถูก ต้องแล้วจึง สอนค าโดยใช้บัตรคาเป็นสื่อ ล าดับดับต่อไป ให้นัก เรีย นจับคู่ภาพกั บคา
และให้เด็กฝึกเขียนคาจากตัวอย่าง ซึ่งจานวนคาที่ใช้ในการฝึกแต่ละครั้ง ประมาณ 5 – 10 คา
หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็ก
4. วิธีการวิเคราะห์คา ( Word Analysis ) เป็นวิธีการหนึ่งที่นามาใช้ฝึกเด็กที่อ่าน ไม่ออก
วิธีก ารสอน ครูก าหนดเนื้ อหาเป็ นคาพยางค์เ ดีย ว คาสองพยางค์ ที่ป ระกอบขึ้นด้ว ย
พยัญชนะต้น ( พยัญชนะเดี่ยวหรือพยัญชนะควบกล้า ) สระ และ / หรือตัวสะกด ครูชี้ไปที่คาใด
คาหนึ่ง ให้เด็กอ่านคานั้น หากเด็กอ่านไม่ได้ ครูอ่านให้เด็กฟัง แล้วจึงให้เด็กอ่านตามหากเด็กอ่าน
ได้แล้ว ครูถามเด็กว่าคานั้น ๆ ประกอบด้วยพยัญชนะและสระใดบ้าง เพื่อให้เด็กได้ประโยชน์จาก
การฝึกมากขึ้น ครูควรสอนความหมายของคาด้วย และทาแบบฝึกหัดจับคู่คาที่เขียนเหมือนกัน
เพื่อให้เด็กมองเห็นการจัดวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ได้ชัดเจนขึ้น
5.วิธีโฟนิกส์ ( Phonics Method ) เป็นวิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่ไม่สามารถอ่านคาได้
เนื่องจากมีปัญหาในการสะกดคา วิธีการนี้นาหลักการทางภาษาศาสตร์มาใช้ สอน ทาให้เด็กเข้าใจ
หน่วยเสียงในภาษา เช่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และช่วยให้เด็กเปล่งเสียงได้ถูกต้อง วิธีนี้ใช้สี
เป็นตัวกาหนดเสียง
วิธีการสอน ครูกาหนดคาที่จะสอนโดยสอนคาพยางค์เดียวก่อน แล้วจึงตามด้วยคาหลาย
พยางค์ คาที่นามาสอนประกอบด้วย พยัญชนะต้นที่เป็ นพยัญชนะเดี่ยว พยัญชนะควบกล้า สระ
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เสียงสั้น สระเสียงยาว สระเสียงประสม ตัวสะกดตรงมาตรา ตามลาดับ ครูทาการฝึกสียงสระแต่
ละสระ โดยมีสีเป็นตัวกาหนด เช่นการฝึกเสียง สระอิ โดยใช้พยัญชนะต้นที่เป็นพยัญชนะเดี่ยว
ครูเขียนคาว่า กิ จิ ติ บิ ปิ โดยกาหนดให้สระอิ มีสีเขียว ( ใช้สีใดก็ได้ ) จากนั้นครูอ่านให้เด็กฟัง
ก่อนทีละคา ให้เด็กอ่านตามครู ( บางคาอาจไม่มีความหมาย ) แล้วให้เด็กอ่านเอง
6. วิธีการบันทึกชี้นา ( Guided Note ) เป็นวิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่มีปัญหา
การอ่านจับ ใจความ ทั้ง นี้เนื่องจากเด็กที่มีปั ญหาทางการเรีย นรู้ส่วนมากเรียนรู้ไ ด้ดีโดยการใช้
สายตามากว่าการฟัง หลายคนเรียนรู้ได้ดีจากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้หลายด้านรวมกัน ดีกว่า
การฟังเพียงอย่าเดียว เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่
อ่านจับใจความไม่ได้ อาจเนื่องมาจากการที่เด็กไม่สามารถแยกคาที่มีความสาคัญมากออกจากคาที่
มีความ สาคัญน้อย
วิธีการสอน ครูเขียนหรือจัดพิมพ์เนื้อหาที่จะสอน โดยเน้นความสาคัญของเรื่อง ด้วยการ
ขีดเส้นใต้ การใช้สีเข้มหรือสีที่แตกต่างกับคาอื่น เป็นสิ่งนาทางสายตา ในการสอนเบื้อต้น ครูฝึ ก
ด้วยด้วยข้อความที่มีความยาวประมาณ 2 – 3 บรรทัด เมื่อเด็กมีทักษะแล้วจึงเพิ่มความยาวของ
เรื่องอ่าน ในการฝึกเริ่มต้นที่ครูอ่านเรื่องให้เด็กฟัง แล้วอ่านตาม ครูชี้ไปที่คาที่พิมพ์สีเข้ม ( คา
สาคัญที่ครูเน้นให้เห็นเป็นพิเศษ ) แล้วให้เด็กอ่านเฉพาะคานั้น ๆ จากนั้นครูถามเด็กว่าเรื่องที่อ่าน
เป็นเรื่องอะไร ครูให้เด็กอ่านโดยละเอียดเพื่อเก็บใจความสาคัญ
7. วิธีก้างปลา ( Herring Bone Method ) เป็นวิธีการที่นามาสอนเด็กที่มีปัญหาใน
การ อ่านจับใจความ โดยใช้หลักการเดียวกันกับวิธีการบันทึกชี้นา กล่าวคือ ใช้สิ่งนาทางสายตา
ไปสู่การเข้าใจเรื่องที่อ่าน แต่ใช้รูปก้างปลาแทนโดยให้ก้างใหญ่ตรงกลางแทนใจความสาคัญของ
เรื่องที่อ่าน หรือหัวข้อที่อ่าน ส่วนก้างแขนงใจความสาคัญ ( ก้างด้านข้าง ) ก้างใหญ่แทนใจความ
ใหญ่ก้างเล็กแทนใจความเล็ก
วิธีสอน ครูกาหนดเนื้อหาให้เด็กอ่าน โดยข้อความที่ใช้เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก เรื่อง
สั้นไปสู่เรื่องยาว เริ่มต้นโดยครูสาธิตให้นักเรียนดูถึงการนาคาไปใส่ในก้างปลา ตามลาดับความ
สาคัญ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติเมื่อเด็กเข้าใจหลักการแล้วจึงลดรูปก้างปลาลง และหายไปในที่สุด
มีเฉพาะข้อความให้อ่านจับใจความเท่านั้น
8. การกาหนดคาสาคัญของเรื่อง ( Story Mapping ) เป็นการสอนเพื่อให้สามารถ
สรุปใจความสาคัญ และเข้าใจเรื่องที่อ่านได้โดยดาเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้
8.1 เลือกเรื่องที่อ่านให้เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก
8.2 วิเคราะห์เรื่องที่อ่านแล้วหาใจความสาคัญมา 1 คา
8.3 วิเคราะห์เรื่องที่อ่านแล้วหารายละเอียดให้มากที่สุด
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8.4 ครูเขียนคาในข้อที่ 2 ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ไว้ตรงกลาง
8.5 ให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันเขียนคาที่เป็นรายละเอียดในข้อ 2ไว้รอบๆคา
ในข้อที่ 4
8.6 ให้เด็กระดมความคิด ให้เด็กอธิบายว่าคาที่เด็กเขียนลงบนกระดาษมี
ความหมายว่าอย่างไร
8.7 ให้เด็กลากเส้นความสาพันธ์ระหว่างความสาคัญกับรายละเอียดย่อย ๆ
8.8 ให้เด็กอ่านเรื่องอีกครั้งแล้วตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าว ปรากฏอยู่บรรทัด
ใดในเรื่อง
8.9 ทบทวนแผนภูมินี้อีกครั้ง
8.10 แจกแผนภูมิแก่เด็กเก็บไว้เมื่อเวลาสอบ
จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า การสอนอ่านเป็นคาเป็นการแก้ไข ฝึกฝน และฝึกปฏิบัติใน
การช่วยเหลือนักเรียนในการอ่านคาศัพท์ ใช้สอนอ่านขั้นต้นของการอ่าน วิธีการสอนอ่านเป็นคา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจาคา และการจาแนกคา ซึ่งการที่จะจาแนกคาได้นั้นเด็กจะต้อง
จาคาได้ก่อน วิธีการสอนอ่านแบบจาคามีวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ และมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้
การจับคู่ภาพ การจับคู่ตัวอักษร การจับคู่คา เกมในการจาคา เกมที่ใช้ไม้กระดาน เกมที่ ใช้สนาม
ลู่วิ่ง เกมให้อาหารสาหรับพัฒนาการจาคาในหมวดคาสิ่งของหรือสัตว์ การสร้างหมวดหมู่คา เป็น
ต้น วิธีส อนอ่ า นส าหรับ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่องทางการเรีย นรู้ด้านการอ่าน วิธี ก ารบันทึก ชี้น า
วิธีการสอน เนื้อหาที่จะสอนเน้นความสาคัญของเรื่องด้วยการขีดเส้นใต้ การใช้สีเข้มหรือสีที่
แตกต่างจากคาอื่นเป็นสื่อนาทางสายตาในการสอนเบื้องต้น ในการฝึกเริ่มต้นที่ครูอ่านเรื่องให้เ ด็ก
ฟังแล้วให้เด็กอ่านตาม ครูชี้ไปที่คาที่พิมพ์สีเข้ม (คาสาคัญที่ครูเน้นให้เห็นเป็นพิเศษ)
วิธีการสอนอ่านแก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของการออกเสียง และการ
เข้าใจความหมายของคาอ่าน และข้อความที่อ่าน ซึ่งมีทั้งหมด 8 วิธี ดังนี้ การฝึกให้ รู้จัก
พยัญชนะและสระ ( Consonant and Vowel Identification ) การจาแนกตัวอักษร ( Letter
Discrimination ) การสอนอ่านเป็นคา ( Word Attack ) วิธีการวิเคราะห์คา ( Word Analysis )
วิธีโฟนิกส์ ( Phonics Method ) วิธีการบันทึกชี้นา ( Guided Note ) วิธีก้างปลา ( Herring
Bone Method ) การกาหนดคาสาคัญของเรื่อง ( Story Mapping ) เป็นต้น งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ
สอนอ่านเป็นคาในการสอน
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3. การใช้สีในการช่วยสอนการอ่าน
สีเป็นวัสดุสาคัญในการสร้างภาพ มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้สึกแก่ผู้ดู และครอบคลุม
ประสบการณ์แห่งการรับรู้โลกทัศน์ ( Visual World ) สีแต่ละชนิดย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะ
การเลือกใช้สีอย่างเหมาะสมจะช่วยในการสื่อความหมายและเพิ่มความสวยงามของสิ่งที่ต้องการ
นาเสนอ ในทางกลับกันสีที่ไม่เหมาะสม อาจสร้างความยากลาบากในการอ่าน หรือรบกวนสายตา
ผู้ใช้ รวมทั้งอาจทาให้สื่อความหมายไม่ถูกต้องได้ ( ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544 : 183 ) สีไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดผลต่อความสามารถของมนุษย์ในการเห็นความแตกต่างของวัตถุเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิด
ผลในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความชอบ และความงามอีกด้วย เราสามารถอธิ บายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อย่างรวดเร็ว เมื่ออ้างถึงสีของสิ่งนั้น ( สุพัตรา ศรีสุวรรณ, 2535 : 16 )
การเห็นสีของคนเรานั้น สามารถแยกความสัมพันธ์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ( ชัยพร วิชชาวุธ,
2518 : 44 )
1. ชนิดสี ( Hue ) เช่น เห็นเป็นสีม่วง สีแดง สีเหลืองฯลฯตัวแปรที่ทาให้เห็นสี ต่าง ๆ
กัน คือ ความยาวคลื่นแสง คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันจะทาให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ กัน
2. ความวิโรจน์ ( Brightness ) ซึ่งหมายถึง ความสว่างโชติช่วงของสี สีชนิดเดียวกัน
อาจจะสว่างไม่เท่ากัน สีแดงที่สว่างมากก็มี สว่างน้อยก็มี ตัวแปรที่ทาให้สีชนิดเดียวกันมีความ
วิโรจน์ไม่เท่ากันคือ ความเข้มของแสง และสิ่งแวดล้อม
3. ความอิ่มตัว ( Saturation ) หมายถึง ความบริสุทธิ์ของสี สีที่มีความอิ่มตัวมากจะเป็นสี
ที่บริสุทธิ์มาก ไม่มีสีเทาเจือปน
สีเป็นวัสดุสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้สึกแก่ผู้ดู การใช้สีที่เหมาะสมจะ
เกิดผลทาให้เกิดความตั้งใจและความสนใจ ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาทาให้จาได้ง่าย เมื่อเราจะ
อธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรามักอ้างถึงสีของสิ่งนั้น เพราะสีทาให้สามารถระลึกถึงได้ง่าย ดังนั้นสีจึ ง
ช่วยผู้ดูให้จาได้ว่า เห็นอะไร
3.1 อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา
สีมีความสาคัญครอบคลุมประสบการณ์แห่งการรับรู้โลกทัศน์ ( Visual World ) สีไม่เพียง
แต่ก่อให้เกิดผลต่อความสามารถของมนุษย์ในการเห็นความแตกต่างของวัตถุเท่านั้น สียังก่อให้เกิด
ผลในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความชอบ และความงามอีกด้วย เราสามารถอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
อย่างรวดเร็ว เมื่ออ้างถึงสีของสิ่งนั้น ( Haber and Hershenson, 1973 : 60 , อ้างถึงใน สุพัตรา
ศรีสุวรรณ, 2535 : 16 ) และสีจัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมากชนิดหนึ่ง สีเป็น
สิ่งเร้าภายนอกอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์รับได้จากจักษุสัมผัส และก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ วาเลนไทน์

38
( Valentine, 1960 : 426-427, อ้างถึงใน สุพัตรา ศรีสุวรรณ, 2535 : 16 ) ได้ทาการทดลองในเรื่อง
ความซาบซึ้งเกี่ยวกับสี โดยสรุปไว้ว่า สีมีความสามารถในการดึงดูดคนได้ไม่เท่ากัน ดังนี้
1. ด้านวัตถุวิสัย ( Objective Aspect ) สีเป็นที่ถูกใจเพราะมีความเข้มบริสุทธิ์ สดใส
และสีเป็นที่ไม่พอใจเพราะจาง ผสมกันทึบ มัว
2. ด้านสรีระ ( Physiological Aspect ) สีเป็นที่ถูกใจเพราะเร้าใจ ประโลมใจทาให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่น ส่วนสีเป็นที่ไม่พอใจเพราะชวนงง ชวนให้หดหู่ หรือเพราะทาให้รู้สึกร้อน
3. ด้านความสัมพันธ์ ( Associative Aspect ) ความชอบเกี่ยวกับสีขึ้นอยู่กับ สิ่งซึ่งชวนให้
ระลึกถึง
4. ด้านคุณลักษณะ ( Character Aspect ) สิ่งที่ทาให้คนเราชอบสีเพราะชวนให้สนุก
ไม่หวั่นเกรง กระฉับกระเฉง มีความจริงใจ หรือเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ และสิ่งที่ทาให้
คนเราไม่ ช อบสี ใ ด ๆ นั้ น เป็ น เพราะสี นั้ น ๆ ท าให้ เ กิ ด ความดื้ อ รั้ น ไม่ ซื่ อ หรื อ ท าให้ เ กิ ด
ความรู้สึกโผงผางเกินไป
เกี่ยวกับเรื่องความซาบซึ้งของสี ได้มีผู้ให้ความหมายของสี ไว้ดังที่ เฉลิมพล ว่องวิกย์การ
(2526 : 35-37 อ้างถึงในปุณณภา แพ่งพันธุ์ , 2552 : 28) ได้รวบรวมความหมายของสีต่าง ๆ ที่ผู้
ชานาญเรื่องสีได้ให้ความหมายของสีต่างๆ ตามความสังเกต ประสบการณ์ ความรู้และการค้นคว้า
ของตนไว้ ผู้เขียนได้รวบรวมความหมายของสีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ผู้เขียนศึกษาทดลองเท่านั้น
เช่น หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ เคยทรง แสดงความหมายเรื่องสีต่าง ๆ ไว้ คือ สีน้าเงิน ให้
ความหมายสงบ ถือว่าเป็นสีที่สูงศักดิ์ ปัญญา และความคิด สีเขียว ส่วนมากให้ความรู้สึกสบาย
สงบ เพราะเตือนให้นึกถึงธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วเคทซัม ( Ketchum ) ให้ความหมายในเรื่องสี
ไว้ว่า สีดาให้ความรู้สึกหดหู่ เศร้าใจ ทางานได้น้อยกว่าปกติ สีน้าเงิน หมายถึง ความสงบเงียบ
เอางานเอาการ สีเขียว เพิ่มความมีชีวิตชีวา ความสุข บาบัดโรคเส้นประสาทได้ดี
จากการที่เรามองเห็นสีต่าง ๆ นั้น ทางจิตวิทยาถือว่าสีเป็นสิ่งเร้า ทาให้เกิดการสนองตอบ
ขบวนการของสิ่งเร้านี้ มีอิทธิพลต่อระบบประสาทของมนุษย์มาก สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ นิสัย
ใจคอ และพฤติกรรมของมนุษย์ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างสีของตัวอักษรกับสีของพื้นหลัง ( Background ) เป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อความยากง่ายในการอ่าน องค์ประกอบที่มีความสาคัญอันดับแรกก็คือ ความ
สว่าง ( Brightness ) และความตัดกัน ( Contrast ) ของสีระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลังอันมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ตัวอักษร ( Tinker 1969 : 128 , อ้างถึงใน สมควร วรสันต์ 2525 : 23 )
การใช้สีในการออกแบบสารนั้นสาคัญยิ่ง เมื่อตัดสินใจใช้สีก็ต่อเมื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ดีกว่าใช้ในลักษณะขาวดา การตัดสินใจนี้จาเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างระมัดระวัง
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ก่อนที่จะเลือกใช้สีหนึ่งๆ ลงไป เมื่อใช้สีผลของความตัดกันของสีมีความสัมพันธ์กั บความยากง่าย
ในการอ่าน สีจึงมีผลต่อเนื้อหาในการออกแบบสาร ซึ่งการเลือกใช้สีที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลต่างๆ
ดังนี้ ( Turnbull and Baird 1975 : 276-277 , อ้างถึงใน สมควร วรสันต์ 2525 : 23 )
1. ทาให้เกิดความตั้งใจและสนใจ เห็นวัตถุประสงค์หลักในการใช้ สี ซึ่งผลจากความตัด
กันของสีจะทาให้ผู้ดูเกิดความสนใจ
2. ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยา การเพิ่มสีเข้าไปในสื่อจะมีผลต่ออารมณ์ของผู้ดู
3. ทาให้จาได้ง่าย เมื่อเราอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด เรามักจะอ้างถึงสีของสิ่งนั้น เพราะสีทา
ให้สามารถระลึกถึงได้ง่าย ดังนั้นสีจึงช่วยผู้ดูให้จาได้ว่าเขาได้เห็นอะไร
4. สร้างสรรค์บรรยากาศที่งดงาม การใช้สีที่ถูกต้องจะทาให้เกิดความสบายตา และพอใจ
ต่อผู้ดู
สีมีความสาคัญจัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก และสีไม่เพียงแต่ก่อให้
เกิดผลต่อความสามารถของมนุษย์ในการเห็นความแตกต่างของวัตถุเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลใน
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความชอบ และความสวยงาม ทางจิตวิทยาถือว่าสีเป็นสิ่งเร้าสามารถจะ
เปลี่ยนอารมณ์ นิสัยใจคอ และพฤติกรรมของมนุษย์ได้ การเลือกใช้สีอย่างเหมาะสมจะช่วยในการ
สื่อความหมายและเพิ่มความสวยงามของสิ่งที่ต้องการนาเสนอ
3.2 จิตวิทยาในการใช้สี
อรรถพล เรืองบุรพ ( 2523 : 19 ) กล่าวว่า สีจัดว่าเป็นสิ่งเร้าอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถ
รับรู้ได้ทางจักษุสัมผัส และก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ นักจิตวิทยาจึงได้แบ่งสีออกเป็นหลายอารมณ์
สีทุกๆ สี จึงมีความหมายและให้ความรู้สึกต่างกัน คือ
สีขาว ( White )
แสดงอารมณ์แห่งความสะอาด บริสุทธิ์
สีเทา ( Gray )
แสดงถึงความสุขุม รอบคอบ ช่างคิด
สีดา ( Black )
มีอารมณ์หนักแน่น มั่นคง แข็งแรง เด็ดขาด
สีเหลือง ( Yellow )
อารมณ์แห่งความสุข สว่าง
สีแดง ( Red )
มีอารมณ์ตื่นเต้น โลดโผน น่ากลัว
สีน้าเงิน ( Blue )
คืออารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
สีเขียว ( Green )
อารมณ์แห่งความเฉื่อยชา และเบิกบาน
สีส้ม ( Orange )
หมายถึงความเปล่งปลั่ง ผ่องใส
สีฟ้า ( Blue )
ความเยือกเย็น มีน้าใจโอบอ้อมอารี
สีม่วง ( Violet )
หมายถึงความเฉื่อยชา อับเฉา ซึมเซา
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สีน้าตาล ( Brown )
อารมณ์แห่งความชรา เก่าแก่
สีเขียวอ่อน ( Yellow Green ) ความสุขสดชื่น ร่าเริงแห่งวัยหนุ่มสาว
สีชมพู ( Pink )
แสดงอารมณ์ร่าเริง บริสุทธิ์และไร้เดียงสา
ศรียา นิยมธรรม (2550 : 77-89) กล่าวว่า สีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในการดาเนินชีวิต สี
ก่อให้เกิดอารมณ์ช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสานึกและจิตใต้สานึก การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า สีสามารถก่อให้เกิดการเลือกการแต่งกาย เครื่องประดับ
และสภาพแวดล้อม หากเราเข้าใจถึงเรื่องนี้ก็จะสามารถใช้สีมาช่วยให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมี
ความสุข สีเขียวสามารถช่วยให้เกิดสมดุลทางจิต เป็นสีที่เต็มไปด้วยการผ่อนคลาย การพักผ่อ น
สายตามากที่สุด เชื่อกันว่าสีเขียวก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดี และเป็นสีธรรมชาติ ที่ทาให้
เรารู้สึก มั่ นคงปลอดภัย มรกตก็ เป็นอัญมณีสีเขียวที่ทาให้เกิ ดความรู้สึก สมดุล และเป็นสีที่ใ ช้
เปรี ย บเที ย บกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ และอารมณ์ ล้ าลึ ก ในตน ความเป็ น มา
ความสามารถในการมองเห็นสีต่างๆ ของมนุษย์ สัตว์นามาใช้ในการเอาตัวรอด สีบางสีช่วยให้หา
อาหารได้ง่ายขึ้น เช่น สีแดงของผลไม้บางอย่างบอกให้รู้ว่าสุกพร้อมให้เก็บหรือเน่าเสียไม่ควรเก็บ
เป็นต้น สียังมีผลต่อจิตใจ เช่น สีแดงมักทาให้รู้สึกตื่นเต้น คึกคัก สีฟ้า ทาให้ใจสงบเย็นลง สี
หวานๆ ทาให้รู้สึกสบาย มนุษย์ยังใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ทั้งใช้จัดระเบียบและช่วยให้เราดาเนินชีวิตได้
ง่ายขึ้น เช่นเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง รถจะหยุด สัญญาณให้คนข้ามถนนเป็นสี
เขียว หรือเราจะนาจดหมายไปใส่ตู้ไปรษณีย์สีแดง ส่วนสีทองจะทาให้นึกถึงของที่มีค่า เป็นต้น ใน
ด้านอารมณ์มีการทดลองกับเด็กโดยให้เล่นเกมต่อแท่งไม้โดยใช้สีแดง เด็กๆ จะแสดงความก้าวร้าว
กระวนกระวายใจมากกว่าปกติ ส่วนผู้ใหญ่ที่ชอบสีแดงมักเป็นคนชอบเสี่ยง โลดโผน และชอบ
ผจญภัย ซึ่งอาจแสดงออกในรูปของการเล่นการพนัน ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าบ่อนคาสิโนเกือบทุก
แห่งมักตกแต่งด้วยสีแดงเมื่อเราอยู่ในห้องสีแดงมักรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะสี
แดงทาให้หัวใจเต้นถี่กว่าปกติจึงทาให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้น เมื่อหัวใจเต้นถี่ขึ้นกล้ามเนื้อจะเกิด
ความเครียดและทาให้รู้สึกว่าวัตถุที่เห็นดูหนักกว่าที่เป็นจริง ส่วนสีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่
สมดุลทางอารมณ์ เมื่อมองวัตถุสีเขียวดวงตาจะได้ผ่อนคลายทาให้มีสมาธิดีขึ้น ส่วนสีฟ้าจะทาให้
หัวใจและกล้ามเนื้อผ่อนคลายเราจึงรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปช้าๆ
วาสสิลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky, อ้างถึงในศรียา นิยมธรรม, 2550 : 77 - 89) จิตร
กรแนวแอ็บสแตร็กชาวรัสเซีย กล่าวว่า “สีมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณ” เขาศึกษาและสังเกตเห็นว่าคน
ส่วนใหญ่รู้สึกกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต สีให้บรรยากาศที่สวยสดใส เช่น แสงพระอาทิตย์ ทะเลสี
เขียว มักทาให้เรารู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข
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ดังนั้นจึงนับว่าสีมีอิทธิพลต่อมนุษย์และอาจนามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบาบัดเพื่อรักษาอาการทางกายหรือทางจิตได้ด้วย อย่างไรก็ดีเด็กในวัยนี้
ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายต่างก็อยู่ในช่วงวัยที่ได้รับอิทธิ พลจากสื่อต่างๆ มาก สีต่างๆ
จากตัวการ์ตูน ตัวละครจากรายการโทรทัศน์ที่เขาชื่นชอบ แต่งกายด้วยสีโทนอะไร สภาพแวดล้อม
ที่ปรากฏใช้สีใดที่โยงความสัมพันธ์กับอารมณ์ในขณะดาเนินเรื่อง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นสีที่ใช้ในการแต่ง
กาย แต่งหน้า แต่งเล็บ ทาปาก ล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดและเป็นการวางเงื่อนไขในการดาเนิน
ชีวิตและการเลือกใช้สีไปโดยปริยาย ความชอบและความพึงพอใจในสียังเกี่ยวข้องกับ วัยและเพศ
ด้วยซึ่งก็มั กจะได้รับอิท ธิพลจากสิ่งแวดล้อมและการวางเงื่อนไขในสังคม
สีสันสดใสเป็น
สัญลักษณ์ของวัยเด็ก สีชมพูมักถูกมองว่าเป็นสีของเด็กผู้ หญิง สีฟ้าเป็นสีของเด็กผู้ชาย เมื่อโตขึ้น
แนวคิดเหล่านี้จะเปลี่ยนไปโดยทั่วไปแล้วเด็กเล็กจะรู้จักสีต่างๆ แยกสีได้อายุ 2-5 ปี แต่ยังไม่รู้จักชื่อ
สี เพียงแต่แยกแยะได้ ดังนั้นผู้ใหญ่อาจจะนาความสามารถเรื่องนี้มาใช้ในการสอนชื่อสีและโยง
ความสัมพันธ์ของสีกับสิ่งที่มีในธรรมชาติ เช่น สีเขียวของใบไม้ สีเหลืองกับดอกดาวเรือง หรือ
กล้วยหอม สีน้าตาลกับกิ่งไม้ต้นไม้ สีแดงกับมะเขือเทศ เป็นต้น
สีกับการแสดงออกของเด็ก
นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า สีกับอารมณ์ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน และ
สังเกตว่าสีเป็นสื่ออารมณ์เพราะบุคคลจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่างๆ จากการใช้สี การ
เลือกใช้สีจึงมีผลโดยตรงกับอารมณ์ของบุคคล ในกรณีของเด็กๆ ที่ฟังนิทานเรื่องเล่าที่จบอย่างมี
ความสุข หากให้วาดรูป ระบายสีจากเรื่องที่ไ ด้ฟังเด็กมัก จะใช้สีเหลือง แต่ถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็ มี
แนวโน้มจะเลือกสี น้าตาล นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ของเด็ก โดยใช้เทคนิคสีที่เรียกว่า
“Colour Your Life” ซึ่งเหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่เด็กๆ พอจะรู้จักชื่อสี
และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง นักจิตวิทยาหรือนักจิตเวชจะสอนให้เด็กๆ แยกแยะอารมณ์ เขาจะให้
เด็กๆ พูดลักษณะอารมณ์ที่ดีด้วยการใช้สีตามที่เขาพอใจ โดยจะให้กระดาษและกล่องสี ซึ่งมีสี
หลักๆ เช่น แดง น้าเงิน เหลือง ส้ม ดา เขียว ม่วง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะบอกให้เด็กๆ เลือกสี
สาหรับสื่ออารมณ์ที่ไม่ดี เช่น อาการ โกรธ หงุดหงิด เบื่อ เหงา ฯลฯ เขาพบว่าเด็กๆ มักใช้สีสดใส
กับอารมณ์ดี ใช้สีแดงกับอารมณ์โกรธ ใช้สีส้มกับความสนุกสนาน และใช้สีเทากับความเหงา
จากนั้นก็ให้เด็กบอกว่าชอบสีอะไรและสังเกตว่าเขาใช้สีอะไรบ่อยและภาพที่ปรากฏบนกระดาษ
เป็นอย่างไร
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เด็กสมาธิสั้นและอยู่ไม่สุขควรให้อยู่ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศของสีที่เบาบางเยือกเย็น
การแต่งกายของครูก็มีส่วนสาคัญเช่นกัน กล่าวคือ ไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด หรือมี
ลวดลาย เพราะจะทาให้เด็กมีอาการลุกลี้ลุกลน ก้าวร้าวมากขึ้น
3.3 ลักษณะและสัญลักษณ์ของสี
สุพัตรา ศรีสุวรรณ ( 2535 : 17 ) กล่าวว่า สีแต่ละสีจะก่อให้เกิดความรู้ สึกต่าง ๆ กัน
มนุษย์จึงได้ให้ลักษณะของสีแต่ละสี และความหมายหรือสัญญาลัก ษณ์ของแต่ละสีไว้ต่าง ๆ กัน
ดังนี้
สีแดง ( Red ) เป็นสีที่มีโครมาจัดที่สุด ( Strongest chroma ) และมีอานาจในการดึงดูด
สายตามากที่สุด เป็นสีที่แสดงความก้าวร้าว ความร้อนแรง ความตื่นเต้น ความกล้าหาญ เป็นสีที่
เก่าแก่ ( Primitive ) มาก มีใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
สีเหลือง ( Yellow ) เป็นสีที่มีความสว่าง ( Luminosity ) มากที่สุดในบรรดาสี (Hues)
ด้วยกัน สีเหลืองสด ( Clear yellow ) เป็นสีที่แสดงถึงความสดชื่นมีชีวิตชีวาในอารยธรรมของจีน
และคริสเตียนตะวันตก สีเหลืองเป็นสีที่แสดงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ( Sacredhue )
สีน้าเงิน ( Blue ) เป็นสีเรียบ ๆ ที่มีความงดงามสีหนึ่ง แสดงถึงความเยือกเย็นสง่าผ่าเผย
วังเวง สงบเงียบ ลึกซึ้ง บางครั้งแสดงถึงความเศร้าสลดตามธรรมชาติและบางครั้งในทางศาสนาสี
น้าเงินแสดงถึงความหวัง
สีเขียว ( Green ) มีลักษณะคล้ายสีน้าเงิน ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเป็นกลางแต่มีแนว
โน้มที่จะให้ความรู้สึกสงบ ( Passive ) มากกว่าความกระตือรือร้น ( Active ) สีเขียวบางสีให้
ความรู้สึกชุ่มชื่ นสดชื่ น กระปรี้กระเปร่า แสดงถึงความสุข ความเจริญรุ่งเรื่อง ความเป็นเด็ก
ความหวัง ความซื่อสัตย์
สีส้มหรือแสด ( Orange ) เป็นสีที่เร้าใจ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นค่อนข้างร้อนแรงและบาดตา
บางครั้งแสดงถึงความรุ่งโรจน์ ความมั่งคั่ง
สีชมพู ( Pink ) เป็นสีที่งดงาม ให้ความรู้สึกที่ ร่าเริง บริสุทธิ์ และไร้เดียงสาเป็นสีที่ใช้
แสดงถึงเกียรติยศ อานาจ ความเป็นผู้ดี และบางครั้งก็แสดงถึงความเสียใจอันใหญ่หลวง
สีดา ( Black ) เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเงียบเหงา ความเศร้าใจ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงหลุม
ฝังศพ ความกลัว และความตาย
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สีแต่ละสีจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน สีจึงมี
ความหมายและให้ความรู้สึกหลายอารมณ์ สามารถทาให้เราร่าเริง เศร้า โกรธ ทาให้ตื่นเต้นหรือ
หดหู่ มนุษย์จึงได้ให้ ลักษณะของสีและความหมายหรือสัญ ลักษณ์ของสีไว้แตกต่างกันออกไปสี
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เขียวสามารถช่วยให้เกิดสมดุลทางจิต เป็นสีที่เต็มไปด้วยการผ่อนคลาย การพักผ่อนสายตามาก
ที่สุด เชื่อกันว่าสีเขียวก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดี และเป็นสีธรรมชาติ ที่ทาให้เรารู้สึก
มั่นคงปลอดภัย สีเขียว ( Green ) มีลักษณะคล้ายสีน้าเงิน ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเป็นกลางแต่มี
แนว โน้มที่จะให้ความรู้สึกสงบ ( Passive ) มากกว่าความกระตือรือร้น ( Active ) สีเขียวบางสีให้
ความรู้สึกชุ่มชื่ นสดชื่ น กระปรี้กระเปร่า แสดงถึงความสุข ความเจริญรุ่งเรื่อง ความเป็นเด็ก
ความหวัง ความซื่อสัตย์ การสอนอ่านในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้สีดากาหนดตัวพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ เลือกใช้สีเขียวกาหนดมาตราตัวสะกดแม่กน การใช้สีดาเนื่องจากในหนังสือแบบเรียน
หนังสืออ่านทั่ว ๆ ไป มักจะใช้สีในลักษณะขาวดา สีขาวเป็นสีของพื้นหลัง ตัวหนังสือเป็นสีดา
ให้เห็นถึงความตัดกันชัดเจน การเลื อกใช้สีเขียวเข้ามากาหนดตัวพยัญชนะในมาตราตัวสะกดแม่
กน เพื่อจะให้ผู้อ่านเห็นถึงความแตกต่าง ความสะดุดตาเพราะการใช้สีที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้ดู
เกิดความสนใจ จดจาและอ่านคาได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้สีเขียวกาหนดพยัญชนะเพราะสีเขียวสามารถช่วยให้เกิดสมดุลทางจิต
เป็นสีที่เต็มไปด้วยการผ่อนคลาย การพักผ่อนสายตามากที่สุด เชื่อกันว่าสีเขียวก่อให้เกิดความรู้สึก
และทัศนคติที่ดีเป็นสีธรรมชาติที่ทาให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยเป็นสีที่ใช้เปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อม
ความอุดมสมบูรณ์ และอารมณ์ล้าลึกในตน สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่สมดุลทางอารมณ์ มี
ลักษณะเด่นเมื่อมองวัตถุสีเขียวดวงตาจะได้ผ่อนคลายทาให้มีสมาธิดีขึ้น
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านโดยใช้สีกาหนดตัวพยัญชนะ
ปรางทิพย์ ปางพุฒิพงษ์ (2540) ได้ศึกษาลักษณะหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กชอบ
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จานวน 320 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. นักเรียนชอบตัวอักษรสีเขียวมากที่สุดในทุกระดับชั้น ส่วนในแต่ละเพศนั้นชอบ
ต่างกัน คือ เพศชายชอบตัวอักษรสีเขียวมากที่สุด ส่วนเพศหญิงชอบตัวอักษรสีแดงมากที่สุด
2. นักเรียนชอบตัวอักษรแบบตัวธรรมดามากที่สุดในทุกระดับชั้น
3. นัก เรีย นชอบภาพประกอบแบบภาพถ่ายมากที่สุดในทุก ระดับชั้นส่วนในแต่ล ะ
ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชอบภาพการ์ตูนมากที่สุด
4. ในการเลือกสีข องตัวอัก ษร นัก เรีย นในทุก ระดับชั้นเลือกโดยถือเอาความสดใส
ของสีเป็นเกณฑ์
5. ในการเลื อ กรู ป แบบตั ว อั ก ษร นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น เลื อ กโดยถื อ เอาความ
สวยงามของตัวอักษรเป็นเกณฑ์
6. ในการเลือกรูปแบบภาพประกอบ นักเรียนในทุกระดับชั้นเลือกโดยถือเอาความ
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เป็นธรรมชาติเป็นเกณฑ์ โดยในแต่ละเพศ เพศชายถือเอาความเป็นธรรมชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนเพศ
หญิงเลือกโดยถือเอาความสวยงามของภาพเป็นเกณฑ์
7. นักเรียนชอบตัวอักษรสีเขียวเพราะสีสดใสที่สุด และชอบสีดาเพราะอ่านง่ายที่สุด
มีผลต่อแรงจูงใจ
8. นักเรียนชอบตัวอักษรแบบตัวธรรมดาเพราะตัวอักษรสวยที่สุด
9. นัก เรียนชอบภาพประกอบแบบภาพวิจิตร เพราะมีความเป็นธรรมชาติที่สุดและ
ชอบภาพการ์ตูนเพราะสวยงามที่สุด
วรรณี แย้มประทุม (2513) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลงานทางการเรียนรู้ของการใช้อักษรสี
น้าเงิน อักษรสีเขียว อักษรสีดา บนพื้นสีขาว กับนักเรียนที่จบชั้นประถมปี่ที่ 1 จานวน 96 คน
ใช้พยางค์ไร้ความหมายอักษรไทย 2 ตัว จานวน 30 คา พิมพ์ด้วยสีน้าเงิน สีเขียว สีดา ในบัตร
คา ผลการวิจัยพบว่า การใช้อักษรสีน้าเงินบนพื้นสีขาวทาให้นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้ ได้
ดีกว่าอักษรสีดา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นเรนทร์ ลิขิตวงศ์ขจร (2540) ได้ศึกษาสีของตัวอักษรไทยกับสีพื้นหลัง ที่มีผลต่อการ
อ่า นบนจอคอมพิ ว เตอร์ เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้วิ จั ย สร้ างขึ้น ประกอบด้ว ยข้ อ ความ
ภาษาไทยที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ที่มีตัวอักษรไทยสีกับสีพื้นหลังแตกต่างกันจานวน 8 คู่สี
ผลการวิจัยพบว่า สีของตัวอักษรไทยกับสีพื้นหลังที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการอ่าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
วันเพ็ญ คุ้มดิษฐ ( 2548 : 54 ) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยใช้
เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคการ
ใช้สีสอนอ่านเป็นคามีความสามารถในการอ่านดีขึ้น เนื่องจากเทคนิคการใช้สีเป็นการกระตุ้นการ
สนใจเป็นสื่อนาทางสายตาช่วยให้เด็กสามารถอ่านคาต่าง ๆ ได้ สีเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจ
ให้กับเด็กมีความกระตือรือร้นในการอ่านเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการสอน
อ่านโดยใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคาช่ว ยให้เด็กออทิสติกมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น
เพราะวิ ธี ก ารสอนที่ เ ริ่ ม จากขั้ น ตอนง่ า ยไปหายาก โดยมี สื่ อ การสอนคื อ บั ต รภาพ บั ต รค า
แบบทดสอบ
กฤษฎา พรหมอินทร์ (2549) ได้ศึกษาผลการใช้ตัวอักษรสี จานวน 4 สี คือ สีดา สีน้า
เงิน สีเขียว และสีแดง ที่ส่งผลต่ อระยะเวลาในการระลึกความทรงจาพยัญชนะไทยของเด็กดาวน์
ซินโดรมได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และส่งผลให้เกิดความคงทนในการจา ผลการศึกษาพบว่า
1. พยั ญ ชนะไทยสี ดา สามารถส่ ง ผลต่ อ การลดระยะในการระลึ ก ความทรงจาของ
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กรณีศึกษาได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าพยัญชนะไทยสีอื่นๆ รองลงมา คือ พยัญชนะไทยสีน้าเงิน
พยัญชนะไทยสีเขียว และพยัญชนะไทยสีแดง ตามลาดับ
2. พยั ญ ชนะไทยสี น้าเงิ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคงทนในการจาของกรณี ศึ ก ษาได้ ใ น
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าพยัญชนะไทยสีอื่นๆ รองลงมาคือ พยัญชนะไทยสีดา พยัญชนะไทยสี
เขียวและพยัญชนะไทยสีแดง ตามลาดับ
ปุณณภา แพ่งพนธุ์ (2552) ได้ศึกษาการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ด้วยการสอนอ่านคาโดยใช้สีเป็นตัวกาหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกด แม่กด
ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่านหลังการสอนอ่านคาโดย
ใช้สีเป็นตัวกาหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกด แม่กด สูงขึ้นกว่าก่อนการสอน โดยก่อนการ
สอนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาได้ 7 คา จากจานวน 50 คา คิดเป็นร้อยละ 14 หลัง
การสอนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาได้ 43 คา จากจานวน 50 คา คิดเป็นร้อยละ 86
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการสอน
การวิจัย ครั้ง นี้ผู้วิจัย จะใช้ สีก าหนดพยั ญชนะสอนอ่านคามาตราตัวสะกด แม่ก น เพื่ อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการเลือกใช้สี
เขียวเข้ ามากาหนดตัวพยัญชนะในมาตราตัวสะกดแม่กน เพื่อจะให้ผู้อ่านเห็นถึงความแตกต่าง
ความสะดุดตาเพราะการใช้สีที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้ดูเกิดความสนใจ จดจาและอ่านคาได้ง่ายขึ้น
การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การใช้สี
กาหนดพยัญชนะ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านคา
มาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่อ งการใช้ สีก าหนดพยั ญชนะเพื่ อพั ฒนาความสามารถในการอ่ านคามาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental Design)
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านที่มีระดับ
สติปัญญาปกติไม่ได้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่มีปัญหาการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว
ร่างกายและไม่พิการซ้อน กาลังเรียนอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จานวน 3 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ดังนี้
1. สัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ
6 เพื่อรับทราบข้อมูล และรายชื่อของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ผู้วิจัยได้รายชื่อนักเรียนที่ครู
ประจาชั้นส่งมาเพื่อรับการประเมินวินิจฉัย จานวน 16 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 10 คน และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จานวน 4 คน
2. ใช้แบบทดสอบคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการฟัง – พูด ด้านการอ่าน
ด้ า นการเขี ย น ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ของศู น ย์ แ นะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเครื่องมือที่ใช้สารวจภาวะบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน คือ นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่า และนักเรียนมีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผลจากการคัดกรองนักเรียนทั้ง 16 คน พบว่า นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 12
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คน ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 1 คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 7 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 คน ผู้วิจัยจึงเลือก
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 3 คน เนื่องจากนักเรียนมี
ปัญหาด้านการอ่านอยู่ในระดับที่ควรได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา โดยได้พิจารณาถึงความ
จาเป็นและความรุนแรง ซึ่งหากไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเรียนหนังสือได้
หรือไม่มีพัฒนาการทางการเรียนเท่าที่ควร ไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้
ผลการคัดกรองพบว่านักเรี ยนไม่มีปัญหาด้านการฟัง - พูด และด้านคณิตศาสตร์ แต่มี
ปัญหาด้านการอ่าน นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อ่านคาที่ประสมด้วยพยัญชนะต้น
ประสมกับสระเดี่ยวได้ โดยเฉพาะคาที่คุ้นเคย อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดได้ แต่
ถ้ามีตัวสะกดนักเรียนจะอ่านคาได้น้อย คาที่อ่านได้ส่วนใหญ่เป็นคาที่ผ่านการสอนจากครู
3. คัดกรองโดยใช้แบบสารวจ KUS – SI Rating Scales : ADHD / LD / Autism
(PDDs) ซึ่งเป็นแบบคัดกรองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และ ออทิสซึ่ม
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ ทดสอบ
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ประเมินสารวจปัญหาของนักเรียนแล้วนา
แบบคัดกรองมาตรวจและคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
ผู้วิจัยได้เลือกพิจารณาเฉพาะด้านที่ 2 คือด้านการอ่านมาใช้ในการทดลองดังมีรายละเอียด คือ
คนที่ 1 ผลการคัดกรอง พบว่า พฤติก รรมภาวะสมาธิสั้น ( ซนวู่วามและขาดสมาธิ )
นักเรียนอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เฉลี่ย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน นักเรียนอยู่ใน
กลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือด้า นการศึกษา ส่วนพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
เขี ย น การคิดค านวณ นักเรีย นอยู่ ใ นกลุ่ม เฝ้าระวัง ติดตาม ทาซ้า พฤติก รรมภาวะออทิส ซึม
นักเรียนอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย
คนที่ 2 ผลการคัดกรอง พบว่า พฤติก รรมภาวะสมาธิสั้น ( ซนวู่วามและขาดสมาธิ )
นักเรียนอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เฉลี่ย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน นักเรียนอยู่ใน
กลุ่มที่ควรส่งแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินอย่างเร่งด่วน ส่วนพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียน การคิดคานวณ นักเรียนอยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ด้านการศึกษา
พฤติกรรมภาวะออทิสซึม นักเรียนอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย
คนที่ 3 ผลการคัดกรอง พบว่า พฤติก รรมภาวะสมาธิสั้น ( ซนวู่วามและขาดสมาธิ )
นักเรียนอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เฉลี่ย พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน นักเรียนอยู่ใน
กลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษา ส่วนพฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
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เขียน การคิดคานวณ นักเรียนอยู่ในกลุ่มกลุ่มเฝ้าระวัง ติดตาม ทาซ้า พฤติกรรมภาวะออทิสซึม
นักเรียนอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย
4. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูประจาชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ที่ได้จากการคัดเลือก คัดกรอง และวินิจฉัย จากการซักประวัติของนักเรียนจากครูประจาชั้นและ
ครูการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนให้มากเท่าที่จะมากได้ โดยถามเกี่ยวกับความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนอ่านคาที่คุ้นเคยที่ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ มีปัญหาในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นส่วนใหญ่
นักเรียนสะกดคาไม่ได้ ผู้วิจัยและครูประจาชั้น ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้ปรึกษาเพื่อวางแผนให้
การช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับ ในหนังสือแบบเรีย นผู้วิจัยจึง ได้ศึก ษาค้นคว้าคาในมาตรา
ตัวสะกด และได้สร้างแบบทดสอบโดยนาคาศัพท์จากหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ให้นักเรียนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน พบว่า
นักเรียนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ได้ในระดับต่า ครูประจาชั้น ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูการศึกษาพิเศษ เห็นสมควรให้สอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ผู้วิจัยจะสอนด้วยการใช้สี
กาหนดตัวพยัญชนะ และนาโปรแกรม PowerPoint มาช่วยสร้างบทเรียนสอนอ่านคามาตรา
ตัวสะกด แม่กน
ลักษณะของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย
คนที่ 1 เป็นเพศชาย พบว่าเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ( อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ) IQ 96
ความสามารถส่วนใหญ่ได้มาจากความสามารถในด้านความจา จากการเห็นและการได้ยิน การใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับขีดเขียนได้ปกติ เข้าใจความหมายที่เป็นตัวเลขสัญลักษณ์หรือนามธรรม
สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบและเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้ มีความสามารถในการเรียนรู้ สังเกตจากสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ได้
คนที่ 2 เป็นเพศชาย พบว่าเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ( อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ) IQ 93
ความสามารถส่วนใหญ่ได้มาจากความสามารถในด้านความจา จากการเห็นและการได้ยิน การใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับขีดเขียนได้ปกติ เข้าใจความหมายที่เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ และแก้ปัญหา
โดยใช้ประสบการณ์ได้แต่ใช้เวลาในการหาคาตอบนาน นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้
คนที่ 3 เป็นเพศหญิง พบว่าเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ( อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย )IQ 95
ความสามารถส่วนใหญ่ได้มาจากความสามารถในด้า นความจา จากการเห็นและการได้ยิน การใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับขีดเขียนได้ปกติ เข้าใจความหมายที่เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ ความสามารถใน
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การเข้าใจจากการมองเห็นและแสดงออกในการแก้ปัญหาต่างๆ เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งแวดล้อม
และแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ได้
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลตั้งแต่ข้อที่ 1 - 4 มาประมวล สรุปได้ว่า นักเรียนมี
ภาวะบกพร่องทางการเรีย นรู้ ด้านการอ่านโดยได้พิจารณาถึงความจาเป็นและความรุนแรงใน
ลักษณะที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหากไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเรียน
หนังสือได้ หรือไม่มีพัฒนาการทางการเรียนเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงวางแผนการสอนด้วยการสอนอ่าน
คาโดยใช้สีกาหนดตัวพยัญชนะสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน จานวน 3 คน เพื่อใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง 3 ท่าน และนักเรียนเต็มใจ
ให้ความร่วมมือ
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
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โครงสร้ำงของบทเรียนโดยใช้สีกำหนดพยัญชนะ
เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
การอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา

คาแนะนาเกี่ยวกับบทเรียน
จุดประสงค์

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

เนื้อหา
หมวดที่ 1 (ญ)
-แบบฝึกหัดชุดที่
-แบบฝึกหัดชุดที่
หมวดที่ 2 (ณ)
-แบบฝึกหัดชุดที่
-แบบฝึกหัดชุดที่
หมวดที่ 3 (ร)
-แบบฝึกหัดชุดที่
-แบบฝึกหัดชุดที่
หมวดที่ 4 (ล)
-แบบฝึกหัดชุดที่
-แบบฝึกหัดชุดที่
หมวดที่ 5 (ฬ)
-แบบฝึกหัดชุดที่

แบบทดสอบ
หลังเรียน
1
2
1
2
1
2
1
2
1

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างของบทเรียนโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. ชุดการสอนอ่านคาซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สีกาหนดพยัญชนะ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
1. ชุดการสอนอ่านคาซึ่งมีลักษณะเป็น การใช้สีกาหนดพยัญชนะและเป็น บทเรียนที่
สร้า งขึ้นโดยใช้ โปรแกรม PowerPoint เป็นสื่อการสอนประกอบแผนการจัดการเรีย นรู้ก าร
อ่า นคามาตราตัว สะกด แม่ก น ที่ส ะกดไม่ต รงตามมาตรา โดยใช้สีเ ขีย วกาหนดพยัญ ชนะ
ที่เป็นตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 กาหนดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของบทเรียน เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกด
แม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกาหนดเป็น
จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมและก าหนดเกณฑ์ ใ นการทดสอบ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ จุ ด ประสงค์ โ ดย
ดาเนินการดังนี้
1.2.1 ศึกษารวบรวมคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราซึ่งปรากฏ
ในหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และหนังสือแบบ
ฝึก ทั ก ษะภาษาไทย เรื่อ งมาตราตั ว สะกด แม่ ก น ของศู นย์ พั ฒนาคุณ ภาพการเรี ย นการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 44 คา
1.2.2 นาคาที่ รวบรวมได้ จากข้ อ 1.2.1 มาออกแบบเพื่ อจัดทาสื่อการสอน
เพื่อใช้ในขั้นตอนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้
สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไป และสร้างบทเรียนด้วย PowerPoint
ครอบคลุมการอ่านคาเดี่ยวในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ที่ใช้ตัวพยัญชนะ ญ ณ
ร ล ฬ เป็นตัวสะกด
1.3 นาคาที่จะสอนอ่านทุกคามาสร้างเป็นสื่อการสอนโดยใช้สีเขียวกาหนดพยัญชนะ
ที ่ เ ป็ น ตั ว สะกด แม่ ก น ที ่ ไ ม่ ต รงตามมาตรา และ น ามาสร้ างด้ว ยโปรแกรม PowerPoint
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และด้าน
การศึกษาพิเศษ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้สอนอ่านคาในมาตรา
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ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ พบว่า
คาศัพท์ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ตัวสะกด ญ ณ ร ล ฬ ไม่มีข้อ
ปรับปรุง นาบทเรีย นที่ส ร้า งด้วยโปรแกรม PowerPoint ประกอบแผนการจัดการเรีย นรู้ที่ ได้
ไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มีความบกพร่องทางด้านการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน จานวน 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนที่
เหมาะสม สามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคา มาตราตัวสะกด แม่กน
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตาม
มาตรา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบความสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด
แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
2.2 ศึ ก ษาและรวบรวมคาในมาตราตั ว สะกด แม่ ก น ซึ่ ง เป็ น คาที่ ป รากฏใน
หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และหนังสือแบบฝึก
ทั ก ษะภาษาไทย เรื่ อ ง มาตราตั ว สะกด แม่ ก น ของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 44 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ญ. หญิง เป็นตัวสะกด 10 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ณ. เณร เป็นตัวสะกด 10 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ร. เรือ เป็นตัวสะกด 10 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ล. ลิง เป็นตัวสะกด 10 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ฬ. จุฬา เป็นตัวสะกด 4 คา
2.3 รวบรวมคาที่ได้จากข้อ 2.2 ออกแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบความสามารถ
อ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา จานวน 22 คา โดยเลือกคาที่รวบรวมได้
จากจานวน 44 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ญ. หญิง เป็นตัวสะกด 5 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ณ. เณร เป็นตัวสะกด 5 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ร. เรือ เป็นตัวสะกด 5 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ล. ลิง เป็นตัวสะกด 5 คา
เป็นคาที่ใช้ตัวพยัญชนะ ฬ. จุฬา เป็นตัวสะกด 2 คา
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2.4 สร้างแบบทดสอบแล้วนาไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ทดสอบ
ความสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ว่ามีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งนาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 3 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of ltem- Objective Congruency:IOC) โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:48)
+1
หมายถึง แน่ใจว่าคามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1
หมายถึง แน่ใจว่าคามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ จากนั้นนาผลการพิจารณา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบที่ใช้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC) เลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า ทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00
2.5 นาแบบทดสอบความสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
ที่ไ ด้ป รับ ปรุงแก้ไ ขแล้วไปจัดทาเป็นฉบับจริง เพื่ อนาไปใช้กั บตัวอย่างในการวิจัย ต่อไป โดย
กาหนดเกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ดังนี้
อ่านคา
ได้ถูกต้อง
ให้ 1
คะแนน
อ่านคา
ไม่ถูกต้อง
ให้ 0
คะแนน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนาคาศัพท์จากบทเรียน และนามาสร้างเป็นหน่วยการเรียนการอ่านคา ใน
มาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
2. วิเคราะห์และกาหนดเนื้อหาโดยผู้วิจัยปรึกษากับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เพื่อเลือกคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา นาคาทั้งหมดมาแบ่งเป็น
หมวด ได้ 5 หมวด แบ่งเป็นหมวดละ 10 คา จานวน 4 หมวด และหมวดละ 4 คา จานวน 1
หมวด จานวนรวม 44 คา ดังนี้
1. หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ.หญิง ได้แก่
บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู ของขวัญ กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ
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2. หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่ก น ที่ส ะกดด้วยตัวพยั ญชนะ ณ.เณร
ได้แก่ คุ ณค่ า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ
3. หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร.เรือ ได้แก่
กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร
4. หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล.ลิง ได้แก่
รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล
5. หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่ กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ฬ.จุฬา ได้แก่
ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ
3. ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 แผนการจัดการเรียนรู้
และทาการสอนแผนละ 30 นาที ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ พยัญชนะตัวสะกด
คำ
1
ญ
บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู ของขวัญ
2
ญ
กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ
3
ณ
คุณค่า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ
4
ณ
บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ
5
ร
กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร
6
ร
ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร
7
ล
รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล
8
ล
ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล
9
ฬ
ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ
( หมายเหตุ : เนื่องจากคาในภาษาไทยที่สะกดด้วยพยัญชนะ ฬ มีจานวนน้อยผู้วิจัยจึงใช้คาที่ฝึกใน
แผนการเรียนรู้เพียง 5 เท่านั้น )
4. นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) ว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุง ดังนี้ 1) ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเขียนให้ชัดเจน 2) แนะนาให้เขียนวิธีการสอนตาม
ขั้นตอนที่ง่ายขึ้น 3) ปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
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5. น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ไ ด้ ไ ปปรับ ปรุง แก้ ไ ขให้ เ หมาะสมตามคาแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จานวน 1 คน
พบว่า ไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไข สามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองกับตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้
6. แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน ( 5 นำที )
ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยว จากนั้นจึงให้
นักเรียนร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน
อย่าสับสน หกตัว จาได้
มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป
น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา
เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์
บนถนน สับสน จลาจล
เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน
บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
2. ขั้นสอน ( 20 นำที )
2.1 ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่
กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ด้วยตัวพยัญชนะ ญ จานวน 5 คา โดยสอนที่ละคา ได้แก่ บาเพ็ญ
ชานาญ กุ ญแจ กตัญญู ของขวัญ ซึ่งตัวพยั ญชนะ ญ จะใช้สีเ ขีย วในขณะที่ตัว อัก ษรอื่น ๆ
จะให้สีดา
2.2 ครู อ่ า นออกเสี ย งคาว่ า บาเพ็ ญ ให้ นั ก เรี ย นฟั ง จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นอ่ า น
ออกเสียงตามครู 2 เที่ยว (ส่ วนคาที่ เหลื อ ชำนำญ กุ ญแจ กตัญ ญู ของขวัญ ให้นั ก เรีย น
อ่า นออกเสีย งตามครู 2 เที่ ย ว เช่น เดีย วกั น )
2.3 ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า บาเพ็ญ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว (ส่วนคาที่เหลือ ชำนำญ
กุญแจ กตัญญูของขวัญ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยตนเอง 1 เที่ยว เช่นเดียวกัน )
3. ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นำที )
ครูใ ห้นัก เรียนอ่า นคาที่ ไม่ตรงตามมาตราที่ปรากฏเป็นคา โดยคาที่ไม่ตรงตามมาตราจะ
มีสีดา ครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
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5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบแผนการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ แบบแผนการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental
Designs) (นวลฉวี ประเสริฐสุข,2556:200) โดยแบบแผนการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลอง
ตัวอย่างที่ศึกษา
S

สอบก่อน
O1

ทดลอง
X

สอบหลัง
O2

S = เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
O1 = การประเมินความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ก่อน
ทาการทดลอง
X = การใช้บทเรียน สอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
O2 = การประเมินความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา หลัง
ทาการทดลอง
2. วิธีดาเนินการทดลองการใช้บทเรียน สอนอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน
ที่ไม่ตรงตามมาตรา
2.1 ก่อนดาเนินการทดลอง
2.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิล ปากร เพื่ อ
ขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อดาเนินการทดลองกับตัวอย่าง
2.1.2 นาแบบทดสอบความสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่ก น
ที่ไม่ตรงตามมาตรา ที่ผู้วิจัย สร้า งขึ้น จานวน 22 คา ไปทดสอบกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก่อน
การทดลอง (Pretest) บันทึกคะแนนผลการทดสอบก่อนการทดลองเก็บไว้เพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้อมูล
2.2 ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจ้ ากบทเรียนสอนอ่านคาในมาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เวลาทาการทดลอง 11 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 3

57
ตารางที่ 3 แผนการทดลองเรื่องการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านมาตราตัวสะกด
แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ครั้งที่
1
2

3

4

5

วัน
จันทร์
อังคาร

แผนกำรทดลอง
ทดสอบก่อนเรียน จานวน 22 คา
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ
1.บาเพ็ญ
2. ชานาญ
3. กุญแจ
4. กตัญญู
5. ของขวัญ
พุธ
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ
6. กล้าหาญ
7. ทาบุญ
8. สาคัญ
9. บังเอิญ
10. เจริญ
พฤหัสบดี หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ
1.คุ ณค่ า
2. คูณ
3. ปฏิญาณ
4. โบราณ
5. ประมาณ
ศุกร์
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ
6. บริเวณ
7. คานวณ
8. ทารุณ
9. ทักษิณ
10.เกษียณ

ญ.หญิงได้แก่

ญ.หญิงได้แก่

ณ.เณร ได้แก่

ณ.เณร ได้แก่
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ตารางที่ 3 แผนการทดลองเรื่องการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านมาตราตัวสะกด
แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ต่อ)
ครั้งที่
6

7

8

9

วัน
จันทร์

แผนกำรทดลอง
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร.เรือ ได้แก่
1.กันดาร
2. วานร
3. เกสร
4. ลาธาร
5. จราจร
อังคาร หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร.เรือ ได้แก่
6. ธนาคาร
7. ขอพร
8. ลูกศร
9. ทาเวร
10. ละคร
พุธ
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล.ลิง ได้แก่
1.รางวัล
2. พิกุล
3. ตาบล
4. ต้นตาล
5. นุ่มนวล
พฤหัสบดี หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล.ลิง ได้แก่
6. ปีขาล
7. กาลเวลา
8. คนพาล
9. ชลบุรี
10. สากล
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ตารางที่ 3 แผนการทดลองเรื่องการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านมาตราตัวสะกด
แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ต่อ)
ครั้งที่
10

วัน
ศุกร์

11

จันทร์

แผนกำรทดลอง
หมวดคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ฬ.จุฬา ได้แก่
1.ปลาวาฬ
2. ทมิฬ
3. บึงกาฬ
4. พระกาฬ
ทดสอบหลังเรียน จานวน 22 คา

2.3 เมื่อดาเนินการทดลองครบแล้วจึงดาเนินการทดสอบวัดความสามารถด้วยการ
สอนอ่านคาโดยใช้ สีกาหนดตัวพยัญชนะอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
หลังการทดลอง (Posttest) จานวน 22 คา ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
2.4 นาคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองมาหาค่าร้อยละ
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านด้วยการสอนอ่านคาโดยใช้ สีกาหนดตัว
พยัญชนะอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง โดยหาค่าร้อยละ ของคะแนนก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง
2. การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร ดังนี้ ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538 : 59 )
IOC = ∑ R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ค่า IOC ของเครื่องมือสามารถดูรายละเอียดได้จากภาคผนวก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่
ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิ จั ย นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายบุคคล จานวน 3 คน โดยนาเสนอเป็นลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่ กน ที่ไม่ตรง
มาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนอ่านคาโดยใช้สีกาหนด
พยัญชนะ
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ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ไม่ตรงมาตรา ของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ตารางที่ 4 คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตราของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะก่อนสอนและหลังสอน
คนที่
1

2

3

หมวดคาในมาตรา
ตัวสะกด แม่ กน
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม

คะแนนเต็ม
( คะแนน )
5
5
5
5
2
22
5
5
5
5
2
22
5
5
5
5
2
22

ก่อนสอนอ่านคา
คะแนน ร้อยละ
1
20
1
20
1
20
2
40
1
50
6
27.27
1
20
0
0
2
40
3
60
0
0
6
27.27
2
50
2
40
1
20
1
20
1
50
7
31.81

หลังสอนอ่านคา
คะแนน ร้อยละ
5
100
5
100
5
100
5
100
2
100
22
100.00
5
100
4
80
3
60
5
100
1
50
18
81.81
4
80
5
100
5
100
5
100
1
50
20
90.90

จากตารางที่ 4 ความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตราของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ พบว่า
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คนที่ 1 สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา ก่อนสอน มีคะแนน
ร้อยละ 27.27 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 100
คนที่ 2 สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา ก่อนสอน มีคะแนน
ร้อยละ 27.27 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 81.81
คนที่ 3 สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา ก่อนสอน มีคะแนน
ร้อยละ 31.81 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 90.90
เมื่อนาคะแนนจากตารางที่ 4 มานาเสนอเป็นกราฟ ปรากฏดังภาพประกอบที่ 1
ภาพประกอบที่ 1 คะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตราของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะก่อนสอนและหลังสอน
คนที่ 1
ร้อยละ
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คนที่ 2
120
ร้อยละ

100

100

100
80

80

60

60
40
20

60

50

40

หลังสอน

20
0

0
ญ

ก่อนสอน

0

ณ

ร

ล

ฬ

คนที่ 3
120
ร้อยละ

100

100

100

80

80
60

100

50

40

50 50

40

20

20

ก่อนสอน

หลังสอน

20

0
ญ

ณ

ร

ล

ฬ

จากภาพประกอบที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงมาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ ง 3 คน สามารถอ่านคาได้สูงขึ้น เมื่อ
สอนโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ
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ตารางที่ 5 คะแนนความสามารถในการอ่านคา เมื่อทาการทดสอบพยัญชนะแต่ละตัวก่อน
และหลังทาการสอนในแต่ละชั่วโมงของเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรูโ้ ดย
ใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
คนที่
1

2

3

หมวดคาในมาตรา
ตัวสะกด แม่ กน
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม
พยัญชนะ ญ หญิง
พยัญชนะ ณ เณร
พยัญชนะ ร เรือ
พยัญชนะ ล ลิง
พยัญชนะ ฬ จุฬา
รวม

คะแนนเต็ม
( คะแนน )
10
10
10
10
4
44
10
10
10
10
4
44
10
10
10
10
4
44

ก่อนสอนอ่านคา
คะแนน ร้อยละ
4
40
3
30
3
30
1
10
1
25
12
27.27
4
40
2
20
3
30
5
50
1
25
15
34.09
3
30
2
20
3
30
3
30
1
25
12
27.27

หลังสอนอ่านคา
คะแนน ร้อยละ
10
100
10
100
10
100
10
100
4
100
44
100.00
9
90
8
80
9
90
8
80
3
75
37
84.09
10
100
9
90
9
90
10
100
4
100
42
95.45

จากตารางที่ 5 ความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ ตรงตาม
มาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังในแต่ละตัวพยัญชนะที่ทาการ
สอนในแต่ละชั่วโมง พบว่า
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คนที่ 1 สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนสอน
มีคะแนนร้อยละ 27.27 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 100
คนที่ 2 สามารถอ่า นคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนสอน
มีคะแนนร้อยละ 34.09 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 84.09
คนที่ 3 สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนสอน
มีคะแนนร้อยละ27.27 และหลังสอน มีคะแนนร้อยละ 95.45
เมื่อนาคะแนนจากตารางที่ 5 มาทากราฟ ปรากฏดังภาพประกอบที่ 2
ภาพประกอบที่ 2 คะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนสอนและหลังสอนในแต่
ละตัวพยัญชนะที่ทาการสอนในแต่ละชั่วโมง ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้
สีกาหนดพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
คนที่ 1
ร้อยละ
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คนที่ 2
ร้อยละ
100

90

90

80

80
60
40

80

75

50

40

30

20

20

25

0

คนที่ 3
ร้อยละ
120

100

100

90

100

90

100

80

60
40
20

0

30

20

30

30

25

จากภาพประกอบที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนสอนและหลังสอนในแต่ละตัวพยัญชนะที่ทาการสอนในแต่ละ
ชั่วโมง ของเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านคาได้สูงขึ้น
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา ของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ ก่อนและหลังการทดลอง
ภาพประกอบที่ 3 คะแนนความสามารถในการอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่
ตรงมาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ ก่อนและหลังการ
ทดลอง
ร้อยละ

จากภาพประกอบที่ 3 กราฟแสดงความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงมาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 คน พบว่า หลังการสอนอ่านคา
ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ สามารถอ่านคาได้สูงขึ้น

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคา ก่อนและหลังการทดลอง ของเด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางการเรียนรูโ้ ดยใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่ กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา
ภาพประกอบที่ 4 คะแนนความสามารถในการอ่านคา ก่อนและหลังการทดลอง ของ

เด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่ กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา
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ร้อยละ

จากภาพประกอบที่ 4 กราฟแสดงความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงมาตรา ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 คน พบว่า หลังการสอนอ่านคา
ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ สามารถอ่านคาได้สูงขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่อ งการใช้ สีก าหนดพยั ญชนะเพื่ อพั ฒนาความสามารถในการอ่ านคามาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research ) แบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental Design)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้สีกาหนดพยัญชนะ
ตัวอย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจัยเป็นเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเรีย นรู้ด้านการอ่าน มีระดับ
สติปั ญญาปกติ ไม่ มี ปั ญหาพฤติก รรมที่ รุนแรง มีส ายตาปกติ มีความพร้อ มทางวิชาการและ
สามารถเรียนรู้ทักษะทางวิชาการได้ แต่ต้องมีการยืดหยุ่นเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ จานวน 3 คน
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) ชุดการสอนอ่านคาซึ่งมีลักษณะเป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยใช้สีเขียวกาหนดพยัญชนะที่
เป็นตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคามาตรา
ตัวสะกด แม่กน 3) แผนการจัดการเรียนรู้
การดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลองการใช้ บทเรียนสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ดังนี้
1. ประเมินความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงมาตรา จานวน
22 คา เป็นการทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนผลการทดสอบก่อนการทดลองเก็บไว้เพื่อนาไป
วิเคราะห์ข้อมูล
2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จากบทเรียนสอนอ่านคาในมาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้เวลาทาการทดลอง 11 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที
3. ดาเนินการทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่ไม่ตรงมาตรา จานวน 22 คา โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
4. นาคะแนนทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองมาหาค่าร้อยละ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านด้วยการสอนอ่านคาโดยใช้สีกาหนดตัว
พยัญชนะอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง โดยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐาน ใช้ค่าร้อยละ ของคะแนนก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคามาตรา
ตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 คน สรุป
ผลได้ ดังนี้
คนที่ 1 ความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ ก่อนการทดลอง
คิดเป็น ร้อยละ 27.27 หลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 100 จากคาศัพท์ 22 คา
คนที่ 2 ความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่ก น ที่ไ ม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ ก่อนการทดลอง
คิดเป็น ร้อยละ 27.27 หลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 81.81 จากคาศัพท์ 22 คา
คนที่ 3 ความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้สีกาหนดพยัญชนะ ก่อนการทดลอง
คิดเป็น ร้อยละ 31.81 หลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 90.90 จากคาศัพท์ 22 คา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบผล ดังนี้
คนที่ 1 ก่อนดาเนินการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจากคะแนนเต็มก่อน
การทดลอง 22 คา นักเรียนอ่านได้ 6 คา คิดเป็นร้อยละ 27.27 หลังการทดลอง นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านคา จานวน 22 คา นักเรียนอ่านได้ 22 คา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง และเมื่อทาการทดสอบก่อนการสอนแต่ละตัวพยัญชนะ รวมจานวน 44 คา
นักเรียนอ่านได้รวม 12 คา คิดเป็นร้อยละ 27.27 หลังทาการสอนแต่ละตัวพยัญชนะ รวมจานวน
44 คา นักเรียนอ่านได้รวม 44 คา คิดเป็นร้อยละ 100 สาหรับนักเรียนคนที่ 1 พบว่า ในขณะที่ทา
การทดลอง มีความกระตือรือร้น ในการอ่านคาอ่านออกเสียงชัดเจน ช่างสัง เกต จดจาคาได้รวดเร็ว

71
หากเจอคาที่อ่านไม่ได้นักเรียนจะข้ามไปอ่านคาอื่นแทน มีการหยุดคิดเล็กน้อยโดยใช้เวลาไม่นาน
ในการอ่าน
คนที่ 2 ก่อนดาเนินการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจากคะแนนเต็มก่อน
การทดลอง 22 คา นักเรียนอ่านได้ 6 คา คิดเป็นร้อยละ 27.27 หลังการทดลอง นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านคา จานวน 22 คา นักเรียนอ่านได้ 18 คา คิดเป็นร้อยละ 81.81 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง และเมื่อทาการทดสอบก่อนการสอนแต่ละตัวพยัญชนะ รวมจานวน 44 คา
นักเรียนอ่านได้รวม 15 คา คิดเป็น ร้อยละ 34 หลังทาการสอนแต่ละตัวพยัญชนะรวมจานวน 44
คา นักเรียนอ่านได้รวม 34 คา คิดเป็นร้อยละ 84.09 สาหรับนักเรียนคนที่ 2 พบว่า ในขณะที่ทา
การทดลอง มีความประหม่าไม่มั่นใจในการอ่านคา อ่านออกเสียงเบาใช้เวลาในการอ่านคานาน
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้มือถูที่คิ้วเมื่ออ่านคาไม่ได้ ครูต้องให้กาลังใจ
คนที่ 3 ก่อนดาเนินการทดลองนักเรียนมีความสามารถในการอ่านจากคะแนนเต็มก่อน
การทดลอง 22 คา นักเรียนอ่านได้ 7 คา คิดเป็นร้อยละ 31.81 หลังการทดลอง นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านคา จานวน 22 คา นักเรียนอ่านได้ 20 คา คิดเป็นร้อยละ 90.90 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง และเมื่อทาการทดสอบก่อนการสอนแต่ละตัวพยัญชนะ รวมจานวน
44 คา นักเรียนอ่านได้รวม 12 คา คิดเป็นร้อยละ 27.27 หลังทาการสอนแต่ละตัวพยัญชนะรวม
จานวน 44 คา นักเรียนอ่านได้รวม 42 คา คิดเป็นร้อยละ 95.45 สาหรับนักเรียนคนที่ 3 พบว่า
ในขณะที่ทาการทดลอง มีความกระตือรือร้นในการอ่านคา อ่านออกเสียงชัดเจน หากนักเรียนอ่านคา
ไม่ได้ก็จะบอกกับครูว่า “อ่านไม่ได้” และข้ามไปอ่านคาใหม่ ใช้เวลาในการอ่านคาที่ใช้ “ฬ” เป็น
ตัวสะกดนานมาก
ทั้งนี้เนื่องจากการสอนอ่านคาโดยใช้สีเป็นตัวกาหนดพยัญชนะ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา สูงกว่า
ก่อนการสอนสีกาหนดพยัญชนะ โดยผู้วิจัยได้สร้างคาและให้สีตัวพยัญชนะที่ใช้สะกดแทนด้วยสี
เขียว ประกอบกับ สุพัตรา ศรีสุวรรณ (2535 : 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้สีในทางจิตวิทยาว่า
ความหมายหรือสัญลักษณ์ของ สีเขียว ( Green ) นั้นมีลักษณะคล้ายสีน้าเงิน ให้ความรู้สึกที่
ค่อนข้างจะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มที่จะให้ความรู้สึกสงบ (Passive) มากกว่าความกระตือรือร้น
(Active) สี เ ขี ย วบางสี ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก ชุ่ ม ชื่ น สดชื่ น กระปรี้ ก ระเปร่ า สอดคล้ อ งกั บ หน่ ว ย
ศึกษานิเทศก์(2533 : 230) ได้กล่าวว่า สียังมีผลต่อการหลังสารเคมีในสมองและร่างกาย สีเขียว
ผลของสารเคมี ผ่อนคลาย สงบสุข ผลต่อการเรียนรู้ สร้างสมาธิ คิดอย่างมีเหตุผล การประยุกต์
การวิเคราะห์ ประกอบกับศรียา นิยมธรรม (2550 : 77-79) กล่าวว่า จิตวิทยาแห่งสี สีมีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งในการดาเนินชีวิต สีก่อให้เกิดอารมณ์ช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
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ความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อื่น สีมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสานึกและจิ ตใต้
สานึก การใช้สีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่ว่า สีสามารถ
ก่อให้เกิดการเลือกการแต่งกาย เครื่องประดับ และสภาพแวดล้อม หากเราเข้าใจถึงเรื่องนี้ก็จะ
สามารถใช้สีมาช่วยให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข ในทางจิตวิทยาให้ความหมายหรื
สัญลักษณ์ของสีเขียวไว้ว่า สีเขียวสามารถช่วยให้เกิดสมดุลทางจิต เป็นสีที่เต็มไปด้วยการผ่อน
คลาย การพักผ่อนสายตามากที่สุด เชื่อกันว่าสีเขียวก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดี และเป็นสี
ธรรมชาติ ที่ทาให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัย มรกตก็เป็นอัญมณีสีเขียวที่ ทาให้เกิดความรู้สึกสมดุล
และเป็นสีที่ใช้เปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ และอารมณ์ล้าลึกในตน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกฤษฎา พรหมอินทร์ (2549) ได้ศึกษาผลการใช้ตัวอักษรสี จานวน 4 สี คือ
สีดา สีน้าเงิน สีเขียว และสีแดง ที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการระลึกความทรงจาพยัญชนะไทยของ
เด็กดาวน์ซินโดรมได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และส่งผลให้เกิดความคงทนในการจา ผลการศึกษา
พบว่า พยั ญ ชนะไทยสี ดา สามารถส่ ง ผลต่ อ การลดระยะในการระลึ ก ความทรงจาของ
กรณีศึกษาได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าพยัญชนะไทยสีอื่นๆ รองลงมา คือ พยัญชนะไทยสีน้าเงิน
พยัญชนะไทยสีเขียว และพยัญชนะไทยสีแดง ตามลาดับ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของวรรณี
แย้มประทุม (2513) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลงานทางการเรียนรู้ของการใช้อักษรสีน้าเงิน อักษรสี
เขียว อักษรสีดา บนพื้นสีขาว กับนักเรียนที่จบชั้นประถมปี่ที่ 1 จานวน 96 คนใช้พยางค์ไร้
ความหมายอักษรไทย 2 ตัว จานวน 30
คา พิมพ์ ด้วยสีน้าเงิน สีเขียว สีดา ในบัตรคา
ผลการวิจัยพบว่า การใช้อักษรสีน้าเงินบนพื้นสีขาวทาให้นักเรียนมีความสามารถในการรับ รู้ได้
ดีกว่าอักษรสีดา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมควร วรสันต์ (2525: 23)
ได้กล่าวถึง อิท ธิพ ลของสีในทางจิตวิทยากั บการรับรู้ว่าสีเป็นสิ่งเร้าที่มนุษย์ สามารถรับได้จาก
ประสาทสัมผัสทางตา ทาให้เกิดการสนองตอบ ซึ่งกระบวนการของสิ่งเร้านี้มีอิ ทธิพลต่อระบบ
ประสาทของมนุษ ย์ อย่ า งมาก สามารถเปลี่ย นอารมณ์ นิ สัย และพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ซึ่ ง สี
รอบๆตัวเราไม่เพียงสร้างให้เกิดการรับรู้ การจดจา การมองเห็น การแยกความชัดเจน การจัดกลุ่ม
การจัดหมวดหมู่ การสื่อความหมาย ความสวยงาม การสร้างบรรยากาศและสร้างความแตกต่า งของ
รายละเอียด สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณณภา แพ่งพันธุ์ (2552: 73) ได้ศึกษาความสามารถในการ
อ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านคาโดยใช้สีเป็นตัวกาหนดหน่วยเสียงใน
มาตราตัวสะกด แม่กด ผลการวิจัย พบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่ าน
หลังการสอนอ่านคาโดยใช้สีเป็นตัวกาหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกด แม่กด สูงขึ้นกว่าก่อน
การสอน โดยก่อนการสอนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาได้ 7 คา จากจานวน 50 คา คิดเป็น
ร้อยละ 14 หลังการสอนนักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาได้ 43 คา จากจานวน 50 คา คิดเป็น

73
ร้อยละ 86 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการสอน การวิจัยจะเห็นได้ว่า การใช้สีเป็นตัวกาหนดพยัญชนะใน
มาตราตัวสะกด แม่กนไม่ตรงมาตรา ส่งผลให้นักเรียนจดจาคาและพัฒนาทักษะด้านการอ่านได้เร็ว
ขึ้น เนื่องจากในบทเรียนครูจะทาการสอนอ่านคาซ้าๆ ตามครู และให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง
ในระหว่างการฝึกสอนนักเรียนทั้ง 3 คน พบว่า นักเรียนคนที่ 1 มีความกระตือรือร้นในการอ่าน
คาอ่านออกเสียงชัดเจน ช่างสังเกต จดจาคาได้รวดเร็ว หากเจอคาที่อ่านไม่ได้นักเรียนจะข้ามไป
อ่านคาอื่นแทน มีการหยุดคิดเล็กน้อยโดยใช้เวลาไม่นานในการอ่าน นักเรียนคนที่ 2 มีความ
ประหม่าไม่มั่นใจในการอ่านคา อ่านออกเสียงเบาใช้เวลาในการอ่านคานาน นักเรียนมีพฤติกรรม
การใช้นิ้วมือถูที่คิ้วเมื่ออ่านคาไม่ได้ พยายามคิดแต่ไม่สามารถอ่านคาได้ นักเรียนคนที่ 3 มีความ
กระตือรือร้นในการอ่านคาอ่านออกเสียงชัดเจน หากนักเรียนอ่านคาไม่ได้ก็จะบอกกับครูว่า “อ่าน
ไม่ได้” และข้ามไปอ่านคาใหม่ ใช้เวลาในการอ่านคาที่ใช้ “ฬ” เป็นตัวสะกดนานมาก
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ค ามาตราตั ว สะกด แม่ ก นที่ ไ ม่ ตรงมาตรา ของนัก เรีย นที่มี ค วามบกพร่อ งทางการเรี ย นรู้ ผ่ า น
บทเรียนโปรแกรม PowerPoint เป็นสื่อการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะเห็นได้จากคะแนนหลังการทดลองของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ทาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
ปัญหาในการเรียนน้อยลงและประสบผลสาเร็จในการเรียนมากขึ้น
ข้อสังเกตที่พบในงานวิจัย
1. ขณะที่ดาเนินการสอนนักเรียนทั้ง 3 คน ให้ความร่วมมือ มีสมาธิ ตั้งใจ สนใจใฝ่เรียนรู้
สามารถร่วมกิจกรรม โดยมีสมาธิจดจ่อ ตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม โดยที่ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย
ซึ่งได้ข้อสังเกตที่พบกับนักเรียน ดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 มีความกระตือรือร้นในการอ่านคาอ่านออกเสียงชัดเจน ช่างสังเกต จดจา
คาได้รวดเร็ว หากเจอคาที่อ่านไม่ได้นักเรียนจะข้ามไปอ่านคาอื่นแทน มีการหยุดคิดเล็กน้อยโดย
ใช้เวลาไม่นานในการอ่าน ประมาณ 15 วินาที
นักเรียนคนที่ 2 มีความประหม่าไม่มั่นใจในการอ่านคา อ่านออกเสียงเบาใช้เวลาในการ
อ่านคานานประมาณ 1 นาที นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ นิ้วมือถูที่คิ้วเมื่ออ่านคาไม่ได้ พยายาม
คิดแต่ไม่สามารถอ่านคาได้
นักเรียนคนที่ 3 มีความกระตือรือร้นในการอ่านคาอ่านออกเสี ยงชัดเจน หากนักเรียน
อ่านคาไม่ได้ก็จะบอกกับครูว่า “อ่านไม่ได้” และข้ามไปอ่านคาใหม่ ใช้เวลาในการอ่านคาที่ใช้
“ฬ” เป็นตัวสะกดนานมาก ประมาณ 2-3 นาที
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2. การใช้สีในการช่วยสอนการอ่านคาก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาทาให้นักเรียนจดจาคาได้
ง่ายเนื่องจากสีทาให้เห็นความแตกต่างของวัตถุที่เห็น และเมื่อจะอธิบายถึงส่งหนึ่งสิ่งใดเรามักอ้าง
ถึงสีของสิ่งนั้น เพราะสีทาให้สามารถระลึกถึงได้ง่าย ดังนั้นสีจึงช่วยผู้ดูให้จาได้ว่าเห็นอะไร ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้องมากขึ้น
3. นักเรียนให้ความสนใจกับสื่อที่สร้างด้วยโปรแกรม PowerPoint ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนทาให้นักเรียนเกิดความตั้งใจและสนใจในการเรียนรู้ โดยที่นักเรียนไม่เคร่งเครียด
และมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
4. ในระหว่า งที่ผู้วิจัย ดาเนิน การสอนพบว่านัก เรีย นประสบความสาเร็จ ในการอ่านคา
นัก เรีย นแสดงความดีใจ เกิดความภาคภูมิใจเมื่ออ่านคาได้ถูกต้อง มีก าลังใจในการอ่านคาและ
สามารถอ่านคาในบทเรียนอื่นได้ดีขึ้น
5. ระหว่างการวิจัย พบว่า สมาธิและสภาพแวดล้อมมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านคาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนั้นในการเลือกเวลาและสถานที่ ที่ไม่มี
สิ่งรบกวนและเป็นเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน ทาให้นักเรียนสามารถอ่านคาได้ถูกต้อง
6. ในการสอนอ่านคาครูจะต้องคานึงถึงความสามารถในการอ่านคาพื้นฐานของนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่ามี ความสามารถปัจจุบันอยู่ ในระดับใด เพื่อที่จะทาให้นักเรีย น
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
7. นักเรียนทั้ง 3 คน ให้ความร่วมมือ ระยะเวลาในการสอนเหมาะสมเมื่อจบกิจกรรมมี
นักเรียนบางคนมีความต้องการฝึกอ่านคาในบทเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การจัดสภาพแวดล้อมขณะสอนควรมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไม่มี
บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจะทาให้เกิดการรบกวนและขาดสมาธิได้
2. ขนาดของตัวพยัญชนะ ควรมีขนาดเท่ากันและแบบอักษรเดียวกันทุกคา มีขนาดใหญ่
นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีภาพพื้นหลังรบกวนการมองเห็นของนักเรียน
3. ควรมีภาพประกอบกับคาเพื่อให้นักเรียนอ่านคาได้เร็วขึ้นแต่ไม่ควรนาภาพมาซ้อนกับ
คาซึ่งจะทาให้นักเรียนไม่ประสบผลสาเร็จในการอ่านคาได้
4. การสอนอ่านคาที่มีพยัญชนะตัว “ฬ” เป็นตัวสะกด นักเรียนอ่านคาไม่ได้ เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสอนเพียงรอบเดียวเพราะในหมวดที่มีพยัญชนะตัว “ฬ” เป็นตัวสะกดมีคาศัพท์
จานวน 4 คา เพราะคาศัพท์เป็นคาที่ซ้ากัน เช่น บึงกาฬ พระกาฬ กาฬ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเลือกคา
ที่ไม่ซ้ากันจากบทเรียนมาสอนอ่าน ส่วนพยัญชนะตัว ญ ณ ร ล แบ่งเป็นหมวดละ 10 คา นั้น
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ผู้วิจัยได้ทาการสอนสองรอบ ส่งผลให้คาที่สะกดด้วยพยัญชนะตัว “ฬ” นักเรียนอ่านคาได้น้อย
กว่าคาที่สะกดด้วยพยัญชนะตัว ญ ณ ร ล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาบทเรียนที่ใ ช้สีก าหนดพยั ญชนะไปทดลองใช้กั บนักเรีย นที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรนาบทเรียนที่ใช้สีกาหนดพยัญชนะไปทดลองใช้กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3. ควรนาบทเรียนที่ใช้สีกาหนดพยัญชนะไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนคาควบกล้า
คาที่มี ห นา เป็นต้น
4. ควรนาบทเรียนที่ใช้สีกาหนดพยัญชนะไปประยุกต์โดยอาจจะเพิ่มชุดการสอนเขียนที่
เชื่อมกับชุดการสอนอ่าน
5. ควรนาบทเรียนที่ใช้สีกาหนดพยัญชนะไปประยุกต์โดยนาไปทาในรูปแบบนิทานเพื่อ
เป็นการฝึกการอ่านให้คล่องในขณะเดียวกันนักเรียนยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย
6. ควรนาบทเรียนที่ใช้สีกาหนดพยัญชนะสอนอ่านสะกดคาเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านได้ด้วยตนเอง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา
สาหรับการทดสอบ ก่อน – หลัง
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แบบทดสอบอ่านคา ในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัย

เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคามาตราตัวสะกด
แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ของ.............................................................................................

เพื่อประกอบการศึกษาในหลักสูตรจิวิทยาการศึกษาพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา
คาชี้แจง ครูให้นักเรียนอ่านคาในบทเรียน จานวน 22 คา
นักเรียนอ่านคา

ได้ถูกต้อง

ให้

1

คะแนน

นักเรียนอ่านคา

ไม่ถูกต้อง

ให้

0

คะแนน
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา
ที่

คาศัพท์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชานาญ
กตัญญู
กล้าหาญ
สาคัญ
เจริญ
คูณ
โบราณ
บริเวณ
ทารุณ
เกษียณ
วานร
ลาธาร
ธนาคาร
ลูกศร
ละคร
พิกุล
ต้นตาล
ปีขาล
คนพาล
สากล
ปลาวาฬ
ทมิฬ

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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ภาคผนวก ข
แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา
ก่อน – หลัง
ด้วยการใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา ในแต่ละตัว
พยัญชนะ
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา
คาชี้แจง ครูให้นักเรียนอ่านคาในบทเรียน จานวน 44 คา
นักเรียนอ่านคา

ได้ถูกต้อง

ให้

1

คะแนน

นักเรียนอ่านคา

ไม่ถูกต้อง

ให้

0

คะแนน
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วยพยัญชนะ ญ หญิง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาศัพท์

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

บาเพ็ญ
ชานาญ
กุญแจ
กตัญญู
ของขวัญ
กล้าหาญ
ทาบุญ
สาคัญ
บังเอิญ
เจริญ
ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วยพยัญชนะ ณ เณร
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาศัพท์

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

คุ ณค่ า
คูณ
ปฏิญาณ
โบราณ
ประมาณ
บริเวณ
คานวณ
ทารุณ
ทักษิณ
เกษียณ
ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วยพยัญชนะ ร เรือ
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คาศัพท์

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

กันดาร
วานร
เกสร
ลาธาร
จราจร
ธนาคาร
ขอพร
ลูกศร
ทาเวร
ละคร
ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วยพยัญชนะ ล ลิง
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาศัพท์

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

รางวัล
พิกุล
ตาบล
ต้นตาล
นุ่มนวล
ปีขาล
กาลเวลา
คนพาล
ชลบุรี
สากล
ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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แบบทดสอบอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วยพยัญชนะ ฬ จุฬา
ที่
41
41
43
44

คาศัพท์

นักเรียนอ่านคา
ได้ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ปลาวาฬ
ทมิฬ
บึงกาฬ
พระกาฬ
ลงชื่อ....................................................................................
....................../................................../..................................
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ภาคผนวก ค
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
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แผนที่ 1 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 1 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ญ หญิง
.........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ญ เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู ของขวัญ
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู ของขวัญ ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่ตรงตาม
มาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ จานวน 5 คา ได้แก่ บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู ของขวัญ ซึ่งตัว
พยัญชนะ ญ ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า บาเพ็ญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า บาเพ็ญ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ชานาญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ชานาญ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า กุญแจ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า กุญแจ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า กตัญญู ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า กตัญญู ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ของขวัญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2
เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ของขวัญ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
- ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า บาเพ็ญ ชานาญ กุญแจ กตัญญู และของขวัญ โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิงได้
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เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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แผนที่ 2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ญ หญิง
.........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตราโดยใช้พยัญชนะ ญ หญิงเป็น
ตัวสะกด ได้แก่ กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่ตรง
ตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ จานวน 5 คา ได้แก่ กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ ซึ่ง
ตัวพยัญชนะ ญ ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า กล้าหาญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า กล้าหาญ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ทาบุญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ทาบุญ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า สาคัญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า สาคัญ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า บังเอิญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า บังเอิญ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า เจริญ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า เจริญ ด้วยตนเอง 1 เทียว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า กล้าหาญ ทาบุญ สาคัญ บังเอิญ เจริญ โดยคาจะมีสีดาจากนั้น
ครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. 5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิงได้

99
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ญ หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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\แผนที่ 3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 3 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ณ เณร
........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ ณ เณร เป็นตัวสะกด
ได้แก่ คุ ณค่ า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตราคือคา
ว่า คุ ณค่ า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยว จากนั้นจึงให้นักเรียนร้องเพลง
มาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน
พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่ตรงตาม
มาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ จานวน 5 คา ได้แก่ คุณค่า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ ซึ่งตัว
พยัญชนะ ณ ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า คุ ณค่ า ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า คุณค่า ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า คูณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า คูณ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ปฏิญาณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นกั เรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ปฏิญาณ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า โบราณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า โบราณ ด้วยตนเอง 1 เทียว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ประมาณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นกั เรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เทีย่ ว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ประมาณ ด้วยตนเอง 1 เทียว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า คุ ณ ค่ า คูณ ปฏิญาณ โบราณ ประมาณ โดยคาจะมีสีดา จากนั้นครู
บันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ เณร
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ เณรได้
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เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ เณร
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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แผนที่ 4 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ณ เณร
........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ณ เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่ตรง
ตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ จานวน 5 คา ได้แก่ บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ ซึ่ง
ตัวพยัญชนะ ณ ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า บริเวณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า บริเวณ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า คานวณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า คานวณ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ทารุณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ทารุณ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ทักษิณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ทักษิณ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า เกษียณ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า เกษียณ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
- ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า บริเวณ คานวณ ทารุณ ทักษิณ เกษียณ โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ หญิงได้

105
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ณ หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............

106
แผนที่ 5 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 5 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ร เรือ
.........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ร เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร จานวน 5 คา ได้แก่ กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร ซึ่งตัว
พยัญชนะ ร ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า กันดาร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า กันดาร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า วานร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า วานร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า เกสร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า เกสร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ลาธาร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ลาธาร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า จราจร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า จราจร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า กันดาร วานร เกสร ลาธาร จราจร โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิงได้

108
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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แผนที่ 6 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 6 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ร เรือ
..........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ร เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่ตรงตาม
มาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร จานวน 5 คา ได้แก่ ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร ซึ่งตัว
พยัญชนะ ร ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า ธนาคาร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ธนาคาร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ขอพร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ขอพร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ลูกศร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ลูกศร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ทาเวร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ทาเวร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ละคร ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ละคร ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า ธนาคาร ขอพร ลูกศร ทาเวร ละคร โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิงได้

111
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ร หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............

112
แผนที่ 7 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 7 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ล ลิง
........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ล เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร

113
ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล จานวน 5 คา ได้แก่ รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล ซึ่ง
ตัวพยัญชนะ ล ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า รางวัล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า รางวัล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า พิกุล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า พิกุล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ตาบล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ตาบล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ต้นตาล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ต้นตาล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า นุ่มนวล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า นุ่มนวล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า รางวัล พิกุล ตาบล ต้นตาล นุ่มนวล โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิงได้

114
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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แผนที่ 8 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 8 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ล ลิง
.........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ล เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร

116
ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล จานวน 5 คา ได้แก่ ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล
ซึ่งตัวพยัญชนะ ล ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า ปีขาล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ปีขาล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า กาลเวลา ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า กาลเวลา ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า คนพาล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า คนพาล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ชลบุรี ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ชลบุรี ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 5
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า สากล ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า สากล ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า ปีขาล กาลเวลา คนพาล ชลบุรี สากล โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิงได้

117
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./..............
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แผนที่ 9 แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

แผนการสอนที่ 9 เรื่อง การใช้สีกาหนดพยัญชนะในการอ่านคามาตราตัวสะกด แม่กน
ที่สะกดด้วย ฬ จุฬา
.........................................................................................................................................................................
1. สาระการเรียนรู้ (ความคิดรวบยอด)
คาในภาษาไทยที่ใช้ตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กน นั้นในกรณีที่คานั้นสะกดตรงตามมาตราจะใช้
พยัญชนะ น เป็นตัวสะกด แต่ก็ยังสามารถใช้พยัญชนะตัวสะกดร่วมอีก 5 ตัวได้ในมาตรา แม่กน ซึ่งเป็น
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล และ ฬ
2. สาระสาคัญ (เนื้อหา)
การสอนอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตรา แม่กน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้พยัญชนะ ฬ เป็น
ตัวสะกด ได้แก่ ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคาที่ใช้ตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ
คาว่า ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ ได้อย่างถูกต้อง
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
1. ครูร้องเพลงมาตราตัวสะกด แม่กน ให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยวจากนั้นจึงให้นักเรียนร้อง
เพลงมาตราตัวสะกด แม่กนตามครู 1 เที่ยว และต่อจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกด
แม่กน พร้อมกันอีก 1 เที่ยว
ตัวสะกดมาตราในแม่กน

อย่าสับสน หกตัว จาได้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป

น หนูนั้นไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์

บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน

บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร
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ขั้นสอน ( 20 นาที )
2. ครูนาเสนอคาศัพท์ที่จะสอนให้นักเรียนดูซึ่งเป็นคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่ไม่
ตรงตามมาตรา สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ล จานวน 5 คา ได้แก่ ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ ซึ่งตัว
พยัญชนะ ล ที่เป็นตัวสะกดจะเป็นสีเขียวในขณะที่ตัวอักษรอื่น ๆ จะเป็นสีดาทั้งหมด
คาที่ 1
3. ครูอ่านออกเสียงคาว่า ปลาวาฬ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ปลาวาฬ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 2
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า ทมิฬ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า ทมิฬ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 3
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า บึงกาฬ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า บึงกาฬ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
คาที่ 4
- ครูอ่านออกเสียงคาว่า พระกาฬ ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 เที่ยว
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาว่า พระกาฬ ด้วยตนเอง 1 เที่ยว
ขั้นวัดผลและประเมินผล ( 5 นาที )
5. ครูให้นักเรียนอ่านคาว่า ปลาวาฬ ทมิฬ บึงกาฬ พระกาฬ โดยคาจะมีสีดา
จากนั้นครูบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
5. กระบวนการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการให้คะแนนความสามารถในการอ่านคาที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ฬ หญิง
2. บันทึกผลการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
อ่านคาที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ฬ หญิงได้
เครื่องมือประเมิน
1. แบบสอนอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่กน ที่สะกดด้วยตัวพยัญชนะ ฬ หญิง
2. แบบบันทึกผลการเรียนรู้
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สื่อการเรียนรู้
บทเรียนการใช้สีกาหนดพยัญชนะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
บันทึกผลหลังสอน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
.............../................./.................
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล

นางสาวจิรดา แก้วขาว

ที่อยู่

164/23 หมู่ที่ 4 ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ที่ทางาน

93 โรงเรียนบ้านบางกะปิ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

สาเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

พ.ศ 2548

สาเร็จการศึกษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาพิเศษ

พ.ศ 2553

ศึกษาต่อระดับ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ 2548 – 2556

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ถนนดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

พ.ศ 2556 – ปัจจุบัน

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบางกะปิ 93 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

