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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้ วยดี ได้รับความกรุณาและเอาใจใส่อย่างยิ่งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ า ย ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ นางสาวอุ ด มลั ก ษณ์ หมี ส มุ ท ร ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดปทุมธานี ที่มีพระคุณยิ่ง เป็นผู้ที่เมตตาเสียสละเวลาที่มีค่าในการให้คาปรึกษาในทุก เรื่องคอย
ตรวจแก้ไขความเรียบร้อย ช่วยชี้แนะความคิดตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าเพื่อนามาใช้เป็นแนวคิดในการทา
วิจัย และให้ กาลั งใจการทาวิจัย ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านสระกุด ที่มีความ
เมตตาอนุญาตให้ทาวิจัย ให้ข้อคิดตลอดจนคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ แก้ไขรายงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับอย่างยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณ คณะครู โรงเรียนบ้านสระกุด ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ที่
เป็นกาลังใจให้กันและกันในการเรียนและทาวิจัยโดยดีเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนร่วมงาน ในโรงพยาบาลน้าพอง
คอยให้คาแนะนาและสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจคอยผลักดันในวันที่เหนื่อยล้า คอยสนับสนุนอยู่
ข้างๆด้วยรอยยิ้ม ที่เป็นแรงกายและแรงใจช่วยทาหนังสือนิทานให้สาเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ จนการทาวิจัยครั้งนี้
ผ่านพ้นไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ นางวรินดา ทุ่มวิเศษ นางสุวรรณษา ทาบุราญ นายสังคม จันปัญญา
นางสุภาภรณ์ จันปัญญา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัยและให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ยิ่งสาหรับการทาวิจัยครั้งนี้ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนาไปพัฒนาในวิชาชีพครูต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็ น เอกลั กษณ์ ของชาติ เป็น สมบั ติทางวัฒ นธรรม อัน ก่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ท าให้ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงานและด าเนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกั น ในสั ง คม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติ
ล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ คู่ชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 37)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้
ภาษาไทยเป็ น ทั ก ษะที่ ต้ อ งฝึ ก ฝนจนเกิ ด ความช านาญในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร การเรีย นรู้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 37)
ภาษาไทยมีความสาคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารเพราะจาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิตประจาวั นทั้ง
การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อจะได้สามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องในการติดต่อสื่อสาร กรมวิชาการ (2545: 1)
แต่ปัญหาสาคัญของการเรียนภาษาไทยนั้นคือ เด็กนักเรียนบางคนยังอ่านไม่ได้ เขียนไม่ถูกต้อง โดยที่ปัญหา
มักจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจในโครงสร้างของคาหรือหลั กไวยากรณ์ทางภาษา ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน
ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะการเขียนซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่สาคัญมาก เพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะ
หนึ่งที่ช่วยให้การเรียนภาษาไทยของผู้เรียนเกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดีด้วยทักษะการเขียนสะกดคาจะเป็น
การสะท้อนถึงความสามารถด้านการอ่านและความเข้าใจในด้านโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาอย่างชัดเจน
ว่า แต่ละคาในภาษาไทยนั้นมีโครงสร้างทางภาษาเป็นอย่างไร
หากถ้าเป็นการอ่านคาในภาษาไทยที่มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่เป็นตามกฎเกณฑ์หรือโครงสร้างที่ทาง
ภาษาที่ที่ชัดเจนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมดังคาทั่วไป ได้แก่ คาตามมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น วัด บูด โสด
รอด เด็ด จุด หลุด ดีด กรวด กวาด ลด กัด ขวด โดด มด สด วาด สาด ขวด เห็ด ซึ่งจะมีรูปมาตราตัวสะกดที่
ลงท้ายด้วย ด เด็ก อย่างชัดเจน ผู้เรียนมักจะอ่านและสะกดคา ไม่ได้เลย
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การที่เด็กอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคาไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งในการทาให้เด็กได้มีการพัฒนา
ตนเองในการศึกษาระดับพื้นฐานซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในการเรียนวิชาอื่นๆตามไปด้วย เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่
สามารถจัดการกับข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างถูกต้อง ทาให้เด็กเกิดความสับสน ไม่เข้าใจเสียงหรือสัญลักษณ์ของ
พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ การถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านและการเขียนสะกดคาที่
เกิดขึ้นจึ งเป็ นปั ญ หาในการเรียนรู้ที่ส่งผล ให้เด็กอ่านตะกุกตะกัก อ่านไม่อ อก หรือเดาคาแทน และเมื่อไม่
สามารถอ่านสะกดคาได้ ธริตา นาคสวัสดิ์ (2558: 2)
ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะเขียนสะกดคาได้อย่างถูกต้องแม่นยาตามหลักเกณฑ์ทางภาษาจาเป็นจะต้องอ่าน
สะกดคานั้ นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยาก่อน ดังที่ สุนทรีย์ ทองจิตต์ (2544: 140) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนใน
ระดับพื้นฐานจะเน้นด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง เพื่อความแม่นยาในหลักเกณฑ์ทางภาษา อันได้แก่
การสะกดคา การผันเสียงวรรณยุกต์ คาควบกล้า อักษรนาเป็นต้นพบว่าในปัจจุบันมีนักเรียนหลายๆคนไม่
สามารถเขี ย นสะกดค าได้ ถู ก ต้ อ ง เรี ย กได้ ว่ า มี ค วามบกพร่ อ งทางการเขี ย น สะกดค าสอดคล้ อ งกั บ ที่
กัลยา ก่อสุวรรณ (2553: 41)ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเขียนนั้น คือเด็กที่ไม่สามารถมองเห็ นว่า
จะต้องเขียนเป็นตัวอะไร ไม่สามารถเขียนได้ถูกต้อง ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจนว่าลักษณะของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเขียนนั้นเด็กจะมีความยากลาบากในการจาพยัญชนะและสระ เขียนพยัญชนะ สระ และ
ตัวสะกดไม่ถูกต้องกลับ ด้าน สลับตัวและสลับตาแหน่งกัน จึงเป็นปัญหาสาคัญสาหรับการเขียนสะกดคาใน
ภาษาไทย
จากการประสบการณ์ของผู้วิจัย ที่ได้สอนเสริมในวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ของนักเรียน
ที่มารับ บริการในโรงเรียนบ้ านสระกุด และจากการได้ส อบถามกับครูที่สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนต่างๆ
พบว่าเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องในการอ่าน จะมีความยากลาบาก อ่านช้าอ่านข้าม อ่านไม่หมด อ่านสลับ
ตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน สับสนในพยัญชนะคล้ายกัน อ่านเพิ่มคาซ้า อ่านผิดตาแหน่ง อ่านคาที่ไม่คุ้นเคย
ไม่ได้ อ่านคาในระดับชั้นของตนเองไม่ได้
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น เด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับบริการที่รงเรียนบ้านสระกุด จานวน 1 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ที่ได้รับการคัดกรองจากแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการโดยครู ที่มีวุฒิ บัตรด้านการคัด
กรองคนพิการเรียบร้อยแล้ว ปัญหาของเด็กคนที่พบคือ จะมีความสับสนด้านการอ่าน คาตามมาตราตัวสะกด
แม่ กด ดังนั้นหากส่งเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านสะกดคาอย่างถูกต้อง ย่อมทาให้นักเรียนเข้าใจและ
สามารถอ่านสะกดคาได้ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กเกิดความมั่นใจในการอ่าน และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในวิชาภาษาไทย ทั้งนี้อาจเป็นส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของเด็กนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในวิชาอื่นๆ ด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการ
ทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ

สมมติฐานของการวิจัย
หลั ง การทดลองโดยใช้ ก ารเล่ า นิ ท านประกอบภาพเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ จ ะมี
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด สูงกว่าก่อนทดลองหรือไม่

ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านทางการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ซึ่งกาลั งศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
รับบริการที่โรงเรียนบ้านสระกุด ที่มีปัญหาทางการอ่าน จานวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) มีกระบวนการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1.1 ใช้แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556 ของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษผู้ที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการ ทางการศึกษาซึ่ง
ผลประเมินคือ เด็กนักเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นกลุ่มที่
ต้องการการจัดบริการช่วยทางการศึกษา
1.2 สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ส อน ผู้ ป กครองและเด็ ก นั ก เรีย น และท าแบบทดสอบเป็ น รายบุ ค คล
(ด้านการอ่าน) พบว่าเด็กนักเรียน มีความบกพร่องทางการอ่าน
1.3 เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ความยินยอมในการดาเนินการทดลองในครั้งนี้ด้วยดี
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การเล่านิทานประกอบภาพ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
3. ขอบเขตสถานที่
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสระกุด
4. ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ ก ษาในขอบเขตเนื้ อ หาวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ ง มาตราตั ว สะกดแม่ กด
ครอบคลุมคาศัพท์ 20 คา ได้แก่ วัด บูด โสด รอด เด็ด จุด หลุด ดีด กรวด กวาด ลด กัด ขวด โดด มด สด
วาด สาด ขวด เห็ด
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5. ระยะเวลาทดลอง
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ ของทุกวัน
เสาร์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00-17.00 ครั้งละ 1 ชั่วโมง

นิยามศัพท์เฉพาะ
เด็ กที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึ ง เด็ กที่ มี ความบกพร่องด้ านการอ่ านค าในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่รับบริการ
ทีโ่ รงเรียนบ้านสระกุด โดยการสัมภาษณ์ครูประจาชั้น เด็ก และผู้ปกครอง และมีการทดสอบเป็นรายบุคคลด้าน
การอ่านคา และมีการคัดกรองจากแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษซึ่งได้รับการ
ประเมินโดยเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด หมายถึง คาที่อ่านที่มีโครงสร้างคาซึ่งประกอบด้วย พยัญชนะ
ต้น ประสมด้วยสระ และลงท้ายด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น วัด บูด โสด รอด เด็ด จุด หลุด ดีด กรวด
กวาด ลด กัด ขวด โดด มด สด วาด สาด ขวด เห็ด
การสามารถในการอ่า นค าในมาตราตัวสะกดแม่ กด หมายถึง การที่นักเรียนสามารถอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด โดยวัดจาคะแนน ที่ได้จากการทาแบบทดสอบชนิดอ่านตามคาบอกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
มีการคละคา ซึ่งเป็นคาที่อ่านจากมาตราตัวสะกดแม่ กด จานวน 20 คา
การเล่านิทานประกอบภาพ หมายถึง การเล่าเรื่องราวตามหนังสือนิทานประกอบภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นั้น เพื่ออธิบ ายถึงการอ่านคาพร้อมภาพประกอบ ตามลาดับโดยผ่านตัวละคร ที่ดาเนินเรื่องเพื่อให้ ผู้เรียน
มองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจากการเล่ า นิ ท านอย่ า งมี ล าดั บ ขั้ น ตอน โดยผู้ เ รี ย นจะใช้ ก ารดู การฟั ง
การใช้จินตนาการและการคิดไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างความ เข้าใจ และสามารถจดจาการคาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด ได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะ แบ่งเป็นนิทาน 1 เรื่อง จานวน 20 คาดังนี้
1. คาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กด ได้แก่ คาว่า วัด บูด โสด รอด เด็ด จุด หลุด ดีด กรวด กวาด ลด กัด
ขวด โดด มด สด วาด สาด ขวด เห็ด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้หนังสือนิทานประกอบภาพที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
2. เป็นแนวทางสาหรับครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถนาการเล่านิทานประกอบภาพไป
ประยุกต์ใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านในหลักภาษาไทยด้านอื่น ๆ ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.4 การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.5 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน
1.6 วิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความหมายการอ่าน
2.2 ความสาคัญการอ่าน
2.3 จุดมุ่งหมายการอ่าน
2.4 ปัญหาในการสอนอ่าน และปัญหาการอ่าน
2.5 วิธีการสอนอ่าน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิทาน
3.1 ความหมายและความสาคัญของนิทานและการเล่านิทาน
3.2 ประเภทของนิทาน
3.3 เทคนิคในการเล่านิทาน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. เอกสารที่ข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ที่
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disabilities หรือ LD ไว้ดังนี้
Reynoeds and Birch (1997 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2538 : 115) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการจิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กที่มีปัญหาด้านการฟัง การคิด การพูด สื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงการอ่าน
สะกดคา และมีปัญหาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการที่เด็กได้รับบาดเจ็บ ทางสมอง แต่จะไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหา
อัน เกิ ดจากความบกพร่ องอื่น ๆ ได้แ ก่ บกพร่องทางตา ทางการได้ ยิน ทางการเคลื่ อนไหว ทางสติปั ญ ญา
ทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทาง สภาพแวดล้อม
ดารณี อุทัยรัตนกิจ (2538: 31) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ว่าเป็นเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คือเด็กที่มีสติปัญญาในระดับปานกลาง ถึงระดับฉลาดเกิน เกณฑ์ปกติ แต่มีความ
ผิดปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน โดยมีระดับความสามารถต่ากว่าระดับสติปัญญาอย่างน้อย สองระดับชั้นในวิชาที่เด็กมีปัญหา
สมทรัพย์ สุขอนันต์ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า หมายถึง
ความผิดปกติของกระบวนการจิตวิทยาตั้งแต่หนึ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของ ระบบประสาท บุคคล
นั้นมีปัญหาในการเข้าใจในเรื่องของภาษา การพูด การอ่าน การเขียน การคานวณ ความบกพร่องนี้จะติดตัวไป
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเหตุส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กว่าความสามารถที่มีอยู่
พั ช ริ น ทร์ เสรี (2553: 30) กล่ าวว่า เด็ กที่ มีค วามบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ระดั บ
สติปัญญาปานกลางถึงฉลาดเกินเกณฑ์ปกติ แต่มีความปกติในกระบวนการทางจิตวิทยา อันเป็ นกระบวนการ
พื้นฐานตั้งแต่หนึ่งด้านขึ้นไป โดยมีความผิดปกติด้านความเข้าใจภาษา การพู ดการเขียน โดยมีสาเหตุจากความ
บกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง ทาให้เกิดความบกพร่องด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน
การสะกดคาหรือการคานวณ รวมถึงความบกพร่องทางการรับรู้ การบาดเจ็บทางสมอง แต่ความบกพร่อง
ดังกล่าวไม่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย ความพิการทางด้าน
ร่างกาย แขน ขา ปัญญาอ่อน ความบกพร่องด้านพัฒนาการหลายๆด้าน ตลอดจนความบกพร่องทางอารมณ์
และการขาดโอกาสทางสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ อาทิ การขาดเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วย
การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี หรือการสอนไม่ดี
แกรี่ ฟิชเชอร์ และโรดา คุมมิ่ง (อ้างถึงใน พัชรินทร์ เสรี, 2553: 30) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ว่าไม่ใช่เด็กพิการแต่เป็นเด็กที่ต้องการรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ที่แตกต่าง
จากเด็กทั่วไป หรือเด็กที่มีความแตกต่างในการเรียนรู้ (Learning difference) ซึ่งเป็นคาอธิบายลักษณะของ
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้เหมาะสมกว่า
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เนติ พงศ์ศรี (2557: 12) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า หมายถึง เด็กที่มี
ความบกพร่องของกระบวนความคิดซึ่งส่งโดยตรงต่อการเรียนรู้ การเข้าใจ การใช้ภาษา และการคิดคานวณ
ทาให้ความบกพร่องในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ โดยที่ความบกพร่องดังกล่าว
ไม่ ได้ มี ส าเหตุ โ ดยตรงมาจากความบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ทางการมองเห็ น ทางร่ างกาย ทางสติ ปั ญ ญา
ทางอารมณ์ ทางสิ่งแวดล้อมหรือลักษณะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ข้างต้นสามารถสรุปถึงความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
และมีข้อจากัดในการรับรู้ในการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การสะกดคา การเขียน และการคานวณทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ความผิดปกติเล็กน้อยในการทางานของสมอง ทาให้เด็ก
ไม่สามารถเรียนรู้โดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติได้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงความพิการทางตาหู หรือการเคลื่อนไหวความ
บกพร่องทางสติปัญญาปัญหาทางอารมณ์หรือเกิดจากความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม
1.2 สาเหตุของเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
จากกการค้นคว้าพบว่าสาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้มีนักวิจัยและนักวิชาการ
หลายๆ ท่ านหลาย ๆท่ านได้ ศึ ก ษาถึ งสาเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการเรีย นรู้ ดั งที่
ผดุง อารยะวิญญู (2542: 7-8) ได้จาแนกสาเหตุความบกพร่องได้ดังนี้
1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ในหลายประเทศมีความเชื่อว่า
สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี นั้ น เนื่ อ งจากการได้ รั บ บาดเจ็ บ ทางสมอง
(Brain Damage) อาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรือหลังคลอดการบาดเจ็บนี้ทาให้
ประสาทส่วนกลางไม่สามารถทางานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บ
ไม่รุนแรงนัก (Minimal Brain Dysfunction) สมองและประสาทส่วนกลางยังทางานได้ดีเป็นส่วนมาก
มีบางส่วนที่บกพร่องไปบ้าง ทาให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของเด็ก แต่ปัญหานี้ยังไม่
เป็นที่ยอมรับทั้งหมด เพราะเด็กบางรายอาจเป็นกรณียกเว้นได้
2. กรรมพันธุ์
งานวิจัย จานวนมากระบุ บ ตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมได้ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเป็นรายกรณีพบว่าเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้บางคนอาจมีพี่น้องที่เกิด
จากท้องเดียวกัน มีปั ญหาทางการเรียนรู้เช่นกันหรืออาจมีพ่อ แม่ พี่ น้องหรือญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการ
เรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการเข้าใจ มีรายงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ว่าเด็ก
ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน (Identical Twin) เมื่อพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาด้านการอ่าน ฝาแฝดอีกคน
มักมีปัญหาในการอ่านด้วย แต่ปัญหานี้ไม่พบบ่อยนักสาหรับฝาแฝดที่มาจากคนไข่คนละใบ (Fraternal Twins)
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้
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3. สิ่งแวดล้อม
สาเหตุทางสภาพแวดล้อมในที่นี้ หมายถึง สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การได้รั บบาดเจ็บทางสมองและกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่
เกิดกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมี
พัฒนาการทางร่างกายที่ล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การที่ร่างกายได้รับสารบางประการอันเนื่องจากสภาพ
มลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัยทารกและในวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจน
การขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความบกพร่อ งทางการเรี ย นรู้ โดยตรง แต่อ งค์ ป ระกอบเหล่ านี้ อ าจท าให้ ส ภาพการเรียนรู้ข องเด็ กมี ค วา ม
บกพร่องมากขึ้น
เบญจพร ปัญญายง (2543: 13) กล่าวว่า ปัจจุบันเชื่อว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาจจะมี
สาเหตุมาจากสมองทางานผิดปกติ โดยมีการรายงานการสนับสนุนวิจัยสนับสนุน ดังนี้
1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กที่มีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อนกาหนดตัว เหลืองหลัง
คลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้วย
2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทางภาษาและสมอง
ซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวาแต่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สมองซีกซ้ายและซีก ขวามีขนาดเท่ากันและมี
ขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่สมองซีกซ้ายด้วย
3. ความปกติ ข องคลื่ น สมอง เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู้ จ ะมี ค ลื่ น อั ล ฟาฟ่ า ที่ ส มองซี ก ซ้ า ย
มากกว่าเด็กปกติ
4. กรรมพั น ธุ์ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาการอ่ า นบางรายมี ค วามผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมคู่ ที่ 15 และสมาชิ ก
ครอบครัวเคยเป็นผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยที่พ่อแม่มักเล่าว่าเมื่อตอนเด็ก ๆ ตนเคยมีลักษณะคล้ายกัน
5. พัฒ นาการล่าช้า เดิมเชื่อว่าเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีผลจากพัฒ นาล่าช้า แต่ปัจจุบันไม่เชื่อ
เช่นนั้นเพราะเมื่อโตขึ้นเด็กไม่ได้หายจากโรคนี้
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และสุว พิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2553 : 35) ได้สรุปเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. เกิดจากการทางานผิดปกติของระบบทางานผิดปกติของระบบการทางานของร่างกาย เช่นการ
ทางานผิดปกตของต่อมต่าง ๆ หรือระบบการทางานของประสาทส่วนกลาง เป็นต้น
2. ปัญหาอันเนื่องมาจากสติปัญญาความสามารถ การปรับตัวทางอารมณ์ และการปรับตัวทางสังคม
ของเด็ก
3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพโรงเรียน หลักสูตร วิธีการสอนอุปสรรคจากวัฒ นธรรมและ
ภาษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อนเข้าโรงเรียนจากแนวคิดข้างต้นพอสรุปได้ว่า สาเหตุของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้อาจจะเกิดได้จากการทางานของสมองบางตาแหน่งที่บกพร่อง โดยเฉพาะตาแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การเขียนและการพูด พันธุกรรมหรือการได้รับบาดเจ็บก่อน
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คลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอด ความผิดปกติของโครโมโซม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 ประเภทของเด็กที่มี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้
การแบ่งประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สอนให้
ทราบถึงลักษณะปัญหาของเด็กนักเรียน ซื่อนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะในแต่ ละบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยมีผู้กล่าวถึง
ประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
เบญจพร ปั ญ ญายง (2543: 4) ได้ แ บ่ ง ประเภทของเด็ ก ที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้
เป็น 4 ประเภท คือ
1. ภาวะบกพร่องด้านการเขียนและการสะกดคา นักเรียนจะประสบปัญหาในการเขียนด้วยอักษร เช่น
ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ส่วนด้านการสะกดคามักจะแสดงออกในการเรียง
ตัวอักษรผิ ด สลั บ ตัว อักษร สลั บ คาในประโยค สะกดข้ามตัวอักษร สร้างคาใหม่ๆ ขึ้นมาเอง และมีปั ญ หา
ทางการเชื่อมโยงเสียงที่ถูกต้องกับตัวอักษร
2. ภาวะบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ไม่สามารถอ่านสะกดคาได้ อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จาคาที่เพิ่ง
อ่านผ่านมาไม่ได้ หรือไม่สามารถสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ บางรายอาจมีปัญหาทางการแยกแยะ
ตัวอักษร
3. ภาวะบกพร่องด้านการการคานวณและเหตุผ ลเชิงคณิ ตศาสตร์ การคิดคานวณ จะเกี่ยวข้องกับ
ความจาสัญลักษณ์และจานวนต่าง ๆ เรื่องความคิดรวบยอด นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการคานวณ
มักจะไม่เข้าใจความคิดรวบยอดหรือค่าของตัวเลข เช่น ไม่รู้จักหลักหน่วยหลักสิบ หลัก ร้อย นับเลขไปข้างหน้า
หรือนับย้อนหลังไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ ไม่เข้าใจเมื่ออ่านโจทย์เลขเมื่ออ่านตัวเลขที่มีจานวนหลักมากๆ
4. ภาวะบกพร่องหลายๆ ด้านรวมกัน อาจจาแนกได้ 3 ด้าน คือ ภาวะบกพร่องด้านสมาธิ ภาวะ
บกพร่องด้านการรับรู้ ภาวะบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหา
แตกต่างกันไปตามลักษณะอาการของภาวะบกพร่องนั้น ๆ ปัญหาที่พบมากในนักเรียนกลุ่มนี้ คือ นักเรียนเสีย
สมาธิง่าย ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดปฏิภาณไหวพริบ ทางานไม่เป็นระเบียบ ขาดการวางแผนทั้งในการ
เรียนและการดารงชีวิต
ศั น สนี ย์ ฉั ต รคุ ป ต์ (2543: 25-30) ได้ พู ด ถึ ง การระบุ ป ระเภทความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ไ ด้
4 ประเภท ของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ดังนี้
1. ภาวะบกพร่องด้านการอ่าน (Reading Disorder) เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุด และมีผลกระทบต่อ
นักเรียนวัยเรียน นั กเรีย นจะมีปัญหาด้านการอ่าน เช่นไม่สามารถอ่านสะกดคาได้ อ่านออกเสี ยงไม่ถูกต้อง
จาคาที่เพิ่มอ่านผ่านมาไม่ได้ หรือไม่สามารถสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ บางรายอาจมีปัญหาในการ
แยกแยะตัวอักษร เช่น มีความสับสนระหว่างตัวอักษร น-ม ด-ค หรือ เห็นคาว่า นก เป็น กบ เป็นต้น
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2. ภาวะบกพร่องด้านการเขียน (Disorder of Written Expression) เป็นสาเหตุที่ให้นักเรียนมีความ
ยากลาบากในการเขียนตัวอักษร นักเรียนจะประสบปัญหาในการเขียนตัวอักษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่
ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน มักจะเขียนแล้วลบบ่อย ๆ นักเรียนบางคนจะจับดินสอแน่นมาก หรือบาง
คนจับหนังสือแล้วไม่มีแรง
3. ภาวะบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Disorder) การคิดคานวณจะเกี่ยวข้องกับความจา
สัญลักษณ์และจานวนต่าง ๆเรื่องความคิดรวบยอด นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการคานวณ มักจะไม่
เข้าใจความคิดรวบยอด หรือค่าของตัวเลข เช่นไม่รู้จักหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อย นับเลขไปข้างหน้าหรือนับ
ย้อนหลังไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ ไม่เข้าใจเมื่ออ่านโจทย์เลขเมื่ออ่านตัวเลขที่มีจานวนหลักมากๆ
4.ภาวะบกพร่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถที่ ไม่ เฉพาะเจาะจง เช่ น ความสามารถด้ า นกี ฬ า
กรีฑา ดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์
ผดุง อารยะวิญญู (2544: 21-30) ได้แยกประเภทต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาของการเรียนโดยสรุป
ได้ดังนี้
1. ความบกพร่องทางการฟังและการพูด
เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย จนไปถึงระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป ซึ่งเราเรียกว่า (Aphasia)
และเรีย กเด็กที่ปั ญ หาเช่น นี้ ว่า (Aphasic child) ซึ่งมี ผลจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain damage)
ทาให้เกิดความผิดปกติในการฟังและการพูด เด็กเหล่านี้อาจแสดงพฤติกรรมทางการพูดและฟังดังนี้
1.1 การพูดล่าช้า
1.2 ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา
1.3 รู้คาศัพท์นอ้ ย
1.4 จาแนกเสียงพูดไม่ได้
1.5 ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้อง ทาให้พูดไม่ชัด
1.6 รู้ว่าจะพูดอะไร แต่พูดออกมาเป็นคาพูดไม่ได้
1.7 ไม่เข้าใจคาพูดของคนอื่น
1.8 พูดไม่เป็นประโยค
1.9 พูดไม่ถูกหลักภาษาไทย
1.10 ใช้คาศัพท์ไม่ตรงกับความหมาย
1.11 พูดแล้วคนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง
1.12 ไม่เข้าใจโครงสร้างของภาษา
2. ความบกพร่องทางการอ่าน
เด็กจะมีปั ญ หาในการอ่าน คือเด็กที่ ได้รับการสอนตามปกติแต่ก็ยังไม่ ส ามารถอ่านได้ ซึ่งอาจจะมี
พฤติกรรมดังนี้
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2.1 จาตัวอักษรไม่ได้ ทาให้อ่านไม่เป็นคา
2.2 จาตัวอักษรได้บ้าง แต่อ่านไม่เป็นคา
2.3 ความสามารถในการอ่านต่ากว่านักเรียนอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน
2.4ระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา
น่าเชื่อถือ
2.5 เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา
2.6 เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง
2.7 พูดไม่เป็นประโยค
2.8 อ่านเองไม่ได้ ไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้
2.9 อ่านโดยสลับตัวอักษร เช่น ยอด เป็น ดอย เป็นต้น
2.10 ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใด มาก่อน-หลัง ซ้าย-ขวา
2.11 ไม่สามารถแยกเสียงสระในคาได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม-ลง เป็นต้น
3. ความบกพร่องทางการเขียน
การเขียนเป็นการแสดงออก ซึ่งผู้เขียนจะต้องนาคาในภาษามาเรียงร้อยกันอย่างเป็น ระบบถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มักมีความบกพร่องในการเรียงลาดับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เด็กไม่
สามารถเขียนหนังสือได้ อาจจาแนกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
3.1 ดิส กราเฟี ย (Dysgraphia) หมายถึง การที่ เด็กไม่ส ามารถเขียนหนั งสื อได้ เช่น จับ ดิน สอไม่ได้
ลายมืออ่านยากลอกตัวอักษร คา ตัวเลข รูปทรงเรขาคณิต ตามครูไม่ได้
3.2 ความบกพร่องในการจา (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจาสิ่งที่เห็นได้ มีการจาด้วยสายตาไม่ดี
(Visual Memory)
3.3 ความบกพร่องทางโครงสร้ างของภาษา (Syntax Deficits) เด็กเหล่านี้เรียนหนังสื อได้ดี แต่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ บางคนอาจจะเขียนได้บ้าง แต่มักจะเขียนผิดหลักไวยากรณ์
4. ความบกพร่ อ งทางคณิ ต ศาสตร์ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางคณิ ต ศาสตร์ (Dyscalculia child)
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจความหมายของจานวน ไม่สามารถนับเลขและคานวณได้มี
ปัญหาการจัดเรียงลาดับ เช่น 01 กับ 10 ไม่เข้าใจปริมาณในการ ชั่งตวง และไม่เข้าใจสัญลักษณ์บวก ลบ คูณ
หาร หรือกราฟต่างๆ และโจทย์ปัญหา เป็นต้น
5. ความบกพร่องทางกระบวนการคิด
เด็กจานวนมากที่มีปั ญ หาในด้านกระบวนการคิด มีความยากล าบากในการให้ เหตุผ ลหรือกาหนด
ความคิดรวบยอด อาจแสดงพฤติกรรมได้ดังนี้
5.1 ไม่สามารถบอกความแตกต่างในสิ่งที่เห็นได้
5.2 ไม่สามารถบอกความแตกต่างในสิ่งที่ได้ยินได้
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5.3 ไม่เห็นความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนใหญ่ได้
5.4 มีความจาไม่ดี
5.5 ไม่มีความอดทน
5.6 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
5.7 เสียสมาธิง่ายๆ
5.8 ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นาน
6. ความบกพร่องด้านอื่น ๆ
ความบกพร่องด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจจะจาแนกได้ 3 ด้ านคือ ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ คือการไม่
มีสมาธิ หุนหันพลันแล่น และไม่อยู่นิ่ง ความบกพร่องเกี่ยวกับการรับรู้ คือ มีปัญหาในการจาแนก จดจา ในสิ่งที่
ได้ ยิ น ได้ เห็ น มี ปั ญ หาของการท างานไม่ ได้ ป ระสานกัน และด้ านสุ ด ท้ าย คื อ ความบกพร่อ งเกี่ ย วกั บ การ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ดี มีการเคลื่อนไหวช้า เป็นต้น
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ตามที่นักวิชาการและนักวิจัยได้มีการค้นคว้ามาแล้วนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีหลายด้านด้วยกัน ซึ่งเด็กบางคนอาจมีความบกพร่ อง
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องมากกว่าหนึ่งด้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคสาคัญในการ
เรีย นรู้ของเด็ก ซึ่งการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน ซึ่งขาดความเข้าใจใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด มักจะอ่านตะกุกตะกัก อ่านไม่ออก หรื อเดาคาแทน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพของแต่แต่ละคนให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
อยู่ร่วมสังคมกับนักเรียนปกติได้
1.4 การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สานั กงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (2545: 56-60)ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีขอบข่าย
กว้างขวาง ทั้งพฤติกรรมการเรียนวิชาการ และพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงรบกวนชั้นเรียน จึงได้เสนอแนะ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
1. สอนโดยเน้นความสามารถเด่นของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของความสาเร็จ เช่น
ถ้าพบว่าเด็กใช้สายตาในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ครูควรให้ นักเรียนมองดูวัตถุต่างๆแทนที่จะพูดให้ นักเรียนฟัง
เท่านั้น
2. พยายามลดกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ หรือความสามารถที่เป็นจุดบกพร่องของนักเรียน เช่น ถ้ าพบว่า
นักเรียนมีความบกพร่องทางด้านการเขียนก็ไม่ควรให้งานที่นักเรียนต้องใช้การเขียนมากๆ แต่อาจจะให้นักเรียน
ตอบปากเปล่า หรือตอบใส่เทปแทนการเขียน
3. พยายามพั ฒ นาจุ ด บกพร่ อ งของนั ก เรี ย น หลั ง จากที่ นั ก เรี ย นประสบความส าเร็ จ จากการใช้
ความสามารถเด่นได้แล้ว
4. กาหนดความคิดรอบยอดที่จะให้เรียนให้ชัดเจน ถ้าจะสอนความคิดรอบยอดใหม่ครูต้องทาความคิด
รอบยอดใหม่ให้สัมพันธ์กับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้มาแล้ว
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5. ช่วยให้นักเรียนตะหนักถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยชี้ให้นักเรียนเห็นว่าเมื่อวานนี้
นักเรียนทาอะไรได้บ้าง วันนี้นักเรียนทาอะไรได้สาเร็จ และนักเรียนจะทาอะไรได้สาเร็จ และนักเรียนจะทาอะไร
ในวันพรุ่งนี้
6. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจนที่นักเรียนสามารถทาได้ โดยจัดระดับของงานให้มีความยากง่าย
ต่าง ๆ กันไป โดยให้นักเรียนทางานในอันดับแรกๆตามความสามารถของเขา จากนั้นค่อยจากัดเวลา พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน เมื่อนักเรียนทางานก้าวแรกได้สาเร็จตามเวลากาหนด จากนั้นค่อยๆ ให้งานที่
ยากขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกัน
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีที่นักเรียนทางานได้สาเร็จ ถ้านักเรียนทาผิดให้บอกทันทีอธิบายใหม่และให้
นักเรียนแก้ไขใหม่ทันทีแต่ต้องใช้วิธีบวก ถ้านักเรียนทาได้สาเร็จต้องรีบให้คาชม และบอกเหตุผลที่ได้รับความ
ชม โดยเน้นความพยายามในการทางานเป็นหลัก ไม่ชมเชยเฉพาะงานที่ครูพอใจ
8. ให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราว รอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถ้าครูได้พยายามใช้วิธีใหม่ๆ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนแล้วแต่นักเรียนยังไม่สามารถพัฒนาได้
9. อย่าพยายามสอนในสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้และไม่อาจเรียนรู้ได้
10. เนื้อหา บทเรียน และเทคนิคการเรียน การสอน ที่จะนามาใช้ส อนนั้นควรเริ่มสอนเนื้อหาหรือ
บทเรียนที่ต่ากว่าระดับชั้นของเด็ก 1 ปี เพือ่ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของความสาเร็จ
11. จัดกิจกรรมทักษะเดียวกันให้หลากหลาย เพื่อว่านักเรียนจะเลือกงานที่ทาได้และให้นักเรียนทางาน
ตามแนวของเขาเอง เช่น เลือกมุมที่นั่งทางานเอง ใช้อุปกรณ์ช่วยประเภทเครื่องเล่นเทป หรือคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
12. ใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด
13. ใช้เกมหรือกิจกรรมที่นักเรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้มองเห็น ได้ยินและได้ฟัง เพราะ
จะทาให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็ว
14. สอนซ้าและทบทวนบ่ อย ๆเพราะตามปกตินักเรียนที่มี ภ าวะบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องการ
ประสบการณ์ซ้าและบ่อยกว่าปกติ
15. จัดทาป้ายกระดาษแข็งหรือธงสีแดง ซึ่งมีความหมายว่าต้องการความช่วยเหลือซึ่ง ข้างหนึ่งของ
ป้ายอาจเขียนว่า “พยายามทางานต่อไป” และอีกข้างหนึ่งเขียนว่า “หนูมีปัญหา” ให้นักเรียนยกขึ้นตั้งหันออก
นอกตัว เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากครู วิธีนี้จะลดความคับข้องใจให้แก่นักเรียนได้บ้าง และจะช่วยลดความ
วุ่นวายไปได้ โดยที่นักเรียนไม่ต้องลุกจากที่นั่งหรือยกมือหรือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากครูบ่อยๆ และ
นอกจากนี้ป้ายดังกล่าวยังทาหน้าที่เตือนนักเรียนให้ทางานต่อไปอีก
หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผดุ ง อารยะวิ ญ ญู
(2554: 56-63) ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีทฤษฎีมากมาย แต่จะนามากล่าวเฉพาะบางทฤษฎีเท่านั้น
1. จัดการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Personality) ทุกคนมีลักษณะ
ที่ ต่างกัน ไม่ มีใครเหมื อ น และไม่เหมื อนใคร ผู้ เรียนแต่ล ะคนแตกต่างกัน ทั้ งในด้ านสติ ปั ญ ญา สั งคมและ
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วัฒนธรรม การเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคนครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเด็กแต่ละคนอย่าง
น้อยในด้านต่อไปนี้
1.1 สมอง (Brain) ปัญญาหรือความฉลาดของคนเราแต่ละคนนั้นมีส่วนแตกต่างกันซึ่ งการ์ดเนอร์ได้
สรุปไว้ว่า ปัญญาแต่ละด้านนั้นอยู่ตามส่วนต่างๆ ของสมอง ซึ่งเด็กบางคนเป็นเด็กสมองซีกซ้าย บางคนเป็นเด็ก
สมองซีกขวา ครูควรสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของสมองของเด็กก่อน แล้วจึงปรับตามสมองซีกที่ถนัดใน
ภายหลัง
1.2 ลีลาในการเรียน (Learning Style) ผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีเรียนหนังสือที่ไม่เหมือนกัน จงสอนตาม
วิธีที่เด็กถนัดเรียนและจะได้ผล ไม่ใช่สอนตามวิธีหรือความถนัดของครูผู้สอน เช่น
1.2.1 ผู้ เรี ย นที่ ถนั ด เรี ยนรู้จ ากสายตา (Visual) ผู้ เรีย นกลุ่ ม นี้ เรีย นรู้ได้ ดี จากการมองเห็ น
จากการอ่าน ไม่ต้องการการพูด การอธิบายมากนัก ครูควรใช้สื่อทางสายตาประกอบการสอนเช่น ภาพวาด
ประกอบ ใช้สีเป็นรหัส ภาพยนตร์ เป็นต้น
1.2.2 ผู้เรียนที่ถนัดเรียนรู้จากการฟัง (Auditory) ผู้เรียนกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการพูด การฟัง
ครูควรใช้โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องเสียง เทป ดีวีดี เป็นต้น
1.2.3 ผู้เรียนที่ถนัดเรียนรู้จากการสัมผัส 1 (Tactile) เป็นการสัมผัสภายนอก การจับต้องด้วย
มือ ผู้เรียนกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากการปฏิบัติจริง เช่นการใช้มือจับ ฉีก ปะต่อ หรือขีดเขียน เป็นต้น
1.2.4 ผู้เรียนที่ถนัดเรียนรู้จากการสัมผัส 2 (Kinesthetic) เป็นการสัมผัสภายใน การสัมผัสที่
ไม่ใช่มือ ผู้เรียนกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นไป ทัศนศึกษานอก
สถานที่ การแสดงบทบาทสมมติ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ อย่างเครื่องเล่นเทป หรือ คอมพิวเตอร์เป็นต้น
1.2.5 การเรี ย นเป็ น กลุ่ ม (Group) ผู้ เรียนกลุ่ ม นี้เรียนรู้ได้ ดีเมื่อ มีเพื่ อนอย่างน้ อ ย 1-2 คน
เพื่อทางานร่วมกัน ชอบการสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดกัน การเข้ากลุ่มกิจกรรมจะช่วยให้ ผู้เรียน
จาข้อมูลได้ดี
1.2.6 การเรี ย นตามล าพั ง (Individual) ผู้ เ รี ย นที่ ถ นั ด เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยที่ ไ ม่ มี
ใครมารบกวน
1.3 พหุปัญญา คือความเก่งหรือความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่
1.3.1 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
1.3.2 ด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
1.3.3ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
1.3.4 ด้านกีฬาและสัมผัส (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
1.3.5 ด้านศิลปะและดนตรี (Artistry-Musical Intelligence)
1.3.6 ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
1.3.7 ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
1.3.8 ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
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1.3.9 ด้านจิตวิญญาณแห่งชีวิต (Existential Intelligence)
2. การจัดสภาพแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการจัดการเรีย นการสอน
เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ และมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งคณะกรรมการการประถมแห่งชาติได้เสนอ แนะแนวทางไว้
ดังนี้
2.1 จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โรงเรียนให้น่าอยู่ จัดที่นั่งพักผ่อนและอ่านหนังสือ เป็นต้น
2.2 จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่นเป็นต้น
2.3 จัดสิ่งแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นสร้างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
เพื่อเอื้อการเรียนการสอน
2.4 จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่นการดูแลสภาพอาคาร ของใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น
2.5 การจัดสภาพห้องเรียนให้มีความปลอดภัย ปราศจากสิ่งรบกวน
3. การทางานร่วมกัน (Collaborative Effort) การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้ผล
เต็มที่ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งมีหลักการร่วมกันดังนี้ เรียนรู้และยอมรั บสิ่งใหม่ ๆ รับฟัง
เสียงคัดค้าน ร่วมกันเป็นผู้นา ผู้ตาม เป็นต้น
4. การสนับสนุนตนเอง (Self-Advocacy) มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง รู้ความต้องการของตนเองว่า
ต้องการอะไร เรียนหนังสือด้วยวิธีใดได้ดีที่สุด รู้จักหน้าที่ตนเองเป็นต้น
5. แผนการเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) คือแผนการที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อได้
อย่างราบรื่น เป็นแผนการที่กาหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือทากิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ไอแซคสัน (Isaacson, 1990, อ้างถึงในผดุง อารยะวิญญู , 2544: 84-85) ได้ให้ ข้อเสนอแนะว่าการ
สอนเขียนควรเป็นกระบวนการในสอนการเขียนแก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ครูควรสอนทั้งกระบวนการ
ไม่สอนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวเน้นสิ่งต่อไปนี้
1. การแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง (Modeling) ก่อนลงมือเขียน ครูควรสอนให้นักเรียนเตรียมความพร้อม
เสียก่อน ครูและนักเรี ยนช่วยกันเลือกหัวเรื่อง ครูอาจเลือกหัวเรื่องให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วให้นักเรียน
เลื อ กหั ว ข้ อ เอง ครู ส าธิ ต วิ ธี เสนอข้ อ มู ล เช่ น ใช้ แ ผนภู มิ ใช้ Semantic Map เป็ น ต้ น ครู แ สดงการเขี ย น
ยกตัวอย่างลักษณะประโยค การขยายความ การใช้คาศัพท์ ครูทบทวนผลงานที่เขียนเสร็จ
2. การมีส่วนร่วม (Collaboration) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนโดยเฉพาะในช่วงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขียน ครูควรระดมแนวความคิดเกี่ยวกับหัวเรื่องการกาหนดข้อมูลหรือรายละเอียดของ
เรื่ อ งวิ ธี น าเสนอ นอกจากให้ นั ก เรี ย นเขี ย นเป็ น รายบุ ค คลแล้ ว ครู อ าจให้ นั ก เรี ย นเขี ยนเป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ
ที่ประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน เป็นต้น
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3. การให้ข้อเสนอแนะ (Prompting) ครูควรให้คาแนะนาในการเขียนแก่เด็กด้วย เช่นกาหนดคาศัพท์
ให้ เป็ น กลุ่ ม จ านวนประมาณ 3-5 ค า แล้ ว ให้ เด็ ก เขี ย นโดยใช้ ค าเหล่ า นี้ ครู อ าจก าหนดค าศั พ ท์ 3 กลุ่ ม
ให้นักเรียนเขียนแต่ละย่อหน้า เป็นต้น
4. การเขียนเป็นรายบุคคล (Individualization)หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-3 แล้วครูอาจจะให้
นักเรียนเขียนเรื่องราวด้วยตนเอง เพราะการเขียนที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง (Self initiation) และตรวจสอบ
ผลงานด้วยตนเอง (Self-monitor) การสอนซ่อมเสริมด้านการเขียนแก่เด็กที่มีปัญ หาในการเรียนรู้นั้นควร
กระทาเป็นขั้นตอน นอกจากใช้หลังการดังที่กล่าวมาแล้ว ครูอาจจาเป็นต้องฝึกทักษะด้านการเขียนของเด็ก
ควบคู่กันไปด้วยจากทักษะในการเขียนคา ไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น เช่นทักษะการเขียนประโยค ทักษะในการเขียน
ข้ อ ความ และทั ก ษะในการเขี ย นเรื่ อ ง การสอนเขี ย นจากง่า ยไปหายาก และสอนอย่ างเป็ น ระบบ เป็ น
กระบวนการจะช่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถเขียนได้ดีขึ้น
จากศึกษาข้างต้นดังที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ที่มีความถนัดหรือความเก่งที่ไม่เหมือนกัน บางคนที่
เก่งกีฬา แต่อาจไม่เก่งด้านคิดคานวณ หรือบางคนอาจเก่าด้านคิดคานวณแต่วาดรูปไม่เป็น ดังนั้นผู้สอนจึงควร
คานึงถึง ศักยภาพของเด็กที่แตกต่างกันไป นาเอาสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดมาประยุกต์เข้ากับการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เซาวซา (Sousa 2001: 92-94) ได้กล่าวไว้ว่า เนื่องจากการอ่าน เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือ ความบกพร่องในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการอ่านได้ ความยากลาบากใน
การอ่านจึงมีสาเหตุมาจาก
1. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เช่น การขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาในช่ ว งก่ อ นวั ย เรี ย น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พยั ญ ชนะ กระตระหนั ก รั บ รู้ เ รื่ อ ง ตั ว พิ ม พ์ ตั ว หนั งสื อ
(Print Awareness) เป็นต้น
2. ปั จ จั ย ทางกายภาพ (Physical Factors) ได้ แก่ ความบกพร่องด้ านการพู ด การได้ยิน และการ
มองเห็น รวมทั้งความสามารถทางด้านสติปัญญา
นอกจากนี้ เซาวซา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความบกพร่องที่ได้ส่งผลกระทบต่อการอ่าน
ได้แก่
1. ความบกพร่องในการตระหนักรับรู้หน่วยเสียง (Phoneme Awareness) และไม่เข้าใจเรื่อง กฎของ
ตัวอักษร (The Alphabet Principle) คือ การที่เด็กไม่เข้าใจคาว่าเกิดจากหน่วยเสียงเล็กๆ ที่แยกย่อยได้และ
หน่วยเสียงเล็กๆ นั้น สามารถนามารวมกัน หรือประสมเป็นคาได้ เด็กที่มีปัญหานี้จะแสดงพฤติกรรม ในการ
อ่านเช่น ลังเล อ่านออกเสียง ไม่ถูกต้อง และอ่านต่อเนื่องไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน เนื่องจากใช้เวลาในการอ่านมาก
ทาให้ไม่สามารถจดจาคาต่างๆ ที่อ่านไปแล้วได้
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2. ความบกพร่องในการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension) คือ การที่เด็กไม่สามารถทา
ความเช้าใจในสิ่งที่อ่านได้ ความบกพร่องลักษณะนี้เชื่อมโยงกับข้อจากัดของทักษะด้านอื่นๆ เช่นการขาดความ
เข้าใจความหมายของคาที่ปรากฏเนื้อความ การขาดทักษะการจับประเด็นสาคัญของเนื้อความที่อ่าน การขาด
ความชานาญในเรื่องความหมายและโครงสร้างของประโยค จึงไม่สามารถคาดเดาความสัมพันธ์ระหว่างคาต่างๆ
รวมทั้งขาดความรู้เรื่องรูปแบบการเขียนต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น เขียนบรรยาย
การเขียนเปรียบเทียบเรื่องขาขัน
ผดุง อารยะวิญญู (2544: 65-67); และ ศรียา นิยมธรรม (2549: 43) กล่าวถึงลั กษณะของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไว้ใกล้เคียงและสอดคล้องกันว่า การอ่านเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะว่ามีงานวิจัยจานวนมากระบุว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมักแสดง
ลักษณะความยากลาบากในการอ่าน ดังนี้
1. พฤติกรรมการอ่านทั่วไป ได้แก่ อาการเครียดเกร็ง กัดริมฝีปาก แสดงอาการไม่แน่ใจไม่มั่นคง ทาง
อารมณ์ เช่น ร้องให้ และปฏิเสธที่จะอ่านหนังสือ การอ่านซ้าเดิมหลายครั้ ง การอ่านข้ามข้อความ ข้ามบรรทัด
หลงบรรทัด และไม่รู้ว่าตัวเองอ่านถึงจุดไหน เป็นต้น
2. อ่านคาไม่ถูก ได้แก่
อ่านข้ามคา
เช่น เสียงดังฟังชัด อ่านเป็น
เสียงดังชัด
อ่านเพิ่มคา
เช่น ผีเสื้อมาถึง
อ่านเป็น
ผีเสื้อบินมาถึง
อ่านคาอื่นแทน
เช่น ต้นตะแบก
อ่านเป็น
ต้นปะแดด
อ่านกลับหลัง
เช่น พี่น้อง
อ่านเป็น
น้องพี่
อ่านออกเสียงผิด
เช่น ปลูกบ้าน
อ่านเป็น
ปูกบ้าน
อ่านสลับคาหรือสลับตัว เช่น เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย
อ่านเป็น
เกิดเป็นคนควรหยันหมันเอย
อ่านช้า
เช่น ใช้เวลาอ่านนานกว่าจะได้แต่ละบรรทัด
3. ปัญหาไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน เยื่องจากจารายละเอียดสิ่งที่อ่านไม่ได้ ไม่สามารถลาดับเรื่องราวที่อ่าน
ได้ หรื อ เรี ย งเหตุ การณ์ ก่อ น – หลั ง ไม่ เข้ าใจในเรื่อ งความส าคั ญ ไม่ ส ามารถตอบได้ ว่าเรื่องที่ อ่านมีค วาม
เกี่ยวข้องกับอะไร
4. ปัญหาอื่นๆ เช่น การอ่านที ละคา อ่านหนึ่งคาพูดและหยุด อ่านเว้นวรรคผิด อ่านด้วยเสียเบาจน
แทบไม่ได้ยินเสียงที่อ่าน
สรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กว่าครึ่งมีปัญหาด้านการอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่าน คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจ จัยทางกายภาพ ซึ่งปรากฏ
ลักษณะความบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อการอ่าน ได้แก่ ความบกพร่องในด้านการตระหนักรับรู้ของหน่วยเสียง
ไม่สามารถประสมหน่วยเสียงเป็นคาได้ หรือปรากฏลักษณะความบกพร่องในการทาเข้าใจในสิ่งที่อ่าน เด็กที่มี
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ความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ มั ก จะแสดงพฤติ ก รรมการอ่ า น เช่ น อ่ า นออกเสี ย งผิ ด อ่ านสลั บ ตั ว อั ก ษร
อ่านสลั บ คา อ่านซ้าคา อ่านออกเสี ยงไม่ชัด อ่านตะกุกตะกัก ขาดความมั่นใจในการอ่าน ไม่เข้าใจและจับ
ใจความสาคัญเรื่องที่อ่านไม่ได้ เป็นต้น
1.6 วิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ผดุง อารยะวิญญู (2546: 49-73) ได้สรุป วิธีการสอนอ่านสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ดังนี้
1. การฝึกให้รู้จักพยัญชนะ และสระ
2. การจาแนกตัวอักษรที่มีลักษณะหรือรูปร่างคล้ายกัน เช่น ก กับ ถ ภ
3. การสอนเป็นคา เป็นวิธีหนึ่งที่สอนเด็ก เริ่มเรียนภาษาไทย โดยให้เด็กออกเสียงตามครู เมื่อเด็ก
เรียนรู้คาศัพท์ จึงสอนวิธีการประสมคา คาที่นามาใช้สอนในช่วงแรกควรเป็นคาง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. การวิเคราะห์คา ซึ่ง เป็นวิธีที่จะช่วยเด็กอ่านออกโดยให้เด็กรู้ว่าคาแต่ละประโยคประกอบด้วย
พยัญชนะ สระและ/หรือตัวสะกด คาหนึ่งคา อาจมีพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์
5. วิธีโฟนิ กส์ เป็น การนาหลั กภาษาศาสตร์ มาใช้ในการอ่านการสอนเสียงในภาษา ได้แก่ เสียง
พยัญชนะ เสียงสระ
6. การบันทึกชี้นา เป็นการช่วยให้เด็กรู้ และเข้าใจคาสาคัญในเรื่องที่จะอ่าน หลังจากนั้นจึงนาคา
สาคัญมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องที่กาลังอ่าน รวมทั้งการใช้สื่อนาทางสายตา เช่น การขีดเส้นใต้
คาสาคัญของเรื่อง การพิมพ์ตัวหนา หรือตัวเอน เมื่อเด็กฝึกจนเกิดทักษะจะลดขนาดตัวอักษรให้เท่าปกติ และ
ไม่มีการขีดเส้นใต้อีก
7. วิธีก้างปลา ใช้หลักการเดียวกันกับบันทึกชี้นา แต่ใช้รูปก้างปลาแทนสื่อนาสายตา โดยให้ก้างปลา
ใหญ่แทนใจความสาคัญของเรื่อง และมีแขนงของปลาที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งแทนใจความสาคัญ ที่รองลงมา
8. วิธีกาหนดคาสาคัญของเรื่อง มาจากภาษาอังกฤษว่า Story Mapping ซึ่งมีผู้ใช้ภาษาไทยแทนคา
หลายคาขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่นาไปใช้วิธีนี้ครูกาหนดคาสาคัญไว้ตรงกลางและ ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อให้
เด็กหาคาที่เกี่ยวข้องกับคาที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นคาบนกระดานและฝึกให้เด็กอ่านคานั้นๆ
สรุปได้ว่า วิธีสอนอ่าน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีหลายวิธี ได้แก่ การฝึกให้รู้จักพยัญชนะ
สระ และการจ าแนกตั ว อั ก ษร ที่ มี ลั ก ษณะหรือ รู ป ร่ า งคล้ ายกั น วิ ธี ก ารสอนเป็ น ค า วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ค า
วิธีโฟนิกส์ วิธีการบันทึกชี้นา วิธีก้างปลา และวิธีการกาหนดคาสาคัญของเรื่อง เป็นต้น
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.1 ความหมายการอ่าน
แมนมาส ชวลิต (2544: 3) กลาวถึงความหมายของการอานวาการอานเปนกระบวนการทางสมองใน
การรับสาร ซึ่งแสดงดวยถอยคาที่ เขียนลงไวเปนลายลั กษณ (ภาพ รหั ส แผนภูมิ) และอักษรโดยใชอวัยวะ
สาหรับรับสารที่แสดงเปนลายลักษณอักษร คือ ตา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546: 7) กลาวถึงความหมายของการอานวาการอานหมายถึง
การแปลความหมายของตัวอักษรที่อานออกมาเปนความรูความคิด และเกิดความเขาใจเรื่องราวที่อานตรงกับ
เรื่องราวที่ผูเขียนเขียน ผูอานสามารถจาความรูความคิด หรือสาระจากเรื่องราวที่อานไปใชใหเกิดประโยชนได
เดอแชนท (มณี รัตนสุกโชติรัตน 2549: 15; อางอิงจาก Dechant. 1982) กลาวถึงความหมายของ
การอานไวหลายประเด็น ดังตอไปนี้
1. การอาน คือกระบวนการทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะการใชประสาทสัมผัสทางสายตาเพื่อ
มองดูสัญลักษณคา
2. การอาน คือกระบวนการรับรูสิ่งเราที่เปนสัญลักษณคาและการทาความเขาใจกับความคิดของ
ผูเขียน
3. การอาน คือ การตอบสนองตอสิ่งเราทีเ่ ปนสัญลักษณคาโดยการเคลื่อนสายตา การใชอวัยวะออก
เสียงการมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งที่อาน การวิจารณการประเมินผลและการแสดงอารมณ
4. การอานเปนการตอบสนองจากสิ่งทีเ่ คยเรียนรูมาแลว หมายถึง กระบวนการแหงความสัมพันธ
ระหวางภาษาพูดกับการฟง และภาษาเขียนกับการอาน ซึ่งผูอานเคยเรียนรูมาแลวกลาวคือ เด็กสามารถอาน
หรือเขียนคาที่เคยฟงหรือพูดมากอน จึงทาใหสามารถเขาใจความหมาย ของสัญลักษณ คาที่อานได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความรู และประสบการณเดิม การฝกฝนอยางสม่าเสมอ การไดรับการกระตุน และการเสริมแรง
5. การอานเปนงานที่มีพัฒ นาการ เด็กตองมีความพรอมที่จะเรียนรูกอนจึงจะอานไดซึ่งขึ้นอยูกับ
พัฒ นาการดานอื่นๆ เด็กแตละคนมีความพรอมที่จะอานแตกตางกัน เมื่อมีความพรอม ในการอานเด็กยอม
สามารถพัฒนาการอานใหสูงขึ้นได
6. การอานสามารถแปรเปลี่ยนเปนความสนใจและแรงกระตุน ความรูที่ไดจากการอานมีสวนทาใหผู
อานเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม และเปนแรงกระตุนใหกระทาสิ่งอื่น ๆ ตอไป
7. การอาน คือ กระบวนการแหงการเรียนรูที่สงผลใหเกิดการเรียนรูมีความรูเพิ่มเติมขึ้น และสงผล
ใหผูอานเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิดได
8. การอาน คือ กระบวนการทางภาษาที่ผู เขียนถายทอดความคิดผานรูปสั ญลั กษณที่เปนคาซึ่ง
ปรากฏในหนังสือ สวนผูอานถอดความหมายจากสัญลักษณที่เปนคานัน้ ออกมา
สรุปไดวาการอาน คือกระบวนการทางสมองในรับรู สิ่งเราที่เปนสัญลักษณคา ทาความเขาใจและแปล
ความหมายของสัญลักษณคาที่อานออกมาเปนความรูความคิด และเกิดความเขาใจเรื่องราวความคิดของผูเขียน
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2.2 ความสาคัญของการอ่าน
การอานเปนทักษะที่สาคัญทักษะหนึ่ งตอชีวิตของคนเรา เพราะการอานเปนเครื่องมือสาคัญในการ
แสวงหาความรูทั้งปวง
กรมวิชาการ (2546: 188) กลาววา การอานเปนทักษะที่จาเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรู และ
พัฒ นาชีวิต ซึ่งนอกจากจะท าใหเกิดความรูแลว ยังกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ นและสงเสริมใหมี
ความคิดริเริ่ มสรางสรรคไดแนวคิดในการดาเนินชีวิต การอานจึงเปนหั วใจของการศึกษาทุกระดับและเป็ น
เครือ่ งมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ
กานตมณีศักดิ์ เจริญ (2546: 39) ไดกลาวไววา การอานเปนสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการดาเนินชีวิต เพราะ
การอานมักมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพและชีวิตมากกวาคนที่อานหนังสือไดนอยและอานชา โลกปจจุบัน
เรียกไดวาเปนโลกของการอาน การอานแทรกอยูในกิจกรรมทุกประเภททุกแหงทั้งนี้เพราะในการสื่อสารซึ่งกัน
และกันในชีวิตปะจาวันตองอาศัยการอาน เพื่อความเขาใจการอานจึงมีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของเรา
สิ่งที่เราจะตองอานในชีวิตประจาวันจึงมีมากมาย ดังนั้นเราจะตองรูจักเลือกอานและจับใจความใหไดในเวลา
รวดเร็ว จึงประหยัดเวลาและมีบางคนกลาววาอาหารหลอเลี้ยงรางกายการอานหลอเลี้ยงสมองถาตองการให
สมองเจริญเติบโตก็ตองอานมาก
กอบกาญจนวงศวิสิทธิ์ (2551: 86-90) กลาวถึงความสาคัญของการอานไววา
1. เสริมสรางองคความรูการอานมีสวนชวยเสริมสรางองคความรูทั้งเพิ่มพูนความรูเดิมที่มีอยูให
เกิดมุมมองที่แตกตางไปจากความรูหรือความคิดเดิมของผูอาน รวมทั้งเสริมสรางความรูและประสบการณใหม
ใหกับผูอาน ทาใหผูอานมีความรูเพิม่ ขึ้น เปนผูรเู ทาทันเหตุการณ สามารถนาความรูเหลานั้นมาพัฒนาตนเองให
มีแนวทางการดาเนินชีวิต และการประกอบสัมมาชีพใหเปนในแนวทางที่ดีงามได
2. พัฒนาคุณคาทางอารมณการอานมีสวนชวยใหผูอานไดรับความสุข หรือ ความบันเทิงใจซึ่งสงผล
ดีตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายรวมทั้งชวยใหผูอานมีพัฒนาการทางอารมณ ที่ดีและเมื่อคนมีพัฒนาการทางอา
รมณที่ดีแลวยอมเปนสวนสาคัญที่จะทาใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามมา
3. สงเสริมความคิดสรางสรรคการอานมีสวนชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคเพราะเมื่อไดเรียนรูเรื่อง
ราวตางๆ จะทาใหผูอานไดรับความรูหรือแนวคิดรวมทั้งสงเสริมจินตนาการเพื่อนามาสรางสรรคงานในรูปตางๆ
ใหเปนประโยชนในทางใดทางหนึ่ง
สรุ ป ไดวา การอานเปนสิ่ งส าคัญ สิ่ งหนึ่ งในชีวิต เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู พั ฒ นาคุณ คา
ทางอารมณสงเสริมความคิดสรางสรรคซึ่งสิ่งเหลานี้นามาพัฒนาตนเองใหสามารถดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
2.3 จุดมุ่งหมาของการอ่าน
กรรณิกา แกวปานกัน (2547: 22) กลาววา การอานมีจุดมุงหมายที่สาคัญ คือ อานเพื่อรูทั้งในเรื่อง
สนองความอยากรูอยากเห็นของตนเองและการศึกษาหาความรู ที่จะนาไปใชในชีวิตประจาวันและการอานเพื่อ
ความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ
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จิตรลดา ไมตรี จิตต
กลาววา จุดมุ งหมายที่ ส าคัญ ของการอานนั้ น เพื่ อเพิ่ มพูนความรู
ความคิด ความบันเทิงและเพื่ อใหสามารถรูเทาทันกับเหตุการณตางๆในสังคม ทั้งนี้จุดมุ งหมายของการอาน
ก็ขึ้นอยูกับแตละบุคคล รวมทั้งการนาความรูที่ไดจากการอานไปใชใหเกิดประโยชนในการดารงชีวิตตอไป
กอบกาญจนวงศวิสิทธิ์ (2551: 86-90) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไววา
1. เพื่ อ คนหาค าตอบหรื อ แสวงหาความรู ผู อ านสามารถรับ รู ข อมู ล ตางๆ ไดดวยการอานเพื่ อ น า
ประโยชนที่ไดจากการอานนั้นมาพัฒนาศักยภาพทั้ งทางการรับรูกระบวนการคิดการกระทาและทาใหผูอาน
มีพัฒนาการทางอารมณที่ดี เชน การอานขาวการแขงขันฟุตบอลโลกก็จะทาใหผูอานรับรูความเคลื่อนไหวตางๆ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น การคนควาตาราวิชาการ จะทาใหรูขอมูลที่เราตองการศึกษาคนควา เพื่อนาขอมูลที่ได
ไปใชประโยชนตามที่ตองการ
2.4 ปัญหาในการสอนอ่าน ปัญหาการอ่าน
ศรีวิไล พลมณี (2548: 143) ไดกลาวถึงปัญหาในการสอนอานไวดังนี้
1. ทาอยางไรเราถึงจะรูจักนักเรียนในลักษณะที่คอนขางจะเปนปญหารายบุคคลหรือกลุ มเล็กๆ ที่จัด
ตามพืน้ ฐานที่จาเปนตอการอาน
2. ทาอยางไรจึงจะเลือกหรือจัดใหมีวัสดุการอานที่สนองตอบผูเรียนทั้ง ในดานความสนใจของผูเรียน
การมีสวนแสดงขบวนการอานการเขียนเพื่ อเปนบทเรียนเชิงปฏิบัติแกผูอานและการขยายโลกทัศนหรือให้
คุณคาตอชีวิตของผูอาน ที่กลาวมานั้น มีหนังสือทีเ่ ราตองการอยู ลักษณะ คือ
2.1 หนังสือที่นักเรียนชอบและสอดคลองกับพืน้ ฐานของตน
2.2 หนังสือที่มีการเขียนดีมีขบวนการปฏิสัมพันธสูงเปนแบบอยาง และชวยพัฒนาการเขียนการ
อานหรือทักษะทางภาษาของผูเรียน
2.3 หนังสือที่มีสาระประโยชนดีชวยพัฒนาผูอานในดานตางๆ สงเสริมพื้นฐานการอานในขัน้ ตอไป
หนังสือที่ดีมากอาจมีทั้ง 3 ลักษณะ แตสวนมากแลวจะมีไมครบทั้ง 3 ลักษณะนี้ครูจึงควรเลือกหนังสือ
เปนหรือสามารถผลิตขึน้ มาใชและแนะใหนักเรียนสามารถเลือกหรือฝกเขียนไดเองเทาทีจ่ ะเปนไปได
3. ทาอยางไรจะชวยใหนักเรียนรูวิธีอาน และมีทัศนคติที่ถูกตองตอขบวนการอานซึ่งเปนเรื่องของ
ทฤษฎี และการฝกปฏิบัติควบคูกันไป การฝกที่อาศัยแตปริมาณและเวลายอมไมอาจเรงอัตราพัฒนาการแกผู
เรียนไดเทาทีค่ วร บางทีก็อาจจะประสบภาวะชะงักงันหรือตกต่าลงของทักษะก็ได
4. ทาอยางไรจะสงเสริมพื้นฐานการอานของผูเรียนที่มีอยูตางๆกันนั้นใหพัฒนาไปตามเอกกัตภาพอยาง
มีประสิทธิภาพ ขอนี้ผูสอนมักถือวาผูเรียนมีอยูเทาใดก็ใชเทานั้น หรือไมเอามาใชดวยซ้าแตถาจะพัฒนการอาน
เรายอมตองพัฒนาพื้นฐานการอานพื้นฐานของเขาดวยเพราะพื้นฐานเหลานั้นไมวาจะเปนความรู ประสบการณ
หรือโลกทัศนก็ดี ตางเปนปจจัยสาคัญของการแสวงหาความหมายใหมีความหมายตอตัวผูเรียนอยางจริงจัง
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สอางค ดาเนินสวัสดิ์ (2549: 75) ไดกลาวถึงปญหาดานการอานไวดังนี้
1. ปญหาจากเด็ก
1.1 เด็กไมรักการอาน เพราะเด็กไมไดรับการปลูกฝงใหรักการอานถูกขัดขวางการอานหนังสือที่ชอบ
ทาใหเด็กเบือ่ ทีจ่ ะอาน
1.2 เด็กขาดความพรอมทั้งทางรางกาย คือ ขาดความเฉียบแหลมทางสายตา วุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคมไมพรอม ขาดความสามารถในการอาน
2. ปญหาจากครอบครัวผู ปกครองที่ไมเห็นคุณคาของการอานไมมีการฝกใหเด็กรัก การอานจะทาให
เด็กไมรักการอาน
3. ปญหาจากสิ่งแวดลอมสังคมที่ขาดหนังสือ ไมมีรานหนังสือในชุมชน ไมมีหองสมุด ไมมีหนังสือดีๆ
ในตลาดหนังสือ ทาใหเด็กไมรูจักหนังสือ ยิ่งสังคมปจจุบันมีแหลงบันเทิงเริงรมยมาก เชนวิทยุโทรทัศนสิ่งเหลานี้
จะกันเด็กออกไปจากการอาน
4. ปญหาจากการเรียนการสอน โรงเรียนที่มีห องสมุดไมดีบรรณารักษไมจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ผูบริหารไมสนับสนุนงานหองสมุด รวมทั้ง วิธีการสอนของครูที่มุงการอานแบบเรียนเพียงอยางเดียวและระบบ
การสอนที่มุงใหนักเรียนเกิดความเปนปฏิปกษกับหนังสือเมื่อทราบปญหาการอานของนักเรียนแลว ครูซึ่งเปนผู
มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสอน การอานจึงควรคิดคนวิธีที่จะสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน ซึ่งการนากิจกรรม
มาชวยสอนจะเปนเครื่องมือนาไปสูความสาเร็จทั้งครูและศิษย
สกุณ า นองมณี (2549: 21) กลาววา ปญหาในการอานเปนกระบวนการที่ เกี่ยวของกับการเขาใจ
ความหมายของคา กลุมคาประโยค จึงจาเปนตองสอนใหนักเรียนรูจักคา ความหมายและอาน คานั้นๆ ไดกอน
ทั้งตองดูความสามารถในการอานของแตละบุคคลและประสบการณทางภาษากอน ฉะนั้นจึงจาเปนที่จะตอง
สอนใหเด็กอานไดอานออกโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
สรุปไดวา ปญหาในการสอนอานนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ครูจะตองทาความเขาใจในสิ่งตอไป
นี้กอน 1. ครูตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลวาเขามีปญหาดานใดบาง 2. ครูตองจัดหาวัสดุหรือสื่อมาสนอง
ความสนใจของเด็ก 3. ครูตองสอนวิธีการอานที่เหมาะสมกับเด็กแตละคน 4. ครูต องพัฒนาพื้นฐานดานการ
อานของเด็ ก เปนล าดั บ ตนๆ กอนแลวจึ ง พั ฒ นาการอานขั้ น สู ง ในล าดั บ ตอไปและปญหาในการอานซึ่ ง
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเขาใจความหมายของคา กลุ มคาประโยคจึงจาเปนตองสอนใหนักเรียนรูจักคา
ความหมายและอานคานั้นๆ ไดกอน ประเด็นปญหา การอานมี 4 ประเด็น คือ 1. ดานตัวเด็ก เชน เด็กไมรัก
การอาน และไมพรอมทั้ง ดานรางกาย อารมณและสติปญญา 2. ดานครอบครัว ครอบครัวไมเห็นคุณคา ไมมี
เวลาฝกเด็ก 3. ดานสิ่งแวดลอม ไมมีหองสมุด ไมมีรานหนังสือ ไมมีหนังสือดีๆ ในทองตลาด 4. ดานการเรียน
การสอน โรงเรียนไมมีหองสมุด โรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
2.5 วิธีการสอนอ่าน
ผดุง อารยะวิญ ู (2544: 68-70) ไดกลาวถึงวิธีการสอนอานที่สามารถนามาใชไดทั้งกับเด็กปกติและ
เด็กที่มีความบกพรองการเรียนรูดานการอาน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี่
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1. วิธีสอนอานเปนคา (Sight Word Approach) เปนการสอนเด็กใหอานเปนคาๆและใหเด็กก่อนที่
เด็กจะจาตัวอักษรได เมื่อเด็กอานคาไดมากพอสมควรแลว จึงสอนใหรูจักตัวสระและพยัญชนะในภายหลัง
ครูอาจใชบัตรคาในการสอนใหเด็กอานตาม ใหดูภาพประกอบ เด็กอาจอานคาไดโดยการจา ครูอาจทาโดยการ
บันทึกเสียงลงบนเทปก็ไดแลวจึงเปดเสียงใหเด็กฟง และใหเด็กอานบัตรคาการสอนวิธีนี้จะทาใหเด็กอานคาโดย
ใชสายตา
2. วิธีสอนหนวยเสียง (Phonic Approach) เปนการสอนใหเด็กอานโดยวิธีใหเด็กเขาใจหนวยเสียงใน
ภาษา เชน เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และใหเด็กเปลงเสียงใหถูกตอง หนวยเสียงสระและพยัญชนะจะปรากฏ
ใคา ดังนั้น อาจกลาวไดวาวิธีนี้เปนการสอนอานเปนคาๆในแตละคามีที่ใหสังเกตหนวยเสียงไดอยางชัดเจน
3. วิธีสอนอานเบื้องตน (Basal Reading Approach) เปนการสอนอานโดยมีเนื้อหาเปนชุดตามระดับ
ความสามารถของเด็กตั้งแตงายไปถึงยากเริ่มจากการอานคาอานฟงเสียงไปจนถึงการอานเพื่อเขาใจความหมาย
เนื้อหามีตั้งแตสั้นๆ ไปจนถึงเนื้อหาที่มีความยาวหลายหนากระดาษ ภายในชุดการสอนอาจประกอบดวยบัตร
คา บัตรภาพ เนื้อหาสาระที่จะใหเด็กอานมีการจากัดคายากและเพิ่มปริมาณคายากขึ้นตามลาดับ มีคูมือครูและ
มีการทดสอบไวสาหรับแตละตอนแตละชุด
4. วิธีองครวมทางภาษา (Whole Language Approach) กลาววาการสอนภาษาแกเด็กนั้นควรสอน
รวมทักษะ ทั้งการฟง การอาน การพูด และการเขียน ไมควรแยกสอนทีละทักษะเด็กควรพัฒนาทักษะไปพร
อมๆกัน การสอนภาษาแกเด็กควรสอนในเนื้อหาสาระที่มีความหมายสาหรับเด็ก
5. วิธีจั ดประสบการณทางภาษา (Language Experience Approach) เหมาะส าหรับ การอานใน
ระยะเริ่ ม ตนไปจนถึ ง ระยะกลาง นั่ น คื อ จากระดั บ อนุ บ าลไปจนถึ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมต น
เปนการรวมทุกทักษะไปพรอมกัน การจัดประสบการณใหกับเด็กจะยึดความสนใจของเด็กเปนหลักไมวาจะ
เปนการสอนฟง สอนอาน สอนพูด หรือสอนเขียน
6. วิธีสอนอานเปนรายบุคคล (Individualized Reading Approach) ในการสอนตองคานึงถึงความ
ตองการและความสามารถในการอานของแตละบุคคลเปนหลักเด็กควรมีโอกาสในการคัดเลือกหนังสือ ที่จะ
อานดวยตนเอง ซึ่งเด็กจะเลือกตามความสนใจและระดับความยากงายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
การวัดผลเนนทักษะที่กาหนดไวในจุดหมาย
พอลโลเวย; แพทตั น ; และเซอรนา (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 232-234) กลาวถึ ง
แนวความคิดหลัก 2 วิธีที่มีบทบาทสาคัญในการสอนอาน ไดแก
1. การสอนอานโดยเนนทักษะการถอดรหัส (Decoding-based) คือ การสอนอาน ที่เนนทักษะการ
ถอดรหัส เปนพื้ นฐาน เชน วิธีการสอนอานแนววิเคราะหการออกเสียง (Phonetic Analysis Approaches)
ซึ่ งมี วิธี ก ารสอนใหเด็ ก มี ค วามรู ในเรื่ อ งการถายโยงกั น ระหวางเสี ย งกั บ รู ป สั ญ ลั ก ษณ (Sound - Symbol
Correspondences) แนวความคิดวิธีการสอนนี้ มีความสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการอานรูปแบบลาง
ขึ้น บนโดยสอนใหเด็กรูจั กการถายโยงเสี ยงกับรูป เชน c-a-t (/k/ /a/ /t/) = cat วิธีการสอนนี้ เริ่มตนจาก
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ทักษะพื้ น ฐานของการอาน คือ ความรู เกี่ยวกับระบบเสี ยงในภาษา (Phonological Basis) และสอนทักษะ
ย่อยๆ ตามขั้นตอน เรียงลาดับไปสูการอานทีแ่ ทจริง คือ การอานเพือ่ ความเขาใจ หรือการอานจับใจความ
2. วิธีก ารสอนอานแบบองครวม (Holistic Approach) สวนใหญวิ ธีนี้ เปนที่ รู จั กกั น ในชื่อ Whole
Language ซึ่งเนนที่ความหมายของภาษา และเห็นวาภาษาของเด็กมีความส าคัญที่จะเปนสะพานเชื่ อมไปสู
การอานออกเขี ย นได นอกจากนี้ ยั งใหความส าคัญ ในการผสมผสานทั กษะการฟง การพู ด และการเขี ย น
ซึง่ เปนสวนประกอบสาคัญของพัฒนาการการอาน และการเขียนอีกดวย
สรุปวิธีการสอนอาน มีหลักในการสอนซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 หลักการดวยกัน ไดแก การสอนที่เริ่ม
สอนจากทักษะยอยๆ เพื่อนาไปสูการอานในระดับความเขาใจ และอีกหลักการหนึ่ง คือการสอนใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายของภาษา สอนรวมทักษะไปพรอมๆ กัน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิทาน
3.1 ความหมายและความสาคัญของการเล่านิทาน
ปรีดา ปัญญาจันทร์และชีวัน วิสาสะ (2545: คานา)ให้ความหมายของนิทานว่า นิทานคือความสุ ข
สาหรับเด็ก เป็นสายใยผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก และระหว่างครูกับนักเรียน เด็ก ๆ ควรมี “ชั่วโมงนิทาน” ทั้งที่
บ้านและโรงเรียน รูปแบบของนิทานอาจเป็ นนิทานปากเปล่า นิทานจากหนังสือภาพ หรือนิท านที่เล่าด้วย
ศิลปะต่าง ๆ ก็ได้ เด็กทุกคนสนุกกับนิทานที่เขาชอบ เป็นความสนุกที่ประทับใจไปยาวนาน เป็นความสนุกที่
เด็ก ๆได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัว ทั้งด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู้รอบตัว และความคิดจินตนาการ
ทั้งยังสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งกลายเป็นนักอ่านโดยไม่รู้ตัวนิทานสามารถสอน
ให้เด็กรู้จักคิดและใช้จินตนาการเป็นการสอนที่สนุกทั้งนักเรียนและครู
ขวัญ นุ ช บุ ญ ยู่ฮง (2546: 18)ได้ให้ ความหมายของการเล่านิทานว่า เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของ
นิทานให้เด็กได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นโดยใช้น้าเสียง ท่าทางประปอบเรื่องราว สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการส่งเสริม
ให้ เด็กได้มีโอกาสเป็ น ผู้ เล่ าด้วยตนเองการเล่ านิ ทานนั้ นมีค วามส าคั ญ ทาให้ เกิดประโยชน์ดังคากล่ าวของ
เกริก ยุ้นพันธ์ (2543: 55-56) ดังนี้
1. เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิด
2. เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสดชื่นแจ่มใส
3. เด็กส่งเสริมทักษะการฟัง
4. เด็กจะถูกกล่อมเกลาด้วยนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5. นิทานทาให้เด็ก ๆ มองโลกในแง่ดี รู้จักการแบ่งปัน
6. นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
7. นิทานส่งเสริมความกล้าให้แก่เด็กๆ
8. เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากนิทานและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. นิทานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการสาหรับเด็ก
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10. ส่งเสริมทักษะทางภาษา
รวีวรรณ รังสิยาพันธ์ (2533: 9) ซึ่งกล่าวถึงความสาคัญของการเล่านิทานไว้ดังนี้
1. เป็นการเร้าทางสื่อภาษา การเล่านิทานทาให้ เด็กได้เข้าใจรูปแบบของภาษาในการเล่า เรื่อง การ
สนทนาต่างๆ และเป็นการเพิ่มความรู้ในคาศัพท์ใหม่ ๆ ซึ่งเมื่อเห็นคาศัพท์นั้นๆ ในหนังสือก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2. เกิ ด การเร้ าทางการฟั งเสี ย งและส าเนี ย ง การเล่ านิ ท านที่ มี บ ทบรรยาย บทสนทนาที่ น้ าเสี ย ง
มีจังหวะที่แปรเปลี่ยนไป จะจูงใจให้เด็กตั้งใจฟัง และสามารถจับความหมายในน้าเสียงได้
3. เป็นการเร้าทางสายตา จากรายการนิทานที่ใช้สื่อประกอบ เช่น หุ่นหนังสือ รูปภาพอีกทั้งตัวผู้เล่น
เองโดยมองเห็นสีหน้าท่าทางกิริยาที่แสดงออกเป็ นสิ่งเร้าที่เกิดการรับรู้ อันส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกกลัว รัก
หรือเกลียด เปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง
4. เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสังคม นิทานทาให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีของ
ชนแต่ละหมู่ ศีลธรรมจรรยา รูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคม
5. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ความดี ความเป็นสุภาพชน ความละเอียดอ่อนเกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก
6. การเล่านิทานเป็นการโน้มนาวให้รู้จักหนังสือดี ๆ และมีนิสัยรักการอ่านไปด้วย
7. เน้นการสร้างเสริมความคิดริเริ่ม และการเลียนแบบที่ดีให้เด็กกระทา
8. ฝึกให้เด็กเป็นผู้รู้จักฟัง มีสมาธิ รู้จักสารวมอิริยาบทของตนเอง
9. ทาให้เด็กได้ผ่อนคลายอารมณ์ ได้รับความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้จากการฟัง
10. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา เด็กรู้จักคามากขึ้น รู้จักเก็บใจความและเนื้อหา
11. ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีที่พึ่งทางใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ทาให้ เด็กเกิดจิน ตนาการจากเรื่องราวที่ได้ฟัง เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับนางฟ้า เรื่องสั ตว์ต่างๆ
เป็นต้น
12. ทาให้สามารถตัดสินใจในด้านการเสดงออกและสนองตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเล่านิทานมีประโยชน์สาคัญ คือ สามารถช่วยใน
การพัฒนาทักษะทางการฟัง คิด วิเคราะห์ ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยผ่าน
การฟังและสายตา ด้วยความสนุกสนาน ช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกับคุณธรรมที่ดี ในการดารงชีวิตการเด็ก
สู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
3.2 ประเภทของนิทาน
นิทานได้ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับรูปแบบ เนื้อหาสาระ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาประเภทของ
นิทานที่นักวิชาการได้เสนอไว้ตามรูปแบบต่าง ๆ กันดังนี้
วรรณี ศิริสุนทร (2532 :13-19) ได้แบ่งนิทานสาหรับเด็กออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. นิทานพื้นบ้าน (Folk Tales) เป็นเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน จน
ภายหลังมีการเขียนขึ้นตามเค้าเดิมบ้าง จดจาเรื่องราวขึ้นมาเขียนบ้าง แบ่งออกเป็น
1.1 นิทานเกี่ยวกับสัตว์พูดได้ (Talking-Beast Tales)
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1.2 นิทานไม่รู้จบ (Commutative Tales)
1.3 นิทานตลกขบขัน (The Droll Humorous Tales)
1.4 นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi Stories Tales That Tell Why)
1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales)
2. นิ ท านสอนคติ ธ รรม(Fables) เป็ น นิ ท านสั้ น ๆ ตั ว ละครมี ทั้ ง คนและสั ต ว์ มี โ ครงเรื่ อ งง่ า ยๆ
ให้บทเรียนสอนใจ เช่น นิทานอีสป นิทานเทียบสุภาษิต และนิทานชาดก
3. เทพปกรณัม (Myth)เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก
ท้องฟ้าและพฤติกรรมของมนุษย์ มีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุม
4. มหากาพย์และนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คล้ายกับเทพปกรณัม ต่างกันแต่ว่า ตัวละคร
นิทานประเภทนี้เป็นมนุษย์ ไม่ใช่เทพเจ้า มีการกระทาที่กล้าหาญ ฟันฝ่าอุปสรรคและประสบความสาเร็จ
5. หนังสือภาพ เป็นเรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่สาหรับเด็กที่มีตัวเอกเป็นสัตว์ (Animal Stories)
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 20-22) ได้แบ่งนิทานสาหรับเด็กออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
1. เทพหรือเทพนิยาย หรือเรื่องราวปรัมปรา เป็นนิทานหรือเทพนิยายที่เกินเลยความจริงของมนุษย์
เป็นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเด่นๆ จะมีอภินิหารหรือเวทย์มนต์ ฉาก
หรือสถานที่ในเรื่องมัก จะเป็ นสถานที่พิเศษหรือถูกกาหนดขึ้นมา เช่นเมืองสวรรค์หรือเมืองบาดาลมีเทวดา
นางฟ้า เป็นต้น
2. นิ ท านประจ าถิ่น หรื อนิ ท านพื้ นบ้ าน มั กเป็ น นิ ท านที่ ถู กเล่ าขานตกทอดกัน มา เป็ น เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับตานานพื้นบ้าน ประวัตความเป็นมาของท้องถิ่น ภูเขา ทะเล แม่น้า เรื่องราวโบราณของวัตถุ ที่มี
เหตุแห่งที่มาของการสร้าง การเกิด เป็นต้น
3. นิทานคติสอนใจ เป็นนิทานที่เลียบเทียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันใน
สังคมมนุษย์ ให้เกิดผลในการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบและไม่ประมาท ช่วยเหลือ
และเมตตาผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. นิทานวีรบุรุษ เป็นนิทานที่กล่าวอ้างถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจกล้าหาญนิทานวีรบุรุษมัก
เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สาคัญๆ ไว้ แต่มักสร้างฉากหรือสถานการณ์น่าตื่นเต้นหรือเกินความ
จริง
5.นิทานอธิบายเหตุ เป็นนิทานที่เป็นเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด และอธิบายพร้อมคาถาม
เรื่องราวนั้น ๆ ด้วย เช่น เรื่องกระต่ายในดวงจันทร์ ทาไมน้าทะเลถึงเค็ม เป็นต้น
6. เทพปกรณัม เป็นนิทานเกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีอภินิหารเหนือความ
เป็นจริง ลึกลับ ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกัณฑ์ เป็นต้น
7. นิทานที่มีสัตว์เป็นตัวเอก และเปรียบเทียบเรื่องราวกับชีวิตมนุษย์ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการ
อยู่ร่วมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแง่คิดและแนวทางแก้ปัญหาเป็นบางครั้งหรือบางครั้งสอนแบบทางอ้อม
ผู้อ่านหรือผู้ฟังต้องพิจารณาเอง มักเป็นเรื่องราวบันเทิงคดีที่สนุกสนาน
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8. นิทานตลกขบขัน เป็นเรื่องราวที่เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมุมมองตลกขบขัน สนุกสนาน ทา
ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไหวพริบเรื่องราวแปลก ๆเรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกิน
ความจริง เป็นต้น
สรุปได้ว่า นิทานได้ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่นิทานทุกประเภท
ล้วนแล้วแต่แฝงความรู้ ความคิดทางคุณธรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านนิทานที่พวกเขาสนใจ ผ่านความเพลิน
เพลินของเรื่องราวในแต่ละประเภท
3.3 เทคนิคการเล่านิทาน
ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคในการเล่านิทานที่แตกต่างกันออกไป ตามที่ วรรณี ศิริสุนทร (2532: 49 -55)
ได้เสนอแนะเทคนิคและศิลปะต่าง ๆที่จะมาใช้ในการเล่านิทานไว้ว่า ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นนักเล่านิทานที่ดีควร
ต้องเอาใจใส่เกี่ย วกับ เทคนิ คและศิล ปะต่างๆที่ จะนามาใช้ในการเล่ านิ ทานและต้องใช้ความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องด้วย ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ที่จะปรับปรุงความสามารถของบุคคลที่จะหัดเล่านิทานให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้
อาจเป็นเรื่องเสียงการเลือกใช้คาพูด คาสนทนาต่างๆ การแสดงท่าทางและการปฏิบัติตัว รวมทั้งการใช้หนังสือ
ภาพด้วย ข้อเสนอแนะที่ควรยึดถือปฏิบัติตามมีดังนี้
1. การปรับเสียงให้ดี มีความชัดเจน มีการเน้นเสียงให้รับคาที่เปล่งออกมาและใช้เสียงสูงต่าได้อย่างมี
ความหมาย
2. การทรงตัวที่ดีโดยการนั่งในท่าที่สบายแต่ให้หลังตรง
3. การเลือกใช้คาพูด เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้ฟัง
4. การใช้ภาษาถิ่นควรใช้เมื่อจาเป็นและต้องใช้อย่างระมัดระวัง
5. การใช้ท่าทางประกอบควรเป็นไปตามธรรมชาติ
6. เลือกหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ
7. มองสบตาผู้ฟังทุกคน
8. ถ้ามีการขัดจังหวะในขณะเล่านิทานผู้เล่าต้องยอมรับการขัดจังหวะอย่างอดทนและดาเนินการเล่า
นิทานต่อไปเมื่อเด็กพร้อมที่จะฟัง
9.ในขณะที่เล่านิทานควรสังเกตผู้ฟังว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ เพื่อเป็นการทดสอบผู้ฟัง
10. สารวจข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเอง โดยดูตัวเองในกระจกเงา หรืออัดเสียงลงเครื่องบันทึกเทป
11. ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเล่านิทาน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540: 190) ได้ให้หลักการของการเตรียมตัวในการเล่านิทานไว้ดังนี้
1.วิธีเริ่มต้นเล่านิทาน
1.1ควรสร้างความสนใจให้แก่เด็ก
1.2กาหนดเวลาให้เหมาะสม ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป
1.3 เมื่อเริ่มต้นเล่าและเล่าตอนต่อไป ควรมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
1.4 บทนาเรื่องไม่ควรยาวเกินไป
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2. วิธีการเล่านิทาน
2.1 ลาดับการเล่าเรื่อง ไม่ข้ามไปข้ามมา จนทาให้เกิดความสับสน
2.2 เน้นความสาคัญของเรื่องให้ชัดเจน ไม่ยาว จนทาให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย
2.3 อย่าอธิบายตอนใดตอนหนึ่งมากเกินไป จนทาให้เนื้อเรื่องขาดความสนุกสนาน
2.4 ควรเน้ น ตั ว ส าคั ญ ของเรื่ อ ง ส่ ว นตั ว ประกอบไม่ ค วรเน้ น มาก เพราะจะท าให้ ตั ว เอกหมด
ความหมาย
2.5 ใช้สื่อประกอบให้น่าสนใจ เช่น ภาพ หนังสือนิทาน หุ่นถุงกระดาษ หุ่นมือ หน้ากาก ฯลฯ
3. การใช้ถ้อยคาน้าเสียง
3.1 ใช้ถ้อยคา สานวนที่สุภาพ ไม่หยาบ หรือให้ความหมายหลายแง่ หลายมุม
3.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก ไม่ใช้ศัพท์หรือสานวนที่สูงเกินไปจนยากแก่การเข้าใจ
3.3 มีเสียงดัง ฟังชัด ได้ยินทั่วถึง
3.4 ใช้เสียงสูงต่า หรือเสียงเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่อง เช่น เสียงเศร้า ดีใจ และอื่น ๆ เป็นต้น
3.5 เน้นเสียงหนักเบา ตามโอกาส ไม่เป็นเสียงระดับเดียวกันหมด
4. บุคลิกภาพของผู้เล่านิทาน
4.1 แสดงท่าทางประกอบการเล่านิทานอย่างเหมาะสม
4.2 แสดงสีหน้า ดวงตา เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี
4.3 อย่าพูดไป หัวเราะไป
5. สรุป
5.1 บทสรุปได้เฉลยปัญหาต่างๆ ที่ผูกมาในเรื่องตอนต้นจนกระทั่งจบ
5.2 ใช้เวลาได้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป
5.3 สรุปโดยเรียกจุดสนใจของนักเรียนได้ดี เช่น อาจใช้คาพังเพย คาคมสุภาษิต
5.4 ชี้ให้เห็นถึงคุณและโทษของการกระทา ตามท้องเรื่อง
5.5 เน้นการนาข้อคิดไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษาการเล่านิทาน ผู้วิจัยได้เห็นประโยชน์ในส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิโดยใช้นิทานเป็นสื่อช่วยยืด
ช่วงความสนใจของเด็กให้นานขึ้น และช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษาเรียนรู้คาศัพท์ใหม่และการใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทั้งนี้ผู้วิจัยจึ งเลือกการเล่านิทานเพื่อมาพัฒ นา
ความสามารถทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
จรีลักษณ จิรวิบูลย
บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการอานออกเสียงของนักเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานที่ไดรับการสอนซอมเสริม โดยการสอนแบบเลนปนเรียน พบวาเมื่อทดสอบนักเรียน
กลุมทดลอง หลังจากไดรับการสอนซอมเสริมแบบเลนปนเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียง
สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียงกอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อรัญญา เชื้ อทอง (2546: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานคายากของเด็กที่มีป ญหาทางการ
เรียนรูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมโดยใชบทรอยกรอง ซึ่งทดลองกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
การอานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จานวน 6 คน ผลการศึกษา พบวา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ไดรับ
การสอนอานค ายากโดยใชบทรอยกรองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในการอานค ายากหลั งการทดลองอยู ในระดับ ดี และ
ผลสัมฤทธิ์ในการอานคายาก กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุไปรมา ลีลามณี (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการอานคา และแรงจูงใจในการอานของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 ที่ มี ป ญหาการเรีย นรู ด านการอานจากการสอนโดยผสมผสานวิ ธีโฟนิ ก ส
(Phonics) กั บ วิ ธี พ หุ สั ม ผั ส (Multi - Sensory Approach) โดยศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย นชั้ ป ระถมศึ ก ษาปที่ 3 ที่
มีป ญหาการเรียนรู ดานการอาน ชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 จานวน 6 คน พบวา ความสามารถในการอานคา
ภาษาไทยหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัสสูงขึ้น และแรงจูงใจในการอานหลัง การสอน
โดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก
4.1 งานวิจัยต่างประเทศ
ปริส า รามานี (Prisa Rahmani, 2011) ได้ ศึ กษาประสิ ท ธิภ าพของการเล่ าเรื่องเพื่ อ ช่ว ยลดความ
ผิดพลาดในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3จานวน 30 คนโดย
ใช้การเล่าเรื่องพบว่านักเรียนที่ผ่านการเล่าเรื่องมีผลการอ่านสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่านการเล่าเรื่อง
แอนเดรีย มาโตส, ทาเนีย โรชา, ลูเซียน่า แคโบล และแม็กซิมาโน แบสซ่า (Andreia Matos, Tania
Rocha, Luciana Cabral and Maximino Bessa, 2015) ได้ศึกษาความสามารถในการจาโดยใช้การเล่าเรื่อง
และกิจ กรรมสหสั มผัส ของคนที่มีความบกพร่องทางปัญ ญา จานวน 18 คน อายุระหว่าง 22-24 ปี พบว่า
หลั งจากที่ เล่ าเรื่ อ งและท ากิ จ กรรมสหสั ม ผั ส ผลปรากฏว่ าคนที่ มี ค วามบกพร่อ งทางปั ญ ญามี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในการจาได้มากกว่าก่อนการเล่าเรื่องและทากิจกรรมสหสัมผัส
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการเล่านิ ทานประกอบภาพ มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ความสามารถทางการเขียน เนื่องจากเนื้อหานิทานและภาพประกอบมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่
กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านคา
ในมาตราตัวสะกดแม่ กด

การเล่านิทานประกอบภาพ

แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. แบบแผนการทดลองและการดาเนินการทดลอง
6.สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัว อย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย เป็ น เด็ กที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการเรีย นรู้ ด้ านทางการอ่ าน ค าในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด คือไม่สามารถอ่านคาที่ สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กด ได้แก่ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับบริการที่โรงเรียนบ้านสระกุด ที่มีปัญหาทางการอ่าน
จานวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีกระบวนการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ดังนี้
1. จากการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย ครูก ารศึ ก ษาพิ เศษประจ าปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2563 โดยครูป ระจ า
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ ามี เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า นการอ่ า น 1 คน ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จานวน 1 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในด้านการอ่าน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กดแต่จากการทดสอบ
และสรุปผลคะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด พบว่า เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีความบกพร่องในดานการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มากที่สุ ด ผู้ วิจัยจึงสนใจเลือกเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีปัญหาในด้านการอ่านเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ เนื่องจากหากเด็กได้รับการ
ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นก็จะสามารถทาการแก้ไขในจุดที่บกพร่องได้อย่างรวดเร็ว
2. ผู้วิจัยได้ทดสอบเด็กนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดทักษะการ อ่านคาในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด จานวน 10 คา
จากผลการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่า เด็กนักเรียนมีความบกพร่องทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด ผู้วิจัยจึงเลือกเด็กทั้งสองคนมาเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการเล่านิทานประกอบภาพมาพัฒนาความสามารถทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เพื่อช่วย
ให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
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ข้อมูลตัวอย่างมีดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 เพศหญิง อายุ 11 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็ก สามารถจา
พยัญชนะและสระได้ แต่ยังมีความสับสนในคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การเล่านิทานประกอบภาพ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. หนั งสื อ นิ ท านสระเปลี่ ย นรู ป ที่ ผู้ วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้ว ย ชุดนิ ท าน 1 ชุ ด จานวนในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด 20 คาซึ่งประกอบด้วย
1.1 คาที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ กด
ได้แก่คาว่า วัด บูด โสด รอด เด็ด จุด หลุด ดีด กรวด กวาด ลด กัด ขวด โดด มด สด วาด สาด ขวด
เห็ด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านคาในมาตราตัวสะกด แม่ กด จานวน 8 แผน
3.แบบทดสอบก่อ นและหลั งการทดลองโดยก าหนดอ่ านตามค าบอก เรื่อ ง การอ่ านคาในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. การสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพสระเปลี่ยนรูป โดยมีรายละเอียดการสร้างต่อไปนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานชั้นประถมศึกษา พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ศึกษาทฤษฎีหลักการอ่านคา หลักการในการเล่านิทาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างหนังสือนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
1.4 สร้างชุดนิทานประกอบภาพคาในมาตราตัวสะกดแม่กด
2.การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สอนอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มีขั้นตอนดังนี้
2.1 กาหนดจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาในแต่ละแผนรายเอียดเกี่ยวกับการสอน
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการคา ใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ซึ่งมีขั้นตอนการสอนตามลาดับดังนี้ คือ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป และวัดและประเมินผล
2.3 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 8 แผน ได้แก่ คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
5 คา 1 แผน และ อีก 5 คา 1 แผน ตามลาดับโดยกาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินกิจกรรม และเวลาในการสอน
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนและหลั งการ
ทดลอง โดยกาหนดคาให้เขียนตามคาผู้วิจัยได้กาหนดให้คะแนนข้อที่อ่านถูกเป็น 1 คะแนน ข้อที่อ่านผิดเป็น 0
คะแนนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนการทดลอง ได้แก่
อย่างละ 20 คา โดยมีการคละคา โดยเป็นแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กด
ชนิดอ่านตามคาบอก
3.2 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด
แม่กด ข้อละ 1 คะแนน
4. นาแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่กดก่อนการทดลองและหลังการทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหาของนิทานประกอบภาพในการใช้ภาษาที่เหมาะสมใน การเล่านิทาน แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองให้ถูกต้องเหมาะสมตามคาแนะนาของ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท่านแนะนาว่าเนื้อหาของการเล่าไม่ควรจะมีความ
ยาวจนเกินไป เพื่อให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนและหลังการทดลองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านทาประเมิน
แบบความคิดเห็น
5.1 จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายถึง มีความเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้องกับประเด็นตาม
รายการประเมินที่กาหนดไว้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้ องกับประเด็นตาม
รายการประเมินที่กาหนดไว้
-1 หมายถึง มีความเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความสอดคล้องกับประเด็น
ตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
5.2 จัดทาแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น
ดังนี้
+1 หมายถึง มีความเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความสอดคล้องกับประเด็น
ตามรายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
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0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้ องกับประเด็นตาม
รายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
-1 หมายถึง มีความเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความสอดคล้องกับประเด็น
ตามรายการประเมินทีไ่ ด้กาหนดไว้
5.3 จัดทาแบบประเมินความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น โดยกาหนดเกณฑ์รายละเอียดในการบันทึกและให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึงเด็กนักเรียนสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ได้อย่างถูกต้อง
0 คะแนน หมายถึงเด็กนักเรียนไม่สามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ได้อย่างถูกต้อง
5.4 น าแบบประเมิน เสนอผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่ านพิจารณาตรวจสอบเพื่ อความถูกต้องเหมาะสม
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้
+1 หมายถึง มีความเห็นว่าแบบประเมินความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มีความ
สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
0 หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า แบบประเมิ น ความสามารถในการอ่ า นค าในมาตราตั ว สะกดแม่ กด
ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้กาหนดไว้
-1 หมายถึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า แบบประเมิ น ความสามารถในการอ่ านค าในมาตราตั ว สะกดแม่ กด
ไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้กาหนดไว้
6. น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญไปหาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of item objective
congruence : IOC) ถ้าค่าดัชนี ที่คานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ นิทาน
ประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปก่อนและหลัง
การทดลองที่ได้ตั้งไว้นั้นสอดคล้องกับเนื้อหาสามารถนาไปใช้ได้ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ นิ ทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรูปมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ
7. น าไปทดลองใช้ กั บ เด็ ก ที่ มี บ กพร่อ งทางการอ่ านค าในมาตราตั ว สะกดแม่ ก ด เป็ น ผู้ มี มี ปั ญ หา
คล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อ น
นาไปสอนกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนและหลังการทดลองไปสอนกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้
5. แบบแผนการทดลองและการดาเนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Small n Experimental
Designs ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งระยะของการทดลองไว้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
O1
ก่อนทดลอง

X
ทดลอง

O2
หลังทดลอง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
X แทนการทดลองการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
O¹ แทนการทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ก่อนการทดลองการอ่านคา
ในมาตราตัวสะกดแม่ กด โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
O² แทนการทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด หลังการทดลองการอ่านคา
ในมาตราตัวสะกดแม่ กด โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
2. ขั้นตอนการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
2.1ดาเนิ น การทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้ว ยสระเปลี่ ยนรูปก่อนการ
ทดลอง(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด จานวน 20 คา
จากนั้ น ท าการ บั น ทึก ผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการอ่ านค าในมาตราตัว สะกดแม่ กด ก่อ น
การทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ด าเนิ น การทดลองโดยใช้ ก ารเล่ า นิ ท านประกอบภาพ รวมระยะเวลาในการทดลอง
รวม 8 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 1 วัน (วัน จัน ทร์) วันละ 1 ชั่วโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
วัน
ครั้งที่
1
จันทร์
1

2

จันทร์

2

3

จันทร์

3

4

จันทร์

4

แผนการจัดการเรียนรู้
- ทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กด
ก่อนการทดลอง จานวน 20 คา
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
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5

จันทร์

5

6

จันทร์

6

7

จันทร์

7

8

จันทร์

8

- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- ทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่กด
หลังการทดลอง จานวน 20 คา
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
- แบบทดสอบความสามารถ การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด

*ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะมีการทาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด หลังการสอนเพื่อวัดความเข้าใจในการเรียนรู้ผ่านการเล่านิทานประกอบภาพ (ภาคผนวก)
2.3 เมื่ อ ด าเนิ น การสอนทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะทดสอบความสามารถ
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด หลั งการทดลอง(Posttest) ในการอ่านคาในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด จานวน 20 คา
จากนั้น ทาการบัน ทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด โดยใช้มี
วิธีการทดสอบและตรวจให้คะแนนเช่นเดียวกับการทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่
กด ก่อนการทดลอง (Pre-test) จากนั้น ทาการบั นทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด หลังการทดลอง
6. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค ะแนนสอบมาคิ ด ค่ า ร้ อ ยละและน าเสนอข้ อ มู ล ในการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
ก่อนทดลองและหลังการทดลอง และคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรูปหลังการสอน โดยใช้ตารางและแผนภูมิแท่งจากคะแนนและร้อยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาในมาตรา
ตัว สะกดแม่ กด ของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่องทางการเรีย นรู้ก่ อ นการทดลองและหลั งการทดลอง ผู้ วิจั ยได้
ดาเนินการทดลองเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล โดยการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด และ ทดสอบเรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กดก่อนการทดลอง
ระหว่ างด าเนิ น การ ทดลองและหลั งการทดลอง โดยมี ก ารเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการทดลอง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองเรื่องการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด หลังการสอนระหว่าง
ดาเนินการทดลองในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตัวอย่าง ก่อนทดลองและหลังการทดลอง
ความสามารถในการ
คะแนนก่อนการทดลอง
คะแนนหลังการทดลอง
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
อ่านคาในมาตรา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตัวสะกดแม่ กด
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
คะแนน
ร้อยละ
ตัวอย่าง
4
20
20
100
16
80
จากตาราง ที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถ ในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการทดลอง ได้ 4 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 20 และหลังการทดลอง ได้ 20
คะแนน คิดเป็ น ร้อยละ 100 ซึ่งคะแนนมีการเพิ่ มขึ้น 16 คะแนน หลั งได้รับการทดลองที่สู ง กว่าก่อนการ
ทดลองคิดเป็น ร้อยละ 80 ดังจะเห็นจากแผนภูมิ ที่ 1
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความสามารถในด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่
กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังทดลอง
ตารางที่ 4 คะแนนและร้อยละของความสามารถในด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยการด้านการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ 8
คะแนนรวม

หลังการสอน
5 คะแนน
5
4
5
4
4
5
4
5
36

ร้อยละ
100
80
100
80
80
100
80
100
90
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จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ หลังการสอนด้วยการเล่านิทานประกอบภาพชุดนิทาน จากคาที่ปรากฏตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ 1 - 8 รวมคะแนนได้ 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนในแต่ละสระที่ปรากฏตามแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากได้รับการ
สอนด้วยการเล่านิทานประกอบภาพ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ย นรู้ ด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้ Small-n Experimental Designs มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทาน
ประกอบภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยว่า หลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบ
ภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความสามารถในการคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด สูงกว่าก่อน
ทดลองหรือไม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาด้านการ
อ่านคาในมาตราตัว สะกดแม่ กด ผู้ วิจั ย ได้เลื อกตัว อย่างที่ ศึกษาเป็ น นั กเรีย นระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
รับบริการที่โรงเรียนบ้านสระกุด จานวน 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้มาโดยการ
เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ก ารคั ด กรองจากแบบคั ด กรองบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่อ ง
ทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูการศึกษาพิเศษ ผู้ที่ได้รับการอบรม
วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ปกครองพบว่าตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีปัญหาทางการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ นิทานสระเปลี่ยนรูป 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบก่อนและหลั งการทดลองเรื่องการอ่านคาในมาตราตัว สะกดแม่ กด ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นเองการ
ดาเนิ น การทดลองครั้งนี้ ใช้รูป แบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental Designs) กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 รับบริการที่โรงเรียนบ้านสระกุด จานวน 1 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองโดยมีการทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลัง
การทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้อ ยละ น าเสนอข้ อ มู ล โดยใช้ ต ารางและแผนภู มิ แ ท่ งเพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัว สะกดแม่ กด ของนั กเรียนที่ มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการทดลองโดยการเล่า นิทานประกอบภาพ พบว่าหลังการทดลองโดยใช้
การเล่ านิ ทานประกอบภาพกับ นักเรีย นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านคาในมาตรา
ตั ว สะกดแม่ กด ได้ สู งขึ้ น กว่ าก่ อ นได้ รั บ การทดลองโดยใช้ ก ารเล่ านิ ท านประกอบภาพ จากตั ว อย่ างที่ 1
พบว่าคะแนนความสามารถในอ่า นคาในมาตราตั วสะกดแม่ กดของเด็ก ที่ มีค วามบกพร่อ งทางการเรีย นรู้
ก่ อ นการทดลองของตั ว อย่ า งที่ 1 ได้ 4 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 แต่ ห ลั ง การทดลองได้ 20 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังได้รับการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 80
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังจากการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่าน
คาในมาตราตัวสะกดแม่กดหลังจากการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ได้อย่างถูกต้อง
ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนก่อนการทดลองของแผนการจัดการเรียนรู้ ของเด็กนักเรียนที่เป็นตัวอย่าง ได้ 4
คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งแยกคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด 20 คะแนน เมื่อได้รับการทดลองโดย
การเล่านิทานประกอบภาพ หลังการทดลองได้ทดสอบอีกครั้งซึ่งพบว่านักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ มีคะแนนสูงขึ้น
เป็น 20 คะแนน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด 20 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากเด็กได้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเรียนใน
แผนการจัดการเรียนรู้
ในขณะเดียวกันการสอนการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด นั้น ผู้วิจัยได้เล่านิทานซ้า ๆ ด้วยการใช้
โครงสร้างของเนื้อเรื่องและตัวละครที่มีการดาเนินเรื่องเพื่อให้ ผู้เรียนได้ฝึกซ้าย้าทวนบ่อย ๆ จากการฟังนิทาน
ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน (2545: 56) ได้กล่าวไว้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ย นรู้ ค วรสอนซ้ าและทบทวนบ่ อ ยๆ เพราะตามปกติ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการเรี ย นรู้นั้ น ต้ อ งการ
ประสบการณ์ซ้า ๆและมีจานวนครั้งของการฝึกหรือการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติทั่วไป
ชุดนิทานประกอบภาพจะประกอบด้วย 1 ชุด ซึ่งเป็นคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด จนสามารถอ่านคา
คาดังกล่าวอย่างถูกต้องได้หลังจากการเรียนรู้ด้วยการฟังนิทานประกอบภาพจบลง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัย
ของดวงใจ วรรณสังข์ (2541: 46) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการจาพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ 2 ที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยมีความสามารถ
ในการจาสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เนื่องจากนิทานเป็นสื่อนาความรู้ความเข้าใจจากผู้ถ่ายทอดสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนสามารถจาพยัญชนะไทยได้ดีขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงหทัย คาวัง (2554: 45-50) ได้ศึกษาความสามารถในการเรียงคาในประโยค
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ภาษาไทย โดยใช้การเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 28 คน พบว่า
ผลการประเมินทักษะการเรียงคาในประโยคภาษาไทยโดยการเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยรวมมีความสามารถในการเรียงคาอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 77.67
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบว่าการใช้ประสาทสัมผัสด้วยตัวเอง จะทาให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการสัมผัส
ดังนั้นผู้สอนควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวตัวหนังสือขณะที่ครูเล่านิทานเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส
ในการใช้มือหยิบจับตัวอักษรจะทาให้เด็กสามารถจดจาได้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างนิทานประกอบภาพในการสอนการอ่านคาในมาตราตัวสะกดอื่น ที่ใช้กับเด็ก
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับชั้นอื่นๆ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

..........................................................
1. นางวรินดา ทุ่มวิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านสระกุด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4

2. นางสุวรรณษา ทาบุราญ

ครูการศึกษาพิเศษ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านสระกุด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4

3. นายสังคม จันปัญญา

ครูการศึกษาพิเศษ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านสระกุด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
คาชี้แจง โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเล่านิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 8 แผน แล้วทา
เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน
+1 หมายถึง
ถ้าท่านเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้องกับประเด็น
ตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
0
หมายถึง
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
-1
หมายถึง
ถ้าท่านไม่เห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสม
แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป
วิธีการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน
สื่อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ระยะเวลาในการสอนในแต่ละแผนมีความเหมาะสม
กิจกรรมการสอนก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
แผนการเรียนรู้มีการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนาเสนอเป็นลาดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนเหมาะสม
การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่กาหนดไว้สอดคล้องเหมาะสมกับ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ระดับความเห็น
+1
0
-1
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ที่ตรวจสอบค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด

ข้อ

แผนจัดการเรียนรู้

1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี อ งค์ ป ระกอบ
ครบถ้วนเหมาะสม
2 แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกั บ ระดั บ ความสามารถของ
นักเรียน
3 ขั้น นาเข้าสู่บทเรียน สามารถกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป
4 วิธีการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นและวัย
ของผู้เรียน
5 สื่อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
กาหนดไว้
6 ระยะเวลาในการสอนในแต่ ล ะแผนมี
ความเหมาะสม
7 กิ จ กรรมการสอนก่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
8 แผนการเรียนรู้มีการกาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนาเสนอ
เป็นลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม
10 การวัดและประเมิน ผลผู้เรียนที่กาหนด
ไว้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ จุ ด ประสงค์
ที่ตั้งไว้

คนที่1
+1

คะแนนความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่2 คนที่3 IOC ผลการประเมิน
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
คาชี้แจง โปรดพิจารณาเครื่องมือการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อ พัฒนาความสามารถในการอ่านคาในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แล้วทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
+1 หมายถึง
ถ้าท่านเห็นว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้องกับประเด็น
ตามรายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
0
หมายถึง
ถ้าท่านไม่แน่ ใจว่าเครื่องมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้ องกับ
ประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
-1
หมายถึง
ถ้าท่ านไม่ เห็ น ว่าเครื่องมื อวิจัย การเล่ านิ ท านประกอบภาพมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ประเด็นประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาหนดไว้
ข้อ

รายการประเมิน

1

เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
เนื้ อ หาการเล่ า นิ ท านประกอบภาพ มี เหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ของ
นักเรียน
เนื้ อ หาการเล่ า นิ ท านประกอบภาพ สามารถเร้ า ความสนใจของ
นั ก เรี ย นได้ เหมาะสมกั บ วั ย และช่ ว ยส่ งเสริม การอ่ านค าในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด
เนื้อหาการเล่านิทานช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ได้อย่างชัดเจน
การนาเสนอขั้นตอนของการสอนเรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่
กด โดยใช้นิทานประกอบภาพเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
เนื้ อ หานิ ท านและภาพประกอบมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงกั น อย่ า ง
เหมาะสม
รูปภาพของนิทานมีสีสันและลายเส้นที่ดูแล้วเข้าใจง่ายและชัดเจน
การนาเสนอเรื่องราวในนิทานมีขนาดความยาวเหมาะสมกับวัยของนัก

2
3

4
5
6
7
8

ระดับความเห็น
+1
0
-1
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 6 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านที่ตรวจสอบค่าดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด

ข้อ

แผนจัดการเรียนรู้

1 เนื้ อ หาการเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี
ความสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก าร
เรียนรู้ที่ตั้งไว้
2 เนื้ อ หาการเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี
ความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
3 เนื้ อ หาการเล่ า นิ ท านประกอบภาพ
สามารถเร้ าความสนใจของนั ก เรี ยนได้
เหมาะสมกับวัย
4 เนื้อหาการเล่านิทานช่วยส่งเสริมความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การอ่ า นค าในมาตรา
ตัวสะกดแม่ กด ได้อย่างชัดเจน
5 การน าเสนอขั้น ตอนของการสอนเรื่อ ง
การอ่ า นค าในมาตราตั ว สะกดแม่ กด
โดยใช้นิทานประกอบภาพเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
6 เนื้ อ ห านิ ท าน และภ าพ ป ระกอ บ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
7 รูปภาพของนิทานมีสีสันและลายเส้นที่ดู
แล้วเข้าใจง่ายและชัดเจน
8 การนาเสนอเรื่องราวในนิทานมีขนาด
ความยาวเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

คนที่1
+1

คะแนนความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่2 คนที่3 IOC ผลการประเมิน
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบความสามารถในการคาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด ของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
คาชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จานวน 20 คา แล้วทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน
+1 หมายถึง
ถ้าท่านเห็ น ว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
มีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
0
หมายถึง
ถ้าท่านไม่แน่ใจแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
มีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
-1
หมายถึง
ถ้าท่านไม่เห็นว่าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
มีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
ข้อ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วัด
บูด
โสด
รอด
เด็ด
จุด
หลุด
ดีด
กรวด
กวาด
ลด
กัด
ขวด
โดด
มด
สด
วาด

ระดับความเห็น
+1
0
-1
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18
19
20

สาด
ขวด
เห็ด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 7 แสดงคะแนนที่ ได้ จ ากความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ าน ที่ ต รวจสอบค่าดั ช นี ค วาม
เที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด ของนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 20 คา

ข้อ

แผนจัดการเรียนรู้

คนที่1

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

วัด
บูด
โสด
รอด
เด็ด
จุด
หลุด
ดีด
กรวด
กวาด
ลด
กัด
ขวด
โดด
มด
สด
วาด
สาด
ขวด
เห็ด

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่2 คนที่3 IOC ผลการประเมิน
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้
+1
+1
1.00
ใช้ได้

ภาคผนวก ข
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
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แบบทดสอบก่อนการทดลอง
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. วัด

2. บูด

3. โสด

4. รอด

5. เด็ด

6. จุด

7. หลุด

8. ดีด

9. กรวด

10. กวาด

11. ลด

12. กัด

13. ขวด

14. โดด

15. มด

16. สด

17. วาด

18. สาด

19. ขวด

20. เห็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. วัด
2. บูด
3. โสด
4. รอด
5. เด็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. จุด
2. หลุด
3. ดีด
4. กรวด
5. กวาด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. ลด
2. กัด
3. ขวด
4. โดด
5. มด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. สด
2. วาด
3. สาด
4. ขวด
5. เห็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. วัด
2. บูด
3. โสด
4. รอด
5. เด็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. จุด
2. หลุด
3. ดีด
4. กรวด
5. กวาด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. ลด
2. กัด
3. ขวด
4. โดด
5. มด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. สด
2. วาด
3. สาด
4. ขวด
5. เห็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................
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แบบทดสอบหลังการทดลอง
เรื่อง การอ่านสะกดคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
คาสั่ง ให้นักเรียนอ่านทีละคาที่กาหนดตามลาดับให้ถูกต้อง
หมายเหตุ ครูผู้สอนทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องเพื่อบันทึกว่าคาที่กาหนดอ่านถูกต้องหรือไม่
1. วัด

2. บูด

3. โสด

4. รอด

5. เด็ด

6. จุด

7. หลุด

8. ดีด

9. กรวด

10. กวาด

11. ลด

12. กัด

13. ขวด

14. โดด

15. มด

16. สด

17. วาด

18. สาด

19. ขวด

20. เห็ด

รวมคะแนนที่ได้.........................คะแนน
ผู้บันทึก................................................
วันที่บันทึก..........................................

ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ทดลอง
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
............................................................................................................................................................ ...................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น วัด บูด โสด รอด เด็ด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น วัด บูด โสด รอด เด็ด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ วัด บูด โสด รอด เด็ด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา วัด บูด โสด รอด เด็ด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น ลด กัด ขวด โดด มด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น ลด กัด ขวด โดด มด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ ลด กัด ขวด โดด มด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา ลด กัด ขวด โดด มด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น สด วาด สาด ขวด เห็ด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น สด วาด สาด ขวด เห็ด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ สด วาด สาด ขวด เห็ด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา สด วาด สาด ขวด เห็ด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
...............................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น วัด บูด โสด รอด เด็ด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น วัด บูด โสด รอด เด็ด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ วัด บูด โสด รอด เด็ด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา วัด บูด โสด รอด เด็ด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 7 กันยายน 2564
...............................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา จุด หลุด ดีด กรวด กวาด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 14 กันยายน 2564
.................................................................................................................................................................... ...........
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น ลด กัด ขวด โดด มด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น ลด กัด ขวด โดด มด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ ลด กัด ขวด โดด มด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา ลด กัด ขวด โดด มด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
เวลา 60 นาที
โรงเรียนบ้านสระกุด
วันที่ 21 กันยายน 2564
........................................................................................................................................ .......................................
สาระสาคัญ
แม่กด คือ พยางค์หรือคาที่มีเสียง ด เป็นตัวสะกดหรือเสียงพยัญชนะท้ายสะกด คาในมาตราตัวสะกด
แม่ กด เช่น สด วาด สาด ขวด เห็ด
สาระการเรียนรู้
การอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น สด วาด สาด ขวด เห็ด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ อ่านคาที่กาหนดให้ ซึ่งประกอบด้วยคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน และเปิดเพลงฝนตกเทลงมา พร้อมนาเต้นประกอบเพลงตามจังหวะ
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา พร้อมให้นักเรียนอ่าน
ขั้นสอน
1. ครูนาหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่องนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด มาให้นักเรียนดูในชั้นเรียน
พร้อมทั้งเล่าเรื่องในหนังสือนิทานให้นักเรียนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่อง โดยในนิทานจะแสดงถึงคาใน
มาตราตัวสะกดแม่ กด ทีละคาทั้ง 5 คา ได้แก่ สด วาด สาด ขวด เห็ด
2. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา และให้นักเรียนลองอ่าน
ขั้นสรุป
1. ครูหยิบบัตรคาขึ้นมา 5 บัตรคา และอ่านให้นักเรียนฟังอีก 1 รอบ และรอบต่อไปให้นักเรียนลอง
อ่าน
การวัดและประเมินผล
ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังสอน เรื่องการอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
จานวน 5 คา สด วาด สาด ขวด เห็ด
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สื่อการเรียนการสอน
1. หนังสือนิทาน คาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
2. เพลงฝนตกเทลงมา
3. บัตรคา
4. แบบทดสอบหลังการสอน
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
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ตัวอย่างนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
หน้าที่ 1
เนื้อเรื่อง : ณ อาณาจักรมดอันอุดมสมบูรณ์ มีมดงานตัวหนึ่ง เป็นมดชายหนุ่มที่โสดและหล่อเหล่าเป็นที่ต้องตา
ต้องใจกับมดสาวๆ ภายในอาณาจักร
หน้าที่ 2
เนื้อเรื่อง : วันหนึ่งเจ้ามดน้อย ได้เดินออกไปหาอาหารตามปกติ และเจ้ามดน้อยได้เดินออกนอกเส้นทางหลุด
เข้าไปในหมู่บ้านของมนุษย์ เจ้ามดไปหยุดตรงจุดหน้าวัดแห่งหนึ่ง ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ใหญ่โต อุดมไปด้วย
ผลไม้สด ผักสด และเห็ด
หน้าที่ 3
เนื้อเรื่อง : ทันใดนั้น ! เจ้ามดก็ได้ตกตะลึง กับสัตว์ประหลาด ที่มีนามว่า มนุษย์ กาลังเดินตรงมาที่ มัน เพื่อจะ
กวาดพื้นวัด ที่มีเศษใบไม้แห้ง ก้อนกรวด ข้าวบูด และขวดเปล่าทีวางอยู่บนพื้น ระเกะระกะ
หน้าที่ 4
เนื้อเรื่อง : เจ้ามดตกใจ ! จึงกระโดด เข้ากัดที่ขาของมนุษย์ มนุ ษย์เห็นว่ามีมดมากัดจึงใช้มือดีด เจ้ามดน้อย
ของจากขา
หน้าที่ 5
เนื้อเรื่อง : ทันใดนั้น ฝนได้ตกลงมาอย่างแรง ทาให้เจ้ามดรีบหนีเอาชีวิตรอด จากมนุษย์และฝนที่กาลังตกหนัก
หน้าที่ 6
เนื้อเรื่อง : เจ้ามด รีบวิ่ง ไปเด็ดใบไม้มากันฝนสาดใส่ตนเองและหาที่หลบภัย แต่ที่เจ้ามดไปหลบนั้นเป็นบ่อน้าที่
ไม่ไหล ทาให้เจ้ามดน้อยติดอยู่กลางบ่อเพื่อรอน้าลดหลังฝนหยุดตก
หน้าที่ 7
เนื้อเรื่อง : หลังจากที่ฝนหยุดตก น้าลดลงไป เจ้ามดได้กลับที่อาณาจักร กลับมาเล่าและวาดภาพที่ไปเจอมนุษย์
มาให้เพื่อนมดดู ว่าฉันจะไม่ออกนอกเส้นทางอีก !
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรเดินตามทางที่คนก่อนหน้าที่นาไว้ให้ อาจจะเฉไปบ้างแต่ก็ควรอยู่ในเส้นทาง
เดิมมิฉะนั้นก็จะเป็นอย่างมดหนุ่มตัวนี้
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ตัวอย่างนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด

หน้าปก

หน้าที่ 1
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ตัวอย่างนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด
หน้าที่ 2

หน้าที่ 3
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หน้าที่ 4
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หน้าที่ 5
ตัวอย่างนิทานคาในมาตราตัวสะกดแม่ กด

หน้าที่ 6

หน้าที่ 7
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ประวัติผวู้ ิจัย

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2560-2562

พ.ศ. 2562-2563

นายพงษ์ธร
บ้งจ่า
บ้านเลขที่ 200 ซอยอาลาดิน ถนนพหลโยธิน 30 แขวงจันทนเกษม
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสระกุด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาไทย – สังคมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาเร็จการอบรมหลักสูตร การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาเร็จการอบรม หลักสูตร การสอนแบบ Montessori อายุ 0-3 ปี
สมาคมมอนเตสเซอรี่แห่งประเทศไทย
สาเร็จหลักสูตร ฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พนักงานราชการ ศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเด็กป่วยตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดปทุมธานี
ครูผู้ช่วย โรงเรียนประชาบารุง
สังกัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

