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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย เด็กไทยทุกคนควร
เรียนรู้และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาความคิด
การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ เป็นการส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน รู้จักใช้กระบวนการ
คิด วิเคราะห์ และเป็นหัวใจของกิจกรรมในการเรียนการสอนทางวิชาการต่าง ๆ การเรียนหากผู้เรียน
มีทักษะการอ่านเป็นอย่างดีแล้วการเรียนวิชาอื่นๆ จะเกิดผลดี ถ้าผู้เรียนอ่านไม่ได้ อ่านไม่คล่องก็จะ
ส่ง ผลให้เรียนอ่อ นในทุกวิช าด้วย การจัดการศึ กษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ตอบสนองการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกล่าวถึง ว่า
นักเรียนต้องเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และ การเขียน การฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถมี
พื้นฐานการเรียนรู้ ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน และเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆได้
การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่ใช้ ในการศึกษาและแสวงหาความรู้ และเป็นทักษะสาคัญ ที่
ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของนักเรียน ทั้งยังช่วยให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
สร้างความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร สิ่ง พิมพ์ต่ างๆ ได้ มาก และเป็นที่ย อมรับโดยทั่วไปว่ า
ความสาเร็จในการเรียนของนักเรียนส่วนมากขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน หากอ่านไม่อ อก อ่าน
ช้า ขาดความเข้าใจในการอ่าน และไม่สามารถจดจาเรื่องที่อ่านได้ ย่อมทาให้การเรียนวิชาต่างๆ ไม่
ได้ผลตามไปด้วย ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อไป
ดังนั้นการอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่ างๆ ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านจะ
ช่วยทาให้นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ฉะนั้น การอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความสาเร็จด้านการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรทุกระดับชั้นของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้วิธีอ่านที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
นักเรียนทุกคน การรู้จักฝึกฝนการอ่านอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะ
ช่วยให้เกิดความชานาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย การที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี ขึ้นอยู่กับความ
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สนใจของนักเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่าเสมอ (สุนันทา มั่น
เศรษฐวิทย์, 2542 : 2)
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นค าหมายถึ ง การรั บ รู้ ส่ ว นประกอบของรู ป ค า ซึ่ ง
ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด ความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์ของ
เสียงและความหมายของคาซึ่งการกระทาเช่นนี้ไ ด้นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับคาที่
อ่านบ่อยๆ (ประเทิน มหาขันธ์, 2530 : 129) โครงสร้างของคาภาษาไทยนั้นมีความสลับซับซ้อน
ประกอบด้วย รูปพยัญชนะ ซึ่งมี 44 ตัว จัดตามเสียงได้ 3 กลุ่ม คือ พยัญชนะเสียงสูง กลาง และต่า
รูปสระมี 21 รูป 32 เสียง จัดกลุ่มตามรูป มีสระเดี่ยวและสระประสม แบ่งตามเสียง มีเสียงสั้น และ
เสียงยาว มีคาพ้องรูป พ้องเสียง และพ้องทั้งรูปและเสียง ซึ่งจะเป็นการยากลาบากสาหรับนักเรียนที่
มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านคาและความเข้าใจในสิ่งที่อ่านที่ต้องนามาประสมเพื่อให้
อ่านเป็นคาได้
นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหาการเรียนรู้ทางภาษา การอ่านและเขียน
ทาให้นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ดีเท่ากับเด็กปกติทั่วไป ซึ่งภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเกิด
จากความผิดปกติในการทางานของสมองส่วนกลาง ทาให้ ความสามารถในการรับรู้ การเรียบเรียง
การแปลความข้อมูลที่ได้รับ และการประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งออกหรือโต้ตอบเสียไปแสดงออกมาให้
เห็นเป็นความบกพร่องของความสามารถด้านภาษา ซึ่งอาจเป็นด้านการพูด(Aphasia) ด้านการอ่าน
(Dyslexia) และด้านการเขียน (Dysgraphia) ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอน
เป็นพิเศษกว่านักเรียนปกติที่ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านได้เต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล
การสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา ยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่
สามารถนามาใช้ได้อย่างได้ผลดีแต่ขึ้นอยู่กั บความบกพร่องของแต่ละบุคคล ดัง ที่ ศรียา นิยมธรรม
(2541 : 54) ที่กล่าวไว้ทานองเดียวกันว่าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ ไม่สามารถแก้ไขหรือใช้
เทคนิค ในแบบฝึกหั ดแบบใดแบบหนึ่ง เพียงอย่ างเดี ยว ดั ง นั้นการสอนนักเรี ยนที่มีภ าวะบกพร่อ ง
ทางการเรียนรู้จาเป็นต้องมี วิธีการสอนหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถและความ
แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เช่น การสอนอ่านเป็นคา เป็นวิธีการสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่ มี
ปัญหาอ่านไม่ออก มีปัญหาในการสะกดคาจะเรียนรู้การอ่านได้ดี โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคา ครูอาจ
ใช้บัตรคาในการสอนให้นักเรียนอ่านตาม ให้ดูภาพประกอบ นักเรียนอาจอ่านคาได้โดยการจา ครูอาจ
ทาการบันทึกเสียงลงในเทปก็ได้แล้วจึงเปิดเสียงให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนอ่านตามบัตรคา การ
สอนวิธีนี้จะทาให้นักเรียนอ่านคาโดยใช้สายตา (ผดุง อารยะวิญญู , 2542 : 72) และการสอนอ่านเป็น
คา ก็เป็นวิธีการที่จะทาให้นักเรียนจาคาได้เพิ่มขึ้น หลังจากใช้ระยะเวลาเรียนไปเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
สามารถนามาเป็นพื้นฐานในการอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจความหมาย (Bender,
1993 :187)
จากผลการวิจัยของ พยุง ใบแย้ม (2550:54) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพ แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพช่วย
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ทาให้การอ่านของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดีขึ้น โดยสื่อภาพที่ใช้เป็นภาพที่สัมพันธ์
กับชี วิตจริง ช่ว ยให้ นัก เรีย นคาดเดาค าจากภาพได้ สื่อ ภาพเป็ นเครื่อ งกระตุ้ นความสนใจ ท าให้
นักเรียนสนใจที่จะอ่าน และภาพเปรียบได้กับประสบการณ์เดิมทางสังคมของนักเรียน จึงทาให้เกิด
การเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ภาพเป็นสื่อที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตจริง จึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากสังคมนาไปสู่การอ่าน การเรียนรู้จากสื่อภาพเป็นวิธีการสอนที่
นักเรียนได้รับการฝึกซ้าบ่อย ๆ จึงเกิดความสามารถในการอ่านได้ในที่สุด ฉลวย พานิคม(2551 : 12)
กล่าวไว้ว่า สื่อการสอนที่ให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คือสื่อที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพและ
ได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กัน ทาให้สามารถดึงดูดความสนใจและเร้าความสนใจในการเรียนได้เป็นอย่าง
มาก โดยให้ความรู้ใ นรูป แบบตั้ งแต่ ค วามรู้ ง่าย ๆ ไปหาความรู้ ที่ยากได้ การใช้สื่อภาพประกอบ
เสียงพูดเป็นการสอนที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ต่อเนื่อง ระหว่าง เสียง กับ ภาพ การนาสื่อภาพกับ
เสียงมาใช้ร่วมกันก่อให้เกิดตัวแบบ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาพกับเสียง ทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มี
ความถูกต้อง แม่นยา ซึ่งความรู้นี้จะสามารถติดทนนาน เป็นเครื่องมือที่สามารถสอนได้เหมือนกับการ
สอนโดยครูเหมือนกัน ทั้งยังสามารถนาเนื้อหาเก่ามาสอนซ้าได้ โดยไม่ผิดเพี้ยนทุกเวลาที่ต้องการ
ทบทวนบทเรียน
บันลือ พฤกษะวัน (2533 : 26) กล่าวว่าการใช้สื่อและกิจกรรมจะเป็นการช่วยให้นักเรียน
เกิดความสนใจและเข้าใจภาษายิ่งขึ้น ทั้งยังทาให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน นอกจากนี้
กรรณิการ์ พวงเกษม(2535 : 17) กล่าวว่า ในการเรียนการสอน ครูจะต้องพยายามให้โอกาสนักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการ
ฝึก ที่สุจริต เพียรชอบ (อ้างถึงในศศิธร ธัญญเจริญ, 2552 : 3) กล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่คนได้ทาบ่อยๆ หรือ
มีการฝึกเสมอๆ คนย่อมทาสิ่งนั้นได้ดี คนที่ขาดการฝึกฝนย่อมทาสิ่ง นั้นได้ไม่ดี และจะค่อยๆ ลืม
เลือนไป
จากเอกสารและงานวิจัยดัง ที่กล่าวแล้วข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการสอนอ่านแก่เด็กที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เพียงวิธีเดียวนั้นไม่สามารถทาให้นักเรียนที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็ จการอ่ านได้ จะต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ยนผสมผสานเพื่อ ให้เ หมาะสมกับ ความต้ องการของ
นักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญ ประการหนึ่ง ที่จะทาให้การเรียนการสอน
ดาเนิ น ไปได้ จ นบรรลุ ผลสาเร็จ ตามเป้ าหมายอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ สื่ อการเรี ย นการสอนมี หลาย
ประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติต่างกันไป โดยเฉพาะสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงจะ
ช่วยในเรื่องการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สะดวกในการนาไปใช้ใน
การสอนได้ทุกๆ ที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านที่ได้รับการตรวจและประเมินจากแพทย์ จานวน 2 คนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสัตยาไส
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่ผู้วิจัยปฏิบัติง านอยู่ โดยใช้สื่อภาพประกอบเสียงคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด 4 สระ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถอ่านคา
ที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดที่กาหนดให้ได้หลังจากที่ได้รับการสอนด้วยภาพประกอบเสียง
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คาถามการวิจัย
หลังการสอนด้วยภาพประกอบเสียง นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านมีความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สูงกว่าก่อนการสอนด้วย
ภาพประกอบเสียงหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนและหลังการสอนด้วยภาพประกอบเสียง
สมมติฐานของการวิจัย
หลังการสอนด้วยภาพประกอบเสียง นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมี
ความสามารถในการอ่ า นค าที่ ป ระสมด้ ว ยสระเดี่ ย วไม่ มี ตั ว สะกด สู ง กว่ า ก่ อ นการสอนด้ ว ย
ภาพประกอบเสียง
ขอบเขตของการวิจัย
1.

ตัวอย่างการวิจัย

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่มี
ระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้าซ้อน กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสัตยาไส อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 2 คน ที่ได้รับการตรวจ
ประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ โดยได้รับการประเมินและคัดกรองดังนี้
นักเรียนตัวอย่างคนที่ 1 ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางสติปัญญา [Wechsler
Intelligence Scale for Children – Third Edition (WISC III)] จากการทดสอบสามารถสรุปผลการ
ทดสอบได้ ดั ง นี้ คื อ ความสามารถด้ า นภาษา(Verbal Part) อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน
ความสามารถด้านการลงมือปฏิบัติ(Performance Part) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระดับสติปัญญา
เท่ากับ(IQ) 106 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ [Wide Rang
Achievenment Test (wrat – Thai)] โดยทาแบบทดสอบด้านความสามารถทางการสะกดคา หรือ
การเขียน การอ่าน และการคานวณ พบความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 ด้าน คือ ด้านการสะกดคา
หรือการเขียน และการอ่าน
นักเรียนตัวอย่างคนที่ 2 ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางสติปัญญา (RAVEN’S
Progressive matrices (SPM Parailel SETS A-E) จากการทดสอบพบว่าความสามารถทาง
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สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับสติปัญญาเท่ากับ (IQ) 93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ [Wide Rang Achievenment Test (wrat – Thai)] โดยทา
แบบทดสอบด้านความสามารถทางการสะกดคา หรือการเขียน การอ่าน และการคานวณ พบความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 ด้าน คือ ด้านการสะกดคาหรือการเขียน และการอ่าน
2.

ตัวแปรการวิจัย

ตัวแปรอิสระ คือ การสอนด้วยภาพประกอบเสียง
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
3.

เนื้อหาในการวิจัย

สระเดี่ยว แบ่งเป็น สระเสียงสั้น มี สระ อะ อิ อึ อุ โอะ เอะ แอะ เอาะ เออะ และ สระ
เสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ แต่ ในงานวิจัยนี้จะทดลองทาเฉพาะสระเดี่ยวเสียง
สั้น ที่มีรูปสระ มากกว่า 1 รูป คือ สระเอะ, สระแอะ, สระเอาะ และ สระเออะ ยกเว้นสระ โอะ
เนื่องจากค าที่ประสมด้วยสระโอะ ที่ใช้โดยทั่วไป จะเป็นคาที่ล ดรูป หรือไม่ก็จะมีวรรณยุกต์ หรื อ
ตัวสะกด เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น โต๊ะ โล๊ะ บก หก ฯลฯ ส่วนคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว เป็นคาที่
นามาใช้ เป็นคาที่นามาจากตาราเรียนวิชาภาษาไทย หรือคาในบัญชีคาพื้นฐานระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 เนื่องจากนักเรียนตัวอย่างยังไม่สามารถอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ใน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้จึง นาคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่สามารถสื่อด้วยภาพได้ชัดเจนมาเป็นคาที่ใช้ในงานวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียง หมายถึง นักเรียนที่กาลัง
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสัตยาไส อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการประเมินจากทางการแพทย์ว่าเป็ นนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ที่มีผลการเรียนด้านการอ่านต่ากว่าเกณฑ์ มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการ ไม่มีปัญหาด้าน
อารมณ์และพฤติกรรม
2. ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด หมายถึง ผลสัมฤทธิ์
ของนัก เรีย นในการอ่ านค าที่ ป ระสมด้ ว ยสระเดี่ ยว โดยไม่ มี การสะกดค า หรื อการผั น เสี ย งค า มี
โครงสร้างของคา คือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยว เป็นคาที่มีในบทเรียน หรือมีในบัญชีคาพื้นฐานที่
สามารถสื่อเป็นภาพชัดเจนได้ และเป็นคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้นที่มีรูปสระมากกว่า 1 รูป
ระดับชั้นประถมศึกษา 1- 3 ซึ่งวัดโดยการใช้แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. การสอนด้วยภาพประกอบเสียง หมายถึง การสอนโดยใช้ภาพที่มีแถบเสียงที่ออกเสียงคา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีกลไกอิเลคทรอนิคบังคับว่าเมื่อครู/ผู้สอน/นักเรียน ใช้มือไปสัมผัสที่ภาพก็จะมีเสียง
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อ่านของคานั้นๆ ได้ เช่นภาพเกาะ เมื่อนักเรียนใช้มือกด ก็จะมีเสียงอ่านว่า “เกาะ” ภาพเบาะ เช่น
เบาะรถ เบาะนั่งห้องรับแขก ก็จะมีเสียงว่า “เบาะ” ฯลฯ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.
นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน สามารถอ่านคาที่ประสมด้วยสระ
เดี่ย วไม่มี ตัว สะกดที่ก าหนดตามปรากฏในแบบเรี ยนของหลักสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 2551 ที่
กาหนดได้
2.
ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางเรียนรู้ด้าน
การอ่านคาที่ประสมด้วยสระอื่น ๆ โดยใช้สื่อภาพประกอบเสียง
3.
ครูส ามารถนาแนวคิดนี้ ไ ปพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนส าหรั บนั กเรี ยนที่มี ภ าวะ
บกพร่องทางด้านการอ่านในระดับชั้นอื่นได้

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึ กษาแนวคิ ดทฤษฏี จิ ตวิ ท ยาการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนที่ มีภ าวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านต่างๆตามลาดับดังนี้
1. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
1.1 ความหมายของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
1.2 สาเหตุของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 ประเภทของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้
1.4 ลักษณะของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
1.5 การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
2. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความสาคัญของการอ่าน
2.2 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
2.3 ขั้นตอนในการสอนอ่าน
2.4 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน
2.5 การสอนอ่านสาหรับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีสอนด้วยภาพประกอบเสียง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ด้วยภาพและเสียง
4. บริบทของโรงเรียนสัตยาไส
5. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
1. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
เนื่องจากว่านักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นนักเรียนที่มีจานวนความถี่ ในชั้น
เรียนปกติสูงกว่าเด็กพิเศษด้านอื่นๆ เช่น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทาง
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สายตาจึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษาพิเศษ และในขณะเดียวกันการให้ความหมายจึง
แตกต่างกันไป
ผู้วิจัยจึงนาเสนอค่านิยามของรัฐบัญญัติ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องของ
The Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) 2004 (Hardman.2011 : 158 ) เป็น
การเกริ่นนาไว้ก่อน โดยในรัฐบัญญัติ ฉบับนี้ ได้กล่าวถึงนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ว่า
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความผิดปกติทางกระบวนจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
หรือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การพูด หรือการเขียน ซึ่งอาจแสดงออกโดยขาดความสามารถที่
สมบูรณ์ ในด้าน การฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคิดคานวณทาง
คณิตศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้าน
คานิยามนี้ได้รวมถึงลักษณะของภาวะบกพร่องอื่นๆ ประกอบด้วยเช่ น ภาวะบกพร่องของ
การรับรู้อันเกิดจากความผิดปกติของสมองในระดับเล็กน้อย(minimal brain dysfunction) และ
ภาวะบกพร่องของการรับรู้ ภาวะบกพร่องในด้านการพูดตามขั้นการพัฒนาการ ซึ่งความหมายนี้ไม่
นับรวมนั กเรียนที่มี ภาวะบกพร่ องทางสายตา ภาวะบกพร่อ งทางการได้ยิ น ภาวะบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญา และไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งอารมณ์ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง และไม่ ร วมถึ ง นั ก เรี ย นที่ ด้ อ ยโอกาส
เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และฐานะทางครอบครัว
เกียร์ฮาร์ท(Gearheart,1977:12) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หมายถึง เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนเด็กปกติทั่วไป หรือบางคนอาจฉลาดกว่าเด็กปกติทั่วไป
แต่เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการเรียน ทาให้มีผลการเรียนต่าเมื่อเทียบกับเด็กอื่นในวัยเดียวกันทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผดุง อารยะวิญญู(2533) ได้อ้างถึงคาจากัดความของสานักงานการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่
ได้ให้คานิยามของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่อง
เกี่ยวกับขบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของนักเรียนทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน นักเรียนมีปัญหาในด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดคา หรือ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการรับรู้การได้รับบาดเจ็บทางสมอง
ดิสเล็ กเซีย และอเฟเซีย แต่ไม่ รวมไปถึง นักเรี ยนที่มี ปัญ หาอัน เกิดจากความบกพร่องทางสายตา
ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความเสียเปรียบ
ทางสภาพแวดล้อม
ศรียา นิยมธรรม (2540 : 3) ได้ให้ความหมายของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(Learning Disabled Children) ว่าหมายถึง นักเรียนที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างของกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความเข้าใจ การใช้ภาษาพูด หรือ
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ภาษาเขียนซึ่งความผิดปกตินี้อาจเห็นได้ในลักษณะของการมีปัญหาในการรับฟังการคิดการพูดการ
อ่านการเขียนการสะกดคาหรือการคานวณตลอดจนการรับรู้ ว่าเป็นผลจากความผิดปกติทางสมองแต่
ไม่รวมถึง เด็กที่มี ปั ญหาในการเรียนอันเนื่องมาจากการมองไม่เห็น ปั ญ ญาอ่อน การไม่ ไ ด้ยินการ
เคลื่อนไหวไม่ปกติเนื่องจากร่างกายพิการมีอารมณ์แปรปรวนหรือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 115) ได้ให้ความหมายของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ไว้ว่า นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ( Learning Disabilities ) หมายถึง นักเรียนที่มีความ
บกพร่องในขบวนการทางจิตวิทยา ทาให้นักเรียนมีปัญหาในการใช้ภาษา ทั้งในการฟัง การอ่าน การพูด
การเขียน และการสะกดคา หรือมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ลาตัว การได้ยิน อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543 :3) กล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
(Individuals with Disabilities Education Act-IDEA ) ซึ่งเป็นกฎหมายสาธารณะที่เรียกว่า Public
Law 101– 476 ของประเทศสหรั ฐอเมริกา ได้ให้ค าจากัดความของภาวะบกพร่ องในการเรี ยนรู้
(Learning Disabilities - LD) ไว้ว่าเป็นความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ทั้ง ภาษาพูด
และภาษาเขียนความสามารถที่ไม่สมบูรณ์ในการฟัง การคิดตาม การอ่าน การเขียน การสะกดคา หรือ
การคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คาจากัดความยังได้ระบุต่อไปด้วยว่า ภาวะบกพร่องในการ
เรียนรู้นั้นยังครอบคลุมสภาพต่างๆ เช่น ความบกพร่องในการรับรู้ และความบกพร่องในการเข้าใจ
ดังนั้นจากการให้คาจากัดความของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงสรุปได้ว่า
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนที่มีความผิดปกติในเรื่องของกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ทาให้นักเรียนมีปัญหาในด้านการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสะกด
คาและการคิดคานวณ ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากภาวะบกพร่องทางสายตา การได้ยินการ
เคลื่อนไหวของร่างกายหรือปัญญาอ่อนและความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม
1.2 สาเหตุของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
สาเหตุของภาวะบกพร่องในการเรี ยนรู้นี้อาจมาจากหลายสาเหตุซึ่ง ไม่ สามารถระบุไ ด้ว่ า
สาเหตุ ใ ดสาเหตุ ห นึ่ ง เป็ น พิ เ ศษ ซึ่ ง ครู แ ละผู้ เ กี่ย วข้ อ งต้ อ งศึ ก ษาไปแต่ ล ะราย ซึ่ ง ฮาร์ ด แมนด์
(Hardman.2011 : 168) ได้กล่าวถึงสาเหตุภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ที่นามาจัดลาดับความสาคัญใน
การวิจัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้
1.

ปัญหาจากระบบประสาท

ในหลายปีที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีสาเหตุมาจาก
ความเสียหายจากระบบประสาท หรือ มาจากการทาหน้า ที่ของระบบประสาทผิดพลาด ซึ่ง ความ
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บกพร่องของระบบประสาทที่สัมพันธ์กับภาวะบกพร่องในการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้หลายแนวทางตั้งแต่
ในขณะคลอดเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน น้าหนักตัวขณะคลอดต่ากว่าปกติ การคลอดผิดปกติ การ
ที่ระบบประสาทติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ก็สามารถส่งผลถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่
สัมพันธ์กับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งการวิจัยระบบประสาทนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจหาสาเหตุ
โดยใช้ระบบภาพถ่ายแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging (MRI)
2.

สาเหตุทางพันธุกรรม

ความผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม ส่ ง ผลต่ อ สาเหตุ ค วามผิ ด ปกติ ข องภาวะบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ซึ่ งวิจัยของ ฮาร์ ด แมน (Hardman) ระบุว่าอิ ทธิพลของพันธุกรรมที่ส่ง ผลต่อภาวะ
บกพร่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแฝดแท้กับแฝดเทียม โดยการศึกษาพบว่า ในแฝดแท้ คนหนึ่ง
มีลักษณะเป็นภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ แฝดอีกคนก็จะมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้น ในขณะที่สหสัมพันธ์
ของแฝดเทียมอยู่ในอัตราที่ต่ากว่า
3.

สาเหตุทางสิ่งแวดล้อม

ฮาร์ดแมน (Hardman, 2011 : 169) ได้ทาการวิจัยหาสาเหตุภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมพบว่า มีหลายสาเหตุ จากสิ่งแวดล้อมที่ส่ง ผลภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เช่น เด็กทารกขาดสารอาหาร ได้รับผลกระทบจากรังสี ขณะตั้งครรภ์ แสงไฟฟ้าจาก
หลอดนีออน แสงจากโทรทัศน์ที่ไม่ได้กรองแสง การบริ โภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของแม่ขณะ
ตั้งครรภ์ การใช้ยาเสพติดให้โทษ การได้รับสารตะกั่ว แม่สูบบุรีขณะตั้งครรภ์ และภาวะเครียดของแม่
ขณะตั้งครรภ์ เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อพัฒนาการทางลบของเด็กทั้งในครรภ์และในวัยทารก
นอกจากนี้ เบญจพร ปัญญายง(2543 : 13) ได้กล่าวถึงนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากสมองทางานผิดปกติเนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษานักเรียนที่มีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อน
กาหนด ตัวเหลืองหลังคลอดฯลฯแต่มีเชาว์ปัญญาปกติพบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้วย
2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางด้านภาษา
สมองซีกซ้ายมีขนาดโตกว่าซีกขวาแต่มีการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมอง
ซีกซ้ายและซีกขวามีขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอื่นๆเกิดขึ้นที่สมองซีกซ้ายด้วย
3. ความผิดปกติของคลื่นสมอง นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีคลื่น
แอลฟาที่สมองซีกซ้ายมากกว่าเด็กปกติ
4. พันธุกรรม นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านบางรายมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ ที่
15 และสมาชิกของครอบครัวเคยเป็นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยที่พ่อแม่มักเล่าว่าเมื่อ
ตอนเด็กๆตนเคยมีลักษณะคล้ายกัน
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5. พัฒนาการล่าช้าเดิมเชื่อว่านักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีผลจาก
พัฒนาการล่าช้าแต่ปัจจุบันไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะเมื่อโตขึ้นเด็กไม่ได้หายจากโรคนี้
ทั้งนี้ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 10-11) กล่าวว่านักวิจัยยังอยู่ในขั้นหาสาเหตุ ที่ชัดเจนและมี
ความหวังว่าในอนาคตอาจจะป้องกันและอาจจะช่วยให้การวินิจฉัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไ ด้
อย่างแม่นยาปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับโดยส่วนใหญ่คือ อธิบายว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
มีรากฐานมาจากความผิ ดปกติข องโครงสร้างและการท าหน้าที่ ของสมองหรื อหลายๆกรณีค วาม
ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลอด และมีการวิจัยทางพันธุกรรมได้ให้หลักฐานที่สรุปได้ว่า ภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะภาวะบกพร่อ งทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและภาวะบกพร่อ ง
ทางด้านคณิตศาสตร์นั้น อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
1.3 ประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
การแบ่งประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ดังนี้
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554 : 8 12) ได้กล่าวถึงประเภทและลักษณะของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ ว่า ในอดีตเรียกการบกพร่อง
ในการเรียนรู้ว่า เป็นภาวะบกพร่องทางด้านทักษะทางวิชาการ(academic skill disorders) เพราะ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มักจะตามไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียนทางด้านวิชาการ อาจจะ
ล้าหลังจากเพื่อนไปหลายปีในเรื่องของทักษะการอ่าน การเขี ยนหรือการคิดคานวณซึ่งจากหนังสือ
อ้างอิงหลักการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM IV (The Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) ได้ระบุประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน (reading disorder) เป็นความบกพร่องที่พบบ่อยที่สุด
และมีผลกระทบต่อนักเรียนในวัยประถมศึกษาประมาณร้อยละ 2–8 มักรู้จักกันในนามของ ดิสเลก
เซีย (Dyslexia) ตัวอย่างเด็กที่มีอาการบกพร่องทางด้านการอ่าน ได้แก่ การแยกแยะหรือการจา
ตัวอักษร เช่น ความสับสนระหว่างตัวอักษร ม กับ น หรือตัวอักษร ถ กับ ภ ทาให้อ่านผิดอ่านไม่ออก
2. ความสามารถทางด้านการเขียน (Disorder of written expression)เป็นความ
บกพร่องที่เรียกว่า ดิสกราเฟีย (dysgraphia) สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากการทางานของสมองที่มี
การทาหน้าที่จะต้องมีความสัมพันธ์และประสานกันเป็นอย่างดี เพื่อที่การใช้คาศัพท์ หลักภาษา ทิศ
ทางการเขี ยน ทิศ ทางการเคลื่ อนไหวของมื อในการเขี ย นค า และความจา ดั ง นั้ น ความบกพร่ อ ง
ทางด้านการเขียนมีผลมาจากปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ถ้านักเรียนไม่สามารถจะแยกแยะลาดับของ
เสียงในคาได้ก็จะมีปัญหาในด้านการสะกดคา นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางด้านการเขียนก็อาจจะ
เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ทาให้ไม่สามารถแต่งหรือเติมประโยคให้
ถูกต้องตามหลักภาษาได้ การมาก่อน – หลัง ของพยัญชนะ และสระในคาที่สัมพันธ์กับการออกเสียง
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3. ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics disorder)เช่น การคิดคานวณ
คณิตศาสตร์ที่เป็นขั้นเป็นตอนที่สลับซับซ้อน หรือแม้ว่าจะเป็นการแก้โจทย์คณิตศาสตร์อย่างง่ายๆก็
ตาม เนื่องจากการคิดคานวณเกี่ยวข้องกับการจดจาจานวนและสัญลักษณ์ ได้แก่ การจาสูตรคูณการ
เรียงลาดับจานวนและยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมเช่ นหลักการต่างๆ
ภาพของจานวนและเศษส่วน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากมากสาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการคิดคานวณ ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับจานวนและความคิดรวบยอด หรือหลักการพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์นั้น มีแนวโน้มที่จะปรากฏชัดตั้งแต่ในช่วงต้นๆ ของการเรียนและความบกพร่อง ที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนสูงๆขึ้นไปมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
4.ความบกพร่องที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจง (Learning Disability (Not Otherwise
Specified) DSM IV ยังให้รายการความบกพร่องในการเรียนรู้ประเภทอื่นๆ อีก ที่ไม่เข้ากฎเกณฑ์
ของความบกพร่องในการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงความบกพร่องทั้ง 3
ประเภทที่เกิดร่วมกันหรือเป็นความบกพร่องที่ไม่ได้ต่ากว่าเกณฑ์มากนัก
จากที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดคานวณทาง
คณิตศาสตร์มีแง่มุมต่างๆ ที่เหลื่อมซ้อนกัน และจาเป็นต้องอาศัยความสามารถของสมองหลายๆส่วน
หลายๆ เรื่องร่วมกัน ดังนั้นในนักเรียนบางคนอาจจะมีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งด้าน
1.4 ลักษณะของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ลักษณะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีหลายลักษณะทั้งการอ่าน
ข้ามคาอ่านเพิ่มคา อ่านออกเสียงผิด
ผดุง อารยะวิญญู (2544 : 65-67) ได้อธิบายลักษณะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านไว้ ดังนี้
1.

พฤติกรรมการอ่านทั่วไป

1.1
อาการเครียดหรือเกร็ง เช่น ขมวดคิ้ว เปล่งเสียงสูง กัดริมฝีปาก เป็นต้น
1.2
อาการไม่แน่ใจ ไม่มั่นคงทางอารมณ์ เช่น ปฏิเสธไม่ยอมอ่านตามที่ครูสั่ง
ร้องไห้ พยายามทาให้ครูไขว้เขว
1.3 หลงตั วอักษร เช่น อ่านซ้าที่เ ดิมหลายครั้ง อ่ านข้ ามข้อ ความ อ่า นข้า ม
บรรทัด อ่านแล้วหลงบรรทัด ไม่รู้ว่าตนเองอ่านถึงไหน เป็นต้น
1.4 ส่ายหน้า หรือสั่นศรีษะ
1.5 จับอ่านหนังสือจนชิดหน้าจนเกินไป หรือห่างเกินไป
2.

อ่านคาไม่ถูกต้อง
2.1 อ่านข้าม เช่น เสียงดังฟังชัด อ่านว่า เสียงดังชัด
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2.2 อ่านเพิ่ม เช่น ผีเสื้อมาถึง อ่านว่า ผีเสื้อบินมาถึง
2.3 อ่านคาอื่นแทน เช่น ต้นตะแบก อ่านว่า ต้นปะแดก
2.4 อ่านกลับหลัง เช่น พี่น้อง อ่านว่า น้องพี่
2.5 อ่านออกเสียงผิด เช่น ปลูกบ้าน อ่านว่า ปูกบ้าน
2.6 อ่านสลับคาหรือสลับตัวอักษร เช่น เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย เป็น เกิดเป็น
คนควรหยั่นขมันเอย
2.7 อ่านไม่ออก เด็กจะหยุดอ่านเมื่ออ่านมาถึงคาที่เด็กอ่านไม่ได้ พยายามอ่านคานั้น
อีกครั้งเด็กอ่านผิดหรืออ่านข้ามคานั้นไปโดยไม่อ่าน
2.8 อ่านช้ามาก เช่น พยายามอ่านทีละคา กว่าจะอ่านได้แต่ละบรรทัดใช้เวลานาน
นาทีหนึ่งอ่านได้เพียง 20-30 คาเท่านั้น ในขณะที่เด็กปกติจะอ่านได้นาทีละ 100 คาขึ้นไป
3.

ไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน

3.1 จารายละเอียดไม่ได้ ไม่สามารถตอบคาถามท้ายบทได้หลังจากอ่านเรื่องแล้ว
เช่น ในเรื่องสุนัขชื่ออะไร
3.2 จัดลาดับขั้นตอนไม่ได้ เช่น ลาดับเหตุการณ์ไม่ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ก่อน –
หลัง
3.3 ไม่เข้าใจความสาคัญ เด็กไม่สามารถตอบโต้ได้ว่า เรื่องที่อ่านเกี่ยวข้องกับอะไร
มากที่สุด
จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจะมี
ลักษณะของปัญหาที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนจาเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละ
ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน
1.5

การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการ

อ่าน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 3) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ที่มักจะมีนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทาง
การศึกษาจานวนหนึ่งรวมอยู่กับนักเรียนปกติ และพบว่ามีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
จานวนมากกว่า กลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน สาหรับปัญหาหลักๆ ทางด้านการอ่านที่พบได้แก่ปัญหาต่อไปนี้
1. มีความยากลาบากในการจารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ
2. มีความยากลาบากในการจารูปสระและการอ่านสระ
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3. มีความยากลาบากในการอ่านคา เช่น คาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา การอ่าน
ผันวรรณยุกต์คาที่ประสมกับสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปเป็นต้น
4. มีปัญหาในการอ่านคา ข้อความหรือประโยค เช่น อ่านข้ามคา อ่านตกหล่น อ่าน
เพิ่มคาเป็นต้น
5. ไม่สามารถเรียงลาดับจากเรื่องที่อ่านได้
6. จับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านไม่ได้
7. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้
ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านจึง ได้ดาเนินการจัดสร้าง
เครื่องมือ เทคนิควิธีการเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญ หาดังกล่า ว เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักเรียนจารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะได้
2. เพื่อให้นักเรียนจารูปสระและการอ่านสระได้
3. เพื่อให้นักเรียนอ่านคาได้ถูกต้องเช่นอ่านคาที่มีวรรณยุกต์กากับคาที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราคาที่ประสมกับสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
4. เพื่อให้นักเรียนอ่านคาข้อความหรือประโยคได้ถูกต้อง
5. เพื่อให้นักเรียนเรียงลาดับเนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้
6.เพื่อให้นักเรียนจับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้
7.เพื่อให้นักเรียนจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 19) ได้ เสนอแนะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
1. ไม่สอนเด็กโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ
ด้าน
2. ใช้คาสั่งที่สั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย และในหนึ่งคาสั่ง ไม่ควรให้ทากิจกรรมหลายๆ
กิจกรรมซึ่งในระดับประถมศึกษาไม่ควรเกิน 3 กิจกรรม ในหนึ่งคาสั่ง
3. ใช้ ค าสั่ ง ที่ ซ้ า ๆ กั น แต่ ค วรเปลี่ ย นค าหรื อ ส านวนทุ ก ครั้ ง แต่ มี ค วามหมาย
เหมือนกันแล้วให้เด็กทบทวนคาสั่งของครูก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจตรง
ตามที่ครูสั่งหรือไม่
4. การบ้านที่เด็กนามาส่งครูไม่จาเป็นต้องเขียน แต่อาจจะพิมพ์ก็ได้ บันทึกเสียงก็ได้
ไม่ควรให้การบ้านเด็กมากเกินไป
5. ให้การเสริมแรงเมื่อเด็กตอบถูกหรือตอบไม่ถูก เมื่อพิจารณาดูแล้วว่าเด็กได้ใช้
ความพยายามแล้ว
6. งานที่มอบหมายให้เด็กทาต้องกาหนดเวลาให้พอเหมาะ ไม่ควรมากเกินไป
7. ครูทาใจให้รับสภาพว่าเด็กไม่สามารถทาทุก ๆ สิ่งได้ตามที่ครูต้องการ
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8. ครูกับเด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วบันทึกความก้าวหน้าของเด็กไว้ หากเด็ก
ประสบผลสาเร็จอย่างดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
9. ถ้าให้เด็กทางานที่ต้องใช้เวลานาน ควรให้เด็กรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
10. เปิดโอกาสให้เด็กปกติได้ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง แก่เด็กที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้าน
การอ่าน
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะ
ด้านการอ่านนั้น การสอนนักเรียนต้องไม่สอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ครูต้องใช้คาสั่ง สั้นๆ
นักเรียนเข้าใจง่าย ใช้คาสั่งซ้าๆ ครูกาหนดเวลาในการทากิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
งานและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการเรีย นรู้ของนักเรียนแต่ล ะบุค คล และให้แ รงเสริม เมื่อ
นักเรียนทากิจกรรมได้
2. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความสาคัญของการอ่าน
การอ่านมีประโยชน์มากและจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะทาง
ภาษาด้านอื่นๆ การอ่านมีความสาคัญชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนโต การอ่านทาให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่ างๆ
จากทั่วโลก ทาให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ วรรณี โสมประยูร (2553 :129 – 130) ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านดังนี้
1.
การอ่ า นเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ทุ ก ระดั บ
จาเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการ
2.
ในชีวิตประจาวันโดยทั่วไป คนเราต้องอาศัยการอ่านติดต่อสื่อสารเพื่อทา
ความเข้าใจกับบุคคลอื่น
3.
การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่อ่านไป
ปรับปรุงและพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทาอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบ
ความสาเร็จได้ในที่สุด
4.

การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี
5.
การอ่านจะส่งเสริมให้บุคคลได้ขยายความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ลึกซึ้งและกว้างขวาง ทาให้เป็นผู้รอบรู้ เกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือการ
อภิปรายปัญหาต่างๆ
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ศิริพร ลิมตระการ (2534:6) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ว่า
1.
การอ่านหนังสือทาให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้
ด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการฟัง
2.

ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ สามารถนาติ ด

3.

หนังสือเก็บไว้ได้นานกว่าสื่ออย่างอื่น ซึ่งมักมีอายุการใช้งานจากัด

4.

ผู้อ่านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้เองขณะอ่าน

5.

การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าสื่ออย่างอื่น

6.

ผู้อ่านเป็นผู้กาหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง

7.

หนังสือมีหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่นทาให้สมองผู้อ่านเปิด

8.

ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตนเองในขณะที่อ่าน

9.

ผู้รักการอ่านจะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้สัมผัสหนังสือ

ตัวไปได้

กว้าง

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการ
และนักเขียนนาเสนอความรู้ข้อมูลข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาก
นอกจากนี้แล้วข่าวสารสาคัญๆหลังจากนาเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลังๆ ความสามารถในการอ่านจึงสาคัญและจาเป็น อย่าง
ยิ่ง ต่ อ การเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพในสั ง คมปั จ จุ บัน จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารระดั บ นานาชาติ เช่ น
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จะใช้ความสามารถในการรู้
หนังสือของประชากรประเทศต่างๆ เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ ซึ่งการอ่านเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะการรับรู้ความหมายของคา สัญ ลักษณ์ ความรู้ ความคิด ความรู้สึกและ
จินตนาการของผู้เขียนโดยสิ่งสาคัญคือความเข้าใจในการอ่าน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 (2546: 1364) ให้ความหมายของคา
ว่า “อ่าน” ไว้ว่า การอ่านตามตัวหนังสือถ้าออกเสียงด้วยเรียกว่าอ่านออกเสียง ถ้าไม่ออกเสียงเรียกว่า
อ่านในใจ
ศิริพร ลิมตระการ (2543 : 5) ได้กล่าวว่าการอ่านคือ กระบวนการแห่งความคิด ในการรับ
สารเข้าในขณะที่อ่านสมองของผู้อ่านจะต้องคิดตามหรือตีความข้อความที่อ่าน ไปด้วยตลอดเวลา
ผู้อ่านที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจข้อความที่ตนอ่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
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สุพรรณี วราทร (2545: 13) ได้อธิบายความหมายของการอ่านว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะ
ทางความคิด เป็นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อนประกอบด้วยการเห็นและรับรู้ข้อความ (word
perception) การเข้าใจ (apprehension) และการแปลความหมาย (interpretation)
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2547 : 18) ให้ความหมายการอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สาร
ซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
การที่ ผู้อ่า นจะเข้า ใจสารได้มากน้อ ยเพี ยงไร ขึ้ นอยู่ กับประสบการณ์ แ ละความสามารถในการใช้
ความคิด
บรรพต ศิริชัย (2547 : 2) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับ
สาร ขณะที่อ่านสมองของผู้อ่านจะต้องแปลความหมาย ตีความเรื่องราวที่อ่านไปด้วยตลอดเวลา ใน
ระหว่างที่ผู้อ่านกาลังอ่านหนังสืออยู่นั้น จะต้องใช้กลวิธีหลายๆ อย่าง เพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้เร็ว
ขึ้นได้แก่ ความรู้เดิมในคาศัพท์ เพื่อใช้อธิบายความหมาย แปลความ ตีความ และขยายความจากเรื่อง
ที่อ่านได้ นอกจากนี้ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเชิงวิจารณ์ และสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาเหตุผลจาก
ข้อความที่อ่านเข้าใจความคิดหรือความมุ่งหมายของผู้เขียน รวบรวมความคิดที่ได้จากการอ่าน แล้ว
นาไปประสานกับประสบการณ์เดิมของตนเป็นความคิดใหม่ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม
จากความหมายของการอ่าน สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดในการรับสาร
และเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหา
ความรู้ เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนความสามารถในด้านต่าง ๆ ทาให้เป็นบุคคลที่
ทันเหตุการณ์ และยังช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.2 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ระบุมาตรฐานในการ
สอนอ่านให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะการอ่านในใจ
และอ่านออกเสียง ได้ถูกต้องชัดเจน มีความเข้าใจในการอ่าน สามารถอ่านจับใจความสาคัญและตอบ
คาถามได้ รู้หลักเกณฑ์ง่ายๆ เกี่ยวกับการอ่านและนาไปใช้ได้ มีนิสัยที่ดีในการอ่าน และรักการอ่าน
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2536 : 8) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านดังนี้
1. อ่านเพื่อความรู้คนเราต้องการให้ความรู้ของตนเองงอกงามขยายขอบเขตออกไป
จากที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองรู้ทันต่อความก้าวหน้าต่างๆ
2. อ่านเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
3. อ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงเช่นการอ่านหนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์
ที่มีเนื้อหาไม่เป็นวิชาการนัก
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4. อ่านเพื่อจรรโลงใจบางครั้งชีวิตของคนเราพบปัญหาและเกิดความท้อใจหากได้
อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับบุคคลที่ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตจนประสบความสาเร็จทาให้ผู้ที่หมดหวัง ในชีวิตมี
ก าลั ง ใจดี ขึ้ น อ่ า นเพื่ อ สนองความต้ อ งการอื่ น ๆเช่ น หนั ง สื อ แนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ สร้ า ง
บุคลิกภาพการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
วรรณี โสมประยูร (2537 : 127 - 128) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายในการอ่านไว้ดังนี้
1. การอ่านเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมเช่นอ่านตารา อ่านบทความ อ่านสารคดี
2. การอ่านเพื่อความบันเทิงเช่น อ่านนวนิยาย อ่านการ์ตูน อ่านวรรณคดี
3. การอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นอ่านหนังสือประเภทชวนหัวต่างๆ
4. การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเรื่องเช่น อ่านสารคดี อ่านประวัติศาสตร์
5. การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ได้เช่นการอ่านข่าว
6. การอ่านเพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นของจริงเช่น
การอ่านคาโฆษณาต่างๆ
7. การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านเช่นอ่านบทความในวารสาร
8. การอ่านเพื่อปฏิบัติตามเช่น อ่านคาสั่ง อ่านคาแนะนา อ่านคู่มือการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า
9. การอ่านเพื่อออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนมีน้าเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ
เหมือนกับพูดเช่นอ่านบทละครต่างๆ
นภดล จันทร์เพ็ญ (2542 : 74 - 75) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่าการอ่านเพื่อ
ศึกษาความรู้เป็นการอ่านเพื่อมุ่งให้ได้ความรู้ในเรื่องที่ต้องการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องราวเนื้อหานั้นๆโดยผู้อ่านอาจจะต้องการศึกษาหาความรู้โดยละเอียดหรือโดยย่อก็ได้การอ่านเพื่อ
ศึกษาหาความรู้มักใช้ในการอ่านตาราวิชาต่างๆหรืออ่านงานเขียนเฉพาะเรื่องที่ต้องการศึกษาเข้าใจ
1. อ่านเพื่อความเพลิ ดเพลินบันเทิ ง ใจผู้อ่านมุ่ง ที่ ความผ่อนคลายอารมณ์ความ
เพลิดเพลินที่เกิดจากการอ่านอันได้แก่การอ่านหนัง สือประเภทบันเทิง คดี นวนิยายหรือสารคดีที่มี
เนื้อหามุ่งความเพลิดเพลินเช่นสารคดีท่องเที่ยววรรณคดีวารสารนิตยสารที่ประกอบด้วยเรื่องราวใน
แนวสาระบันเทิงต่างๆการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายนี้เป็นการอ่านที่ใช้มากในชีวิตประจาวันของคนทั่วไป
2. อ่านเพื่อหาคาตอบในสิ่งที่ต้องการซึ่งหมายถึงการคิดค้นในเรื่องที่ตนสนใจเป็น
พิเศษ
3. อ่านเพื่อฝึกทักษะในการอ่านออกเสียงเป็นการฝึกฝนตนเองในการอ่านออกเสียง
เพื่อให้ผู้อื่นฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจหรือซาบซึ้งในอรรถรสทั้งนี้แล้วแต่ละประเภทของงานเขียน
ส่วนผู้อ่านนั้นมุ่งที่การฝึกฝนการอ่านออกเสียงของตนให้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมตามประเภทของ
งานเขียนที่นามาอ่าน
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 52-53) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้
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1. อ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วรวดเร็ว
2. อ่านจับใจความและเข้าใจถูกต้อง
3. อ่านได้โดยไม่ต้องอ่านย้อนหน้าย้อนหลัง
4. เข้าใจความสัมพันธ์ในเนื้อเรื่องรู้รายละเอียดสามารถขยายความได้
5. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
6. วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้
7. เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ในเรื่องที่อ่านได้
8. อ่านในใจได้โดยไม่ทาปากขมุบขมิบ
การพั ฒ นาการอ่ า นของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน มี ค วามคล้ า ยคลึ ง และแตกต่ า งกั น บ้ า งใน
รายละเอี ยด แต่จากการเฝ้าดูพฤติกรรมของนักเรียนเริ่มอ่ านจะเห็นว่า มีพฤติกรรมหลายอย่างที่
เหมือนๆกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนพัฒนาการทางการอ่านของนักเรียน ดังนี้
โคครานา และคณะ (Cocrana and others อ้างถึงใน บังอร พานทอง, 2541 : 24-25) ได้
กล่าวถึงพัฒนาการของเด็กไว้ดังนี้
1.

ขั้นที่จะสามารถอ่านได้ด้วยตนเองจนอิสระ

การเรียนรู้การอ่านในขั้นนี้ จะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับหนังสือ
ว่าหนังสือนั้นคืออะไร และควรปฏิบัติต่อหนังสือนั้นอย่างไร ในขั้นนี้ เด็กจะไม่สามารถอ่านหรือทา
ความเข้าใจกับหนังสือด้วยตนเอง จะต้องมีผู้อื่นเข้ามาช่วย สามารถแยกย่อยได้ 3 ระยะคือ
1.1 ระยะเริ่ม เรีย นรู้ เป็นขั้ นตอนเริ่ มต้นตั้ ง แต่ เกิด ซึ่ง เด็กจะยัง ไม่รู้ห นัง สื อหรื อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆว่าคืออะไร แต่จะเรียนรู้ขึ้นทีละน้อยจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อม ว่าการถือ
หนังสือควรถืออย่างไร แม้จะเริ่มจากการกลับหัวกลับท้ายก็ตาม
1.2 ระยะที่ เด็ กมี ความรู้ สึก เหมือ นตนเองเป็น ผู้อ่ าน ในขั้ นนี้ เด็ กโดยทั่ว ไปอายุ
ประมาณ 2 ปีคือ ถือหนังสือได้ถูกทิศทาง ทราบว่าควรอ่านจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง เปิดหนังสือ
จากหน้าแรกไปหน้าสุดท้าย เด็กเริ่มให้ความสนใจรูปภาพ และสนใจความหมายของภาพต่างๆ
1.3 ระยะที่เด็กเริ่ มเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร เด็กจะเริ่มมีความสามารถในการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษรและเสียงต่างๆ ตลอดจนการนาไปใช้ในการอ่าน เริ่มรู้จักคาและนาคา
บางคาไปใช้ได้ เป็นพิเศษ เช่น ชื่อตัวเอง และคาที่พบบ่อยๆ เด็กจะเรียนรู้ และทราบความหมาย
ตลอดจนสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องก่อนคาอื่นๆ
2.

ขั้นสามารถอ่านด้วยตนเองได้อย่างอิสระ

ในขั้นนี้เด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร เสียง และระบบภาษามากขึ้น ทราบความหมายของ
คาและสามารถอ่ า นค าง่า ยๆ ในหนั ง สื อ ที่ ไ ม่ เ คยอ่ า นมาก่ อ น เริ่ ม เกิ ด ความมั่ น ใจในการที่ จ ะน า
ความสามารถทั้งหมดในการอ่านมาใช้ เพื่ออ่านในสิ่งที่ตนต้องการจะอ่าน ในขั้นนี้ สามารถแบ่งย่อย
เป็น 3 ระยะ
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2.1 ระยะที่มี ความมั่น ใจ ในการน าตัว บ่ง ชี้ใ นระบบภาษาต่างๆ มาใช้ ร่วมกันใน
กระบวนการอ่าน เริ่มมีความอยากอ่านมากขึ้น อยากอ่านให้ผู้อื่นฟังทุกครั้งที่มีโอกาส มีความสามารถ
เข้าใจคาๆ หนึ่ง ซึ่งใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ระยะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ จากนั้นเด็กก็จะสามารถ
อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ
2.2 ระยะที่เด็กจะมีความสามารถในการอ่านอย่างอิสระมากขึ้น สามารถอ่านได้ด้วย
ตนเอง และสนใจที่จะอ่านเพื่อความพอใจของตนเองมากกว่าที่จะอ่านให้ผู้อื่นฟังเหมือนในระยะที่ ผ่าน
มา
2.3 ระยะที่ มี ทั ก ษะการอ่ า น เด็ ก ที่ มี ก ารพั ฒ นามาถึ ง ระยะนี้ จะเป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถในการอ่ า น ระดั บ ที่ เ ลื อ กสิ่ ง ที่ ต้ อ งการอ่ า นได้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี พื้ น ฐานมาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวที่ต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนสนใจ
ขั้นตอนความสามารถในการอ่านของเด็ก มักจะผ่านเป็นลาดับขั้น ดังที่กล่ าวข้างต้น บางคน
อาจจะพัฒนาไปตามลาดับอย่างราบรื่น แต่บางคนอาจจะใช้เวลายาวนานในบางขั้นตอน หรือใช้เวลา
สั้นกว่าผู้อื่นในบางขั้นตอน แต่ส ามารถผ่านไปได้ด้วยดีตามลาดั บ แต่บางคนอาจจะเกิดปัญ หาไม่
สามารถผ่านขั้นตอนการพัฒนาการอ่านไปได้ จะต้องได้รับการช่วยปรับปรุงชี้แนะ จึงสามารถประสบ
ความสาเร็จ ข้อบกพร่องของผู้อ่านกลุ่มนี้มักเกิดจาก
1. ไม่สามารถทาความเข้าใจเนื้อเรื่องตามตัวอักษรที่ปรากฏ จะต้องได้รับความสนใจ
รูปภาพประกอบมากกว่าและเล่าเรื่องตามจินตนาการภาพ
2. มีพฤติกรรมตรงข้ามกับกลุ่มแรก จะเป็ นผู้เน้นด้านการออกเสียงของพยัญชนะ
หรือคาต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ทั้งที่บางครั้งก็ไม่ทราบความหมาย
3. ไม่เกิดความสนใจ ไม่เห็นความสาคัญของการอ่านว่าเป็นบันไดสู่ความรู้ต่างๆ ของ
ตนในอนาคต จะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านนั้นๆ
2.3 ขัน้ ตอนในการสอนอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่แปลเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นให้
เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ และสนองความต้องการของผู้อ่าน
ด้วย ดังนั้น การอ่านที่จะทาให้เกิดความคิดและนาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ดี ทาให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บันลือ พฤกษะวัน (2538: 117 - 118) ไดกลาวถึงขั้นตอนการ
สอนอาน ดังนี้
1.
ขั้นเตรียม ไดแก การเตรียมตัวที่จะสอนนับตั้ง แตเด็กกาวยางเขาโรงเรียนในวัน
แรก รวมถึงการปฐมนิเทศเด็ก การพัฒนาความพรอม และการแกไขชวยเหลือใหเด็กไดเรียนและเล
นรวมกันไปดวย
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1.1 การเตรียมการอาน ถือวาเปนการเตรียมงานในขั้นการปรับปูพื้นฐาน ภาษาพูด
กิริยามารยาท และระเบียบในการอยูรวมกัน โดยใชการฟง การพูด ในการเตรียมตัวเด็ก การสังเกต
การเรียกชื่อ สิ่งของ สภาพแวดลอมทั่วไปทั้งในโรงเรียน และทางบานตลอดจนการเลาถึงกิจวัตร
ประจาวัน
1.2 การพัฒ นาและตรวจสอบความพรอมในการอาน เชน สัง เกตความเหมือ น
ความแตกตาง ความสัมพันธของกลามเนื้อกับสายตา การฝกลีลามือ การเลนเกม การขับรอง การฝ
กวาด ปน พับกระดาษ เพื่อนาไปสูการพูด การฟงไดอยางกวางขวาง
1.3 การฝกอาน เริ่มนับตั้งแตการฝกอานพจนานุกรมภาพ (พยัญชนะ) พจนานุกรม
เสียง (สระ) การฝกนึกคาที่เริ่มดวยพยัญชนะตนหรือเสียงพรอมกับการชวยเหลือแกไขอยางใกลชิด
จากครูผูสอน ไปดวย
1.4 ฝกอานบั ต รค าประกอบภาพและบั ต รประโยคประกอบภาพเรื่ อ งราวหรื อ
นิทานสั้นๆ โดยฟงจากครูอานหนังสือและเปดใหดูภาพไปดวย
1.5 ฝกฟงครูเลานิทาน เชน นิทานพื้นบาน เด็กฝกพูดหรืออานตามครู และฝก ให
เด็กฟง และเลาเรื่องอยางยอๆ ได
1.6 ฝกทองจาบทประพันธงายๆ ตอคาสัมผัสหรือคาคลองจองเปนตอนๆ
2.
ขั้ น เริ่ ม อาน หมายถึ ง การเริ่ ม อ านหนั ง สื อ ที่ เ ปนเรื่ อ งราวสั้ น ๆ นิ ท าน กิ จ วั ต ร
ประจาวัน โดยใชวิธีจารูปคาและภาพประกอบ
2.1. ฝกอานคาและประโยคประกอบภาพ
2.2. ฝกอานประโยคและเรื่องราวโดยอาศัยภาพประกอบชวย
2.3. ฝกอานนิทานสั้นๆ หรือเรื่องราวที่ครู และนักเรียนจัดเตรียมหรือแตงขึ้น หรือ
แผนภูมิประสบการณที่ชวยขยายประสบการณ
2.4. ฝกใหใชการเทียบคา เทียบประโยค เพื่อใชประโยชนในการอาน
3.
ขั้นอานหนังสือแตกหรือมีความกาวหนาในการอาน ไดแก สามารถใชการอาน ได
ยาวนานขึ้นโดยสามารถใชวิธีสะกดตัวผสมชวยในการอานคาแปลกๆ ใหมๆ
3.1. ฝกอานนิทาน เรื่องราว เหตุการณ และกิจวัตรประจาวันที่ใชคาแปลกๆ
3.2. ฝกอานนิทานที่ยาวขึ้น และสามารถเลาเรื่องราว ลาดับเหตุการณได
3.3. ฝกอานบทประพันธสั้นๆ โดยการรูจักลงจังหวะสัมผัส
3.4. ฝกอานเรื่องราวบทความ และสามารถจารูปคา เทียบคา สะกดตัวไดดี จน
นาไปใชแสดงความคิดเห็น รายงานได
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4.
ขั้นเสริมสรางนิสัยในการอานที่ดี หมายถึง สามารถอานในใจไดเร็ว สามารถอาน
เพื่อคนควาหาคาตอบหาความเพลิดเพลินจากการอาน และอานหนังสือไดหลายรสหลายประเภท
4.1 ฝกอานในใจ และมีความสนใจในการอาน
4.2 ฝกอานหนังสืออานประกอบเพื่อคนหาสาระสาคัญ
4.3 ฝกอานแบบคราวๆ เพื่อใหไดสิ่ง ที่ สนใจและเก็บ สาระสาคัญ ของเรื่อ ง ที่
ประเมินเรื่องราวและวิจารณ์หนังสือที่อานได
5. ขั้นอานหนังสือไดอยางกวางขวาง หมายถึง สามารถเล็งเห็นคุณค่า ประโยชน์ของการ อ
าน เกิดรสนิยมในการอานหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง มีความสนใจในรสวรรณคดี เริงรมย และ
สารคดีจนสามารถหยิบยกสวนดีเดนขึ้นอางอิงชักชวนใหผูอื่นสนใจภาษาได
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พัฒนาการทางการอ่านของนักเรียน จะดาเนินไปตามขั้นตอนในแต่
ละช่วง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้จะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางการอ่าน
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการรู้จักสัง เกตตัวอักษร เสียง มีความมั่นใจในการอ่านอิสระ เข้าใจ
ความหมายของคาอย่างง่ายๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการอ่านต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าความสนใจใน
การอ่ านของนั ก เรี ยนมี อิ ทธิ พ ลสู งต่ อ ความส าเร็ จ ในการอ่า น ครูค วรให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า ง
แรงจูงใจให้ นักเรียนสนใจในการอ่าน การให้อิสระในการเลือกหนังสืออ่านเอง การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีส่วนร่วม และการจัดสภาพแวดล้อมให้ นักเรียนสนใจในการอ่าน ครูผู้สอนต้องรู้ จักหา
ข้อความหรือคาที่จะให้นักเรียนอ่าน ต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจและเร้าความสนใจให้นักเรียนอยาก
อ่านครูต้องศึกษาขั้นตอนการสอนอ่านอย่างถ่องแท้และสอนตามลาดับขั้นตอนการสอนอ่านได้แก่ขั้น
เตรียม ขั้นเริ่มอ่าน ขั้นอ่านหนังสือแตกหรือมีความก้าวหน้าในการอ่าน ขั้นเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการ
อ่านและขั้นอ่านหนังสือได้อย่างกว้างขวางก็จะทาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
2.4 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2539 : 58 - 62) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนอ่านที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1.
ทฤษฎีของ Trabasso ได้ให้แนวคิดว่าการอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือผู้อ่านรับรู้สารต่อจากนั้นจะทาการเปรียบเทียบโดยอาศัยประสบการณ์
เดิมทฤษฎีนี้ได้เน้นว่าระดับการอ่านของผู้อ่านจะไม่คงที่ในขณะอ่านข้อความนั้นผู้อ่านจะควบคุ มเพียง
โครงสร้างผิวเผินจนกว่าสารที่รับรู้จะได้รับการเปรียบเทียบเช่นเมื่อเด็กอ่านประโยค“ฉันเห็นลูกบอลสี
แดง”เมื่อเด็กอ่านประโยคเสร็จแล้วหากยังไม่เคยมีประสบการณ์ก่อนว่าสีแดงเป็นอย่างไรก็จาเป็นต้อง
อาศัยผู้รู้แนะนาช่วยตัดสินเมื่อเด็กได้พบสิ่งของที่มีสีแดงก็จะใช้ ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนพิจารณา
และตัดสินได้ดังนั้นลาดับขั้นของการอ่านตามพื้นฐานทฤษฎีนี้จึงแบ่งเป็น 3 ขั้น
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1. การรับสารโดยใช้สายตารับรู้
2. การใช้ประสบการณ์เดิมความจริงและภาพทาการเปรียบเทียบกับสารที่ได้รับว่า
แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักผู้อ่านจะอ่านทบทวน 2-3 ครั้งจนกว่าจะ
ตัดสินใจว่าอะไรคือคาตอบที่แท้จริง
3. คาตอบที่ได้จากการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมหรือโดยอาศัยความรู้จาก
แหล่งอื่นมาช่วยตัดสินนั้นถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน
2. ทฤษฎี Chase และ Clark เป็นทฤษฎีที่เน้นถึง ความสัมพันธ์ของใจความที่อ่านกับ
ประสบการณ์เดิมโดยมีขั้นตอนของการอ่าน ดังนี้
1. ผู้อ่านจะรับสารแล้วทาการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของจริงและภาพถ้าไม่
ตรงกับข้อมูลดังกล่าวหรือยังไม่มีความสนใจก็จะใช้วิธีการอ่านซ้าข้อความนั้น
2. สารที่ให้ความรู้สึกในทางลบจะให้เวลาในการรับรู้ไวและนาน หมายความว่าเมื่อ
รับรู้แล้วจะเก็บไว้นานกว่าสารให้ความรู้สึกบวกซึ่งระยะเวลาในการเก็บจะสั้นกว่าหรืออาจลืมได้เร็ว
กว่าสารที่ให้ความรู้สึกทางลบ
3. ทฤษฎีของ Rumelhart ได้ให้แนวคิดการอ่านว่าเป็นกระบวนการที่ทางานคล้ายกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะทาให้การ
อ่านไม่สมบูรณ์ผู้อ่านจะเริ่มต้นด้วยการอ่านสารโดยพิจารณารูปร่างของคาที่รู้จักเพื่อทาความเข้าใจ
ความหมายต่อจากนั้นการเปรียบเทียบความหมายของคากับความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อเป็นการพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริงโดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคาความหมายการสะกดคาและชนิดของคา
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ อ่านสามารถแปลความของสารได้หลั กสาคัญ ของทฤษฎีมีอยู่ 4
ประการคือ
1. การที่ผู้อ่านจะรับรู้ว่าคานั้นเป็นคาชนิดใดต้องสังเกตหน้าที่ของคาที่อยู่ใกล้เคี ยง
ในประโยคเดียวกันหรือในข้อความใกล้เคียงกันว่าคานั้นทาหน้าที่อย่างไร
2. การที่ผู้อ่านจะรับรู้ความหมายของคาขึ้นอยู่กับความเข้าใจความหมายของคา
ใกล้เคียงอาจเป็นคาที่มาก่อนหรือหลังก็ได้จะเป็นแนวทางชี้แนะให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคาใหม่
ได้เร็วขึ้น
3. การที่ผู้อ่านจะรับรู้หน้าที่ของคานั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้อ่านเกี่ยวกับหน้าที่
ของคาอื่นที่มาก่อนหรือมาหลังคาใหม่จะเป็นแนวทางช่วยชี้แนะหน้าที่ของคาใหม่ให้ผู้อ่านเข้าใจ
4. การที่ผู้อ่านจะแปลความหมายของคาขึ้นอยู่กับการชี้แนะของคาบางคาจะเห็นได้
ว่าทฤษฎีเหล่านี้เน้ นความสัมพันธ์ของคาประโยคและข้อความผู้อ่านจะต้องรู้จักความหมายของคา
ชนิดหน้าที่รูปร่างและสะกดได้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของเรื่องราวทั้งหมดนักการศึกษาได้ชี้ให้เห็น
การทางานของกระบวนการอ่านซึ่งคล้ายกับระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แท้ที่จริงเป็นการ
แยกให้เห็น ว่าสมองจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างเป็นการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสารกับ
สมองของผู้อ่า นนั่นเองการอ่ านเป็น กระบวนการทางสมองที่แปลเป็นสัญ ลักษณ์ต่ างๆ ที่ สามารถ
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มองเห็นให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ และสนองความต้องการ
ของผู้อ่านด้วย
วรรณี โสมประยูร (2553 : 136-37) กล่าวว่า การอ่านที่จะทาให้เกิดความคิดและนาไปใช้
ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ดี ทาให้การอ่านมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องมีหลักที่สาคัญในการ
สอนอ่านดังนี้
1. ความพร้อมของนักเรียน ในการสอนครูจะต้องตรวจและสร้างความพร้อมทาง
ร่ า งกายเกี่ ย วกั บ สายตา เช่ น การกวาดสายตาจากซ้ า ยไปขวา ความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ การสั ง เกต
เปรียบเทียบ จาแนกแยกแยะสิ่งของ การรู้จักสิ่งของทั้งของจริงและภาพ การออกเสียงเรียกชื่อสิ่งของ
ต่างๆ รวมทั้งครูจะต้องทาให้การอ่านง่าย และสนุกสนานด้วย
2. ความต้องการของเด็ก ครูควรทราบความต้องการในการอ่านของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ครูผู้สอนอ่านจะต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนว่า นักเรียนทุกคนอยากรู้ อยากโต
อยากโชว์ อยากช่วย ครูจะต้องรู้จักกระตุ้นความต้องการของนักเรียนให้มาสัมพันธ์กับการอ่าน โดย
ชักนาให้อ่านมากๆ จะได้ความรู้มากเพื่อจะนาไปพูดไปแสดงได้หรือช่วยผู้ใหญ่หาความรู้จากหนังสือได้
จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดีไปด้วย
3. ประสบการณ์ของนักเรียน นักเรียนที่มีฐานะทางบ้าน ทางสั ง คม และทาง
เศรษฐกิจดี จะทาให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมมาก ตรงกันข้ามนักเรียนที่ฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่ดีจะขาดประสบการณ์ในการอ่าน ดังนั้นครูจะต้องสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ เช่ น น าภาพสถานที่ ภาพพื ช ภาพสั ต ว์ ภาพสิ่ ง ของ ฯลฯ มาให้ นั ก เรี ย นมี
ประสบการณ์จะช่วยให้เด็กอ่านอย่างเข้าใจและมีความหมายสาหรับเด็กยิ่งขึ้น
4. ความสามารถในการรับรู้ของนักเรียน นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้
แตกต่ า งกั น ตามสติ ปั ญ ญา ประสบการณ์ และการเรี ย นรู้ บางคนรั บ รู้ ไ ด้ เ ร็ ว จ าได้ ดี ท าให้ มี
ประสบการณ์มาก ดังนั้นครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
จึงจะสามารถแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างวิธีการรับรู้ได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ พื้นฐานที่สาคัญของการสอนให้ผู้เรียนรู้หนังสือ คือ สอนให้รู้จักตัวอักษร คาว่า
สอนให้รู้จักในที่นี้ คือ สอนให้รู้จัก “เสียง”เพราะอักษรคือสัญ ลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนเสียงใน
ภาษา อั กษรแต่ละตัวย่อมแทนเสียงอย่างหนึ่ง ในภาษาไทยมีอักษรอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกคือสระ
เขียนแทนเสียงแท้ กลุ่มที่สองคือพยัญชนะ ใช้แทนเสียงแปร และกลุ่มสุดท้ายคือวรรณยุกต์ ซึ่งใช้แทน
เสียงดนตรี เมื่อครูสอนผู้เรียนอ่านหนังสือ จึงต้องเริ่มสอนอักษรเหล่านี้เป็นพื้นก่อน เพื่อที่เวลานา
อักษรเหล่านี้มาประสมกันในลักษณะต่างๆ แล้ว ก็จะสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนักเรียนที่
อ่านออกเสียงคาต่าง ๆ ได้ ถือว่าเริ่มมีความสามารถในการอ่านระดับพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ การสอนอ่าน
ในระดับเบื้องต้น ก็คือการสอนให้อ่านออกเสียงอักษรได้นั่นเอง กล่ าวคือ ผู้เรียนทราบว่าคานี้มีอักษร
อะไรประสมอยู่บ้าง และตามหลักแล้ว อักษรเหล่านี้ เมื่อประสมกันแล้วควรจะออกเสียงอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการรู้หนังสือ จะต้องคานึงถึงการสอนอ่านที่นอกเหนือไปจาก
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เรื่องเสียงด้วย เพราะข้อความที่ประกอบจากคาต่า งๆ ย่อมมีความหมายเป็นส่วนสาคัญ ดังนั้น การ
อ่านเพื่อให้เข้าใจความหมาย หรือการอ่านที่ทราบว่า สิ่งที่อ่านมีความหมายว่าอย่างไร จึงเป็นประเด็น
ที่มีความสาคัญยิ่ง การอ่านในระดับนี้จึงถือว่าสูงกว่าการอ่านได้ดังที่ได้กล่าวถึงในตอนต้น
วิธีการสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่มีวิธีใดวิธีเดียวของการ
สอนที่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลกับนักเรียนทุกคน ศรียา นิยมธรรม (2541 : 54) ได้อ้าง
ถึงงานวิจัยของศาสตราจารย์ เลอร์นเนอร์ และคอปบิทซ์ ที่สรุปไว้ ว่าปัญหาการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้
ไม่สามารถแก้ไขหรือใช้เทคนิคในแบบฝึกหัดแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการสอนนักเรียนที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้จาเป็นต้องมีวิธีการสอนหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกั บความสามารถและ
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เช่น การสอนอ่านเป็นคา เป็นวิธีการสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาในการอ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก มีปัญหาในการสะกดคาอ่านจึงน่าจะเรียนรู้การอ่านได้ดีโดย
วิธีการสอนอ่านเป็นคา ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนอ่านเป็นคาๆ ให้นักเรียนอ่านก่อนที่นักเรียนจะจา
ตัวอักษรได้ เมื่อนักเรียนอ่านคาได้มากพอสมควรแล้วจึง สอนให้นักเรียนรู้จักตัวสระ และพยัญ ชนะ
ภายหลัง ครูอาจใช้บัตรคาในการสอนให้ นักเรียนอ่านตาม ให้ดูภาพประกอบ นักเรียนอาจอ่านคาได้
โดยการจา ครูอาจทาการบันทึกเสียงลงในเทปก็ได้แล้วจึงเปิดเสียงให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนอ่าน
ตามบัตรคา การสอนวิธีนี้จะทาให้นักเรียนอ่านคาโดยใช้สายตา
สาหรับอีกมิติหนึ่ง คือ การสอนอ่านเพื่อความหมาย เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจและนิยม
นามากาหนดเป็ นเป้าหมายของการสอนอ่าน แนวคิดนี้มองว่าการอ่านคือการตี ความในสิ่ง ที่อ่า น
ความหมายของภาษาที่อ่ านมี บทบาทมากในการทาให้นัก เรีย นเข้าใจสิ่ง ที่อ่า นซึ่ ง นัก เรีย นจะได้ รู้
ความหมายของคาที่อ่านหรือรั บรู้ไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง ดัง นั้นนักเรียนจึง ต้องใช้หลักการ
เชื่อมโยงมโนทัศน์ และความคิดจากประสบการณ์เดิมของตนที่เกี่ยวข้อง มาประมวลรวมกันเพื่อ
กาหนดความหมายของสิ่งที่อ่าน หลักการสอนอ่านตามแนวคิดนี้ก็คือ ในทุกขั้นตอนของการสอนอ่าน
ครูต้องช่วยหรือให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนกับสิ่งที่อ่านอยู่ตลอดเวลา โดยในการ
เชื่อมโยงนั้น อาจใช้เทคนิคการตั้งคาถาม การสร้างจินตนาการ การทานาย การสรุป การตีความ หรือ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ครู และนั ก เรี ย นคนอื่ น ๆ ที่ อ่ า นเรื่ อ งเดี ย วกั น ก็ ไ ด้
ประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้น จะช่วยให้นักเรียนทาความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากขึ้นตามไปด้วย การสอน
อ่านตามแนวคิดนี้ มักปรากฏเห็นได้ชัดในการจัดการเรียนการสอนอ่านระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากนักเรียนมีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากพอในระดับหนึ่ง ที่จะพิจารณาความหมายต่า งๆ
ที่ซ่อนแฝงไว้ในข้อความหรือหนังสือลักษณะต่างๆ ได้
จากการศึกษาทฤษฎีการสอนอ่านดังที่กล่าวมาสรุปได้ว่าทฤษฎีการสอนอ่านเป็นตัวกาหนด
แนวทางกระบวนการขั้นตอนในการสอนอ่านเพื่อพัฒนาการสอนอ่านให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
การเรียนการสอนภาษาทฤษฎีการสอนอ่านจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับการศึกษา
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2.5 การสอนอ่านสาหรับนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เนื่องจากนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาด้านการอ่านมีปัญหาในการรับรู้
ความเชื่อมโยงระหว่างพยัญชนะ สระ การออกเสียงเป็นคา และการเชื่อมโยงความหมายของสิ่งที่อ่าน
การสอนอ่านสาหรับนักเรียนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องมีวิธีการพิเศษเข้ามาช่วย ผดุง
อารยะวิญญู (2546 : 49-73) ได้กล่าวถึง การสอนอ่านสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ว่าควรมีเทคนิควิธีเฉพาะที่ครูควรพิจารณานามาใช้ ดังนี้
1. ฝึ กให้นั กเรีย นออกเสีย งเชื่อ มโยงกั บ พยัญ ชนะ และสระ โดยใช้ห ลั กว่ า ก่ อนที่จ ะอ่ า น
หนังสือได้ นักเรียนต้องรู้จักรูปและเสียงของพยัญชนะ และสระทุกตัวในภาษาไทย
2. จาแนกความแตกต่างตัวอักษรให้ชัดเจน นักเรียนมักมีความสับสนระหว่างพยัญชนะที่มี
รูปร่า งคล้ ายคลึงกั น เช่ น ก กับ ภ ถ, ข กั บ บ ป , ม กับ น ครูจึง ต้องฝึกให้ นักเรียนเห็น ความ
แตกต่างของรูปพยัญชนะคู่ที่คล้ายคลึงกันทุกตัวเมื่อนักเรียนจาแนกความแตกต่างได้แล้ว จึงฝึกอ่านคา
ต่อไป
3. สอนเป็นคา โดยให้นักเรียนออกเสียงอ่านตามครู ในระยะแรกควรเป็นคาง่าย ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทคาศัพท์ เช่น กลุ่มผลไม้ กลุ่มสัตว์ กลุ่มเครื่องใช้ใน
ครัว กลุ่มของใช้ในห้องน้า กลุ่มเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
4. ฝึกวิเคราะห์คา เป็นวิธีการที่ทาให้นักเรียนทราบว่าคาแต่ละคาประกอบด้วยพยัญ ชนะ
สระ ตัวสะกด คาหนึ่งคาอาจประกอบด้วยพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้
5. วิธีโฟนิก เป็นการนาหลักทางภาษาศาสตร์มาใช้ คือนาหลักการออกเสียงในภาษามาใช้
เสียงในภาษา คือ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงคาประกอบขึ้นด้วยพยัญชนะ สระ และ หรือ
ตัวสะกด สอนโดยใช้สื่อที่มีสีเป็นตัวกาหนดเสียง (สระหรือพยัญชนะ) เช่น คาที่ประสมด้วยสระ อา
อาจใช้สีแดงทุกคา ทุกครั้งที่นักเรียนได้ยินเสียง สระอา ก็จะเห็นสีแดงทุกครั้ง ส่วนพยัญ ชนะที่
ประกอบขึ้นเป็นคาอาจมีสีอื่น การที่นักเรียนได้ยินเสียงอา และมองเห็น สีแดง จะช่วยให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสระ กับสี และรูปทรง เมื่อนักเรียนเข้าใจ จาได้ จะช่วยให้นักเรียนถ่ายโยง
ความรู้ได้เมื่อพบคาอื่นที่ประสมด้วย สระอา ทาให้นักเรียนอ่านได้
6. การบั น ทึ ก ชี้ น า นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ส่ ว นมากเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี
โดยการใช้สายตามากกว่าการฟัง หลายคนเรียนรู้ได้ดีจากการใช้ประสาทสั มผัสรับรู้หลายด้านรวมกัน
ดีกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่เข้าใจ
ความหมายในสิ่งที่อ่าน อ่านจับใจความสาคัญไม่ได้ อาจเนื่องจากการที่นักเรียนไม่สามารถแยกคาที่มี
ความสาคัญออกจากคาที่มีความสาคัญน้อยได้ ในการอ่านมักมีคาสาคัญของสิ่งที่อ่านอยู่หลายคา หาก
นักเรียนเข้าใจความหมายของคาสาคัญเหล่านั้น แล้วนาคาสาคัญมารวมกันเข้า จะทาให้นักเรียนเข้าใจ
ว่ากาลังอ่านเรื่องอะไรอยู่ การนาสายตาอาจใช้เทคนิค การทาให้เด่นชัด เช่น การขีดเส้นใต้คาสาคัญ
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พิมพ์ตัวสีดาหรือตัวเอน เมื่อนักเรี ยนฝึกจนเกิดทักษะแล้วจึงลดขนาดตัวอักษรให้เท่าปกติ และไม่มี
การขีดเส้นใต้คาอีกต่อไป
7. วิธีก้างปลา เป็นวิธีการเดียวกับบันทึกชี้นา นั่นคือใช้สิ่งนาสายตาไปสู่การเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ลักษณะของก้างกลางประกอบด้วย ก้างปลาใหญ่อยู่กลาง และก้างแขนงย่อยอีกมากมายก้างตรงกลาง
แทนใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่อ่านก้างเล็กแทนใจความเล็ก
8. วิธีกาหนดคาสาคัญของเรื่อง ใช้หลักการเดียวกับบันทึกชี้นา และวิธีก้างปลา
สรุปได้ว่าในการสอนอ่านนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ควรให้มี
วิธีการเรียนรู้จากการได้ใช้ ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน และในการฝึกให้เริ่มจากคาง่ายๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีสอนด้วยภาพประกอบเสียง
หนังสือเสียง คือ สื่อที่นาหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาอ่านบันทึกเสียง เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการทางการเห็น หรือคนบกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือ
ผ่านทางการฟัง ให้ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มขึ้น
3.1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Instructional Media” แปลว่าสื่อการ
สอนหรือสื่อการเรีย นการสอน ซึ่งได้มี นั กการศึกษาหลายท่ าน ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศให้
ความหมายของสื่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
กิดานันท์ มลิทอง (2523 : 76) ได้ให้ความหมายว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่
ช่วยนาและถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยัง นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2539 : 13) ได้ให้ความหมายว่า สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการ ที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปยัง นักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 80) ได้ให้ความหมายว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่ง
ต่างๆ ที่ผู้สอน และนักเรียนนามาใช้ในระบบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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มนตรี แย้มกสิกร(2526 : 29) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยนา
ความรู้จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมตามที่
ต้องการ
วาสนา ชาวหา (2525 : 15) ได้ให้ความหมายว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่
เป็นตัวกลางนาความรู้ไปสู่นักเรียน และทาให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
พิมพ์วรรณ เทพสุมาธานนท์ (2531 : 29) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง ตัวกลาง
ที่ช่ ว ยน าความรู้ จ ากผู้ ส อนหรื อ แหล่ ง ความรู้ ไ ปยั ง นั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นบรรลุ จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมตามที่ต้องการ
เกอลาค และเอลลี่ (Gerlach and Ely,1982 : 282 อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง,2540:2) ให้
ความหมายว่า สื่อการสอนมีบทบาทเป็นกุญแจสาคัญในการวางแผนและการใช้การสอนเชิงระบบ สื่อ
มีความหมายมากไม่ว่าจะเป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์วิธีการ หรือเหตุการณ์ที่สร้างเงื่อนไข ซึ่งสามารถทา
ให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะและทัศนคติต่างๆตามความหมายนี้ อาจารย์ ตารา และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นสื่อทั้งสิ้น
จากการทบทวนการให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน
หมายถึงการนาเอาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามที่ต้องการ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยให้สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน
3.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอนมิใช่เป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์ขึ้นมาเท่านั้น แต่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกสามารถนามาใช้เป็นสื่อการสอนได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะทุกสิ่งนับเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ตามหลั กการของเทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อต่างๆ เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู้เรียน กิดานันท์ มลิทอง(2548:
102) ได้จาแนกสื่อการสอนตามประเภท ลักษณะ และวิธีการใช้ ดังนี้
1. สื่ อ ประเภทไม่ ใ ช้ เ ครื่อ งฉาย (Nonprojected materials) ได้ แ ก่ สื่ อ ภาพ
(illustrative materials) กระดานสาธิต(demonstration boards) และกิจกรรม(activities)
2. สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (Projected materials and equipment) เช่น เครื่อง
ฉายสไลด์ เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องฉายภาพยนตร์ เป็นต้น
3. สื่อเสียง (Audio materials and equipment) เช่น เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่น
เทปเสียง เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ เป็นต้น
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3.3

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน
กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวถึงคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน โดยแบ่งคุณค่า
ของสื่อเป็นสื่อกับผู้เรียนและสื่อกับผู้สอน ดังนี้
3.3.1 สื่อกับผู้เรียน
1. เป็นสิ่ง ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจเนื้อหา บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิด
รวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างรวดเร็ว
2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กั บผู้เรียนทาให้ไ ม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายในการเรียน
3. การใช้สื่อจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ใน
วิชาที่เรียน
4. ช่ ว ยให้ นัก เรี ยนมี ส่ว นร่ว มในกิ จ กรรมเรี ยนการสอนมากขึ้ น ท าให้
นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีในระหว่างนักเรียนด้วยกัน
5. ช่วยสร้างเสริม ลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์จากใช้สื่อเหล่านี้
6. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดให้มีการ
ใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล
3.3.2 สื่อกับผู้สอน
1. การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ทาให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคย
ใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย
2. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา เพราะอาจ
ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง
3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุ เพื่อ
ใช้เป็นการสอนตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น
นิพนธ์ สุขปรีดี (2521 : 13 - 16) กล่าวไว้ว่า สื่อการสอน เป็นสื่อถ่ายทอดความรู้และ
ความคิดระหว่างครูกับนักเรียนเป็นเครื่องช่วยให้บทเรียนง่ายขึ้นเป็นรากฐานให้เกิดความเข้าใจและ
ความจาอย่างถาวร นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลกต่างยอมรับและเห็นพ้องกันว่า สื่อการสอนเป็น
อุปกรณ์การสอนที่ช่วยให้การสอนได้ผลดีขึ้นในด้านคุณค่าบางประการจากการใช้สื่อการสอน
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ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 139-140) สรุปคุณค่าของสื่อการสอนไว้ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียน
2. ทาให้เนื้อหาวิชาความรู้ที่สอนมีความหมายต่อนักเรียนมากขึ้น
3. เร้าความสนใจของนักเรียน ทาให้ครูสามารถสอน และทากิจกรรมการเรียนการ
สอนได้กว้างขวางมากขึ้น
4. เป็นเครื่องชี้แนะการตอบสนองของนักเรียน
5. สามารถเอาชนะขีดจากัดต่างๆ ทางกายภาพได้
6. ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น การแก้ปัญหา
7. เป็นเครื่องมือสาหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม
จากทัศนะของนักเทคโนโลยี และนักการศึกษาที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอน
มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้
1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ นักเรียนเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทาให้เกิดความสนุกและไม่
เบื่อหน่ายต่อการเรียน
3. การใช้สื่อจะทาให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันใน
วิชาที่เรียน
4. ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทาให้เกิดมนุษย์
สัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง และกับผู้สอนด้วย
5. ช่วยสร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ช่วยให้ นักเรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านี้
6. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดให้มีการใช้สื่อใน
การศึกษารายบุคคล
7. การใช้ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ประกอบการเรี ย นการสอน เป็ น การช่ ว ยให้
บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ทาให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้
บรรยากาศแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นด้วย
8. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหาเพราะบางครั้งอาจให้
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง
9. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพื่อใช้
เป็นสื่อการสอน
10. คิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

31
3.4 หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน
หลักในการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นได้มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดไว้ต่างๆกันดังนี้
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 1470) ได้เสนอข้อคิดในการนากรวยประสบการณ์ของ
การ์ เดล (Edgar Dale) เพื่อนามาปรับใช้กับการเรียนการสอนไว้ 5 ประการคือ

เอด

1. สื่ อ ประสบการณ์ ต่ า งๆ ในกรวยประสบการณ์ นั้ น ได้ จั ด แบ่ ง ตามล าดั บ
ประสบการณ์เรียนรู้ ดังนั้นเราจะเริ่มใช้สื่อประสบการณ์ของนักเรียนเป็นสาคัญ และในบางกรณีอาจ
ใช้สื่อประสบการณ์หลายๆ อย่างพร้อมๆ กันก็ได้
2. สื่อประสบการณ์ต่างๆ ในกรวยประสบการณ์ไม่อาจนาเสนอโดยแบ่งแยกจากกัน
ได้ อ ย่ า งเด็ด ขาด ดั งนั้ น ประสบการณ์ ทุ ก ขั้น จึ ง มี คุ ณ ค่า ต่ อ การเรี ย นการสอนไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว น
ประสบการณ์ขั้นใดจะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากที่สุด ย่อมขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเป็นสาคัญ
3. ในการเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่ ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ประสบการณ์ตรงจะช่วยได้มาก
ในเรื่องความรู้ความเขาใจที่ถูกต้องสมบูรณ์
4. ในประเด็นที่ต้องพิจารณาตัวผู้เรียนและเนื้อหาเรื่องราวที่จะศึกษา ไม่จริงเสมอไป
ที่ประสบการณ์ขั้นสูง เหมาะกับผู้ใหญ่ และขั้นล่างๆ เหมาะกับเด็กๆ
5. การใช้กรวยประสบการณ์เพื่อการสอนนั้น เพื่อให้มีทางเลือกแก่ผู้สอนในการ
พิจารณาเลือกประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน จุดมุ่งหมาย และเนื้อหา
การใช้ สื่อการสอนนั้ นอาจจะใช้เฉพาะขั้ นตอนใดขั้ นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใช้ในทุ ก
ขั้นตอนก็ได้
จากความหมายสื่อการเรียนการสอน สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์
วิธีการ และตัวกลางที่สามารถถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ไปยัง นักเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับรู้เรื่องราวหรือความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ สื่อการเรียน
การสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสาคัญในกระบวนการเรียนการสอนมี หน้าที่เป็นตัวนาความต้องการ
ของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้ อย่างถูกต้อ งเหมาะสม และทาให้นักเรียน เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
หรือจุดหมายที่ครูวางไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการจัดทาเครื่องมือการวิจัย
และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
3.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ด้วยภาพและเสียง
1.สื่อที่เป็นภาพ (Visual Media)
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การใช้รูปภาพเป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอน
รูปภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนที่หาได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและรวดเร็ ว
ในการนามาใช้ อาจพบได้จากหนังสือหรือแนวคิดทฤษฏีสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภาพปฏิทิน ภาพโปสเตอร์ เป็น
ต้น ซึ่งผู้ส อนควรใช้สะสมและรวบรวมรูปภาพต่างๆ ที่เห็นว่า เหมาะสมนามาใช้ในการสอน หรื อ
อาจจะอาศัยความร่วมมือจากนักเรี ยน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บริษัทห้างร้าน หน่วยงานรัฐบาลหรือ
หน่วยงานเอกชนที่มีรูปภาพตรงกับความต้ องการของผู้สอน โดยนามาจัดไว้เป็ นหมวดหมู่และเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาต้องการจะได้นามาใช้ได้ทันที
โดยรูปภาพที่กล่าวนี้ อาจเป็นภาพเขียน ภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพพิมพ์ ก็จัดเป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่สามารถรับรู้หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า “ทัศนวัสดุ” สามารถนามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทาให้ นักเรียนมีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและใช้เวลาน้อยกว่า
การฟังบรรยายหรืออธิบายเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยัง สามารถนารูปภาพมาใช้ในการจั ดป้าย
นิเทศ เพื่อเร้าความสนใจนักเรียน นาเข้ าสู่บทเรียนประกอบการเรียนการสอนหรือสรุปบทเรีย น
ตลอดจนนาไปใช้ในการจัดนิทรรศการอีกด้วย (วาสนา ชาวหา, 2533 :25)
ลักษณะการดูภาพ
กิดานันท์ มลิทอง (2548:148) ได้กล่าวไว้ว่า ในการใช้ภาพเพื่อการสื่อความหมาย
และกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้สอนควรต้องทราบก่อนว่า เมื่อมีการดูภาพ คนเราจะมองเห็น
และเรียนรู้อะไรบ้างจากภาพที่มอง และ คนมีลักษณะการมองดูภาพอย่างไร จากการวินิจฉัยของนัก
พฤติกรรมศาสตร์พบว่า ไม่ว่าคนเราจะมองดูอะไร เราจะมองเห็นและจดจาได้ในสิ่งที่เราสนใจ หรือ
จากการวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า ในการดูภาพๆ หนึ่ง ถ้าการรับรู้ของผู้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวภายในภาพมี
อยู่น้อยหรือไม่เพียงพอแล้ว ภาพนั้นจะไม่สื่อความหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ดู และในทางตรงกั นข้าม
ถ้าผู้ ดูภาพได้ รับการแนะน าในการดูและแปลความหมายของภาพก่อนที่จะดูจริ ง ๆ แล้ว จะท าให้
สามารถเข้าใจและเรียนรู้จากภาพได้มากกว่าปกติ ทั้งนี้เพราะภาพมีการรับรู้เบื้องต้นและได้รับการชัก
จูงความสนใจไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อนแล้ว
การออกแบบภาพประกอบการสอน
การที่ จ ะสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแปลความหมายและสร้ า งเรื่ อ งราวเพื่ อ
ถ่า ยทอดความคิ ด ในการรู้ ทัศ นะนั้ น สื่ อการสอนที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการฝึก ทั กษะและการท า
กิจกรรมคือ “ภาพ” ภาพที่ใช้ประกอบการสอนนี้ไ ม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน หรือภาพวาด
ลายเส้นก็ตาม ย่อมต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์การเรียนด้วย กิ
ดานันท์ มลิทอง (2548:149) กล่าวว่า การออกแบบภาพการสอนควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ
1. การจัดองค์ประกอบดี มีการจัดตาแหน่งและวางทิศทางของเส้นต่างๆ เพื่อให้ภาพมี
ความสมดุล มีการให้สี แสง และเงาที่ดี มีจุดสนใจอยู่ในภาพโดยไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงกลางภาพ
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2. สื่อความได้ชัดเจน โดยต้องมีการจากัดสิ่งที่จะเน้นว่าคืออะไร เพื่อผู้ดูจะได้ทราบ
ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อความหมายนั้นได้ถูกต้อง
3. มีสีที่เห็นได้จริงจัง สีที่ใช้ในภาพโดยทั่วไปและโดยเฉพาะภาพสาหรับเด็กควรเป็นสี
ที่ตรงกับความเป็นจริงและเป็นสีธรรมชาติ
4. มีความตัดกันและคมชัด ภาพที่มีการจัดองค์ประกอบสี มีการเน้นส่วนสาคัญอย่าง
เด่นชัด และมีการให้สี แสง และเงาคมชัดจะทาให้ภาพนั้นแลดูน่าสนใจมากกว่าภาพที่ไม่มีการเน้น
ของส่วนสาคัญหรือไม่มีความตัดกันซึ่งจะทาให้ภาพนั้นมองดู “แบน” และไม่น่าสนใจ
หลักการใช้รูปภาพประกอบการสอน
เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ภาพใดแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ภาพ
นั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1.
ไม่ควรให้ดูหลาย ๆ ภาพพร้อมๆ กันอาจทาให้ผู้ดูสับสนและเกิดความคิด
รวบยอด สู้ภาพเดียวที่ตรงจุดหมายไม่ได้
2.
ใช้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป และอธิบายให้ผู้เรียน
เข้าใจก่อนที่จะผ่านไปยังภาพอื่น
3.
พยายามพิจารณาใช้รูปภาพร่วมกับสื่อชนิดอื่นด้วย เช่น อาจใช้ควบคู่กับ
แผนภูมิ แผนสถิติ ของจริง เทป เพราะรูปภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอดความหมายให้กับ
นักเรียนได้อย่างสมบูรณ์
4.
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ภาพด้วย เช่น ได้ตอบคาถาม ได้
อภิปรายได้ตอบได้
5.
วางแผนการใช้ล่วงหน้าว่าจะได้ภาพนั้นเพื่ออะไร เมื่อไร อย่างไร
2. สื่อเสียง (audio materials and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะ
กับอุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นเสียงให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี เครื่องเล่น/ บันทึกเทปใช้กับเทป
เสียง หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่ง
โดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการนาเสนอเสียง
3. สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียง (Audio-Visual Media) คือการนาสื่อภาพและเสียงมา
ประสมกันได้แก่ สื่อที่แสดงภาพและเสียงพร้อมๆ กัน เช่น สไลด์ประกอบเสียง ภาพยนตร์ที่มีเสียง
(Sound-film) เทปโทรทัศน์บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) และมัลติมิเดีย ซึ่ง ศุภลักษณ์
วัฒนาเฉลิมยศ (2554:14) ได้กล่าวถึง มัลติมิเดียไว้ว่า หมายถึง การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
ผสมผสานกับสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ เสียง ภาพนิ่ง ข้อความ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน
การสอน
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องค์ประกอบของมัลติมิเดีย
ถึ ง แม้ มั ล ติ มิ เ ดี ย จะเปลี่ ย นแปลงไปตามพั ฒ นาการของเทคโนโลยี การน าไปใช้ เ พื่ อ
จุดประสงค์ต่า ง ๆ และระดั บความเข้าใจเกี่ยวกับมัลติ มิเดียแต่ส่วนประกอบของมั ลติมิเดียที่เป็ น
ส่วนประกอบพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
1.
ส่วนประกอบด้านมองเห็นภาพ(Visual Elements) การมองเห็นเป็นช่อง
ทางการรับรู้มากที่สุด การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิค และตัวอักษรที่มีขนาด ความ
คมชัด สี และรูปแบบการนาเสนอที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ได้รับเนื้อหา สาระ
ตลอดจนสุนทรีย์จากการเห็นมากที่สุด จาเป็นต้องใช้ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสื่อที่จะ
นาเสนอมากขึ้น
2.
ส่วนประกอบด้านการรับฟังเสียง (Audio Elements) ถึงแม้ว่าการรับรู้จาก
การได้ยินจะเป็นรองจากการมองเห็น แต่การใช้เสียงเป็นสื่อหลักอีกอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอน พฤติกรรมทางวาจาของครูเป็นพฤติกรรมจานวนมากที่สุดของครูและผู้เรียน ใช้
เวลาส่วนมากในชั้นเรียนรับรู้ผ่านทางการฟังเสียง การใช้เสียงจึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง
ของมัลติมิเดียซึ่งมักจะขาดไม่ได้ ถ้าขาดเสียงจะทาให้ความหมายของมัลติมิเดี ยขาดส่วนประกอบที่
สาคัญไป
3.
ส่วนประกอบด้านการจัดการ (Organizational Elements) การจัดการนา
สื่อแต่ละชนิดมาเรียงลาดับของการนาเสนอเป็นการจัดการมัลติมิเดียในระยะที่ยังไม่นาคอมพิวเตอร์
มาใช้องค์ประกอบด้านการจัดการในสมัยนั้น จึงเน้นเรื่องของลาดับขั้นของการนาเสนอในช่ วงจังหวะ
และเวลาที่เหมาะสมเป็น
สรุปคือ สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากในการเรียนการสอน เนื่องจาก
เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ ครูผู้สอนต้องการ ดังนั้นก่อนการนาสื่อ
การเรียนการสอนมาใช้ ครูผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาถึง ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละ
ประเภทเพื่อสามารถเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริบทของโรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียน สัตยาไส ตั้งอยู่ ณ ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จัง หวัดลพบุรี ภายใต้การ
ดูแลของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียน
ประจ า มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ระดั บ อนุ บ าล-มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึก ษาธิการ คุณ ครูและนักเรี ยนต้อ งพักค้า งภายในโรงเรียนยกเว้ นนักเรี ยนชั้น อนุบาล
รับประทานอาหารมังสวิรัติของทางโรงเรียน ภายใต้กฎ "ความรัก ความเมตตา" เด็กนักเรียนและ
คุณครูอยู่ในโรงเรียนเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ทุกคนดูแลช่วยเหลือกันยึดหลัก “Educare” โดยมุ่งดึง
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สิ่งที่ดีจากนักเรียนตั้งคาถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนาให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิระลึกถึงบุญคุณของ
ผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพมีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย
การเรียนการสอนของทางโรงเรียนจะมีนโยบายมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่ได้เน้นให้เป็นคนเก่ง
เพียงอย่างเดียว เพื่อเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตจะใช้ห้องเรียนตามธรรมชาติ โดยให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากธรรมชาติ หรือสถานที่ปฏิบัติงานจริง นักเรียนจะถูกสอนให้ตั้งคาถามและหาคาตอบ ด้วย
วิธีการต่างๆ โดยคุณครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ เอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หลักการสอนของโรงเรียน
เน้นหลัก 3 H คือ Head = สมอง Heart = หัวใจ Hand = การกระทา การเรียนการสอนเริ่มจาก
ความคิดดี คิดด้านบวกแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทา ที่ดีเวลาพูดก็พูดจากใจ การสอนคุณธรรม
ผ่านนิทานคุณธรรมโรงเรียนสัตยาไส มี 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ไม่มีการเก็บค่าเล่า
เรียนแต่อย่างใด การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นนักเรียนเปนสาคัญ ดวยวิธีการที่หลากหลายสอด
คลองกับความถนัด ความสนใจ เน้นให้นักเรียนสรางความรู โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง นัก
เรียนตองพยายามรับขอมูลใหมกับประสบการณที่มีอยูเดิม แลวสรางเปนความรู้ใหม นักเรียนสามารถ
เรียนรู ไ ดเอง ผานการลงมือ ปฏิบัติ และจะทาใหความรู ที่ ไ ดอยู ใ นความทรงจาของนักเรี ยนไปได
ยาวนานโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้น ผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาช่วยเหลือเมื่อจาเป็น
ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนโดยคัด
จากผู้ ป กครองว่ า มี แ นวทางการเลี้ ย งลู ก สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของโรงเรี ย นหรื อ ไม่ ไม่ ไ ด้ ดู จ าก
ความสามารถของนักเรียน เป็นสาเหตุให้มีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เข้ามาเรียนร่วมด้วย
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดวงใจ วรรณสังข์ (2541) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการจาพยัญชนะไทย
ของเด็กที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพ
พยัญชนะไทย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสะดวกในการจาพยัญชนะไทยของเด็ก
ที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ในโรงเรียน จิตรลดา จานวน 6
คน ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความ สามารถในการพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล Mann - Whitney U Test และสถิติ การหาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบภาพ วิเคราะห์
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนนิทานประกอบ
ภาพพยัญชนะไทย สูงกว่าเกณฑ์ 95.33/82.00 ความสามารถจาพยัญชนะไทยของเด็กที่มีบกพร่อง
ทางเรีย นรู้ ด้า นการอ่ า น ด้ า นการอ่ า น หลั ง จากการสอนโดยใช้ ชุ ด การสอนนิ ท านประกอบภาพ
พยัญชนะไทยอยู่ในระดับดี ความสามารถจาพยัญชนะไทยของเด็กที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน
หลังจากการสอนโดยใช้ชุด การสอนนิทานประกอบภาพสูงกว่าความสามารถจาพยัญชนะไทยก่อน
การสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพ
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อัจฉรา นาคทรัพย์. (2546). ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่
มีปั ญ หาในการเรี ย นรู้ ด้ านการอ่ า น โดยวิ ธี ก ารสอนอ่ า นเป็ น ค า โดยมีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านเป็นคา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการอ่านคาของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านคาของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านระหว่างก่อนและหลัง การสอนอ่านเป็นคากลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ เป็ น นัก เรี ย นที่มี ปั ญ หาทางการเรีย นรู้ ด้ า นการอ่ า นในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้จานวน 8 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง และใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ5 วัน วันละ 20 นาที รวม
40 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ชุดการสอนอ่านเป็นคาและแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบของ วิลคอกซัน( The WilcoxonMatched Pairs Signed – Ranks Test
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การสอนอ่านเป็นคา มีค่าประสิทธิภาพ 94.44 / 92.45 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ที่ได้รับ
การสอนอ่านเป็นคา มีความสามารถอ่านคาอยู่ในระดับดี มีความสามารถอ่านคาหลังการสอนอ่านเป็น
คา สูงกว่า ก่อนการสอนอ่านเป็นคา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จุมพล บุญ ฉ่า (2548) ได้ศึก ษาความสามารถในการอ่า นคาภาษาไทยของเด็กที่มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนด้วยการจาผ่านสายตาจากการใช้บัตรภาพ บัตรคาและชุด
แบบฝึกประเมินจากการออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน ทาการวิเคราะห์จากการทดสอบโดยใช้ชุดฝึกการ
อ่าน ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาด้านการอ่าน
ระดั บเชาว์ ปัญญาปกติแ ละไม่มี ความพิ การซ้อน ระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2548 โรงเรียนวัดวังน้าเย็น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงก่อนการใช้วิธีสอนอ่านคาภาษาไทยโดยใช้วิธีจาผ่านสายตา
จากการใช้บัตรภาพอยู่ในระดับต้องแก้ไขและความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงหลังการใช้วิธีการสอนอ่านคาภาษาไทยโดยใช้วิธีการจาผ่านสายตาจาก
การใช้บัตรภาพอยู่ในระดับดีเด็กมีความรู้สึกสนุกสนานและมีความกล้าในการอ่านคาที่กาหนดให้เมื่อ
นักเรียนทาได้และได้รับคาชมจากครูทาให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองทาได้ ส่งผลให้เด็กมีการ
ทบทวนจนสามารถจาคาจนสามารถอ่านได้
สุมาลี จอดนอ และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มี
บกพร่อ งทางเรีย นรู้ ด้า นการอ่ าน โดยใช้วิ ธีก ารสอนอ่ านเป็น คา ด้ วยเทคนิค การใช้ รูป ภาพ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับช่วงชั้นที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านดงเค็ม จานวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้
เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วันวันละ 50 นาที รวม 40 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย วิธีการสอนอ่านเป็นคา ด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานตามวิธีที่เสนอโดยวิลคอกซัน(The Wilcoxon Matched Pairs
Signed – Ranks Test) ผลการวิจัยพบว่าการสอนอ่านเป็นคา ด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ มีค่า
ประสิทธิภาพ 88.61 / 90.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดและเด็กที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการ
อ่านผู้ที่ได้รับการสอนอ่านเป็นคา ด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ มีความสามารถอ่านเป็นคาอยู่ในระดับดี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อมรรัตน์ วารินกุฏ(2551) ได้ศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยการสอนด้วยบัตรคากับการสอนด้วยบัตรคาประกอบภาพ กับนักเรียน
ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่มีระดับเชาว์ปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหันตรา(เวชสมาน ราษฏร์นุกูล) จานวน 10 คน ดาเนินการ
ทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน โดยนาเด็กมาจับฉลากเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มที่1
สอนโดยใช้บั ต รค าตั วอั ก ษร กลุ่ม ที่ 2 สอนโดยใช้ บั ต รค าประกอบภาพ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยการ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาด้วยวิธีการสอนอ่านโดยใช้บัตรคา กับการสอนโดยใช้บัตร
ค าประกอบภาพ ก่ อ นและหลั ง การทดลอง โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน ผลปรากฏว่ า
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่สอนโดยใช้บัตรคาประกอบภาพ มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มนักเรียน
ที่สอนโดยใช้บัตรคาตัวอักษร
ศศิธร ธัญญเจริญ(2552) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสอนอ่านเป็นคาโดยใช้ภาพประกอบเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอ่านคาประสมสระเดี่ยวของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยได้ศึกษาจาก
นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า น เพศชาย อายุ 8 ปี ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ จังหวัดสุพรรณบุรี ทาการสอนระยะเวลา 7 วัน วันละ 1
ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาประสมสระเดี่ยวก่อนและ
หลังการสอนอ่านเป็นคาโดยใช้ภาพประกอบ จานวน 35 ข้อ แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
คาประสมสระเดี่ยวจากการสอนโดยใช้ภาพประกอบ ก่อน และหลังการทดลอง โดยใช้คะแนนและ
ร้อยละ สรุปได้ว่า นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน คาประสมสระเดี่ยวที่ได้รับการสอน
โดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคาโดยใช้ภาพประกอบ มีทักษะการอ่านเป็นคาสูงขึ้น หลังจากได้รับการสอน
อ่านเป็นคาโดยใช้ภาพประกอบ
กาญจนา ศึกหาญ และคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คาควบกล้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคา
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่าน
เป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการอ่านคาควบ
กล้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านก่อนและหลังการสอนโดยวิธีการสอน
อ่านเป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านคาควบกล้า ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนชุมชน
บ้านน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จานวน 6 คน
เลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการสอนอ่านเป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านคาควบกล้า บทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน การอ่านคา
ควบกล้า แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาควบกล้าที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 60 นาที รวม 21 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านเป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
ประสิทธิภาพ 89.89/86.51
2. ความสามารถในการอ่านคาควบกล้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านหลังจากที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยู่ในระดับดี
3. ความสามารถในการอ่านค้าควบกล้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านหลังการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อน
การสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการสอนอ่านเป็นคาด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ และการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยภาพและเสียง มีส่วนช่วยให้เด็กที่มีบกพร่องทางเรียนรู้ด้านการอ่านมี
ความสามารถในการอ่านคาสูงขึ้น ทั้งนี้ เป็นเพราะวิธีการสอนอ่านเป็นคาด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ
ประกอบเสียงมีขั้นตอนในการสอนจากง่ายไปหายาก มีการนาเข้าสู่บทเรียน มีสื่อ บัตรคา บัตรภาพ ที่
ช่วยให้นักเรียนได้พบเห็นคาและได้ฝึกฝนบ่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับบันลือ พฤกษะวัน (2538 : 2) ที่กล่าวไว้
ว่าเด็กเรียนอ่านโดยการจารูปคา โครงสร้างและรูปคาของตัวอักษรที่มีความหมายเด่น และได้อ่านซ้าๆ
บ่อยครั้งก็จะจาได้ดี
การวิจัยเกี่ยวกับผลของการอ่านโดยใช้สื่อภาพ และผลของการอ่านโดยใช้สื่อเสียง แต่ยังไม่มี
การวิจั ยใดที่ใช้สื่ อภาพประกอบเสี ยงควบคู่กั นในการสอนนั กเรียนที่มี ภาวะบกพร่องด้ านการอ่า น
นอกจากนั้นสื่ออิเลคโทรนิคส์ที่นามาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่การวิจัยครั้งนี้ใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยมุ่งให้เป็นต้นแบบ การออกแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนใน
ชนบทซึ่งมีข้อจากัดในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยสื่ออิเลคโทรนิคส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานี้เป็น
เครื่ องมือ ที่อ อกแบบได้ง่ าย ประหยั ด ผลิ ตได้เ อง สามารถพกพาไปใช้ส อนในทุก ๆ ที่ แม้แ ต่ถิ่ น
ทุรกันดาร ประกอบกับว่าในปัจจุบันนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่านสามารถพบได้ทั่วไป และ
มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วเครื่องมือที่ไ ด้ออกแบบไว้นี้สามารถ
นาไปปรับปรุงใช้สาหรับสอนอ่านนักเรียนปกติไ ด้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึง ได้ริเริมพัฒนาวิธีการ
สอนที่แตกต่างไปจากการวิจัยครั้งก่อนๆ โดยรวมเอาวิธีการสอนใช้ภาพประกอบเสียงและเครื่องมือ
อิเลคโทรนิคส์ที่ผลิตเองในโรงเรียน ในชุมชนและสามารถพัฒนาให้ ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้ ผู้วิจัยได้นา
แนวคิดเหล่านั้นมาบูรณาการในการออกแบบสื่อการสอนเพื่อการวิจัยโดยจัดทาให้แตกต่างจากการวิจัย
ครั้งก่อนๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ
ในลักษณะประหยัดโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครูสามารถนาไปใช้ ได้จริงและเป็น
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ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่เสนอ
ไว้ ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
การสอนด้วยภาพประกอบเสียง

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาที่
ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยการสอนด้วยภาพประกอบเสียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดที่กาหนดให้ได้ โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ซึ่ง
กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสัตยาไส อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 2 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือต้องเป็นเด็กทีไ่ ด้รับการตรวจประเมินจาก
แพทย์ ว่ า เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า นและได้ รั บ การยิ น ยอมจาก
ผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดของนักเรียนตัวอย่างดังนี้คือ
นักเรียนตัวอย่างคนที่ 1 เป็นเด็กชาย สัญชาติไทย รูปร่างสมวัย ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญา [Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition
(WISC III)] จากการทดสอบสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ คือ ความสามารถด้านภาษา(Verbal
Part) อยู่ในระดับต่ากว่าระดับคะแนนความสามารถด้านการลงมือปฏิบัติ(Performance Part) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ระดับสติปัญญาเท่ากับ(IQ) 106 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เ ฉลี่ย และจากการทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ [Wide Rang Achievenment Test (wrat – Thai)] โดยทาแบบทดสอบ
ด้านความสามารถทางการสะกดคา หรือการเขียน การอ่าน และการคานวณ พบความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 2 ด้าน คือ ด้านการสะกดคาหรือการเขียน และการอ่าน
นักเรียนตัวอย่างคนที่ 2 ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางสติปัญญา (RAVEN’S
Progressive matrices (SPM Parailel SETS A-E) จากการทดสอบพบว่าความสามารถทาง
สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับสติปัญญาเท่ากับ (IQ) 93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ [Wide Rang Achievenment Test (wrat – Thai)] โดยทา
แบบทดสอบด้านความสามารถทางการสะกดคา หรือการเขียน การอ่าน และการคานวณ พบความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 ด้าน คือ ด้านการสะกดคาหรือการเขียน และการอ่าน
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2.

ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การสอนด้วยภาพประกอบเสียง
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด

3.

เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

1. สื่อภาพประกอบเสียง จานวน 8 แผ่น 20 ภาพ
2. แผนการสอนการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด 4 แผน
3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง
ก่อนเรียน – หลังเรียน
4.

การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดาเนินการดังนี้
4.1 การสร้างสื่อภาพประกอบเสียง โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการสร้างดังนี้

4.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา พุทธศักราช
2551 และหลักสูตรของโรงเรียนสัตยาไส
4.1.2 ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเนื้อหาใน
บทเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร 2551 ชั้นประถม 1 – 3 เพื่อศึกษาหาคาศัพท์ในบทเรียน
4.1.3 ศึกษา ตาราและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน เทคนิควิธีการที่
จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านคา วิธี ในการสร้างสื่อภาพประกอบเสียง และแบบฝึกให้
เหมาะสมกับนักเรียน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาไทยสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
4.1.4 สร้างเครื่องมือ โดยใช้ภาพประกอบเสียง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด มีโครงสร้างของคาคือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยว โดยเป็นภาพที่มีแถบเสียงที่
ออกเสียงคา เมื่อนักเรียน/ผู้สอน/ครู ใช้มือไปสัมผัสที่ภาพก็จะมีเสียงอ่านของคานั้นๆได้ เช่น ภาพ
เกาะ เมื่อนักเรียนใช้มือไปกด ก็จะมีเสียงว่า “เกาะ” ภาพเบาะรถ ก็จะมีเสียงอ่านว่า “เบาะ” ฯลฯ
เป็นต้นเพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมตรงกับสภาพปัญหาและระดับ
การเรียนรู้และธรรมชาติของนักเรียน
4.2 การสร้างแผนการสอนการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด จานวน 4 แผน
แต่ละแผนประกอบด้วย คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด จานวน 4 แผน คือ สระเอะ สระ
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แอะ สระ เอาะ สระเออะ โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนิน กิจกรรม และเวลาในการสอนวิธีการ
สอนอ่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.3 การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง
ก่อนเรียน-หลังเรียน และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.3.1 ระบุวัตถุประสงค์ในการทดสอบ
4.3.2 สร้างแบบทดสอบในการวัดความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว
ไม่ มี ตั ว สะกด โดยทั้ ง ก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น และแบบทดสอบย่ อ ย โดยใน
แบบทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละสระ จะเป็นคาที่นามาจากคาที่ใช้สอน 5 คา และเป็นคาอื่นๆที่
ไม่ได้ใช้สอนแต่มีในบทเรียนหรือในบัญชีคาพื้นฐานอีก 5 คา ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน(Pre test , Post test) จะเป็นคาที่นามาจากคาที่ใช้ทดสอบย่อย 5 คา และเป็นคาอื่นๆที่ไม่ได้
ใช้สอนแต่มีในบทเรียนหรือในบัญชีคาพื้นฐานอีก 5 คา ยกเว้น สระ เออะ กับ สระเอะ เนื่องคาที่
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ส อนแต่ มี ใ นบทเรี ย นหรื อ ในบั ญ ชี ค าพื้ น ฐานมี ไ ม่ พ อ จึ ง น าค าที่ ใช้ ท ดสอบย่ อยมาเพิ่ ม ใน
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (Pre test , Post test) สาหรับสระเออะ ใช้คาที่อยู่ในแบบทด
ย่อย 8 คา และคาที่ไม่ได้สอน 2 คา ส่วนสระ เอะ นาคาที่ใช้ทดสอบย่อย 6 คา และคาที่ไม่ได้สอน
4 คา รวมทั้งหมดจานวน 40 คา 40 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์การอ่านคาในแบบทดสอบ Pre test Post test
คาที่ประสมด้วยสระเอะ

จานวน 10 คา 10 คะแนน

คาที่ประสมด้วยสระแอะ

จานวน 10 คา 10 คะแนน

คาที่ประสมด้วยสระเอาะ

จานวน 10 คา 10 คะแนน

คาที่ประสมด้วยสระเออะ

จานวน 10 คา 10 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความสามารถ คือ
ผ่าน

ได้

1 คะแนน

ไม่ผ่าน

ได้

0 คะแนน

4.4 นาสื่อ ภาพประกอบเสี ยง แผนการสอนการอ่า นค าที่ป ระสมด้ว ยสระเดี่ย วไม่ มี
ตัวสะกด แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง ก่อนเรียนหลั ง เรี ย น และ แบบทดสอบย่ อ ย หลั ง เรี ย น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า นได้ แ ก่
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 1 ท่าน และครูผู้ชานาญการพิเศษด้านภาษาไทย 1 ท่าน และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ด้านเนื้อหา
คา ภาพประกอบ แผนการสอนและแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่
มีตั วสะกด ก่อ นเรี ยน-หลัง เรี ย น และ แบบทดสอบย่อ ย หลัง เรีย นและน ามาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4.5 นาสื่อภาพประกอบเสียง แผนการสอนการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง ก่อนเรียน-หลังเรียน
และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านทา
ประเมินแบบความคิดเห็น
4.5.1 จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อภาพประกอบเสียงเพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านเสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1

0

-1

หมายถึง มีความเห็นว่าสื่อภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านมีความสอดคล้อง กับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสื่อภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคาที่
ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านมีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
หมายถึง มีความเห็นว่าสื่อภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้

4.5.2 จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการสอนด้วยภาพประกอบเสียง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรีย นที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านเสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายถึง มีความเห็นว่าแผนการสอนการสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มี
ภาวะบกพร่องทางการเรีย นรู้ด้านการอ่านมีความสอดคล้อง กับประเด็นตาม
รายการประเมินที่กาหนดไว้
0
หมายถึง ไม่ แ น่ ใ จว่ า แผนการสอนการสอนด้ ว ยภาพประกอบเสี ย งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มี
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-1

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนด
ไว้
หมายถึง มีความเห็นว่า แผนการสอนการสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มี
ภาวะบกพร่ องทางการเรีย นรู้ด้ านการอ่า นไม่มี ความสอดคล้ อ งกั บประเด็น ตาม
รายการประเมินที่กาหนดไว้

4.5.3 จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดีย่ วไม่มีตัวสะกดทั้ง ก่อนเรียน-หลังเรียน และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียน
เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1

0

-1

หมายถึง มีความเห็นว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ
เดีย่ วไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีความ
สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว
ไม่มี ตัวสะกดของนั กเรี ยนที่มีภ าวะบกพร่อ งทางการเรีย นรู้ด้ านการอ่า นมีค วาม
สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
หมายถึง มีความเห็นว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ
เดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภ าวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไม่มี
ความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้

นาคะแนนรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538 : 124 ) โดยใช้สูตร ดังนี้
IOC

=

∑R
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคากับจุดประสงค์
∑R

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

N

แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

4.6 ปรับปรุงแก้ไข สื่อภาพประกอบเสียง แผนการสอนการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ
เดี่ยวไม่มีตัวสะกด แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง
ก่อนเรียน-หลังเรียน และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียนโดยตัดข้อที่มีค่าดัชนีน้อยกว่า 0.50 ออกแล้วหา
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คาใหม่ ที่ มีลั ก ษณะเดี ย วกั น ไปให้ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบอีก ครั้ ง จนได้ค่ า ดัช นี ที่เ หมาะสม และได้
เครื่องมือครบทั้งหมด
4.7 นาสื่อ ภาพประกอบเสี ยง แผนการสอนการอ่า นค าที่ป ระสมด้ว ยสระเดี่ย วไม่ มี
ตัวสะกด แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง ก่อนเรียนหลังเรียน และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ นักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
การเรียนรู้ด้านการอ่านทีมีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ใช้วิจัย จานวน 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและ
แก้ไข
4.8
นาสื่อภาพประกอบเสียง แผนการสอนการอ่านคาที่ป ระสมด้วยสระเดี่ ยวไม่ มี
ตัวสะกด แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้ง ก่อนเรียนหลังเรียน และ แบบทดสอบย่อย หลังเรียนทีแ่ ก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับตัวอย่างที่วิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ Small n Experimetal Design ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กรณีศึกษา
S
S
O1
X
O2

ก่อนทดลอง
O1

ทดลอง
X

หลังทดลอง
O2

แทน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
แทน ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านก่อนการทดลองสอนด้วย
ภาพประกอบเสียง
แทน การสอนด้วยภาพประกอบเสียง
แทน ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหลังการทดลองสอนด้วย
ภาพประกอบเสียง

5.2 วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 ครั้ง ใช้
เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยแยกนักเรียนที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยออกมาจากชั้นเรียนปกติเพื่อทาการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
1.
ทดสอบความสามารถในการอ่านก่อนทาการสอน
2.
ดาเนินการสอนตามแผนการสอน
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3.
ทดสอบย่อยหลังสอน
4.
นาคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดีย่ วไม่มีตัวสะกด
ก่อนและหลังการสอนมาเปรียบเทียบกัน
5.
หาข้อสรุป แสดงผลใน ตารางและกราฟ
ตารางที่ 2 กาหนดการดาเนินการทดลอง
ครั้ง วัน
ที่
1 จันทร์
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เวลา

15.30
16.30
อังคาร 1 5 . 3 0
16.30
พุธ
15.30
16.30
พฤหัสบดี 1 5 . 3 0
16.30
จันทร์
15.30
16.30
อังคาร 1 5 . 3 0
16.30
พุธ
15.30
16.30
พฤหัสบดี 1 5 . 3 0
16.30
จันทร์
15.30
16.30
อังคาร 1 5 . 3 0
16.30

เนื้อหา
– ทดสอบก่อนการสอน (Pre test) จานวน 40 คา
– ทดสอบก่อนเรียนคาที่ประสมด้วยสระเอะ
ดาเนินการสอนตามแผนการสอนสระเอะ
– ทบทวนการสอนตามแผนการสอนสระเอะ
ทดสอบย่อยหลังเรียนคาที่ประสมด้วยสระเอะ จานวน 10 คา
– ทดสอบก่อนเรียนคาที่ประสมด้วยสระแอะ
ดาเนินการสอนตามแผนการสอนสระแอะ
– ทบทวนการสอนตามแผนการสอนสระแอะ
ทดสอบย่อยหลังเรียนคาที่ประสมด้วยสระแอะจานวน 10 คา
– ทดสอบก่อนเรียนคาที่ประสมด้วยสระเอาะ
ดาเนินการสอนตามแผนการสอนสระเอาะ
– ทบทวนการสอนตามแผนการสอนสระเอาะ
ทดสอบย่อยหลังเรียนคาที่ประสมด้วยสระเอาะจานวน 10 คา
– ทดสอบก่อนเรียนคาที่ประสมด้วยสระเออะ
ดาเนินการสอนตามแผนการสอนสระเออะ
– ทบทวนการสอนตามแผนการสอนสระเออะ
ทดสอบย่อยหลังเรียนคาที่ประสมด้วยสระเออะจานวน 10 คา
– ทดสอบหลังการสอน(post test) จานวน 40 คา

6.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ก่อนทาการสอน
ด้วยภาพประกอบเสียง(Pre test) จานวน 40 คา หลังจากนั้นทุกครั้งหลังจบแผนการสอนแต่ละแผน

47
ก็จะเก็บคะแนนย่อยของแต่ละแผนการสอนแผนละ 10 คา และมีการทดสอบความสามารถในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด หลังทาการสอนด้วยภาพประกอบเสียง (post test) อีก
ครั้งจานวน 40 คา เมื่อสอนจบทุกสระ
7.การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกดโดยใช้การสอนด้วยภาพประกอบเสียงก่อนการสอนและหลังการสอน โดยใช้คะแนนดิบและ
ร้อยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาที่
ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยการใช้ภาพประกอบเสียง ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองเกบบรวบรวมและบันทึก
ข้อมูล โดยการสอนอ่านด้วยภาพประกอบเสียง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังการสอนอ่านและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ดังนี้
ตางรางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกดก่อนการสอนและหลังการสอน ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ก่อนการสอน (Pre test)

นักเรีย
น

คนที่ 1

สระ
สระเอะ

คะแน
นเต็ม
10

สระแอะ

10

สระเอาะ

10

สระเออะ

10

ผลต่าง
คะแน
ร้อยละ
น
10
100
10

100

8

80

7

70

40

0

0

40

35

87.5

35

87.5

สระเอะ

10

0

0

10

8

80

8

80

สระแอะ

10

0

0

10

8

80

8

80

สระเอาะ

10

0

0

10

7

70

7

70

สระเออะ

10

0
0

0

10

70

7

70

0

40

7
30

75

30

75

รวม

คนที่ 2

หลังการสอน (Post test)
คะแน
คะแน คะแน ร้อย
ร้อยละ
นที่ได้
นเต็ม นที่ได้ ละ
10
0
0
10
100
10
0
0
10
100
10
0
0
8
80
10
0
0
7
70

รวม

40

จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความสามารถในการคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียน คนที่ 1 ก่อนได้รับการสอน อ่าน
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ได้ 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลังจากการสอน อ่านได้ 35 คะแนน เพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ 87.5
และเมื่อจาแนกเป็นสระพบว่า
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอนอ่านได้ 10 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 100
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระแอะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอนอ่านได้ 10 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 100
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอาะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอนอ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเออะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอนอ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70
ส่วนนักเรียนคนที่ 2 ก่อนได้รับการสอน ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกด อ่านได้ 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลังจากการสอน อ่านได้ 30 สูงขึ้นร้อยละ 70 และ
เมื่อจาแนกเป็นสระพบว่า
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอน อ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระแอะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอน อ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอาะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอน อ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดสระเออะ ก่อนการสอน อ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการสอน อ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70 ดังจะเหบนได้จากแผนภูมิ

50
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสม
ด้ว ยสระเดี่ ย วไม่ มี ตั ว สะกด ของนั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสอนด้ ว ย
ภาพประกอบเสียง ก่อนการสอน และหลังการสอน

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสม
ด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดจาแนกตามสระ ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้ รับการ
สอนด้วยภาพประกอบเสียงของนักเรียนคนที่ 1 ก่อนการสอนและหลังการสอน (Pre test, Post
test)

51
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด จาแนกตามสระ ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ไ ด้รับการสอน
ด้วยภาพประกอบเสียงของนักเรียนคนที่ 2 ก่อนการสอนและหลังการสอน (Pre test, Post test)
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ตางรางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกดก่อนการสอนและหลังการสอนแต่ละสระ ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน

(ทดสอบย่อย)ก่อนการ
สอน

(ทดสอบย่อย)หลังการ
ผลต่าง
สอน
นักเรียน สระ
คะแนน คะแนน ร้อย คะแนน คะแนน ร้อย
ร้อย
คะแนน
เต็ม
ที่ได้ ละ เต็ม
ที่ได้
ละ
ละ
10
สระเอะ 10
0
0
10
100
10
100
คนที่ 1

คนที่ 2

สระแอะ

10

0

0

10

10

100

10

100

สระเอาะ
สระ
เออะ
รวม

10

0

0

10

10

100

10

100

10

0

0

10

10

100

10

100

40

0

0

40

40

100

40

100

สระเอะ

10

0

0

10

10

100

10

100

สระแอะ

10

0

0

10

10

100

10

100

สระเอาะ
สระ
เออะ
รวม

10

0

0

10

10

100

10

100

10

0

0

10

10

100

10

100

40

0

0

40

40

100

40

100

53
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสม
ด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด จาแนกตามสระ ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้ รับการ
สอนด้วยภาพประกอบเสียงของนักเรียนคนที่ 1 ก่อนการสอนและหลังการสอนแต่ละสระ(ทดสอบ
ย่อย)

54
แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสม
ด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด จาแนกตามสระ ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้ รับการ
สอนด้วยภาพประกอบเสียงของนักเรียนคนที่ 2 ก่อนการสอนและหลังการสอนแต่ละสระ(ทดสอบ
ย่อย)

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วย
สระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 ก่อนได้รับการสอนอ่านด้วยภาพประกอบเสียง อ่านได้ 0 คา 0 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 0 แต่หลังจากการสอนอ่านด้วยภาพประกอบเสียงในแต่ละสระแล้วสามารถอ่านได้เพิ่มขึ้น
เป็น 40 คา 40 คะแนน เพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ 100 ดังแผนภูมิที่ 4
สาหรับนักเรียนคนที่ 2 ก่อนได้รับการสอนอ่านด้วยภาพประกอบเสียง อ่านได้ 0 คา 0
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลังจากการสอนอ่านด้วยภาพประกอบเสียงในแต่ละสระแล้วสามารถ
อ่านได้เพิ่มขึ้นเป็น 40 คา 40 คะแนน เพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ 100 ดังแผนภูมิที่ 5

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลของการสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคา
ที่ประสมด้ วยสระเดี่ ยวไม่มีตั วสะกดของนักเรีย นที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนและหลังการสอนด้วยภาพประกอบเสียง
ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยนาคาจากหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคาใน
บัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดสมมติฐานไว้ว่า หลังการสอน
ด้วยภาพประกอบเสียง นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีความสามารถในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สูงกว่าก่อนการสอนด้วยภาพประกอบเสียง โดยตัวอย่างที่
ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ได้รับการประเมิน
จากทางการแพทย์ว่าเป็นนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนด้านการอ่านต่ากว่า
เกณฑ์ มีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการ ไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งกาลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสัตยาไส อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้ง นี้ไ ด้แก่ สื่อภาพประกอบเสียง จานวน 8 แผ่น 20 ภาพ
แผนการสอนการอ่ า นค าที่ ป ระสมด้ ว ยสระเดี่ ย วไม่ มี ตั ว สะกดจ านวน 4 แผน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดทั้งก่อนการสอนและหลังการ
สอนโดยจาแนกเป็น สระเอะจานวน 10 คา สระแอะจานวน 10 คา สระเอาะจานวน 10 คา
สระเออะจานวน 10 คารวมทั้งสิ้น 40 คา คิดเป็นคะแนนรวม 40 คะแนน ทั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการ
สอนโดยการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดก่อนการสอน
(pre test) จากนั้นดาเนินการสอนตามแผนการสอนโดยใช้ภาพประกอบเสียงและมีการทดสอบย่อย
หลังการสอนจบทุกสระเพื่อวัดความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด เมื่อ
ดาเนินการสอนเรียบร้อยแล้วจึงทาการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยว
ไม่มีตัวสะกดหลังการสอนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนทาการ
สอน(post test) แล้วนาคะแนนทดสอบก่อนและหลังการสอนมาเปรียบเทียบหาค่าร้อยละแล้ว
นาเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางและแผนภูมิ
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56
สรุปผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบ
เสียงพบว่า นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน คนที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน
คาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สูง ขึ้นโดยก่อนการทดลองอ่านได้ 0 คะแนน หลัง จากการ
ทดลองอ่านได้ 35 คะแนน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 87.5 และเมื่อจาแนกตามสระพบว่า
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 10 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 100
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระแอะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 10 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 100
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอาะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเออะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70
ส่วนนักเรียนคนที่ 2 ก่อนได้รับการทดลองผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัว สะกด อ่ านได้ 0 คะแนน แต่ห ลั ง จากการทดลองการจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยภาพประกอบเสี ย งมี
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้ว ยสระเดี่ย วไม่ มีตั วสะกด เพิ่ มสู ง ขึ้น 30 คะแนน คิด เป็ น
คะแนนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ 70 และเมื่อจาแนกตามสระพบว่า
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระแอะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 8 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด สระเอาะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70
ผลของการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดสระเออะ ก่อนการทดลองอ่านได้ 0
คะแนน หลังจากการทดลองอ่านได้ 7 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 70
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อภิปรายผล
จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ผลการทดลองครั้ งนี้ พบว่า นัก เรี ย นที่มี ภาวะบกพร่อ งทางการเรีย นรู้ ด้า นการอ่า นค าที่
ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบเสียงมีความสามารถ
ในการอ่านเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองคนและจากผลคะแนนของนักเรียนทั้งสองคนจัดว่ามีความสามารถในการ
อ่านคาอยู่ในระดับดี มากและดี ตามลาดั บ ซึ่ง คะแนนหลัง การทดลองเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนการ
ทดลอง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยภาพประกอบเสียงมีขั้นตอนการ
สอนโดยนาบัตรภาพคู่กับคาให้นักเรียนดูพร้อมกัน และมีเสียงให้นักเรียนได้ออกเสียงตาม มีวิธีการ
สอนเป็นขั้นเป็นตอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลาดับ โดยเริ่มฝึกจากง่ายไปหายากโดยขั้นแรกครู
อธิบาย เนื้อหาที่จะเรียน วิธีการใช้เครื่องมือ และอธิบายความหมายภาพแต่ละภาพเพื่อ ให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนแล้วจึงให้นักเรียนเริ่มฝึกกดแล้วออกเสียงตาม ซ้า ๆ จนกว่า
นักเรียนจะอ่านได้ จากนั้นครูผู้สอนให้นักเรียนอ่านคาจากภาพโดยไม่มีเสียงประกอบ หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ก็ให้นักเรียนกดฟังเสียง แล้วออกเสียงตามใหม่ เมื่อนักเรียนสามารถอ่านคาประกอบภาพได้
แล้ว ครู ผู้สอนจึง ให้นักเรียนอ่านคาอย่ างเดียวโดยไม่มีภ าพประกอบ ทาให้นั กเรียนเกิ ดความจ า
นาไปสู่การอ่านที่ถูกต้อง สื่อที่ประกอบด้วยภาพ และ เสียง ส่งผลให้การอ่านง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นวิธี
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองซ้า ๆ ซึ่งนักเรียนใช้ประสบการณ์จาภาพมาช่วยจาคา ทา
ให้นักเรียนระลึกได้ว่าคาที่เห็นนั้นคือภาพอะไร จึงทาให้นั กเรียนสามารถอ่านคานั้นๆ ได้ ส่ง ผลให้
นักเรียนสามารถอ่านคาต่างๆ ได้ด้วยตนเองและมีทักษะในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกดได้ดีขึ้นในที่สุด สอดคล้องกับ คอมป์ (combs 1981, อ้างถึงใน สุปราณี เมฆขจร : 23)ที่
กล่าวไว้ว่า นักเรียนมีความต้องการภายในที่ต้องการทากิจ กรรมการเรียนการสอนด้วยตัวเอง ได้ทา
การทดลองด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องให้โอกาสนักเรียนได้ทากิจกรรมด้วยตัวเอง เพราะการทาเช่นนี้จะ
ทาให้นัก เรียนเกิดความรู้สึกว่า ตนเป็น คนมีความสามารถ สอดคล้องกั บ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ของ
ธอร์นไดค์ (Thorndike) (อ้างถึงใน จุมพล บุญฉ่า:41) ที่ว่าสิ่งใดมีการกระทาซ้าๆ หรือมีการฝึกเสมอๆ
จะทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ไ ด้ดี ยิ่ง ขึ้น ตรงกั บที่ วรรณี โสมประยู ร (อ้ างถึง ใน อมรรัต น์ วาริ นกุ ฎ
2552:58) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนอ่านโดยใช้บัตรภาพ บัตรคา มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการสอนอ่าน
แก่เด็กที่อยู่ในวัยประถมศึกษา สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ซึ่งมีปัญหาในการจา
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด จึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้สื่อการสอน เข้ามาช่วยส่งเสริม
ในด้านการอ่าน บัตรภาพ บัตรคา มีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก และสามารถกระตุ้น และ
เป็นแรงจูงใจในการอ่านให้เด็กอ่านและจดจา ซึ่งตรงกับ จุมพล บุญฉ่า(2548:68) ที่กล่าวไว้ว่า การ
สอนอ่านโดยใช้วิธีการจาผ่านสายตาจากการใช้บัตรภาพมีความจาเป็นอย่ างยิ่งในการสอนอ่านแก่เด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน บัตรภาพ และบัตรคา มีส่วนในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก
และสามารถกระตุ้ นและเป็ น แรงจู ง ใจในการอ่ า นให้ เ ด็ กอ่ า นและจดจ าค าได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ตรงกั บ
รอส (Ross.1993 : 188 อ้างถึง ใน อัมพา นกอิ่ม:39-40) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสอนอ่านเป็น
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คาไว้ว่า การสอนวิธีอ่านเป็นคานี้ ใช้ได้ดีทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ ซึ่งดีในด้านการจาคา เด็กจะเรียนรู้
คาศัพท์ได้มากกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนโดยปกติสอดคล้องกับฉลวย พานิคม (2551) กล่าวไว้
ว่าสื่อการสอนที่ให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คือสื่อที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียง
ไปพร้อม ๆ กัน ทาให้สามารถดึงดูดความสนใจและเร้าความสนใจในการเรียนได้
ดังนั้นจากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านโดยใช้ภาพประกอบเสียง ช่วยให้นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมี
ความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อสังเกตจากการวิจัย
จากการดาเนินการทดลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มี
ตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้ พบว่า
จากการดาเนินการสอนโดยใช้ภาพประกอบเสียง จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบเพราะเป็นการสอนที่
เด็กคิดว่าเป็นการเล่นเกม และเขาสามารถพูดตามได้ ไม่ยากเกินความสามารถของเขา จึงมีความสนุก
กับการกดเล่นและพูดตาม และเป็นเหตุให้นักเรียนสามารถอ่านคาเมื่อเรียนจบในแต่ละสระได้ทุกคา
เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจากการทดสอบหลังการเรียนพบว่านักเรียนตัวอย่างคนที่ 1 ยังมี
ความสับสนเรื่องสระอยู่ในช่วงต้นของการสอบอ่าน ครูต้องคอยเตือนให้สังเกตดูรูปสระ เช่น คาที่
ประสมด้วย สระเอะ จากที่ทดสอบย่อยหลังเรียน นักเรียนยังจาคาและรูปสระได้ดีอยู่จึงสามารถอ่าน
คาได้ทั้งหมด 10 คา เนื่องจากเป็นคาที่ใช้สอนอยู่แล้ว 5 คา และเป็นคาใหม่ เพียง 5 คา และเมื่อมา
ทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ปรากฏว่า สามารถอ่านได้ทั้ง 10 คา ทั้งๆ ที่เป็นคาที่ไม่ไ ด้สอน
ทั้งหมด และเป็นคาที่ไม่มีในข้อสอบย่อยถึง 9 คา และเป็นคาที่ใช้ทดสอบย่อยเพียง 1 คา สาเหตุ
เพราะคาที่นามาใช้สอนเป็นคาที่นักเรียนคุ้นเคยและพบในชีวิตประจาวัน เช่น เตะ ซึ่ง เป็นกริยาที่
นักเรียนชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้ว จึงทาให้นักเรียนสามารถจารูปสระได้และประสบความสาเร็จในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเอะ ส่วนคาที่ประสมด้วยสระแอะ จากที่ทดสอบย่อยหลังเรียน นักเรียนยัง
จาคาและรูปสระได้ดีอยู่จึงสามารถอ่านคาได้ทั้งหมด 10 คา เนื่องจากเป็นคาที่ใช้สอนอยู่แล้ว 5 คา
และเป็นคาใหม่ 5 คา และเมื่อมาทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ปรากฏว่า สามารถอ่านได้ทั้ง
10 คา ทั้งๆที่เป็นคาใหม่ที่ไม่ได้สอนทั้ง 10 คาเพราะคาที่นามาใช้สอนเป็นคาที่นักเรียนคุ้นเคยและพบ
บ่อยในชีวิตประจาวัน เช่น แพะ แกะ เป็นต้น จึงทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการอ่านคาที่
ประสมด้วยสระแอะ ส่วนสระ เอาะ จากที่ทาการทดสอบย่อยหลังเรียน นักเรียนยังจาคาและรูปสระ
ได้ดีอยู่จึงสามารถอ่านคาได้ทั้งหมด 10 คา ซึ่งเป็นคาที่ใช้สอน 5 คา และเป็นคาใหม่ 5 คา และเมื่อมา
ทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ปรากฏว่า นักเรียนเริ่มมีความสับสนในรูปสระ จึงทาให้อ่าน
ผิดพลาดไป 2 คา และสามารถอ่านได้ 8 คา ซึ่งเป็นคาใหม่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้สอน ถือว่านักเรียน
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ประสบความสาเร็จในการอ่านออกเสียงสระเอาะ ส่วน สาหรับสระ เออะ นั้น จากที่ทาการทดสอบ
หลังเรียนนักเรียนยังคุ้นเคยกับคาที่มีรูปภาพที่นักเรียนจาได้และจารูปสระได้ส่งผลให้สามารถอ่านได้
ทั้ง 10 ค า ถึง แม้จะเป็นคาที่ไม่ไ ด้ สอนถึ ง 5 ค า แต่เ มื่อมาทาการทดสอบหลัง เรียน (Post test)
ปรากฏว่า นักเรียนเริ่มมีความสับสนในรูปสระ จึงทาให้อ่านผิดพลาดไป 3 คา และสามารถอ่านได้ 7
ค า เนื่ อ งจากสระเออะ ค าที่ น ามาใช้ ส อนนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ค าที่ นั ก เรี ย นไม่ คุ้ น เคยและพบใน
ชีวิตประจาวัน จึงทาให้ยากต่อการจาสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
นักเรียนตัวอย่างคนที่ 2 ยังมีความสับสนเรื่องการออกเสียงพยัญชนะเสียงสูงเสียงต่า ซึ่งเป็น
สาเหตุให้อ่านผิดพลาด สาหรับ สระเอะ จากที่ทดสอบย่อยหลังเรียน นักเรียนยังจาคาและรูปสระ ได้
ดีอยู่จึงสามารถอ่านคาได้ทั้งหมด 10 คา เนื่องจากเป็นคาที่ใช้สอนอยู่แล้ว 5 คา และเป็นคาใหม่ 5 คา
และเมื่อมาทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ปรากฏว่า สามารถอ่านได้ 8 คา ทั้งๆ ที่เป็นคาที่
ไม่ได้สอนถึง 9 คา และเป็นคาที่ใช้ท ดสอบย่อย 1 คา สาเหตุเพราะคาที่นามาใช้สอนเป็นคาที่
นักเรียนคุ้นเคยและพบในชีวิตประจาวัน เช่น เตะ ซึ่ง นัก เรียนชอบเตะฟุตบอล จึง ทาให้นักเรีย น
สามารถจารูปสระได้และประสบความสาเร็จในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเอะ ส่วนคาที่ประสมด้วย
สระแอะ จากที่ทดสอบย่อยหลังเรียนนักเรียนยังจาคาและรูปสระ ได้ดีอยู่จึงสามารถอ่านคาได้ทั้งหมด
10 คา เนื่องจากเป็นคาที่ใช้สอนอยู่แล้ว 5 คา และเป็นคาใหม่ 5 คา และเมื่อมาทาการทดสอบหลัง
เรียน (Post test) ปรากฏว่า สามารถอ่านได้ 8 คา ทั้งๆที่เป็นคาใหม่ที่ไม่ไ ด้สอนทั้ง 10 คาเพราะคา
ที่นามาใช้สอนเป็นคาที่นักเรียนคุ้นเคยและพบในชีวิตประจาวันเช่น คาว่า แพะ แกะ จึงทาให้นักเรียน
ประสบความสาเร็จในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระแอะ ส่วนสระ เอาะ จากที่ทาการทดสอบย่อยหลัง
เรียน นักเรียนยังจาคาและรูปสระได้ดีอยู่จึงสามารถอ่านคาได้ทั้งหมด 10 คา ซึ่งเป็นคาที่ใช้สอน 5 คา
และเป็นคาใหม่ 5 คา และเมื่อมาทาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ปรากฏว่า นักเรียนเริ่มมีความ
สับสนในรูปสระ จึงทาให้อ่านผิดพลาดไป 3 คา และสามารถอ่านได้ 7 คา ซึ่งเป็นคาใหม่ทั้งหมดที่ยัง
ไม่ได้สอน ถือว่านักเรียนประสบความสาเร็จในการอ่านออกเสียงสระเอาะ ส่วน สาหรับสระ เออะ
นั้น จากที่ทาการทดสอบหลังเรียนนักเรียนยังคุ้นเคยกับคาที่มีรูปภาพที่นักเรียนจาได้และจารูปสระได้
ส่งผลให้สามารถอ่านได้ทั้ง 10 คา ถึงแม้จะเป็นคาที่ไม่ไ ด้สอนถึง 5 คา แต่เมื่อมาทาการทดสอบหลัง
เรียน (Post test) ปรากฏว่า นักเรียนเริ่มมีความสับสนในรูปสระ และพยัญชนะที่เป็นอักษรสูง ส่งผล
ให้นักเรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง จึง ทาให้อ่านผิ ดพลาดไป 3 คา และสามารถอ่านได้ 7 คา และ
เนื่องจากสระเออะ คาที่นามาใช้สอนนั้นส่วนใหญ่เป็นคาที่นักเรียนไม่คุ้นเคยและพบในชีวิตประจาวัน
จึงทาให้ยากต่อการจาสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การวิจัยในครั้งนี้พบว่าความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านโดยใช้ภาพประกอบเสียงมา
ช่วยสอนนั้น สูงกว่าก่อนการสอน ซึ่ง สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จะนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
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ของเด็กและถึงแม้ว่าการสอนโดยใช้ภาพประกอบเสียงจะเป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านได้ แต่ก่อนนาไปใช้
1.
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านก็ต้องทาการวิเคราะห์นักเรียนก่อนว่ามีความสามารถอย่างไร ชอบ และถนัดอะไรบ้าง ดังเช่น
ที่ วรรณี โสมประยูร (2553 : 78-85 อ้างถึงใน ลัดดา แก้วเพชร และ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล) ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้ที่สอนภาษาไทยควรทราบและคานึง ในการสอนอ่านคือความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่ง เป็นหลัก
จิตวิทยาเบื้องต้นที่สาคัญมาก
2.
ครู ผู้ สอนทุ กคนจาเป็ นจะต้ องทราบ เข้ า ใจและตระหนั ก เป็ น อย่า งดีอ ยู่ เ สมอว่ า
นักเรียนที่กาลังสอนอยู่นั้น แม้จะเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน ชั้นเดียวกัน เพศเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน
และยังอาจมีสถานภาพอื่นอีกหลายด้าน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ คล้ายคลึง
หรือเหมือนกันก็ตาม แต่นักเรียนเหล่านั้นหาเหมือนกันทุกประการไม่ ดังนั้น เมื่อ ครูผู้สอน ทราบภูมิ
หลัง ของนักเรียนแต่ ละคน ก็จะช่วยให้ ครูผู้สอนจัดสภาพการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไ ข หรื อ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนแต่ละคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น อาจคิดหาวิธีสอนและสื่อ
การเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ
3.
ปฏิสัม พันธ์ข องนัก เรี ยนกับครูผู้สอนเป็น สิ่ง สาคัญ ที่ ครู จ ะต้องคอยกระตุ้น และ
ชี้แนะ พร้อมกับมีการเสริมแรงต่างๆด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากในปัจจุบันนี้นักเรียนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึง ควรมี การวิจัยต่อเนื่องอีก เพราะนักเรียนแต่ละคนมี
ธรรมชาติการเรียนที่แตกต่างกัน ในการวิจัยควรออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดทาให้สอดคล้องกับ IEP โดยมีประเด็นที่ควรวิจัย คือ
1. ควรมีการวิจัยพัฒนาภาพประกอบเสียงเพื่อนาไปใช้กับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านคาที่ประสมด้วยสระอื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
ของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านด้วยภาพประกอบเสียงในระดับชั้นอื่น
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านจากการตรวจสอบ
คุณภาพแผนการสอนเฉพาะบุคคล การสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน

ข้อที่

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC
คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

แผนการสอน
1.ขั้นตอนในการทากิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมสาหรับนักเรียนที่
มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. กิจกรรมในแผนการสอนมีความน่าสนใจ
3. กิจกรรมในแผนการสอนเหมาะสมสาหรับการส่งเสริมความสามารถใน
การอ่าน
4. แผนการสอนชัดเจน มีความเข้าใจง่าย
5. แผนการสอนนาไปใช้สอนได้จริง

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

+1

+1

+1

1

0
0
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1 0.67
+1 0.67
+1 0.67
+1 1

+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1 1
+1 0.67
+1 1
+1 1

สื่อภาพประกอบเสียงช่วยสอน
6.สื่อภาพใช้ประกอบการสอนอ่านได้
7. สื่อภาพมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
8. สื่อภาพช่วยให้ผู้เรียนจาคาที่เป็นเนื้อหาได้
9. สื่อภาพช่วยพัฒนาการอ่านได้
10. สื่อภาพเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
แบบทดสอบ
11.แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาได้
12. แบบทดสอบมีความยาก ง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
13. คาที่ใช้ทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
14. แบบทดสอบใช้วิธีการดาเนินการทดสอบเหมาะสม

ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ตารางความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ

1.

ดร.พยุง ใบแย้ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ กาญจนบุรี

2.

อาจารย์รวีวรรณ อัมพะวา

อดีตครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี

3.

อาจารย์ปฏิภรณ์ พิทักษ์

ครูภาษาไทย โรงเรียนสัตยาไส ลพบุรี

ภาคผนวก ข
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แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เนะ
แฉะ
เซาะ
เชอะ
เฟะ
แวะ
เปาะ
เฟอะ
เดะ
แพะ

แตะ
เพาะ
เคอะ
เมะ
แทะ
เฉาะ
เรอะ
เผะ
และ
เยาะ

เมาะ
เปอะ
เปะ
แนะ
เถาะ
เยอะ
เคะ
แบะ
เราะ
เออะ

เฉอะ
เทะ
แยะ
เลาะ
เทอะ
เตะ
แซะ
เสาะ
เถอะ
เยะ

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
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แผนการสอน
เรื่อง การอ่านคาที่ประสมด้วยสระ เ-ะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนทีมีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่ านสามารถอ่า นออกเสียงและ
สามารถจดจาคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ซึ่งเป็นคาที่ปรากฏในสื่อภาพประกอบเสียงช่วย
สอน โดยมีโครงสร้างของคาคือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดหวัง
1.
2.

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านคาต่างๆ ได้ในอนาคต

เนื้อหา
1. การอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระ เ-ะ ไม่มีตัวสะกด 5 คา
กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.

ทดสอบก่อนเรียน
ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียน
ครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ สื่อภาพประกอบเสียงกับนักเรียน ให้

เข้าใจ
4.
ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าใจความหมายของคาให้ชัดเจน และตรงกันระหว่างนักเรียนกับครู จากนั้นครูให้นักเรียนดู
ส่วนประกอบของสระ เ – ะ ว่าประกอบด้วยตัวอะไรบ้าง ( เ , ะ) ซึ่งที่อยู่ในคาจะเป็นสีดา ส่วน
ที่เป็นสีอื่น เรียกว่า พยัญชนะ
5.
ให้นักเรียนเริ่มฝึกการใช้มือสัมผัสคาที่ตัวสระ เ – ะ แล้วออกเสียงตาม โดยมีครู
คอยเสริมให้นักเรียนดูส่วนประกอบของคา ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ
6.
ให้นักเรียนใช้มือไปสัมผัสภาพที่ปรากฏบนสื่อภาพประกอบเสียงและให้ออกเสียง
ตามที่ได้ยินคาละ 3 ครั้ง จนครบทุกภาพ โดยครูจะคอยเสริมให้นักเรียนสังเกตคา ซึ่ง ประกอบด้วย
พยัญชนะ และสระ
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7.
จากนั้นให้นักเรียนดูบัตรภาพประกอบคา แล้วอ่านคาละ 2 ครั้ง กรณีที่นักเรียน
อ่านไม่ได้ ให้ นักเรียนกลับไปอ่านบัตรภาพบนสื่อภาพประกอบเสียงใหม่แล้วอ่านซ้าใหม่อีก คาละ 3
ครั้ง แล้วจึงมาอ่านบัตรภาพประกอบคา อีกคาละ 2 ครั้ง
8.
จากนั้น ครูให้นักเรียนอ่านคาจากบัตรคา คาละ 2 ครั้ง หากนักเรียนอ่านไม่ได้ ครู
ให้จะนักเรียนไปฝึกอ่านจากบัตรภาพประกอบคา ใหม่คาละ 2 ครั้ง แล้วจึงกลับมาอ่านบัตรคา ใหม่
คาละ 2 ครั้ง
9.
เริ่มประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจยั จัดทาขึ้น
สื่อการสอน
สื่อภาพประกอบเสียง บัตรภาพประกอบคา บัตรคา
การวัดผลประเมินผล
ทดสอบการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ เ - ะ
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แบบทดสอบอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน สระ เ – ะ

เนะ

เทะ

เบะ

เมะ

เฟะ

เตะ

เอะ

เกะ

เละ

เยะ
อ่านได้................................................................คา
ครูผสู้ อน..................................................................
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แผนการสอน
เรื่อง การอ่านคาที่ประสมด้วยสระ แ - ะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนทีมีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่ านสามารถอ่า นออกเสียงและ
สามารถจดจาคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ซึ่งเป็นคาที่ปรากฏในสื่อภาพประกอบเสียงบัตร
ภาพ และ บัตรคา โดยมีโครงสร้างของคาคือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดหวัง
1.
2.

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านคาต่างๆ ได้ในอนาคต

เนื้อหา
การอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระ แ - ะ ไม่มีตัวสะกด 5 คา
กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.

ทดสอบก่อนเรียน
ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียน
ครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อภาพประกอบเสียงกับนักเรียน ให้

เข้าใจ
4.
ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าใจความหมายของคาให้ชัดเจน และตรงกันระหว่างนักเรียนกับครู จากนั้นครูให้นักเรียนดู
ส่วนประกอบของสระ แ – ะ ว่าประกอบด้วยตัวอะไรบ้าง ( แ , ะ) ซึ่งที่อยู่ในคาจะเป็นสีดา
ส่วนที่เป็นสีอื่น เรียกว่า พยัญชนะ
5.
ให้นักเรียนเริ่มฝึกการใช้มือสัมผัสคาที่ตัวสระ แ – ะ แล้วออกเสียงตาม โดยมีครู
คอยเสริมให้นักเรียนดูส่วนประกอบของคา ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ
6.
ให้นักเรียนใช้มือไปสัมผัสภาพที่ปรากฏบนสื่อภาพประกอบเสียงและให้ออกเสียง
ตามที่ได้ยินคาละ 3 ครั้ง จนครบทุกภาพ โดยครูจะคอยเสริมให้นักเรียนสังเกตคา ซึ่งประกอบด้วย
พยัญชนะ และสระ
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7.
จากนั้นให้นักเรียนดูบัตรภาพประกอบคา แล้วอ่านคาละ 2 ครั้ง กรณีที่นักเรียน
อ่านไม่ได้ ให้ นักเรียนกลับไปอ่านบัตรภาพบนสื่อภาพประกอบเสียงใหม่แล้วอ่านซ้าใหม่อีกคาละ 3
ครั้ง แล้วจึงมาอ่านบัตรภาพประกอบคา อีกคาละ 2 ครั้ง
8.
จากนั้น ครูให้นักเรียนอ่านคาจากบัตรคา คาละ 2 ครั้ง หากนักเรียนอ่านไม่ได้ ครู
จะให้นักเรียนไปฝึกอ่านจากบัตรภาพประกอบคา ใหม่คาละ 2 ครั้ง แล้วจึงกลับมาอ่านบัตรคา ใหม่
คาละ 2 ครั้ง
9.
เริ่มประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น
สื่อการสอน
สื่อภาพประกอบเสียง บัตรภาพประกอบคา บัตรคา
การวัดผลประเมินผล
ทดสอบการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ แ-ะ
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แบบทดสอบอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน สระ แ – ะ

แตะ

แกะ

แคะ

แนะ

แงะ
และ

แวะ
แพะ

แชะ

แปะ

อ่านได้................................................................คา
ครูผสู้ อน..................................................................
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แผนการสอน
เรื่อง การอ่านคาที่ประสมด้วยสระ

เ-าะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนทีมีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่ านสามารถอ่า นออกเสียงและ
สามารถจดจาคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ซึ่งเป็นคาที่ปรากฏในสื่อภาพประกอบเสียงช่วย
สอนโดยมีโครงสร้างของคาคือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดหวัง
1.
2.

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านคาต่างๆ ได้ในอนาคต

เนื้อหา
การอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระ เ - าะ ไม่มีตัวสะกด 5 คา
กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.

ทดสอบก่อนเรียน
ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียน
ครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อภาพประกอบเสียงกับนักเรียน ให้

เข้าใจ
4.
ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าใจความหมายของคาให้ ชัดเจน และตรงกันระหว่างนักเรียนกับครู จากนั้นครูให้นักเรียนดู
ส่วนประกอบของสระ เ -า ะ ว่าประกอบด้วยตัวอะไรบ้าง ( เ , าะ) ซึ่งที่อยู่ในคาจะเป็นสีดา
ส่วนที่เป็นสีอื่น เรียกว่า พยัญชนะ
5.
ให้นักเรียนเริ่มฝึกการใช้มือสัมผัสคาที่ตัวสระ เ –าะ แล้วออกเสียงตาม โดยมีครู
คอยเสริมให้นักเรียนดูส่วนประกอบของคา ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ
6.
ให้นักเรียนใช้มือไปสัมผัสภาพที่ปรากฏบนสื่อภาพประกอบเสียงและให้ออกเสียง
ตามที่ได้ยินคาละ 3 ครั้ง จนครบทุกภาพ โดยครูจะคอยเสริมให้นักเรียนสังเกตคา ซึ่งประกอบด้วย
พยัญชนะ และสระ
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7.
จากนั้นให้นักเรียนดูบัตรภาพประกอบคา แล้วอ่านคาละ 2 ครั้ง กรณีที่นักเรียน
อ่านไม่ได้ ให้ นักเรียนกลับไปอ่านบัตรภาพบนสื่อภาพประกอบเสียงใหม่แล้วอ่านซ้าใหม่อีกคาละ 3
ครั้ง แล้วจึงมาอ่านบัตรภาพประกอบคา อีกคาละ 2 ครั้ง
8.
จากนั้น ครูให้นักเรียนอ่านคาจากบัตรคา คาละ 2 ครั้ง หากนักเรียนอ่านไม่ได้ ครู
ให้จะนักเรียนไปฝึกอ่านจากบัตรภาพประกอบคา ใหม่คาละ 2 ครั้ง แล้วจึงกลับมาอ่านบัตรคา ใหม่
คาละ 2 ครั้ง
9.
เริ่มประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น

สื่อการสอน
สื่อภาพประกอบเสียง บัตรภาพประกอบคา บัตรคา
การวัดผลประเมินผล
ทดสอบการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ เ - าะ
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แบบทดสอบอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน สระ เ - าะ

เกาะ

เมาะ

เจาะ

เลาะ

เถาะ

เบาะ

เงาะ

เสาะ

เคาะ

เยาะ

อ่านได้................................................................คา
ครูผสู้ อน..................................................................
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แผนการสอน
เรื่อง การอ่านคาที่ประสมด้วยสระ เ-อะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนทีมีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่ านสามารถอ่า นออกเสียงและ
สามารถจดจาคาที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด ซึ่งเป็นคาที่ปรากฏในสื่อภาพประกอบเสียงช่วย
สอนโดยมีโครงสร้างของคาคือ พยัญชนะต้น กับสระเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดหวัง
1.
2.

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกด
นักเรียนมีความสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านคาต่างๆ ได้ในอนาคต

เนื้อหา
1. การอ่านคาพื้นฐานที่ประสมด้วยสระ เ-อะ ไม่มีตัวสะกด 5 คา
กิจกรรมการเรียนรู้
1.
ทดสอบก่อนเรียน
2.
ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียน
3.
ครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาพประกอบเสียงกับนักเรียน ให้เข้าใจ
4.
ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพ ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าใจความหมายคาให้ชัดเจน และเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกัน ระหว่างนักเรียนกับครู จากนั้นครู
ให้นักเรียนดูส่วนประกอบของสระ เ-อะ ว่ามีตัวอะไรบ้าง ( เ , อ , ะ ) ที่อยู่ในคาจะเป็นสีดา
ส่วนที่เป็นสีอื่น เรียกว่าพยัญชนะ
5.
ให้นักเรียนเริ่มฝึกการใช้มือสัมผัสที่ตัว สระ เ- อะ แล้วออกเสียงตาม โดยมีครูคอย
เสริมให้นักเรียนดูส่วนประกอบของสระ
6.
ให้นักเรียนใช้มือไปสัมผัสภาพที่ปรากฏบนสื่อภาพประกอบเสียงทีละภาพและ ออก
เสียงตามที่ได้ยิน จนครบทุกภาพ โดยครูจะคอยเสริมให้นักเรียนสังเกตคา ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ
และสระ
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7.
จากนั้นครู ให้นักเรียนดูบัตรภาพประกอบคา กรณีที่นักเรียนไม่สามารถอ่านได้ ให้
นักเรียนกลับไปอ่านบัตรภาพบนสื่อภาพประกอบเสียงใหม่ อีกคาละ 3 ครั้ง แล้วกลับมาอ่านบัตร
ภาพประกอบคาซ้าใหม่อีก คาละ 2 ครั้ง
8.
จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านคาจากบัตรคา คาละ 2 ครั้ง กรณีที่นักเรียนไม่สามารถ
อ่านได้ ให้นักเรียนกลับไปอ่านภาพประกอบคาใหม่ ให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงตามที่ได้ยินใหม่อีกครั้ง
อีกคาละ 2 ครั้ง แล้วกลับมาอ่านภาพประกอบคาซ้าใหม่อีก คาละ 2 ครั้ง แล้วกลับมาอ่านบัตรคา
ใหม่อีก คาละ 2 ครั้ง
9.
ครูจะนาบัตรคามาให้นักเรียนอ่าน ถ้านักเรียนอ่านไม่ได้ ครูจะนาบัตรภาพประกอบ
คา มาให้นักเรียนฝึกอ่านใหม่ เมื่ออ่านได้แล้ว ครูจะให้นักเรียนอ่านบัตรคาใหม่อีกครั้ง ไปอย่างนี้จน
มั่นใจว่านักเรียนอ่านได้ถูกต้อง
10. ครูประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบทีผ่ ู้วิจัยจัดทาขึ้น
สื่อการสอน
สื่อภาพประกอบเสียง บัตรภาพประกอบคา บัตรคา
การประเมิน
ทดสอบการอ่านคาที่ประสมด้วยสระ เออะ

80

แบบทดสอบอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน สระ เ -อะ

เรอะ
เคอะ

เลอะ
เชอะ

เปอะ
เทอะ

เยอะ

เถอะ

เจอะ

เฟอะ

อ่านได้................................................................คา
ครูผสู้ อน..................................................................

81
ตัวอย่าง บัตรภาพ ประกอบภาพ ประกอบคา สระเอะ

82
ตัวอย่าง บัตรภาพ ประกอบภาพ ประกอบคา สระแอะ

83
ตัวอย่าง บัตรภาพประกอบภาพ ประกอบคาสระเอาะ

84
ตัวอย่าง บัตรภาพประกอบภาพ ประกอบคา สระเออะ

85

ตัวอย่างบัตรคา

เบาะ
เคาะ

86

เกาะ
เงาะ

87

เจาะ
แงะ

88

แคะ
แพะ

89

แปะ
แกะ

90

เกะ
เบะ

91

เอะ
เตะ

92

เละ
เฟอะ

93

เคอะ
เลอะ

94

เยอะ
เจอะ

95
ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – สกุล

นางจุไร อินทร์ทอง

ที่อยู่

99 ม. 2 ต. ลานารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ที่ทางาน

โรงเรียนสัตยาไส ม. 2 ต. ลานารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2540 – 2550

พนักงานบัญชี บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

โรงเรียนสัตยาไส

