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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องด้วยด าเนินการ
วิจัย พัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแบบวินิจฉัยการอ่านค า ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบ
ประเมินทักษะ การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษและขั้นตอนท่ี 3 สร้างชุดเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ค าศัพท์ภ าษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยการอ่านค า ศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 เลือกมาโดยวิธีการสุ่ ม
แบบแบ่งชั้น โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ขนาด ตามจ านวนนักเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก สุ่มมา 15% ของโรงเรียน    แต่ละขนาดได้ 6 โรงเรียนจากทั้งหมด 38 
โรงเรียน ได้จ านวนนักเรียนรวมท้ังหมด 853 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษและการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ที่มีภาวะการอ่าน
บกพร่องในวิชาภาษาอังกฤษ ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นจ านวน 12 
คนของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลือกมาโดยใช้วิธีเจาะจง เครื่องมือ        ที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้มี 3 ชนิด คือแบบวินิจฉัยการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง แบบประเมินทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และชุด
เสริมสร้างทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐานพิสัยควอไทล์ The 
Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed - Rank 
Test 
 ผลการศึกษา 
 1. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนัก เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องมีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบวินิจฉัย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ทั้งฉบับอยู่ที่ .92 และแบบวินิจฉัย
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งฉบับอยู่ที่ .90 และเม่ือน าคะแนนจุดตัดโดยวิธีแองกอฟ 
มีค่าคะแนนจุดตัดใกล้เคียง ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ทุกชุดของแบบวินิจฉัย (2) แบบ



ประเมินทักษะการอ่านค าศัพท์ ภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ที่ 0.70 ถึง 0.86 มีค่าความ
ยากง่ ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.82   มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.80 (3) 
ความสามารถทางก ารเรียนรู้การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าความสามารถในการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .50 
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษา 
อังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องหลังการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE DEVELOPMENT OF A MODEL FOR PROMOTING ENGLISH WORD READING 
SKILL FOR DYSLEXIC STUDENTS IN GRADE 2 AND 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

SIRIPARN   SRIWANYONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the  
Doctor of Education Degree in Special Education 

at Srinakharinwirot University 
May 2009 



Siriparn  Sriwanyoung. (2008). The Development of a Model for Promoting English Word 
 Reading Skill for Dyslexic Students in Grade 2 and 3.   Dissertation, Ed.D. 
 (Special Education). Bangkok : Graduate School Srinakharinwirot University. 
 Advisor Committee : Prof.Dr.Padoong  Arayavinyoo, Prof.Sriya  Niyomthum, 
 Assist.Prof.Dr. Paitoon  Pothisarn. 
 

 The main purpose of this research was to develop a model for promoting 
English word reading skill for dyslexic students in grade 2 and 3.  The research was 
conducted into three phases.  The first phase was to develop an construction instrument 
for identifying to identify dyslexic students who demonstrated difficulty in reading English 
in grade 2 and 3. The second phase was to develop an instrument for to assessing 
English word reading skill. The final phase was the development of intervention 
packages for promoting English word reading skill. Eight hundred and fifty-three 
students in grade 2 and 3 from the schools of Bangkok Education Service Area 1 
served as the subjects in the first phase and enrolled in the second semester of 2006 
academic year.  The schools of the subjects were obtained from multistage sampling 
method resulting in a classification of big, middle and small sized schools.  Fifteen 
percent of the schools were randomly sampled from each school size resulting in 6 
schools from 38 schools. Twelve dyslexic students in grade 2 and 3 of Wat 
Weitawanthamawad School served as the subjects in the final phase and were enrolled 
in the second semester of 2007 academic year.  They were selected by purposive 
sampling.  The data were analyzed by using Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks 
Test, The Sign Test for Median : One Sample, Median and Quartile range.  
 The result of research revealed that :  
 1.  The reliability of the screening device for grade 2 was .92 and for grade 3 
was .90. The cut off points for the screening device obtained by Angoff method agreed 
with the 10th percentile ranks for each subtest. 
 2.  The reliability of the assessment instrumentation ranged from 0.70 to 0.86. 
The item difficulty was between 0.33 to 0.80. The test discrimination was between 0.22 
to 0.80. 
 3.  The students achieved higher scores in English wording word reading skill 
at the 0.05 statistical significance. 
 4.  The effectiveness of the model revealed that the students showed excellent  
performance level after the completion of learning sessions. 
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ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิรผิล  เป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่า พร้อมทั้งให้
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บูชาพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือให้
ผู้วิจัยประสบ ความส าเร็จในการศึกษา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เปนกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น ลักษณะเฉพาะของ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  คือ  ผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถใชภาษาเปน
เครื่องมือในการติดตอ สื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู
ประกอบอาชีพหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราววัฒนธรรม
หลากหลายของสังคมโลก สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปยังสังคมโลกไดอยาง
สรางสรรค  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. 2544) การเรียนรูทางภาษามุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยการพัฒนาทักษะการฟง พูด อานและเขียน ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539  (กรมวิชาการ. 2539) 

 ทักษะการอานเปนอีกทักษะหนึ่งที่จําเปนและสําคัญมากที่สุด  โดยเฉพาะสําหรับผูเรียน
ในประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทั้งนี้เพราะผูเรียนมีโอกาสใชทักษะการฟง 
การพูดและการเขียนนอยกวาการอาน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห. 2532: 83) อีกทั้งยังเปนทักษะที่คงอยู
กับผูเรียนนานที่สุดและมีโอกาสไดใชมากที่สุดหลังจบการศึกษาแลว (Allen; & Vallette. 1979: 
249)  หรืออาจถือวาเปนทักษะเดียวที่อยูกับผูเรียนไปตลอดชีวิต  ในขณะที่ทักษะอ่ืนมีโอกาสใช
นอยและอาจลืมไปในที่สุด (Finocchiaro; & Brumfit. 1983: 143)  ความสําเร็จในชีวิตการเรียน  
การศึกษาและการประกอบอาชีพหลายอยางขึ้นอยูกับการอานเปนองคประกอบสําคัญยิ่ง  ถาคิด
ใหละเอียดลึกซึ้งแลวจะเห็นไดวาชีวิตคนเรานั้นแทบทุกอาชีพและระดับชั้น ไมอาจหลีกเลี่ยงการอาน
ไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจะใชชีวิตสวนใหญเพ่ือการอาน  ทั้งน้ีเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ในชีวิตการเรียนการศึกษาของเขาเหลานั้น  การอานที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ความสําเร็จในชีวิต ในยุคขอมูลขาวสารของโลกปจจุบันซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลววาไมมีทักษะใด
ที ่จะสําคัญมากไปกวาทักษะทางการอาน บางคนถึงกับปกใจเชื่อเอาเลยวา  คนที่มีขีด
ความสามารถในการอานต่ํา  อาจจะตองพบกับความลมเหลวในชีวิตการทํางานหรอืการศกึษาเลา
เรียนอยางไมอาจหลีกเสี่ยงได  สวนคนที่มีความสามารถในการอานสูงเทานั้นที่จะพบกับ
ความสําเร็จกาวหนาเหมือนคนอ่ืนๆ  นักจิตวิทยาอเมริกันทานหนึ่งไดสรุปรายงานและเปดเผย
ขอเท็จจริงบางอยาง  ซ่ึงเกี่ยวกับผลการศึกษาคนควาไววา  นักธุรกิจชาวอเมริกันที่ประสบ 
ความสําเร็จน้ัน สวนมากมักจะเปนนักอานที่มีประสิทธิภาพสูง  ในขณะที่กลุมคนบางคนบาง
ประเภท  เชน พวกเรรอน จับจดไมชอบทําการทํางาน มักจะเปนพวกที่มีความสามารถในการ
อานต่ํามากหรือ ไมมีเลย  แตความจริงปรากฏวา เม่ือไดนําบุคคลเหลานี้มาทําการทดสอบ
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บางอยางแลว  กลับพบวา  มิใชคนไรสติปญญาหรือฉลาดนอยไปหวาคนอื่นเลย (ขจร          
สุขรังสรรค. 2532: 249)  การอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยที่จะชวยใหเกิด
ความรู  ความคิดเห็นเทาทันความเปนไปในสังคม และความสามารถเลือกรับขาวสารที่เปน
ประโยชนมากที่สุดในยุคปจจุบันที่ประกอบดวยขอมูลขาวสารที่ผานสื่อตางๆ มากมายและ
หลากหลาย ดวยเหตุน้ี การอานจึงเปนทักษะเปาหมายที่สําคัญและจําเปนในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มุงฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะในการอานที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหผูเรียนไดใชการ
อานเปนเครื่องมือสําคัญอันนําไปสูความรูทั้งปวง   
 นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูซ่ึงเปนนักเรียนที่มีสติปญญา ในระดับปกติหรือสูงกวา
ปกติ  แตมีปญหาการเรียนรูในเรื่องการจัดกระทํากับขอมูลอันเกิดจากปญหาของสมองหรือ
ระบบประสาทสวนกลางในลักษณะที่เปนอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการที่จะจัดการกับ
ขอมูล เก็บขอมูลไวในความทรงจําหรือดึงขอมูลออกมาใชหรือนําออกมาผลิตเปนผลงานใหม 
สาเหตุดังกลาวทําใหนักเรียนมีความบกพรองทางการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การพูด  
การฟง  ทักษะตางๆในสังคม  ซ่ึงทําใหนักเรียนไมสามารถที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี 
และในปญหาตางๆ เหลานี้พบวา ปญหาทางดานการอานเปนประเภทของความบกพรอง
ทางการเรียนรูที่พบบอยที่สุดประมาณรอยละ  80  รองลงมาคือปญหาดานการเขียน  และ
ปญหาดานคณิตศาสตร  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต. 2544: 4) รายงานวามีนักเรียนจํานวนรอยละ 90 ที่มี
ปญหาความบกพรองทางการเรียนรู โดยเฉพาะทางดานการอาน ในประเทศไทยมีการวิจัย
เกี่ยวกับจํานวนนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู ไดแก การศึกษาของ ผดุง อารยะวิญู  
(2544: 7) พบวา นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูมีจํานวนสูงสุดคือรอยละ 5 ของจํานวน
ประชากรในวัยเรียนโดยในปการศึกษา 2542 มีนักเรียนที ่อยู ในระดับประถมศึกษาราว  
7,000,000 คน เปนนักเรียนที่ตองการบริการทางการศึกษาพิเศษราว 700,000  เปนนักเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูราว 350,000 คน การศึกษาวิจัย ของกวี สุวรรณกิจ; และคณะ (2542 :  44) 
ไดสํารวจนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 1,057 คน จากโรงเรียน 6 แหงในกรุงเทพมหานคร  พบ
นักเรียนที่มีปญหาทางการศึกษาโดยรวมสูงถึงรอยละ 21.76 โดยมีนักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียนรูประมาณรอยละ 6 และในปคริสตศักราช 1987 คณะกรรมการรวมระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับความบกพรองในการเรียนรู  (The interagency committee on learning 
disabilities) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดสรุปคาประมาณของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูวามีประมาณถึงรอยละ 5 - 10 (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2544: 7) U.S. Department of 
Education. 2002 กลาววาในระหวางปการศึกษา 2000 - 2001  มีเด็กอายุ 6 - 21 ป เกือบ 2.9 
ลานคน  เปนเด็กที่ตองไดรับบริการศึกษาพิเศษประเภทมีปญหาทางการเรียนรู (Learning 
Disabilities) ซ่ึงนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูเหลานี้หากไมไดรับบริการทางการศึกษาพิเศษที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียนแตละคนแลว นักเรียนเหลานี้ก็ยอมไม
สามารถที่จะพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ   
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 บุคคลในหลากหลายอาชีพและองคกรตางใหความสําคัญกับการอาน สนใจที่จะพัฒนา
คนในสังคมของตนใหมีความสามารถอานออกเขียนได เพ่ือมุงใหเขาเหลานั้นมีความสามารถ
มากพอที่ จะเลือกเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองจากการอาน แตในขณะเดียวกัน ยังมีบุคคลอีก
กลุมหนึ่งที่มี  ความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน  ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมในขณะอานให
เราสังเกตเห็นไดดังน้ี  ขมวดคิ้ว  น่ิวหนาเวลาอาน อานหลงบรรทัด อานสลับคํา อานสลับตัวอักษร 
อานซ้ํา อานถอยหลัง จับใจความเรื่องที่อานหรือลําดับเร่ืองที่อานไมได เลาเรื่องที่อานไมได    
(ศรียา นิยมธรรม. 2541: 42)  อานชา อานตะกุกตะกัก อานคําไมถูกตอง อานขามคํา อานเพิ่ม 
อานคําอ่ืนแทนหรืออานกลับหลัง  ทําใหขาดความเขาใจในเนื้อหาที่อาน ซ่ึงเปนสาเหตุใหประสบ
กับปญหายุงยากในการเรียน ถึงแมผู เรียนที ่มีความบกพรองทางการเรียนรู เหลานี ้จะมี
สติปญญาเหมือนผูเรียนปกติอื่นๆ ก็ตาม แตผูเรียนก็ไมสามารถที่จะเรียนวิชาบางวิชาได หรือ
อาจเรียนชากวาเพื่อนหลายป หรือทําคะแนนได ต่ํากวาระดับที่เราคาดหวังไวเปนอันมาก  
เน่ืองจากจากขาดความสามารถในการอาน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536: 90) ดวยเหตุน้ี 
การอานจึงเปนปญหาสําคัญที่สุดของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูและเปนปญหาและ
สาเหตุหลักของความลมเหลวในโรงเรียน  ซ่ึงจะนําไปสูการประพฤติผิด ความกังวล  ขาดแรงจูงใจ 
ขาดความเคารพและความเชื่อม่ันในตนเอง (Mercer. 1992: 495)  แตถาผูเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูดานการอานเหลานี้  ไดรับการชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีที่
เหมาะสม  จะทําใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือประสบความสําเร็จสูงสุด
ในชีวิต  เฉกเชนเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกหลายทาน  เชน เนลสัน รอกกี้เฟลเลอร รอง
ประธานิบดีของสหรัฐอเมริกาที่มีปญหาการอานอยางรุนแรงหรือวูดโรว วิลสัน ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา เขาอานหนังสือไมออกจนกระทั่งอายุ 11 ขวบ  จึงเริ่มเรียนอานได  (ศรียา นิยม
ธรรม.  2542: 41)  

 ลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  ซ่ึงมีขอบกพรองในการรับรู
และประมวลขอมูลดังกลาวแลวขางตัน  ยังรวมถึงการใชประสาทสัมผัสเพื่อจําแนก  จําและแปล
ความหมาย ซ่ึงผดุง  อารยะวิญู (2542: 128)  ไดกลาวไววาการสอนนักเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียนรูน้ันควรเนนการสอนดานการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสที่สําคัญไดแก  การมองเห็น  
การฟง  และการสัมผัส  การรับรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการเรียนรูเปนอยางมาก  หาก
ปราศจาการรับรูแลวมนุษยไมสามารถเรียนรูไดเน่ืองจากการรับรูทั้ง  3  ดานมีความสําคัญตอ
การเรียนรูน่ันเอง  จากลักษณะของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  ทําใหมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  พยายามหาวิธีการตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรู ซ่ึงไมมีวิธีการสอนเพียงวิธีเดียวที่
สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิผลกับนักเรียนทุกคน  (ศรียา  นิยมธรรม. 2541:  54)  ดังนั้นการ
สอนนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูจําเปนตองมีวิธีการสอนหลายรูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความแตกตางของแตละคน การสอนโดยการใชชุดการสอนเปนวิธีหน่ึงที่มี    
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การใชสื่อในรูปแบบตางๆ ตามวิธีการสรางของผูสอน  ซ่ึงสรางใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
การเรียนการสอนในเรื่องตางๆ  ซ่ึงชุดการสอนนี้เปนสื่อที่ชวยเสริมสรางการรับรูของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากปญหาความยุงยากในการเรียนภาษาอังกฤษที่สงผลกระทบตอการเรียนรูดานการ
อาน  ทําใหนักการศึกษาตางใหความสนใจศึกษาพัฒนารูปแบบการสอนอาน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการในการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ดวยการคิดคนทดลองวิธีการสอนอาน
ที่หลากหลายไวเปนแนวทางเลือกใหกับผูสอน ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาของผูเรียนได  อาทิ  วิธีการสอนอานเปนคํา  (Sight Word Approach)  วิธีสอนแบบ    
โฟนิกส  (Phonics Approach)  วิธีสอนอานเบื้องตน  (Basal Reading Approach)  วิธีสอนของ
เฟอรนาลด  (The Fernald Method)  หรือวิธีสอนแบบ กิลลิงแฮม  (The Gillingham Method)  
เปนตน การสอนอานเพียงวิธีเดียวไมสามารถทําใหผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการอาน
ได บางครั้งตองสับเปลี่ยน ผสมผสานหรือเลือกใชวิธีที่แตกตางกันเพ่ือใหเหมาะสมกับความ
ตองการของแตละคน  ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการอาน  ความสําคัญจึงขึ้นอยูกับผูสอนที่
ตัดสินใจเลือกวิธีสอนและนําวิธีที่เลือกใชในปฏิบัติ 
 ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการอานโดยประธานาธิปดี 
จอรจ ดับเบิลยู บุช ไดเสนอแผนปฏิรูปการศึกษาเรียกวา  No Child Left Behind Act ในป
คริสตศักราช 2001 โดยการปรับปรุงการรูหนังสือดวยการกําหนดใหการอานเปนความสําคัญ
อันดับแรก  สาระสําคัญคือ  มุงเนนการอานในชั้นปแรกๆ ของการศึกษาโดยมลรัฐที่จัดทํา
โครงการอานจากระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่มีเน้ือหาครอบคลุมทุกดาน  โดย
ยึดผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรมีสิทธิไดรับเงินโครงการอุดหนุนภายใตโครงการที่ชื่อวา การอาน
เปนความสําคัญอันดับแรกและคณะกรรมการการอานแหงชาติของประเทศหรัฐอเมริกา  (The 
National Reading Panel, NRP)  ไดเสนอรายงานในปคริตศักราช  2002  จากการศึกษาเชิง
อภิมาณ  เพื่อตอบสนองตอความตองการเรงดวนของผูปกครอง ครู และผูวางแผนนโยบาย
การศึกษาเพื่อศึกษาทักษะที่สําคัญและวิธีในการสอนอาน  โดยเนนการอานในชวงอนุบาลจนถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การวิจัยพบวาการอานนั้นตองประกอบดวยทักษะที่สําคัญ  5 ประการ 
คือ ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง (Phonemic Awareness) การสอนโดยวิธีโฟนิกส 
(Phonics) การอานคลอง (Fluent Reading)  การรูจักคําศัพท (Vocabulary) และการอานเพื่อ
การเขาใจ (Reading Comprehension) โดยเนนวาการสอนทักษะการอานที่เปนระบบจะให
ผลสัมฤทธิ์ในการอานไดมากกวาการสอนอานที่ไมเปนระบบ  
 นักการศึกษาไดศึกษาวิธีการสอนอานแกนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษไวหลายวิธี 
เชน  คารไนน; และคณะ ไดเสนอวิธีการสอนอานโดยวิธีตรง (Direct Instruction Approach) ใน
ปคริสตศักราช  2006  ซ่ึงวิธีดังกลาวพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอเรกอน  เปนวิธีที่ใชใน
การสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง  (Carnine; et. al. 2006) สวนฟตเจอรัลด  
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ไดกลาวถึง  วิธีการสอนอานแกนักเรียนที่ พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ซ่ึงเปนวิธีที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  โดยยึดผลการวิจัยที่ทํา
กับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  ซ่ึงอาจจะตองมีการดัดแปลงใหเหมาะสม 
(Fitzgerald. 1995)  นอกจากนี้  คลิงเนอร; และคณะ ไดสรุปถึงวิธีการสอนอานแกนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศวาสอนนักเรียนใหมีความสามารถในการตระหนักและ
รับรูหนวยเสียงรวมกับกิจกรรมการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษรวมดวย การสอนอานคําศัพท
เพ่ือชวยเสริมการอานเพื่อความเขาใจ  การสอน กลยุทธในการอานจับใจความ  การสงเสริม
ความสามารถในการอานออกเขียนได  ทั้งนี้โดยสอนเปนภาษาแมของนักเรียนหรือสอนเปน
ภาษาอังกฤษก็ได  (Klinger; et.al. 2006) 
 จากการศึกษาของกันนและคณะ (Gunn; et al. 2000) ไดศึกษาการสอนอานแก
นักเรียนตางชาติที่มีภาวะการอานบกพรอง การศึกษาเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  สามารถพัฒนาความสามารถในการอานคํา  มีความคลอง
ในการอานเพิ่มขึ้น  และมีความเขาใจในการอานนั้น  เม่ือไดรับการสอนอานโดยเนนที่การสอน
ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงการสอนโดยอานโดยวิธี โฟนิกส การสอนการสะกดคํา การ
สอนอานใหคลองและการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยสอนอยางเปนระบบและแจมแจง การประสบ
ความสําเร็จในดานนี้มีความสัมพันธอยางสูงกับความสามารถในการตระหนักและรับรูเสียง 
(Phonological Awareness)  ซ่ึงหมายถึง การที่นักเรียนรับรูวาคําพูดประกอบการเรียงตัว
ของหนวยเสียงตางๆ ซึ่งเปนความสามารถที่ไมเกี่ยวของกับการอานตัวอักษร เด็กจําเปนตอง
ไดรับการฝกหัดเพื่อใหตระหนักและรับรูถึงหนวยเสียงในคําพูดเนื่องจากความสามารถนี้ชวยสงเสริม
การอานใหงายขึ้น  ถาเด็กไมมีความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงแลว เด็กจะไม
สามารถบงบอกและแยกความแตกตางของเสียงตางๆ ในภาษาพูดซึ่งเปนความสามารถที่จําเปน
ลําดับแรกของการอานที่เรียนโดยวิธีโฟนิกส  ความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปน
ตัวพยากรณความสําเร็จในการอานที่ดีกวาการวัดสติปญญาจํานวนคําศัพทหรือความสามารถใน
การฟง เพ่ือความเขาใจและการที่นักเรียนไมมีความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
เปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดภาวะการอานบกพรอง ความสามารถในการตระหนัก
และรับรูหนวยเสียงนั้น พัฒนาไดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางภาษาและการฟงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว ในโรงเรียนอนุบาล  เด็กเหลานี้ไมจําเปนตองมีการสอนการเรียนรูความสามารถนี้  ถา
ผูปกครองอานหนังสือ  ทองกลอนหรือรองเพลงใหเด็กฟง  หรือสอนการสะกดคําหรือการเขียนให 
แกเด็ก แตในขณะเดียวกันมีเด็กบางคนที่ไมมีโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียง ในสภาพแวดลอมตางๆ และจึงมีความจําเปนตองไดรับการสอน
ความสามารถนี้โดยตรง  (Nicholson. 1999; Pressley. 1998)  จากความสามารถที่กลาวมา
ขางตนน้ี  ความสามารถในการแยกหนวยเสียงและความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามา
รวมกันเปนตัวพยากรณที่สําคัญในการการทํานายความกาวหนาในความสามารของการอาน  
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และมีความสัมพันธกับกระบวนการถอดรหัสของคํา (McGuiness. 1998) และมีการศึกษาอีก
มากมายที่แสดงใหเห็นวาการสอนนักเรียนใหมีความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง  
มีผลกระทบตอทักษะการอาน  โดยการสอนความสามารถนี้จําเปนตองสอนควบคูกับการสอน
นักเรียนใหเรียนรูความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร  ซ่ึงเรียกวาการสอนอานแบบวิธี     
โฟนิกส  
 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส (Phonics) เปนการสอนใหนักเรียนรูจักความสัมพันธ
ระหวางตัวอักษรในภาษาเขียนและหนวยเสียงในภาษาพูด ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจ
วาการอานเกิดจากความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางตัวอักษรและเสียงพูด จนทําใหนักเรียน
อานคําตางๆ ไดอยางถูกตอง การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สุด ที่จะชวย
นักเรียนใหเปนนักอาน ที่มีประสิทธิภาพ (Ruvin. 2000; Strikland. 1998)  และเปนขั้นตอนแรก
ที่สําคัญในการเรียนการอานและการเขียน กลวิธีนี้ยังสามารถนําไปใชในการอานคํายากหรือ   
คําที่ไมคุนเคย  ความสามารถในการอานคํานั้น  นักเรียนตองมีความสามารถ  4  ประการไดแก  
(1) ความสามารถในการอานวิเคราะหคําเปนหนวยเสียง (2) ความสามารถในการเขาใจวาหนวย
เสียงสามารถเกิดในตําแหนงตางๆ ของคํา (3) ความสามารถในการรูวาตัวอักษรใดแทนหนวย
เสียงใด และ (4) ความสามารถในการรับรูวาตัวอักษร  และหนวยเสียงมีความสัมพันธอยาง
สมํ่าเสมอไมทุกกรณี  (Carnine;  et al. 2006)  การที่นักเรียนจะเปนผูอานที่ดีไดน้ัน  นักเรียน
ตองเรียนรูความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรหรือกลุมของตัวอักษรและตองใชความรูใน
การอานคํา  ดังนั้นนักเรียนจึงจําเปนตองใชความรูทางโฟนิกสแปลงเปนทักษะในการอานใหมี
ประสิทธิภาพ คือ การมีทักษะการอานโดยวิธีโฟนิกส มีนักเรียนหลายคนที่มีปญหาทางการ
เรียนรูและมีความรูความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร  แตไมสามารถใชความรูน้ีอยางเปน
ระบบในการถอดรหัสคําที่ไมคุนเคย ความรูในการอานโดยวิธีโฟนิกส มิใชเพียงแคการรูวา
ตัวอักษรใชแทนหนวยเสียงตางๆ แตยังรวมถึงความสามารถในการเขาใจวาเสียงบางเสียงตองใช
กลุมของตัวอักษรแทนเสียงเหลานั้น  เชน sh, ch, tion, squ เปนตน เม่ือนักเรียนเขาใจ
หลักเกณฑในการอานโดยวิธีโฟนิกสแลว นักเรียนจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการถอดรหัส
คําในภาษาอังกฤษ (Dombeg. 1999)  
 ทักษะในการอานโดยวิธีโฟนิกสเปนองคประกอบสําคัญในการเพิ่มทักษะในการอาน  
และจําเปนตองสอนอยางละเอียด ในบริบทที่มีความหมายและบูรณาการในวิชาการอานและการ
เขียน  ซ่ึงสตาล (Stahl. 1998)  ไดเสนอหลักการสอนไว 7 ประการ ไดแก (1) ควรสอนในวัยเด็ก
ใหเร็วที่สุด (2) เม่ือสรางความตระหนักในการอานตัวอักษรใหแกเด็ก (3) ตองสอนจากพื้นฐาน
ของความตระหนัก และรับรูหนวยเสียง (4)  สอนตรงและแจมแจง  (5) บูรณาการเขากับวิชา 
การอาน (6)  เนนการสอนเพื่อใชในการอานคําไมใชทองจํากฎเกณฑตางๆ และ (7) มุงสอน
เพ่ือใหเกิดความคลองในการอาน  และการอานเพื่อความเขาใจ โดยนักเรียนสามารถรูจักคํา
ทันทีที่มองเห็น 
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 เม่ือพิจารณาจากสภาพปญหาและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแกนักเรียนที่มีภาวะการ
อานบกพรองจึงควรไดศึกษาและทดลองสอนอานภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอนอานโดยใชประสาท
สัมผัส 3  ดาน รวมกับการสอนแบบวิธีโฟนิกสมาพัฒนาเปนรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษขึ้น แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมเปาหมายชั้นประถมศึกษาปที่  
2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนแนวทางในการสอนอานภาษอังกฤษสําหรับ
ผูสอนที่สอนผูเรียนที่มีภาวะ การอานบกพรองตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง ดังน้ี 
  1.1 สรางแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
  1.2 สรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1.3  สรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1 ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะไดรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  ซ่ึงประกอบดวยแบบวินิจฉัยการ
อาน คําศัพทภาษาอังกฤษ  แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษและชุดทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการนําไปใช
พัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  การสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1.1  การสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  
   ประชากรเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร  
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการ
ซํ้าซอนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
เลือกมาโดยวิธีการสุมแบบผสมผสาน (multistage sampling) โดยแบงโรงเรียนเปน 3 ขนาด
ตามจํานวนนักเรียน (จุมพล  สวัสดิยากร. 2520: 66)  คือโรงเรียนขนาดใหญ (1,200 คนขึ้นไป) 
โรงเรียนขนาดกลาง (600 - 1,199 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ไมเกิน 600 คน) สุมโรงเรียน
ตัวอยางมา 15 เปอรเซ็นต ของจํานวนโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน 
จากทั้งหมด 21 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียนจากทั้งหมด 7 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2 โรงเรียน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน          
ทุงมหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  โรงเรียนสายน้ําทิพย  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  โรงเรียน
พิบูลอุปถัมภ  และโรงเรียนวัดนาคปรก กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan  (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543: 75) ไดจํานวนนักเรียนรวม
ทั้งหมด 853 คน แลวสุมนักเรียนมาเปนตัวอยางจากชั้นประถมศึกษาปที่  2-3 ของแตละ
โรงเรียน มาเปนสัดสวนไดเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน 
  1.2 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อานมีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงวัดไดจากเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่
มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะวิญู (2544)  โดยไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาสที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่มีระดับ
เชาว ปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ จากแบบคัดแยก
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ของ ผดุง  อารยะวิญู (2544) และมีภาวะการอานบกพรองจากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น เลือกมาโดยใชวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
มาเปนจํานวน 20 คน 
  1.3 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 2-3 
     ประชากร  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพมหานคร 
   กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
พญาไท  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  จํานวน  86  คน  เลือกมาโดยวิธีการสุมอยาง
งาย (purposive  sampling) 
 2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1 ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อานมีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงวัดไดจากเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่
มีปญหาการเรียนรูดานการอานของ ผดุง  อารยะวิญู (2544)  โดยไดคะแนนต่ํากวาเกณฑ
ปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอานที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ 
จากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาส เลือกโดยใชวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู เชี่ยวชาญจํานวน   3  คน  
ประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ  ดานการวัดประเมินผล  และดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
 รูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 รูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
คือ การวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง การเสริมสรางทักษะการการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ  และการประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. การวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง   หมายถึง   การประเมิน
ภาวะการอานคําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 เพ่ือใหทราบวามี
ปญหาอะไร ปญหานั้นรุนแรงหรือไม สาเหตุคืออะไร และตองการความชวยเหลือพิเศษ
อะไรบาง โดยใชแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่สรางจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูการอานของ Bryant and Rivera (1997) 
ซ่ึงกลาวถึงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ความสามารถในการอานคําและการเขาใจ
ความหมาย ซ่ึงแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองน้ีประกอบดวยแบบ
วินิจฉัยยอยจํานวน 3 ชุด คือการรูจักตัวอักษร/คํา (Letter/Word Recognition)  ความสามารถใน
การวิเคราะหเสียง (Phonetic Analysis) และการอานคําศัพท (Reading Vocabulary) 
 2.  การเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง การสอนอานโดยใชชุด
เสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการ
อานบกพรองที่สรางขึ้นโดยประยุกตการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสและการสอนอานโดยใชวิธี     
พหุสัมผัส ซ่ึงสรางจากแนวคิดทฤษฎีการสอนอานโดยวิธีโฟนิกส (Hoover; & Gough. 1990) 
การสอนอานโดยวิธีประสาทสัมผัสสามดานของเฟอรนาล (Stanovich. 1991) และการสอน
ภาษาตางประเทศแกนักเรียนไทยตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน.  2544) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใน
วิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)   
 3. การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง การทดสอบความสามารถ
ในการสรางชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนา
คํา ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําและความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
โดยใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่สรางขึ้น
จากบัญชีคําศัพทภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) 
(กรมวิชาการ.  2539)  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
   1.1  คุณภาพของแบบการวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 
  1.2  ประสิทธิภาพของชุดเสริมสรางทักษะการอานคําภาษาอังกฤษ 
  1.3  คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
  2.1  ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
  2.2  ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  
หมายถึง  คุณภาพของแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  ประสิทธิภาพของชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําภาษาอังกฤษ  และคุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  ดังน้ี 
  1.1 คุณภาพของแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง   
หมายถึง แบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5  ขึ้นไป  และมีความเชื่อม่ันโดยมีคาความเชื่อม่ันตั้งแต  0.70  ขึ้นไป 
  1.2 ประสิทธิภาพของชุดเสริมสรางทักษะการอานคําภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการ
อานบกพรอง  สามารถสรางความกาวหนาการเรียนรูใหแกผูเรียนและสรางสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู
ใหผูเรียนไดตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80  โดย 
   1.2.1 เกณฑ  80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคําตอบที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรองทําแบบทดสอบไดถูกตองใน
ระหวางการสอนอานโดยใชชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
   1.2.2 เกณฑ  80  ตัวหลัง  หมายถึง   คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคําตอบที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรองทําแบบทดสอบไดถูกตองหลังการ
สอนอานโดยใชชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  
  1.3 คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบ
ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5  ขึ้นไป  มีคาความยากงายเหมาะสมโดยมีคาความยากงายระหวาง  0.20 - 
0.80 คาอํานาจจําแนกดีโดยมีคาตั้งแต  0.20  ขึ้นไป และคาความเชื่อม่ันโดยมีความเชื่อถือ
ตั้งแต  0.70  ขึ้นไป 
 2.  ประสิทธิผลของรูปแบบเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุด
เสริมสราง ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง  สามารถสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษได และมีความเหมาะสม
ในการใชเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่
มีความบกพรองทาง การอาน  ดังนี้ 
  2.1 ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการรูจักชื่อ
ตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก  ไดแก p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v  z  j  x  
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา เปนเสียงเกิดจากริมฝปาก  เพดานออน  ปุมเหงือก  
ชองระหวางเสนเสียง สระเสียงหนา สระเสียงหลัง ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา  
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และความสามารถในการอานออกเสียงคํา  ไดแก การสอนอานคําภาษาอังกฤษในระดับ 1 
พยางค เน้ือหาประกอบดวยการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกิดจากโครงสรางดังน้ี a + t  a + n   
a + p   i + t  i + g  o + g, x, t   u + s, n  และ  e + n, d 
  2.2 ความเหมาะสมของร ูปแบบการเสร ิมสร างท ักษะการอ านคําศ ัพท
ภาษาอังกฤษ  หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนในการชวยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
ที่มีความบกพรองทางการอาน  ซ่ึงมี 3  ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นตอนที่  1  การวินิจฉัยภาวะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง โดยใชแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่
สามารถคัดแยกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรองได ขั้นตอนที่  2  
การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่สามารถประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษได ขั้นตอนที่ 3 การ
เสริมสรางทักษะการการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  โดยใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคํา
ภาษาอังกฤษที่สามารถใชเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีความบกพรองทางการอานได โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดและ
สามารถคัดแยก วินิจฉัย และชวยเหลือนักเรียนใหมีความสามารถอานคําศัพทภาษาอังกฤษได 
เพราะการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนอยางเปนระบบจะชวยใหสามารถพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนในการอานคําศัพทได    
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
การสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
และ 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

1. ออกแบบและสรางแบบวินิจฉัยภาวะการอาน           
คําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  โดยศึกษาแนวการ
สรางจากแบบวินิจฉัยการอานของเกรยตีพิมพครั้งที่ 
2 (GDRT-2) (Bryant & Wiederholt. 2004) 
2. ตรวจสอบคุณภาพเชิงพินิจและตรวจสอบคุณภาพ
เชิงทดลองภาคสนาม  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2532) 

แบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศพัท 
ภาษาอังกฤษบกพรอง 

1. ออกแบบและสรางแบบประเมินทักษะ
การอานคาํศัพทภาษาอังกฤษ  โดยศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2542  
(กรมวิชาการ. 2539) บัญชีคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  (กรมวชิาการ. 2539) และ
ทฤษฎีการอานคําในภาษาอังกฤษ  
(Bradleg. 2002)  
2. ตรวจสอบคุณภาพเชิงพินิจ  (สุนีย          
เหมะประสิทธิ์. 2537)  คาความยากงาย 
(สุนีย  เหมะประสิทธิ์. 2537) คาอาํนาจ
จําแนก (สุนีย  เหมะประสิทธิ์. 2537) คา
ความเชื่อมั่น  (สุนีย เหมะประสิทธิ์. 2537) 
 

1. ทําการประเมินทักษะการอานคาํศัพท 
   ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบประเมินที่สราง 
   ขึ้นกอนการทดลองสอน 
2. ทําการประเมินทักษะการอานคาํศัพท 
   ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบประเมินที่สราง 
   ขึ้นหลังการทดลองสอน 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสราง 
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 
ดําเนินการสอนโดยใชชุดการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  (ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538) 

 
1. ปรับปรุงชุดการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาองักฤษ   
2. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ 
3. ปรับปรุงรูปแบบ 

 
ความเหมาะสมของรูปแบบ 

(บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.  2527) 
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การสรางแบบวินิจฉยัภาวะการอาน           
คําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 

1. การรูจักตัวอักษรและคํา 
2. การรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพใหญ 
3.  การรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็ก 
4.  การรูจักคําศัพทจากการฟง 
5.  การวิเคราะหเสียงหนาคํา 
6.  การเขาใจความหมายของคํานาม 

1.  การคัดแยกโดยใชเครื่องมือของผดุง  อารยะ
วิญู (ผดุง  อารยะวิญู. 2544 ) คัดแยกนักเรียน 
ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
2.  ทําการวินิจฉัยโดยใชแบบวินิจฉัยภาวะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 

การวินิจฉยัภาวะการอานบกพรอง 

การเสริมทกัษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

1. ออกแบบและสรางชุดเสริมทักษะการอาน
คําศัพทภาษาองักฤษ โดยประยุกตวิธีโฟนิกส 
และการสอนอานโดยใชวิธีพหุสัมผัส ซึ่งสราง
จากแนวคิดทฤษฎีการสอนอานโดยวิธีโฟนิกส  
(Hoover & Gough. 1990) การสอนอานโดยวิธี
ประสาทสัมผัสสามดานของเฟอรนาล 
(Stanovich. 1991) และการสอนภาษา 
ตางประเทศแกนักเรียนไทย และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,สํานักงาน.  
2544)กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ในวิชาภาษาอังกฤษ  ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)   
2. ตรวจสอบคุณภาพเชิงพินิจและตรวจสอบ
คุณภาพเชิงทดลองภาคสนาม  (บญุธรรม กิจ
ประดาบริสุทธิ์. 2540) 

การดําเนินการเสริมทักษะการอาน            
คําศัพทภาษาอังกฤษ 

    ทดลองสอนโดยใชชุดเสริมทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษกบันักเรียนที่มีภาวะการ

อานคําศพัทภาษาอังกฤษบกพรอง 
 

การประเมินทักษะการอาน 
คําศัพทภาษาอังกฤษ 

การดําเนินการประเมินทักษะ 
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

การสรางแบบประเมนิทักษะการอาน 
คําศัพทภาษาอังกฤษ 

การสรางชุดเสรมิทักษะการอานคําศพัท

ภาษาอังกฤษ 

การวินิจฉยัภาวะการอาน 
คําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 

การประเมินทักษะการอานคาํศัพทภาษาอังกฤษ 

1.  การรูจักชื่อตัวอักษร 
2.  การวิเคราะหเสียงหนาคํา 
3.  การเขาใจความหมายของคํา 
4.  การอานออกเสียงคํา 

ทักษะการอานคําศพัทภาษาอังกฤษ 

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

 



สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
ที่มีภาวะการอานบกพรองที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80  
 2. ประสิทธิภาพชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่เปนไปตามเกณฑ 80 / 80 
 3. แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 
 4. ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะ 
การอานบกพรองอยูในระดับดี 
  4.1  ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอยูในระดับดี 
  4.2  ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.3  ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.4  ความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
 5.  ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะ 
การอานบกพรอง หลังการทดลองใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับสูงขึ้น 
  5.1  ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอยูในระดับสูงขึ้น 
  5.2  ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําอยูในระดับสูงขึ้น 
  5.3  ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําอยูในระดับสูงขึ้น 
  5.4  ความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับสูงขึ้น 
 6. ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง  ไดมีการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
  1.1 ความเปนมาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
  1.2 ความหมายของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  
  1.3 ทฤษฎีการประมวลขอมูล  
  1.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
  1.5 ประเภทของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
  1.6 สาเหตุของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  
  1.7 สมองกับภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  
  1.8 สติปญญาของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
  1.9 การคัดแยกนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน  
  2.1 กระบวนการอาน  
  2.2 จิตวิทยาในการอาน  
  2.3 การเรียนรูการอาน  
  2.4 การรูจักคํา  
  2.5 พัฒนาการลําดับขั้นการอาน  
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะการอานบกพรอง  
  3.1 ความเปนมาเกี่ยวกับภาวะการอานบกพรอง  
  3.2 ความหมายของภาวะการอานบกพรอง  
  3.3 ประเภทของภาวะการอานบกพรอง  
  3.4 ความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง 
  3.5 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
  3.6 ทฤษฎีความบกพรองของรูปแทนเสียง  
  3.7 การถอดรหัสคํา  
  3.8 ภาวะการอานบกพรองใหนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ  
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 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนการอานแกนักเรียนที่มีภาวะการ
อานบกพรอง  
  4.1 หลักการและเทคนิคในการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  4.2 โปรแกรมการอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในระดับเด็กเล็ก  
  4.3 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส 
  4.4 การสอนระบบเสียงภาษาอังกฤษโดยวิธีโฟนิกส 
  4.5 การสอนอานโดยวิธีการสอนตรง  
  4.6 การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง  
 5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาตางประเทศ  
  5.1 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
      6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน 
  6.1 ความหมายของชุดการสอน 
  6.2 องคประกอบของชุดการสอน 
  6.3 คุณคาของการใชชุดการสอน 
  6.4 การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 1.1  ความเปนมาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
 ชวง ค.ศ.1800 - 1920 
 ในชวงนี้แพทยและนักวิจัยในทวีปยุโรปไดเริ่มทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บาดเจ็บทางสมองและพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความผิดปกติของภาษาพูด และ
ในชวงครึ่งหลังของระยะนี้ไดมีการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับความผิดปกติของสมองและความ
ผิดปกติในการอาน   แพทยซ่ึงมีนามวา แฟรนซ โจเซฟ กอลล (Franz Joseph Gall)  เปนผู
หน่ึงที่ริเริ่มบุกเบิกในการศึกษาความสัมพันธระหวางการบาดเจ็บทางสมอง และปญหาทาง
สติปญญาโดย กอลล ไดกลาววา สวนตางๆ ของสมองทําหนาที่ควบคุมที่แตกตางกัน ในชวงป 
1820 ศัลยแพทยชาวฝรั่งเศสชื่อ จอหน แบบทิสต บุลยารด (John Baptiste Bouillaud)  ไดทํา
การผาตัดศพ ซ่ึงไดรับอุบัติเหตุกระทบตอศีรษะ บุลยารต ไดกลาววาสมองสวนหนา และ 
Frontal anterior lobes ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือและการรับรูคําพูด
ตามลําดับ ปแอร พอลล โบรคา (Pierre Paul Broca) ไดทําการผาตัดศพและสรุปวาหนาที่ของ
การออกเสียงในภาษาเกิดขึ้นที่สวนสมองดาน Inferior Frontal Lobe  ดานซายของสมอง ซ่ึง
ปจจุบันน้ีเรียกสวนนี้วา บริเวณโบรคา  (Broca’s area) ในป 1874 คารล เวอรนิกี้ (Carl  
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Wernicke) ไดพิมพหนังสือซ่ึงกลาวถึงผูปวย 10 ราย ที่มีการบาดเจ็บทางสมองและมีความ
บกพรองทางภาษา โดยที่ผูปวยเหลานี้สามารถพูดไดคลอง  แตภาษาพูดนั้นไมมีความหมายและ
ผูปวยเหลานี้ยังไมสามารถเขาใจคําพูดจากคูสนทนาได เวอรบิกี้จึงเรียกผูปวยที่มีลักษณะ
ดังกลาววามีความผิดปกติแบบ Sensory aphasia และตอมาเรียกความผิดปกติน้ีวา เวอรนิกี้  
อะเฟเซีย  (Wernicke Aphasia)  ในป 1872 เซอร วิลเลียม บรอดเบน (Sir William Broadben) 
ไดตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับผูปวย 6 รายที่มีประวัติทางดานภาษาและการพูด และผูปวยหนึ่งราย
ในจํานวนนั้นเปนผูใหญที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด แตสูญเสียความสามารถในการอานและการ
เรียกชื่อสิ่งของที่คุนเคย แตผูปวยรายนี้ยังมีความสามารถในการเขียนและสนทนา ในป 1877 
อะดอลฟ คัสมอลล  (Adolph Kussmaul)  ไดรายงานถึงผูปวยที่เปนสตรี อายุ 45 ป มีอาการ
สูญเสียความสามารถในการอานและเขียน ทั้งๆ ที่สตรีผูน้ีสามารถมองเห็นตัวอักษรได คัสมอลล 
จึงตั้งชื่ออาการนี้วา Word Blindness (ภาวะตาบอดคํา) สําหรับความผิดปกติของการอานชนิดนี้  
 ในป 1884 จักษุแพทย ชาวเยอรมันชื่อ เบอรลิน (Berlin) ไดเสนอคํา Dyslexia ซ่ึงเขา
กลาววาเปนคําที่เหมาะสมกวาคํา  World Blindness สําหรับกรณีที่ผูปวยมีความผิดปกติจาก
สภาวะทางประสาทโดยกําเนิดและตอมาเบอรลินไดนําเสนอผูปวย 6 รายที่เปนผูใหญที่มีอาการ
ภาวะการอานบกพรอง โดยที่ผูปวยแตละรายสูญเสียความสามารถในการอานทั้งๆ ที่มี
ความสามารถในการเขาใจและการพูดอยูในระดับปกติ 
 ในป 1896 แพทยชาวอังกฤษซึ่ง พริงเกิล มอรแกน (Pringle Morgan) ไดตีพิมพ 
เผยแพรกรณีศึกษาที่เปนกรณีแรกเกี่ยวกับเด็กที่เปนภาวะตาบอดคํามาแตกําเนิด ตอมาแพทยชาว
ฝรั่งเศสชื่อ จอหน ฮินเซิลวูด (John Hinshelwood) ไดรับแรงบันดาลใจจากการศึกษาของ    
มอรแกน ไดทํา การศึกษาผูปวยรายหนึ่งระยะยาวตั้งแตป 1904 จนถึงป 1903 เมื่อผูปวยราย
นี้สิ ้นชีวิตฮินเซิลวู ด     ไดผาตัดศพของผูปวยรายนี้และหาตําแหนงของสมองดานซายของ 
Angular Gyrus ซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียความสามารถในการอานของผูปวยรายนี้ ฮินเซิลวูด
ไดตีพิมพหนังสือชื่อ Congenital World - Blindness ซึ่งกลาววามีจํานวนของผูชายที่มีอาการ
นี้มากกวาผูหญิงและกลาววาอาการ World - Blindness ที่เปนมาแตกําเนิดนั้นอาจจะมาจาก
การถายทอดทางกรรมพันธุได เขากลาวดวยวาความบกพรองในการอานนี้มาจากความผิดปกติ
ในการจําตัวอักษรโดยผานทางสายตา 
 
 ชวง ค.ศ.1920 - 1960  
 ในป 1921 เกรซ  เฟอรนาลด (Grace  Fernald) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับวิธีการให
ความชวยเหลือและการสอนการอานและการเขียนโดยใชเทคนิคผสมผสานประสาทหลายดาน 
ซึ่งรวมถึงการมองเห็น การฟง การเคลื่อนไหวและการสัมผัสเรียกวาระบบ VAKT (ยอมาจาก 
Visual Auditory, Kinesthetic, Tactile) ถึงแมวาเฟอรนาลดไมไดทําการศึกษาการวิจัยของวิธีน้ี
อยางจริงจัง     แตเฟอรนาลดไดรายงานวาวิธีน้ีสามารถชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองในการ
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อานและการเขียนใหดีขึ้นอยางมาก ซาบูแอล ทอรี่ ออตัน  (Samuel Torrey Orton) เปน       
นักประสาทวิทยาและผูกอตั้ง สมาคมภาวะการอานบกพรองนานาชาติ (International Dyslexia 
Society) เดิมคือสมาคม  Orton Dyslexia Society ไดทําการศึกษานักเรียนจํานวน 14 คน ที่ถูก
สงมาพบเนื่องจากวานักเรียนเหลานี้มีผลสัมฤทธิ์ในการอานต่ํา แตระดับสติปญญาปกติหรือสูง
กวาปกติ ออตัน จึงตั้งสมมติฐานวาควรทดสอบไอคิวน้ันไมใชเปนตัวบงชี้ความสามารถที่แทจริง
ของสติปญญาที่แทจริงในนักเรียนที่มีความบกพรองทางการอานงานเขียนของออตันในประเด็น
น้ีปรากฏใน งานของเขาชื่อ Reading, Writing and Spelling Problems in Children ซ่ึงถูก
ตีพิมพในป ค.ศ.1937   
 ออตันไดกลาวถึงประเด็นตางๆ ในผลงานของเขา เชน เขาเชื่อวาอุบัติการณของภาวะ
ความบกพรองทางการเรียนรูเทากับ 10% ในกลุมประชากรที่เขาโรงเรียนทั้งหมด นอกจากนั้นแลว    
ออตันยังกลาววาทักษะในการอานนั้นเกี่ยวของกับสวนอ่ืนๆ ของสมอง นอกเหนือจากบริเวณ  
แองกลาไจรัส (Angular Gyrus) ออตันไดเสนอทฤษฎีความถนัด (Dominance) โดยทฤษฎีน้ี
กลาววา เด็กที่มีความบกพรองในการอานจะไมมีความถนัดของสมองดานใดดานหนึ่งอยางเห็น
ไดชัด จึงกอใหเกิดการอานสลับคําและเขียนสลับคํา โดยออตันเรียกความบกพรองน้ีวา สเตรปโฟซิม-
โบเลีย  (Strephosymbolia)  ซ่ึงเด็กที่มีอาการนี้จะไมใชอาการตาบอด แตพวกเขาจะเห็นตัวอักษร
บิดเบี้ยวไปมา ถึงแมวาผลงานของออตัน ไดทําใหเกิดความเชื่อที่ไมถูกตองในอดีตวา เด็กที่มี
ภาวะการอานบกพรองจะมองเห็นตัวอักษรกลับกัน แตเขาไดเนนถึงการสอน โฟนิกส  (Phonics) 
และการผสมคําโดยใชการผสมผสานประสาทสัมผัสในงานเขียนของเขาคือ Remedial Work for 
Reading, Spelling and Penmanship  ซ่ึงถูกตีพิมพในป ค.ศ.1936 ในป 1932 แมเรียน มอนโร 
(Marion Monroe)  ผูซ่ึงเปนผูรวมงานวิจัยกับ  ออตัน  ไดพัฒนาวิธีการสอนสัทศาสตรแบบ
สังเคราะห  (Synthetic Phonetic Approach) สําหรับวิธีการอานในหนังสือชื่อ  Children Who 
can not Read  และไวฝกหัดครูในเมืองชิคาโกโดยใชวิธีน้ี และถึงแมวาวิธีการของมอนโรไมได
ใชวิธีการทางการวิจัยอยางเครงครัดแตมอนโรไดรายงานวาวิธีน้ีประสบผลสําเร็จอยางมากใน
การสอนการอาน ณ สถานที่ที่มอนโร ไดทํางานการวิจัยน้ัน มอนโร   ไดมีโอกาสสอน ซามูแอล 
เคิรก (Samuel Kirk)  ซ่ึงเปนลูกศิษยใหเขาใจในวิธีการอาน หลังจากที่เคิรก ไดรับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกนแลว  เคิรกไดไปรับตําแหนงเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐ 
อิลินอยส เขาไดกอตั้งโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กที่มีภาวะปญญาออน  และเห็นความจําเปนใน
การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดแยกเด็กเหลานี้  แบบทดสอบนี้มีชื่อวา  Illinois Test of 
Psycholinguistics (ITPA) ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ไดถูกใชอยางกวางขวางในชวงตลอดทศวรรษที่ 
1970 และเคิรกไดเสนอความคิดที่สําคัญ คือ 1) เด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูน้ันจะ
มีความถนัดในเชิงวิชาการที่แตกตางกันในแตละบุคคลและ 2) ครูจําเปนตองทําการประเมินซึ่ง
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางโปรแกรมในการสอน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แพทย
ชื่อ เคิด โกลดสไตน (Kurt Goldstein) ไดทําการศึกษากลับของพฤติกรรมที่เกิดกับทหารที่ไดรับ
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บาดเจ็บทางสมองพฤติกรรมเหลานี้ ไดแก ภาวะไมอยูน่ิง  แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราทุก
ชนิด  มีความสับสนระหวางรูปภาพและฉากหลังไมสามารถเขาใจความคิดที่เปนนามธรรม และมี
ความคิดที่ทํารายตนเองหรือผูอ่ืน เขาไดอางทฤษฎีของเกสตัลท (Gestalt) ที่ไดรับความนิยมใน
ขณะน้ันวาการเขาใจผูปวยเหลานั้นจะตองเขาใจบุคคลนั้นในทุกดาน มิใชสังเกตเพียงแคพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งเทานั้น 
 งานของโกลดสไตน ไดสรางแรงกระตุนใหนักวิชาการผูอ่ืนใหไปศึกษาพฤติกรรม ดังกลาว
ที่เกิดขึ้นในเด็ก บุคคลเหลานี้ไดแก อัลเฟรด สเตราส (Alfred Strauss) และ ไฮนซ เวอรเนอร 
(Heinz Werner) โดยที่บุคคลทั้งสองไดทําการศึกษาเด็กที่มีภาวะปญญาออนและแบงเด็กเหลานี้
ออก เปนสองกลุม กลุมแรกเปนเด็กที่มีภาวะปญญาออนจากการไดรับการกระทบกระเทือนทางสมอง  
กลุมที่สองเปนเด็กที่มีภาวะปญญาออนมาแตกําเนิด  ผลการศึกษาพบวาเด็กในกลุมแรกไม
สามารถยับยั้งพฤติกรรมของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับทางสังคมมากกวา เด็กใน
กลุมที่สอง การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาเด็กที่มีภาวะปญญาออนไมมีลักษณะอาการเหมือนกัน  
และการศึกษานี้ยังพบวาหลังจากที่เด็กทั้งสองกลุมอยูในสถานบําบัดไดประมาณ  4 ถึง  5 ป ไอ
คิวของเด็กกลุมแรกจะลดลงในขณะที่ IQ  ของเด็กกลุมที่สองเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4 จุด จากขอมูล
เหลานี้นักวิจัยไดเริ่มออกแบบสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ตางกันสําหรับเด็กทั้งสองกลุม สเต
ราส และเวอรเวอร ไดนําเสนอถึงการใชวิเคราะหเชิงหนาที่ (Functional Analysis) สําหรับการ
วิเคราะหพฤติกรรมในเด็ก โดยพวกเขากลาววาเปนการวินิจฉัยเด็กในสภาพแวดลอมที่สําคัญ
ตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงวาเด็กมีความบกพรองในดานตางๆ หรือไม พวกเขากลาววาวิธีวิเคราะหน้ี
เหมาะสมกวาการดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนั้นการที่ครูจะใชเทคนิคและวัสดุอุปกรณในการ
สอนเด็กนั้น  ครูตองพิจารณาขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงหนาที่ วิลเลี่ยม ครูอิคแชลด 
(William Cruickshank) เปนผูนําความคิดของสเตราสและเวอรเนอร ในการบุกเบิกงานสําหรับ
เด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู เขาไดทําการศึกษาในเด็กที่มีอาการอัมพาตสมอง
ใหญ (Cerebral Palsy) และเสนอใหจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กเหลานี้  งานของเขา
ปรากฏอยูใน  A Teaching Method for Brain - Injured and Hyperactive Children  ซ่ึงตีพิมพ
ในป ค.ศ.1961 และเมื่อนําตัวอยางกรณีศึกษาในงานของเขามาวิเคราะหตามมาตรฐานการ
วินิจฉัยในปจจุบันแลว  มีเด็กหลายคนควรถูกจัดวามีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู โดยมี
ภาวะสมาธิสั้นและการไมอยูน่ิงเกิดรวมดวย ครูอิคแซงคไดนําเสนอวิธีการชวยเหลือในโรงเรียน 
เชน การลดสิ่งเราที่ไมเกี่ยวของและเพิ่มสิ่งเราที่มีประโยชนตอเด็ก เขาแนะนําใหมีการเตรียม
ความพรอม การเรียนโดยใหฝกการรับรูจากการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ การใหการบานและการ
สอนคณิตศาสตร แตเขาไมไดใหความสนใจแกการเตรียมความพรอมในการอาน  ถึงแมวา
ความคิดของเขาไดรับการวิจารณวาไมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก็ตาม  แตงานของเขาไดแสดงใหเห็นถึงการศึกษาในเด็กที่มีภาวะปญญาออน ซ่ึงถูก
นํามาใชในเวลาตอมาในงานวิจัยในเด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
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 ชวง ค.ศ.1960 - 1975  
 ในชวงนี้เปนชวงที่ผูปกครองและครูในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเร่ิมรูจักเด็ก
ที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเพ่ิมขึ้น  ไดมีการกอตั้งองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ
แกเด็กเหลานี้เพ่ิมขึ้น รวมถึงรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตระหนักถึงกระแสเรียกรองของ
สาธารณชนและนักวิจัยในปญหาของเด็กเหลานี้  ดังน้ันชวงนี้ถือเปนเวลาที่บุคคลและกลุมตางๆ 
ไดพยายามสรางคําจํากัดความสําหรับเด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู และหาวิธีการ
ชวยเหลือในดานการศึกษาแกเด็กเหลานี้ เคิรค ไดเปนผูคิดและเสนอคํา  Learning Disability  
เปนครั้งแรกในหนังสือ Educating Exceptional Children ซ่ึงตีพิมพในป 1962 ในปตอมา
ผูปกครองของเด็กเหลานี้ไดตั้งสมาคมชื่อ สมาคมสําหรับเด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการ
เรียนรู (Association for Children with LD, ACLD)  ซ่ึงในปจจุบันไดมีชื่อวา  LD Association 
of America สองปตอมา  บารบารา   เบทแมน (Barbara Bateman) ซ่ึงเปนลูกศิษยของเคิรค 
ไดใหคําจํากัดความของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  โดยในคําจํากัดความนี้ไดเนน    
ถึงความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถที่แทจริงของเด็กเหลานี้      
นิเวล เคปฮารด (Newell Kephart) ไดเสนอทฤษฎีชื่อ Perceptual motor match ทฤษฎีน้ีกลาว
วา การพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นกอนการพัฒนาการรับรูทางสายตา และความรูสึก
ถึงการรับรูการเคลื่อนไหว เกิดจากการใหขอมูลยอนกลับจากการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ  
ดังน้ันทฤษฎีน้ีจึงเสนอใหเด็กไดรับการฝกทักษะการเคลื่อนไหวกอนการฝกทักษะการรับรูทาง
สายตา นอกจากนั้นแลว เคปฮารดยังเสนอใหฝกเกี่ยวกับรับรูของรางกายทางซีกซายออกจากการ
รับรูของรางกายทางซีกขวา เจรัลด เกทแมน (Gerald Getman)  เปนจักษุแพทยไดพิมพคูมือ
สําหรับการฝก กิจกรรมที่มุงเนนการสรางประสานความสัมพันธของการรับรูของประสาทสัมผัส
ตางๆ การทรงตัว การเคลื่อนไหวของลูกตา  การรับรูเห็นรูปแบบและการจําผานทาง การรับรู
ทางสายตา และในเวลาใกลกันนี้ แมเรียน ฟรอสติ้ก (Marianne Frostig) ไดพัฒนา
แบบทดสอบชื่อ The Marianne Frostig Developmental Test of Visual Perception เพ่ือ
ประเมินการประสานระหวางสายตาและการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ การแยกภาพฉากหลังผาน
ทางสายตา การเขาใจความสัมพันธของตําแหนงของวัตถุในสถานที่ บุคคลที่สําคัญอีกผูหน่ึง
ในชวงนี้ คือ เฮลเมอร ไมเคิลบัสท (Helmer Myklebust) เขาไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา
ในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน และไดพบเด็ก ที่มีการไดยินปกติแตมีความบกพรองใน
การเขาใจในสิ่งที่ไดยิน เขาจึงอธิบายวาเด็กเหลานี้มีภาวะบกพรองทางการเรียนรูที่เกิดจาก
ระบบประสาท และไดสรางวิธีสอนเด็กเหลานี้โดยใชการฝกการเขาใจภาษากอนการฝกการพูด  
ฝกการรับรูคําและประโยชน ความหมาย และฝกการรับรูคําที่มีลักษณะเสียงที่ตางกันกอนที่จะ
ฝกคําที่มีลักษณะเสียงที่เหมือนกัน 
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 ชวง ค.ศ.1975 - 1985  
 ฮัลลาแฮน (Hallahan) และเมอรเซย  (Mercer)  ในป 2001 ไดกลาววา ชวงนี้เปนชวง
ที่เด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูไดรับการประเมินที่ถูกตองมากขึ้น  เน่ืองจากมีการ
ใหคําจํากัดความที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีกฎหมายขึ้นมารองรับและใหการสนับสนุน 
นอกจากนั้นแลวนักวิจัยไดใชการวิจัยประยุกตเชิงประจักษในการศึกษาปญหาทางดานนี้  ในป 
1975 ประธานาธิบดี เจอรัลด  ฟอรด (Gerald  Ford)  ไดลงนามกฎหมายทางการศึกษาพิเศษ
ชื่อ The Education of the Handicapped Act (EAHCA)  ซ่ึงกําหนดใหโรงเรียนของรัฐทุกแหง
ตองจัดการศึกษาใหแกนักเรียนทุกคน  รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูโดยไม
เก็บคาใชจายและจัดการศึกษาใหเหมาะสมแกเด็กทุกคน ในป 1977 กระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความและเสนอสูตรในการคัดแยก เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู แตสาธารณชนไมใหการสนับสนุนการใชสูตรนี้ เพ่ือการคัดแยกคําจํากัดความของ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกายังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถทางสติปญญา เพ่ือเปนตัวบงชี้ในการคัดแยกเด็กที่มีภาวะ
บกพรองทางการเรียนรู สวนคณะกรรมการแหงชาติวาดวยปญหาทางการเรียนรู (National Joint 
Committee on LD, NJCLD) ไดใหคําจํากัดสําหรับเด็กที่มีสภาวะความบกพรองทางการเรียนรูโดย
ไมกลาวถึง กระบวนการทางจิตวิทยา และแสดงความหมายทางนัยวา NJCLD  ไมสนับสนุนการ
ฝกประสาท สัมผัสในการรับรู 
 
 ชวง ค.ศ.1985 - 2000  
 ในชวงนี้จํานวนนักเรียนที่ถูกวินิจฉัยวามีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางมากมายจนกระทั่งกอใหเกิดประเด็นตางๆ ที่ไมเคยปรากฏในชวงที่ผานมา เชน ในป 1986 
ACLD ไดเสนอคําจํากัดความของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู โดยเนนถึงภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรูวาเปนภาวะที่เร้ือรังและอยูตลอดชีวิตซึ่งมีผลตอการประกอบอาชพี การคบ
หาสมาคม  และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  ในป ค.ศ.1987 คณะกรรมการระหวาง องคกร
เกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู  (Interagency Committee on Learning 
Disabilities)  ไดเสนอคําจํากัดความที่รวมถึงความบกพรองของทักษะทางสังคมและเสนอวา
ภาวะสมาธิสั้นเปนความผิดปกติที่อาจเกิดรวมเกิดกับภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 กฎหมายวาดวยการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรอง (Individuals with Disability Education 
Act, IDEA) ไดใชคําจํากัดความสําหรับเด็กที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู เหมือนกับคํา
จํากัดความที่ระบุในกฎหมายของ  EACHA  ในป ค.ศ.1975 การวิจัยในชวงนี้เนนถึงความ
บกพรองทางพุทธิปญญา และทักษะทางสังคมและการวิจัยที่สําคัญที่สุดในชวงนี้คือ การศึกษา
การประมวลระบบเสียง (Phonological Process)  คณะกรรมการการอานแหงชาติ  (National 
Reading Panel)  ในป 2000 ไดกลาววา ความสามารถในการตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง 
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(Phonological Awareness)  ไดแก การที่เด็กมีความสามารถในการบงบอกและเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงหนวยเสียงในภาษาพูดนั้น เปนตัวพยากรณที่ดีที่สุดวาเด็กจะมีทักษะในการอานในระดับสูง
หรือไม และเปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือในการอาน  จากการวิจัยใน
ประเด็นเรื่องความสําคัญของหนวยเสียงในภาษาพูดนั้น ไดเปลี่ยนแปลงการใหคําจํากัดความของ
ภาวะการอานบกพรอง  (Dyslexia) ในปจจุบันวาเปนความบกพรองที่สะทอนใหเห็นถึงการขาด
ความสามารถในกระบวน การเรียนรูของระบบเสียง  ชวงนี้เปนยุคของการบุกเบิกการวิจัยทาง
สมองอยางแทจริงของผูมีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู ในป 1994 อับเบิตร  กาลาเบอรดา  
(Albert  Galaberda) และนอรแมน เกซวินด  (Norman Geschwind) ไดทําการศึกษาขนาดของ
สมองในศพของผูที่มีภาวะ การอานบกพรองและในศพของผูที่ไมมีภาวะการอานบกพรองและ
พบความแตกตางของขนาดในสวนของสมองของพลานัม  เทมโพรัล (Planum Temporale) 
การศึกษาสมองไดกาวหนาโดยใชการตรวจสมองจากการถายภาพจากเครื่องมือ ทางการแพทย
ที่ใชระบบการสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)  ไดแสดงใหเห็น
การทํางานผิดปกติในดานซายของสมองในผูที่มีภาวะการอานบกพรองใน ป 2001  วูด (Wood)  
และกรีโกเรนโก  (Grigorenko)  ไดพบวา ภาวะการอานบกพรองและปญหาทางภาษาและการ
พูดสามารถถายทอดทางกรรมพันธุได ประเด็นที่สําคัญในชวงเวลานี้คือ จํานวนของเด็กที่มีภาวะ
บกพรองทางการเรียนรูในชนกลุมนอยในประเทศสหรัฐอเมริกรมีจํานวนมากยิ่งขึ้น เชน 14.8 
เปอรเซ็นต เปนนักเรียนผิวดําที่มีอายุ  6 ป ถึง 21 ป และในจํานวนนั้นนักเรียนผิวดําที่มีภาวะ
บกพรองทางการเรียนรูมีถึง 18.3 เปอรเซ็นตและ 1 เปอรเซ็นต เปนนักเรียนเช้ือสายอเมริกัน
อินเดียที่มีอายุ 6 ปถึง 21 ป  และในจํานวนนั้นนักเรียนเชื้อสายนี้มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู
มี ถึง 1.3 เปอรเซ็นต และประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือปญหาในการจัดการศึกษาใหแก  
เด็กเหลานี้ควรจะอยูในรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพียงวิธีเดียวหรือไม ซ่ึง     
เปนประเด็นที่อดีตผูชวยเลขาธิการของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ     
แมเดอเลน วิล  (Madeleine Will)  ไดถกปญหาประเด็นนี้ในป ค.ศ.1986 
 ประวัติความเปนมาของการศึกษาภาวะความบกพรองของการเรียนรูสามารถสรุปเปน
ชวงของระยะเวลา ดังน้ี 
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  1.2  ความหมายของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 เน่ืองจากเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเปนความบกพรองที่ไมเห็นชัดเจนจึงทําใหนักเรียน
เหลานี้ไมไดรับความชวยเหลืออยางเต็มที่  มีบุคคลและองคกรที่ใหคําจํากัดความของภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities) ดังตอไปน้ี 
 ป ค.ศ.1962 ซามูเอล เคิ้ก (Samuel Kirk)  กลาววา ภาวะความบกพรองของการเรียนรู 
หมายถึง ความลาชาหรือความผิดปกติหรือพัฒนาการลาชาในกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือมากกวาในเรื่องของการพูด  ภาษา การอาน การเขียน คณิตศาสตรหรือเน้ือหาในวิชาใน
โรงเรียน   ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองทางจิตวิทยาซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท
และ/หรือจากความผิดปกติของอารมณหรือพฤติกรรมภาวะความบกพรองทางการเรียนรู ไมไดมี
ผลจากปจจัยจากภาวะปญญาออน  ความบกพรองของประสาทรับรูหรือไมไดรับการสอนในขั้นที่
เพียงพอและจากความแตกตางทางวัฒนธรรม 
 ป ค.ศ.1969 บารบารา เบ็ทแมน (Barbara Bateman)  กลาววา เด็กที่มีภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรู คือเด็กที่มีความแตกตางระหวางสติปญญาและผลการเรียนที่แทจริงที่
เกี่ยวของกับความผิดปกติพ้ืนฐานในกระบวนการเรียนรู ภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 

ชวงของการเรียนรูและบุกเบิก ค.ศ.1800 - 1920  

ชวงการบุกเบกิทางดานคลนิิกและการสอนในชั้นเรียน 
ค.ศ.1920 - 1960  

ชวงการรวบรวมเปนองคความรู ค.ศ.1960 - 1970 

ชวงการขยายความชวยเหลอืแกนักเรียนที่มีภาวะ 
ความบกพรองของการเรียนรู ค.ศ.1975 - 1985  

ชวงของการวจัิยโดยใชวิธีการทางการแพทย 
ค.ศ.1985 - 2000  
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อาจจะมีภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลางหรือไมก็ไดและไมไดเปนผลจากภาวะ
ปญญาออน  การไมไดรับการศึกษาหรือความแตกตางทางวัฒนธรรม ความผิดปกติทางอารมณ
อยางรุนแรงหรือความบกพรองของประสาท รับรู 
 ป ค.ศ.1977 กระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Education)  
ไดจํากัดความดังน้ี 
 ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูที่เจาะจง (Specific Learning Disability)  หมายถึง  
ความผิดปกติในกระบวนการทางจิตวิทยาหรือกระบวนการคิดกระบวนการหนึ่งหรือมากกวานั้น 
ที่เกี่ยวของกับความเขาใจหรือการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนซึ่งภาวะความบกพรองทางการ
เรียนรูน้ีแสดงออกมาในความผิดปกติของความสามารถทางการฟง  การพูด การเขียน การอาน  
การสะกดคําหรือการคํานวณทางคณิตศาสตร ภาวะความบกพรองน้ีรวมถึงความ บกพรองในการรับรู 
การบาดเจ็บทางสมอง ความผิดปกติของสมองเพียงเล็กนอย ความผิดปกติในการอาน และความ
บกพรองทางภาษาจากภาวะอะเฟเซีย  แตไมรวมถึงภาวะความบกพรองที่เกิดจากความผิดปกติ
ของการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ ภาวะปญญาออน ความผิดปกติของ
อารมณ ความเสียเปรียบของสภาพแวดลอม วัฒนธรรมหรือทางเศรษฐานะ 
 ป ค.ศ.1986 สมาคมภาวะความบกพรองทางการเรียนรูแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The Learning Disabilities Association of America)  ไดใหคําจํากัดความวา 
 ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูที่เจาะจง  (Specific Learning Disabilities)  เปน
สภาวะเรื้อรังที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งรบกวนการพัฒนาการการบูรณาการและ/หรือการ
แสดงออกความสามารถที่ใชภาษา และ / หรือความสามารถที่ไมใชภาษา ภาวะความบกพรองน้ี
ปรากฏไดในหลายลักษณะและสามารถที่จะไมใชภาษา  ภาวะความบกพรองนี้ปรากฏไดใน
หลายลักษณะและมีระดับความรุนแรงที่ตางกัน ภาวะความบกพรองน้ียังมีผลกระทบตอการเห็น
คุณคาแกตนเอง การศึกษา อาชีพ การคบหาสมาคม และ / หรือกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงจะปรากฏ 
อยูตลอดชีวิตของบุคคลคนนั้น 
 ป ค.ศ.1981 The National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) 
กลาววา  ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเปนศัพททั่วไป ซ่ึงหมายถึง ความผิดปกติของกลุม
อาการต างๆ  ที ่เห ็นได จากการที ่บ ุคคลนั ้นม ีความยากลําบากในการเร ียนรู และใช
ความสามารถในการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใหเหตุผลหรือการคํานวณภาวะ
ความบกพรองนี้เกิดขึ้นอาจจะเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลางและเกิดขึ้น
ตลอดชีวิต ปญหาอ่ืนที่ตามมา ไดแก ปญหาในการควบคุมตนเอง การรับรูทางสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม  ถึงแมวาภาวะความบกพรองทางการเรียนรูอาจจะเกิดขึ้นพรอมกับสภาวะ
ความบกพรองอ่ืนๆ (เชน ความบกพรองของประสาทสัมผัส ภาวะปญญาออน ความผิดปกติทาง
อารมณอยางรุนแรง) หรือเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอก  (เชน ความแตกตางทางวัฒนธรรม  การ
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ไมไดรับการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอหรือเหมาะสม)  แตวาภาวะความบกพรองทางการ
เรียนรูไมไดเปน ผลมาจากสภาวะและอิทธิพลเหลานี้ 
 ป ค.ศ.1997 กฎหมายวาดวยการศึกษาพิเศษสําหรับผูที่มีความบกพรอง IDEA 
(Individuals with Disabilities Education Act แกไขเพ่ิมเติม) ไดกลาวไววา ภาวะความบกพรอง 
ทางดานกระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจหรือใชภาษาเขียนหรือภาษาพูด ซ่ึงแสดงออกมา
ใหเห็นจากความบกพรองทางการฟง  การคิด  การพูด  การอาน  การเขียน  การสะกดคํา หรือ
การคิดคํานวณรวมถึงสภาวะของความบกพรองในการรับรู  สมองไดรับบาดเจ็บ ความบกพรอง 
ของสมองเพียงเล็กนอย ภาวะการอานบกพรอง และภาวะความบกพรองทางภาษาจากอะเฟเซีย 
ภาวะความบกพรองของการเรียนรูไมไดหมายรวมถึง นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรู เน่ืองจาก
สาเหตุของความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ภาวะสติปญญาบกพรอง  
ความบกพรองทางอารมณ ความเสียเปรียบเนื่องจากสภาพแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ  
 ป ค.ศ.2002 สมาคมความบกพรองทางการเรียนรูของประเทศแคนาดา (The Learning 
Disabilities Association of Canada) ไดใหคําจํากัดความของปญหาทางการเรียนรู  ในป ค.ศ.
2002  ดังน้ี 
 ปญหาทางการเรียนรู หมายถึง ความบกพรองตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการเรียนรู 
การจัดระบบ การจํา การเขาใจหรือการใชขอมูลที่เปนภาษาหรือที่ไมเปนภาษา ความผิดปกติ
เหลานี้มีผลกระทบตอการเรียนรูของบุคคลที่มีสติปญญาพอเพียงที่จะสามารถคิดและ/หรือให
เหตุผล เกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวของกับการรับรู การคิด การจําหรือการเรียนรู ซ่ึงรวมถึง
ความสามารถในการประมวลภาษา การประมวลหนวยเสียง การประมวลภาพมิติสัมภาษณ  
การประมวลความเร็ว ความจําและความตั้งใจ การวางแผนและการตัดสินใจ ปญหาทางการ
เรียนรู มีความรุนแรงในระดับที่แตกตางกัน และอาจจะรบกวนการเรียนรูในเรื่องตอไปน้ี 
 - ภาษาพูด  (เชน  การฟง  การพูด  การเขาใจ) 
 - การอาน  (เชน การถอดรหัส  ความรูเรื่องเสียง  การรูจักคํา) 
 - ภาษาเขียน  (เชน การสะกด และการเขียนเร่ือง 
 - คณิตศาสตร  (เชน  การคํานวณ  การแกปญหา) 
 ปญหาทางการเรียนรู อาจจะสรางความยากลําบากในทักษะดานการจัดระบบการ รับรู
ทางสังคม  การมีปฏิสัมพันธทางสังคม  และการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 
 ในป ค.ศ.2001 เอลลีน; และสวอทซ (Allen; & Schwartz.  2001: 125)  ใหความหมาย
ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูวาเปนเด็กที่มีความบกพรองในขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา    
ในการเขาใจหรือการใชภาษาในการพูดหรือการเขียนเก่ียวกับความสามารถทางการฟง คิด    
พูด เขียน สะกดคําหรือคณิตศาสตร ทั้งน้ีไมรวมถึงเด็กซึ่งมีปญหาทางการเรียนรูอันเนื่องมาจาก 
การเห็น การไดยิน รางกาย สติปญญา อารมณ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม   
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 ดารณี  อุทัยรัตนกิจ (2538: 31) ใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูวา 
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปญญาปานกลางถึงฉลาดเกินเกณฑปกติ 
แตมีความผิดปกติทางขบวนการทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการใช ความเขาใจ และการ
ใชทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมีระดับความสามารถจริงต่ํากวาระดับสติปญญาอยางนอยสอง
ระดับชั้นในวิชาเฉพาะที่มีปญหา  
 ผดุง  อารยะวิญู (2544: 3) ไดใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไววา 
เด็กที่มี ปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองในขบวนการทางจิตวิทยาทําใหเด็ก
มีปญหา ในการใชภาษาทั้งในการฟง  การอาน  การพูด  การเขียนและการสะกดคํา หรือมีปญหา
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากความบกพรองทางรางกาย แขน 
ลําตัว  สายตา  การไดยิน  อารมณ  และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก   
 ศรียา  นิยมธรรม (2546: 143)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไว
วา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองเก่ียวกับกระบวนการทาง
จิตวิทยาซึ่งทําใหเด็กมีปญหาการเรียนดานตางๆ คือ การอาน การเขียน การฟง  การคิด หรือการ
คํานวณ รวมถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการรับรูจากการไดรับความกระทบกระเทือนทางสมองแตไม
รวมถึงเด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความบกพรองทางสายตา การไดยิน การเคลื่อนไหวของรางกายหรือ
ปญญาออน ตลอดจนความบกพรองทางอารมณและการเสียเปรียบทางสภาพแวดลอม   
 
 การวินิจฉัยภาวะความบกพรองทางการเรียนรูตาม  DSM IV 
 ในคูมือ DSM IV เรียกภาวะความบกพรองทางการเรียนรูวา Learning Disorders  ซ่ึง
รวมถึงความบกพรองทางการอาน ความบกพรองทางคณิตศาสตร ความบกพรองทางการเรียน
และความบกพรองทางการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ไมไดเฉพาะเจาะจง 
 
 ลักษณะที่สําคัญ 
 DSM IV กลาววา ความบกพรองทางการเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
คณิตศาสตร และการเขียนมีระดับต่ํามากกวา อายุ ชั้นเรียน และระดับสติปญญา โดยใชการ
ทดสอบมาตรฐานที่ทดสอบเปนรายบุคคล  ภาวะความบกพรองนี้สรางปญหาอยางรุนแรงใหกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการดําเนินชีวิตที่ตองใชกิจกรรมการอาน การเขียนและคณิตศาสตร 
วิธีการทางสถิติที่ใชเพ่ือวิเคราะหภาวะความบกพรองน้ี คือ เม่ือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางจากระดับสติปญญามากกวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2 Standard Deviations หรือ
ในกรณีที่นักเรียนผูนั้นอาจมีปญหาอ่ืนๆ ดวย เชน ปญหาทางพุทธิปญญา  ความบกพรองทาง
สติปญญา มีปญหาสุขภาพ หรือมีความแตกตางทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรมแลว ใหพิจารณา
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 1 ถึง  2  ถานักเรียนผูนั้นมีความบกพรองของระบบ
ประสาทสัมผัสรวมดวยแลว ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูตองมีความรุนแรงมากกวา
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ความบกพรองของระบบประสาทสัมผัสเหลานั้น  ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจะอยูติดตามไป
ถึงวัยผูใหญ 
 
 ลักษณะรวมอื่นๆ 
 นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูอาจมีปญหาทักษะทางสังคม การมอง 
เห็นคุณคาของตนเองต่ํา ไมมีขวัญกําลังใจ เม่ือเขาสูวัยรุน นักเรียนเหลานี้จะออกจากโรงเรียน 
กลางคันประมาณ 40 เปอรเซ็นต ผูใหญที่มีสภาวะความบกพรองน้ีอาจจะประสบปญหาในการ
ทํางานหรือการปรับตัวเขากับสังคม มีนักเรียนจํานวนประมาณ 10 ถึง 25 เปอรเซ็นต ที่มีปญหา
ความประพฤติ มีพฤติกรรมตอตาน  ภาวะสมาธิสั้น  ภาวะจิตใจซึมเศราและหดหู ปญหาความ
ลาชาของพัฒนาการทางภาษา (โดยเฉพาะภาษาอานบกพรอง) นอกจากนั้นแลวอาจมีปญหา 
กระบวนการประมวลขอมูลจากการรับรูทางการเห็น ทางภาษา ความมีสมาธิ ความจํา ถึงแมวา
นักเรียนผูน้ันอาจมีความบกพรองของยีนส การไดรับความกระทบกระเทือนระหวางคลอดหรือมี
ปญหาทางสุขภาพและทางประสาทวิทยาก็ตาม ปญหาเหลานี้ไมอาจสามารถพยากรณไดวา
นักเรียนผูน้ันตองมีภาวะความบกพรองทาง การเรียนรู  และมีนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองน้ี
ที่ไมมีประวัติความผิดปกติใดๆ แตภาวะความบกพรองทางการเรียนรูพบไดบอยในนักเรียนที่มี
ปญหาสุขภาพ เชน ไดรับสารพิษตะกั่ว อาการไดรับสุรามากเพื่อเปนตัวออนเน่ืองจากมารดาติด
สุรา (Fetal alcohol syndrome)  หรือกลุมอาการ  Fragile x syndrome 
 
 ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม 
 DSM IV กลาววาในการตรวจวัดระดับสติปญญานั้น ผูทดสอบตองคํานึงถึงความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติของนักเรียน  โดยอาจใชแบบทดสอบที่ไดรวมความแตกตาง 
ทางดานนี้เขาไวหรือใชผูทดสอบที่มีความคุนเคยกับนักเรียนที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ 
และวัฒนธรรม 
 
 อุบัติการณ 
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีประมาณ  2 ถึง  10 เปอรเซ็นต ซ่ึงขึ้นอยู
กับการใหคําจํากัดความ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีนักเรียนเหลานี้อยูประมาณ 5 เปอรเซ็นต ใน
โรงเรียนของรัฐบาล 
  
 การวินิจฉัยแยกโรค 
 นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูตองไมไดมีสาเหตุมาจากการขาดโอกาส
ในการศึกษา คุณภาพการสอนที่ไมดี หรือปจจัยทางวัฒนธรรมจากการใชภาษาอังกฤษเปน
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ภาษาที่สองและจากการขาดโรงเรียนบอย เน่ืองจากความเจ็บปวยเรื้อรังจากความยากจนหรือ
จากสงคราม 
 นอกจากนั้น นักเรียนตองไดรับการตรวจการไดยินและตรวจสายตา เพราะความบกพรอง
ของประสาทสัมผัสรับรูเหลานี้อาจมีผลตอความสามารถในการเรียนรู การวินิจฉัยแยกโรคตอง
คํานึง ถึงภาวะความบกพรองทางสติปญญา ปญหาพัฒนาการลาชาเนื่องจากภาวะออทิสซึ่ม และ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ถาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางมากเมื่อเทียบกับ
ความสามารถที่วัดไดเหลานี้ นักเรียนผูน้ันอาจไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะความบกพรองทางการ
เรียนรู 
 ความบกพรองทางคณิตศาสตรและความบกพรองทางการเรียน มักจะเกิดรวมกับ 
ความบกพรองทางการอาน ถานักเรียนมีความบกพรองดานใดดานหนึ่งแลว ควรวินิจฉัยความ
บกพรองในทุกดาน 
 จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน  จึงสามารถสรุปวาองคประกอบรวมของภาวะ
ความบกพรองทางการเรียนรูที่พบในคําจํากัดความตางๆ ดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ํา 
  ปญหาที่สําคัญที่สุดของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู คือ การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการต่ํา  แตไมไดหมายความวา นักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ํา จําเปนตอง
มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู นักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมหรือปญหาทางอารมณและ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงจะไมถูกพบวามีภาวะบกพรองทางการเรียนรู 
 2.  ความสามารถที่แตกตางในตัวบุคคลเดียวกัน 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ต่ําในวิชาเดียวหรือในหลายๆ วิชา ซ่ึงทําใหแตกตางจากนักเรียนที่มีภาวะปญญาออน โดย
นักเรียนที่มีภาวะปญญาออนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ําในทุกวิชา 
 3.  ปญหากระบวนการทางจิตวิทยา 
  กระบวนการทางจิตวิทยาที่สําคัญที่ปรากฏอยูในบริบทของคําจํากัดความของ IDEA  
ไดแก  
  3.1  กระบวนการรับรูและการเคลื่อนไหว (Perceptual - motor) ซ่ึงหมายถึง การรับรู
จากการมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ และการสื่อสารขอมูล
ระหวางเซลลในสมองของการเรียนรู 
  3.2  กระบวนการรับรูทางจิตภาษาศาสตร  (Psycholinguistics)  เปนกระบวนการที่มี
นักเรียนตองมีความสามารถในการรับรู การบูรณาการ และการพูด เม่ือไดรับสิ่งเราผานทาง การ
ฟง การมองเห็น และการเคลื่อนไหว  เปนผลมาจากพัฒนาและการใชแบบทดสอบ Illinois Test 
of Psycholinguistic Abilities (ITPA) (Kirk, McCarthy; & Kirk. 1968) ถึงแมวาความนิยม  ใน
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การใช  ITPA เริ่มลดนอยลง แตความคิดในประเด็นนี้ของกระบวนการเรียนรูไดพัฒนาความคิดของ
แบบทดสอบนี้ 
  3.3  กระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive Process) ประกอบดวยความ สามารถ 
ในการจําและความตั้งใจ และกระบวนการทางอภิพุทธิปญญา (Metacognition) 
 4.  ความผิดปกติของระบบประสาท 
  การตรวจความผิดปกติของระบบประสาทโดยวิทยาการทางการแพทยไดมีความ 
กาวหนาในชวงตั้งแตป ค.ศ.2000 เปนตนมา การผาตัดศึกษาสมองและใชภาพถายของสมองได
สรางความเขาใจสาเหตุของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  แตนักวิทยาศาสตรเองไม
สามารถหาวิธีการวัดความผิดปกติทางระบบประสาทใหเปนที่ยอมรับและงายตอการใชงานได 
ประกอบกับเม่ือพอความผิดปกติน้ีเกิดขึ้น  นักวิทยาศาสตรและนักการศึกษายังไมสามารถหาวิธี
ในการแกไขขอบกพรองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางสําหรับนักการศึกษาใน
การประเมินความบกพรองที่เกิดจากระบบประสาทใหชัดเจนมากขึ้น 
 5.  การแยกสาเหตุอ่ืนออก 
  เม่ือเร่ิมมีการศึกษาภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเกิดขึ้นในชวงปทศวรรษที่ 
1960 ผูปกครองและครูตองการทราบชัดเจนวาปญหาของนักเรียนเหลานี้ ไมไดเกิดจากความ
บกพรองจากสาเหตุอ่ืน  เชน ภาวะความบกพรองทางสติปญญา  ความบกพรองทางอารมณ 
อาการอัมพาตสมองใหญ เปนตน สาเหตุหลักของนักเรียนเหลานี้ตองมาจากความบกพรองบาง 
ประการที่ไมทราบสาเหตุ (Kavale. 2002) ดังนั้น คําจํากัดความตางๆ ไดกลาวถึงภาวะความ 
บกพรองทางการเรียนรู โดยแยกสาเหตุอ่ืนๆ ออก  
 6.  เปนปญหาตลอดชีวิต 
  ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูน้ัน  แมวาไดรับการแกไขดวยวิธีการที่ถูกวิธี 
แตภาวะนี้ยังคงเปนปญหาตลอดชีวิตแมวาจะเปนปญหาที่เบาบางลงก็ตาม (Kauffman. 1999)  
และแมวาไดมีความพยายามที่จะปองกันภาวะนี้ไมใหเกิดขึ้น แตยังไมไดมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 
จนกระทั่งเปนภาวะที่เรื้อรังไปตลอดชีวิตของนักเรียน 
 7.  ปญหาการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  มักจะไมเปนที่ยอมรับของเพื่อนใน
ชั้นเรียน จึงสรางความรูสึกที่เปนมิตรตอกันและกัน ดังน้ัน นักเรียนที่ภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรู จึงขาดทักษะในการสรางมิตรและผูกสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นเรียนและครูผูสอน  
นักวิชาการหลายทานจึงเสนอใหรวมปญหาทางการมีปฏิสัมพันธทางสังคมรวมอยูในคําจํากัดความ
น้ีดวย (Bryan. 1999)   
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 8.  ปญหาอื่นที่เกิดรวมดวย  (Co morbidity) 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  อาจมีปญหาอ่ืนเกิดขึ้นรวมกับปญหา
ทางดานวิชาการ และนักเรียนปญญาเลิศ อาจมีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเกิดรวมได
ดวย (Brody; & Miller.  1997) 
  

 จากความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่กลาวมาขางตน  สรุปไดดังน้ี เด็กที่
มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองของขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรู หรือเกิดจากความบกพรองทางพันธุกรรม ทําใหเด็กมีปญหายุงยากในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  การแสดงออกทางพฤติกรรมการรับรูทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน  ซ่ึงมีผลโยงไปถึงการมีปญหาในการใชภาษา  ทั้งดานการฟง  การอาน  การพูด การเขียน 
และการสะกดคํา  หรือการคํานวณ  ตลอดจนปญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหว  การรับรูอารมณ 
พฤติกรรม โดยไมไดเกิดจากความบกพรองทางสติปญญา ความบกพรองทางประสาทสัมผัส ปญหา
ทางพฤติกรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม ซ่ึงปญหาเหลานี้จะสงผลตอการเรียน 
 
  1.3 ทฤษฎีการประมวลขอมูล 
 ทฤษฎีที่สําคัญในปจจุบันกลาวถึงการเรียนรูและการคิดคือทฤษฎีการประมวลขอมูล 
(Information Processing Theory)  (Slavin. 2003)  โดยทฤษฎีน้ีกลาววาความสามารถทางพุทธิ
ปญญา เปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรูในขั้นสูงสุดและผูเรียนนั้นจะแปลความหมายของ
ขอมูลที่ไดรับมาโดยพิจารณาจากสิ่งที่ผูเรียนมีความรูอยูแลว จากนั้นผูเรียนจะดัดแปลงและ
แกไขหรือสรางความรูใหมจากขอมูลที่ไดรับและจากขอมูลที่มีอยูเดิม ดังน้ัน ปจจัยที่สําคัญที่มี
ผลตอความสําเร็จของการเรียนรูคือ ความสามารถของผูเรียนในการเลือกที่จะรับรูสิ่งเราจาก
ภายนอกและทําการประมวลสิ่งเรานั้นเพ่ือกอใหเกิดความหมายที่เขาใจได 
 ทฤษฎีน้ีกลาววาผูเรียนรวบรวม แปลความหมาย จัดเก็บและดัดแปลงแกไขขอมูลที่ได
จากภายนอกและดึงขอมูลจากแหลงความจําไดอยางไร ทฤษฎีน้ีมิไดศึกษาความสามารถ ในการ
ประมวลขอมูลตามพัฒนาการหรือความแตกตางของอายุของผูเรียน หากแตศึกษาจากความสามารถ
ของผูเรียนแตละคนในการประมวลขอมูลใหมน้ันไดอยางไร  เพราะฉะนั้นเม่ือผูเรียนแตละคนทํา
การประมวลขอมูลใหมจากภายนอก  จึงเปนการเพิ่มความคิดรวบยอด ทักษะ และความรูใหม
ใหกับสิ่งที่ผูเรียนมีความรูอยูแลว  ผูเรียนนั้นจึงสามารถนําความรูใหมน้ีสงไปเรียนรูกิจกรรมใหม
ที่เพ่ิมขึ้นได  ผูเรียนจะเก็บความรูใหมที่ไดรับเขาสูหนวยความจําและพรอมที่จะดึงความรูน้ัน
ออกมาใชเม่ือตองการ เชนเดียว กับการเก็บและเรียกขอมูลมาใชในระบบคอมพิวเตอร 
 ความคิดพื้นฐานในการใชทฤษฎีการประมวลขอมูลตามทัศนะของนักจิตวิทยา มี
ดังตอไปน้ี 
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 1.  ในการเรียนรูสิ่งใดก็ตาม ผูเรียนสามารถควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนรูและ
ขั้นตอนของการเรียนรูได 
 2.  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน  ทั้งทางดานปริมาณและ
คุณภาพ ซ่ึงหมายความวา นอกจากผูเรียนจะเพ่ิมจํานวนของสิ่งที่เรียนรู  ผูเรียนจะสามารถ
เรียบเรียงและรวบรวมใหเปนระเบียบ เพ่ือจะเรียกใชในเวลาที่ตองการได 
 ภาพประกอบ 1  เสนอรูปแบบขั้นตอนหลักการของแบบจําลองการประมวลขอมูลของ
มนุษย  ซ่ึงคลอสไมเออร (Klausmeier.  1985: 105) ไดดัดแปลงมาจากรูปแบบของชิฟฟรินและ   
แอ็ตคินสัน (Shiffrin and Atkinson.  1971) ที่ใชอธิบายเรื่องความจําระยะยาวและระยะสั้น   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  แสดงรูปแบบจําลองของทฤษฎีการประมวลขอมูล 
 

 ที่มา:  Klausmeier. (1985: 105) 

สิ่งเราจากภายนอก 

การบันทึกผัสสะ 
- หู    สําหรับการไดยิน 
- ตา  สําหรับการมองเห็น 

ความตัง้ใจ การรับรู 

ความจําที่เกิดข้ึนทันที 
- ความจําระยะส้ัน 
- ความจําเชิงปฏบัิติการ 

ความสามารถใน
การควบคุม 
การสั่งงาน 

 
ผลผลิต 

การ 
จัด 

ระเบียบ 

การ 
ทอง 
ซ้ํา 

การขยาย 
ราย 

ละเอียด 

ความจําที่เกิดข้ึนทันที 
- ความจําจากประสบการณ (Episodic Memory) 
- ความจําความรูที่เปนจริง (Semantic Memory) 
- ความจําขั้นตอนในการทํากิจกรรม (Procedural Memory) 



 32 

 การบันทึกผัสสะและการรับรู 
 การบันทึกผัสสะ (Sensory Register) โดยปกติบุคคลแตละบุคคลจะอยูในทามกลาง
ของสิ่งเรานานาชนิด อันเปนสิ่งแวดลอมปจจุบันของบุคคลนั้น  และสิ่งเราเหลานี้มากระทบ
ประสาททั้งหา คือทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางสัมผัสผิวหนา และทางปากหรือลิ้น  นักเขียน
ขณะที่อยูในหองเรียนก็มีสิ่งเราหลายอยาง เชน ครู  เสียงครู  หนังสือเรียน  กระดานดํา  แผนปาย  
พฤติกรรมตางๆ ของเพื่อนนักเรียน สิ่งเราตางๆ อาจมีระยะเวลาไมถึงหน่ึงวินาที ดังน้ันแมวาสิ่ง
เราในสิ่งแวดลอมจะผานกระบวนการผัสสะทุกอยาง เฉพาะแตสิ่งเราที่ผูเรียนใสใจ จะรับรูเทานั้น  
จะคงอยูนานพอที่จะไปบันทึกหรือแปรรูปเก็บไวในความจําระยะสั้นและความจําระยะยาวตอไป 
 การรับรู (Perception) ขึ้นอยูกับขอมูลที่การบันทึกผัสสะเลือกมาจากสิ่งแวดลอมซ่ึง
บางครั้งเรียกวา กระบวนการประมวลขอมูลจากระดับลางสูระดับบน (Bottom - up Processing) 
และอีกสวนหนึ่งขึ้นกับสมมติฐานที่รับมาจากขอมูลในความจําระยะยาว ซ่ึงเรียกวา กระบวนการ
ประมวลขอมูลจากระดับบนสูระดับลาง (Top - down processing) ตัวอยางเชน ความสามารถที่
จะรูจัก “สุนัข”  เม่ือเห็นผูเรียนจะใชการรูจักลักษณะตางๆ เชน มีสี่ขา มีรูปรางคลายสุนัข และ
นอกจากนี้จะตองนําความคิดจากความจําระยะยาวมาใชวา สุนัขโดยมากเปนสัตวเลี้ยง และมักอยู
ตามบานคน เปนตน การรูจักคําตางๆ ในระหวางนี้  อาจขึ้นกับความสามารถของการสะกดตัว 
เสียง และความถี่ของคําที่ใชในชีวิตประจําและกฎเกณฑของภาษา จะเห็นวากระบวนการการ
รูจักจะมีประสิทธิภาพ  ก็คือ เม่ือผูเรียนสามารถที่จะใชแหลงขอมูลทุกอยางที่ตนมีอยู 
 นักวิจัยไดอธิบายวาการรับรูคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่บันทึกทางผัสสะให
เปนรูปแบบที่ผูเรียนสามารถจัดกระทําไดโดยเก็บไวในความจําเชิงปฏิบัติการ และเก็บอยูใน
ความจําระยะยาว นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนอาจมีความบกพรองในดานความเร็วหรือ
ประสิทธิภาพในกระบวนการเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ี  (Torgeson.  1987) 
 แครอล  (Carroll. 1981) และสเติรนเบิรก (Sternberg.  1988)  ไดระบุถึงกระบวน 
การที่สําคัญในการรับรู ดังน้ี 
 1.  การบันทึกสิ่งเราดวยระบบผัสสะ 
 2.  การนําสิ่งเราที่ไดรับการแปลงขอมูลแลวไปจับคูกับสิ่งที่เก็บอยูในความจํา 
 3.  แปลความหมายของสิ่งเราใหมที่ไดรับ โดยพิจารณาคุณสมบัติความสัมพันธกับ 
สิ่งเราอ่ืน 
 4.  ทําการเปรียบเทียบและจัดจําแนกประเภทสิ่งเรานั้น 
 โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่ซับซอนในกระบวนการประมวลสิ่งเราที่ไดรับจาก
การมอง การไดยิน และประสาทสัมผัส 
 การรับรูจากการมองเปน (Visual perception) สามารถแบงออกเปนองคประกอบ 
ที่สําคัญ ดังน้ี 
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 - ความสามารถแยกเห็นความแตกตาง (Visual discrimination) เปนความสามารถ ใน
การเห็นความแตกตางของวัตถุในเรื่องของรูปราง สี ขนาด รูปแบบ  ตําแหนง และความสวาง 
และความสามารถในการแยกความแตกตางของตัวอักษรและคํา เปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานสําหรับ 
การอาน 
 - ความสามารถในการแยกภาพออกจากฉากหลัง (Visual figure - ground discrimination)  
นักเรียนที่มีความบกพรองในทักษะนี้ อาจจะแยกสิ่งเราที่เปนเปาหมายออกจากสิ่งที่รบกวนที่ไม
เกี่ยวของทางสายตา 
 - การรับรูมิติสัมพันธ  (Spatial relations)  คือ ความสามารถในการรับรูตําแหนงของ
วัตถุในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการอานนั้น ถานักเรียนไมมีการรับรูดานนี้นักเรียนอาจมี
ปญหาที่จะมองแยกระหวางตัวอักษร  b  และ  d  หรือ  p  และ  q  หรือ  m  และ  n  ได 
 - การจดจําทางการมองเห็น   (Visual memory)  คือ  ความสามารถในการจดจํา
ลักษณะที่สําคัญของสิ่งเราโดยที่ไมจําเปนตองเห็นสิ่งเรานั้นอีก ซ่ึงมีความจําเปนในการสะกดคํา 
เพราะนักเรียนจําเปนตองจําตัวอักษรได  และสามารถเรียกชื่อตัวอักษรได 
 - ความสามารถในการสรางภาพจากองคประกอบที่ยังไมสมบูรณหรือชัดเจน  (Visual 
Closure) ความสามารถนี้เกี่ยวของกับความสามารถจดจําจากการมองเห็น เน่ืองจากนักเรียน
จะตองนําเอาองคประกอบที่เหลือจากความจําไปตอเติมใหภาพนั้นสมบูรณ ความสามารถนี้จะชวย
ใหนักเรียนสามารถอานหนังสือไดรวดเร็วเพราะนักเรียนไมจําเปนตองอานประโยคทั้งหมดหรือ
ตัวอักษรทั้งหมด ถานักเรียนไมมีความสามารถนี้แลว  การอานจะชาลงเพราะนักเรียน
จําเปนตองทําการประมวลรับภาพตัวอักษรทีละตัว 
 การรับรูจากการไดยิน (Auditory perception) สามารถแบงออกเปนองคประกอบ    
ที่สําคัญดังน้ี 
 - ความสามารถในการแยกฟงเสียง  (Auditory discrimination) เปนความสามารถ ที่
นักเรียนตองแยกความแตกตางของหนวยเสียงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และจึงสามารถพัฒนา 
การรับรูวาในภาษานั้น มีความแตกตางของพยางค และคํา 
 - ความสามารถในการนําเสียงผสมใหเปนคํา (Auditory blending)  ถานักเรียนมีความ
บกพรองในทักษะนี้ นักเรียนจะไมสามารถอานตัวอักษรแตละตัวและนํามารวมกันเพ่ืออานเปน
คํา 
 - ความสามารถในการแยกคําพูดหรือเสียงออกจากเสียงรบกวน (Auditory figure - 
ground discrimination)  นักเรียนตองมีความสามารถในการแยกเสียงของครูหรือเสียงใดๆ ที่
เปนเปาหมายในการเรียนรูในขณะที่มีเสียงรบกวนในหอง 
 - ความสามารถในการจําเสียง  (Auditory memory)  เปนความสามารถในการระลึก
หรือจําเสียงที่เคยไดรับฟงมากอน  การทองจําตัวสะกดของคําหรือการทองสูตรคูณดังๆ ใน
หองเรียนตองใชความสามารถดานนี้ 
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 - ความสามารถในการไดยินคําพูดหรือเสียงจากองคประกอบที่ไมครบ (Auditory 
Closure) ความสามารถนี้ชวยใหนักเรียนสามารถฟงประโยคหรือคําพูดในชั้นเรียนได โดยไม
ตองสนใจฟงรายละเอียดของเสียงทุกเสียงหรือคําทุกคําในประโยค หรือสามารถที่จะฟงและรับรู 
เขาใจคําพูดจากประโยคที่ไมชัดเจน  โดยนักเรียนสามารถเดาองคประกอบที่ขาดหายไปได 
 - ความสามารถในการนําเสียงที่ไดยินสัมพันธกับสิ่งอ่ืน  (Auditory Association) เปน
ความสามารถในการนําเสียงที่ไดยินสัมพันธกับขอมูลที่มีอยูในสมอง  โดยกระบวนการจัด
ประเภท จัดระดับความสัมพันธตามความสําคัญหรือนําความหมายของสิ่งที่ไดยินไปสัมพันธกับ
ความหมายของสิ่งที่มีอยูในสมอง 
 การรับรูทางประสาทสัมผัส (Haptic perception) จะเกี่ยวของกับการสัมผัสภายนอก 
(Tactile) และการสัมผัสที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของรางกาย (Kinesthetic) นักเรียนที่มีปญหา
ดานการรับรูจากการสัมผัสภายนอกมักไมสามารถบอกไดวาวัตถุน้ันคืออะไร หากใหเขาสัมผัส
โดยไมใหดู  สวนเด็กบางคนอาจไมตระหนักถึงการทํางานของสวนตางๆ ในรางกายและ
ความรูสึกจากการทํางานของกลามเนื้อ เชน การตึงหรือการผอนคลาย  เด็กเหลานี้จึงมักแสดง 
ใหเห็นวามีปญหาเกี่ยวกับ  การรับรู ในดานรางกายและการประสานสัมพันธของกลไกการ
เคลื่อนไหว (ศรียา นิยมธรรม.  2541) 
 การรับรูการทํางานของกลไกลการเคลื่อนไหว  (Perceptual motor integration)  จะ
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของมือ โดยการลอกแบบตามตัวอักษร การวาดภาพ และการเขียน 
ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ตองอาศัยการรับรูการเคลื่อนไหวของมือผานทางสายตา เร่ืองน้ีเปนเรื่องที่
นักวิ จัยในยุคแรกที่ไดความสนใจในการประเมินและใหความชวยเหลือทักษะทางดานนี้  
โดยเฉพาะการใหการชวยเหลือทางกายภาพบําบัด ซ่ึงอาจชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การเรียนรู สามารถทํากิจกรรมไดเชนเดียวกับนักเรียนปกติในโรงเรียน แตมีการวิจัยเชิงอภิมาน 
และพบวาไมมีการวิจัยหรือหลักฐานใดๆ ที่สนับสนุนการชวยเหลือ การรับรูการทํางานของกลไก
การเคลื่อนไหว และปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น (Kavale; & Mattson.  1983) 
 ดังน้ันจากขอสงสัยดังกลาวเกี่ยวกับการรับรูทางดานนี้จึงมีการวิจัยเพ่ือหาทางออกและ
วิธีชวยเหลือ โดยการสอนการวิเคราะหงาน (Resenshire. 1986)  และสอนกระบวนการทาง
พุทธิปญญา ไดแก การใชกลยุทธเพ่ือชวยในการสรางความเขาใจ  การตระหนักรับรูเสียง และ
กลยุทธการเรียนรูอ่ืนๆ (Torgeson. 1991)  ในการชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการ
เรียนรู  และในป ค.ศ.1987 สภาแหงผูที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู  (Council for Learning 
Disabilities) ไดประกาศนโยบายที่ใหหยุดการชวยเหลือการรับรูการทํางานของกลไกลการ
เคลื่อนไหวใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 อยางไรก็ดี การสอนทักษะในชั่วโมงพลศึกษาโดยมีจุดมุงหมายที่จะชวยแกไขเรื่องการ
ประสานสัมพันธในการทํางานของกลไกกลามเนื้อ ยังไมควรละเลยทีเดียว  เน่ืองจากการฝกการ
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รับรูกลไกลการเคลื่อนไหว อาจชวยในเรื่องการประสานสัมพันธ แตอาจจะไมชวยในการ ชวยให
ทักษะทางการอานดีขึ้น  (ศรียา  นิยมธรรม.  2541) 
   
 ความจําและการเรียนรู 
 ความจําระยะสั้น  (Short - Term Memory)  ขอมูลจะผานประสาทสัมผัส  เชน การ
ไดยินและการฟง และถูกนําเขาสูความจําระยะสั้น ขอมูลที่สําคัญจะถูกเก็บไวในชวงระยะเวลา
สั้นๆ กอนที่จะถูกทิ้งหรือนําเขาสูความจําเชิงปฏิบัติการ (Working Memory)  ดังน้ัน ความจํา
ระยะสั้นเปนที่ที่เก็บขอมูลไวชั่วคราวเพื่อนําไปประมวลตอไป กิจกรรมสําหรับความจําระยะสัน้ มี
ไดทั้งใหการจําขอมูลจากการฟง เชน การใหนักเรียนพูดตามชุดของตัวเลขหรือชุดของตัวอักษร  
หรือการจําขอมูลจากการมองเห็น เชน ครูใหนักเรียนดูรูปประมาณหาถึงหกรูป  หลังจากนั้นให
เด็กบอกลําดับชื่อรูปใหถูกตองไดมีการวิจัย พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
สวนใหญมีความบกพรองในความจําระยะสั้นในการจําขอมูลจากการฟงมากกวาการจําขอมูล
จากการมองเห็น (Hulmex’; & Snowling. 1992) นักจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความจําระยะ
สั้น พบวาอยางมากจําไดเพียง 20 หรือระหวาง 15 - 30 วินาที  (Shiffin; & Atkinson. 1970) 
จากการวิจัยน้ีปรากฏวาคนเราสวนมากจะสามารถจําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันในความจํา ระยะสั้น แต
ละครั้งไดเพียง  2 - 7 อยางเทานั้น 
 ความจําเชิงปฏิบัติการ  (Working Memory) ในความจําชนิดนี้  สมองจะทําการ
ประมวลขอมูลที่รับเขามาจากความจําระยะสั้นในขณะที่ทําหนาที่เชื่อมตอและทํางานกับพุทธิ
ปญญาระดับสูง  เชน ความจําเชิงปฏิบัติการน้ีอาจทําหนาที่เชื่อมขอมูลจากความจําระยะสั้นเขา
กับขอมูลที่อยูในความจําระยะยาว หรืออาจจะจัดระเบียบขอมูล โดยวิธีการรวมขอมูลเปนชุดๆ 
(Chunking)  หรือจัดขอมูลประเภทเดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน (Clustering) หรือทําการพูดซ้ํา 
(Rehearing) ขอมูลในความจําเชิงปฏิบัติการนี้อาจหายไปถูกแทนที่  เน่ืองจากมีขอมูลอ่ืนที่มี
ความสําคัญเขามาแทนที่  ความสามารถในการประมวลขอมูลของความจําชนิดนี้มีระยะสั้น เม่ือ
เทียบกับความจําระยะยาว ดังนั้นขอมูลจะถูกเก็บไวในความจําชนิดนี้เปนชวงเวลาที่สั้นเทานั้น 
 ความจําชนิดนี้มีความสําคัญมากกวาความจําระยะสั้นสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูทางดานการอานและคณิตศาสตร มีการศึกษาโดยนักวิจัยทดลองกับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู 40 คน และนักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับ ปกติ 40 
คน โดยประเมินความสามารถความจําในกิจกรรมตอไปนี้ จําคําสุดทายจากชุดของประโยคที่
นักเรียนใชตอบคําถามเพื่อความเขาใจจําจุดตางๆ ในตาราง นับจุดในรูปภาพโดยมีวัตถุอ่ืนๆ 
ปรากฏในรูปภาพ  และพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูไดคะแนนต่ํากวานักเรียน
กลุมควบคุมในทุกกิจกรรม ผูวิจัยจึงสรุปวาความสามารถของความจําเชิงปฏิบัติการ  สามารถ
ทํานายความสามารถในการอาน เพ่ือความเขาใจและนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ เรียนรูมี
ปญหาในการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการรับรูคําและการอานเพื่อความเขาใจ และมี
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การศึกษาที่พบวานักเรียนที่มีสภาวะความบกพรองทางการเรียนรูมีปญหาในการประมวลและ
รับรูเสียง  ความเขาใจเชิงปฏิบัติการทางดานภาษา และความจําเชิงปฏิบัติการทางดานการรับรู
เชิงมิติสัมพันธ  (Swanson; & Sachse. 2001) 
 ความจําระยะยาว  (Long - Term Memory) ความจํานี้เปนที่เก็บรักษาขอมูลในขั้น
สุดทาย เปนระยะเวลานานและมีความจุที่ไมจํากัด และมีวิธีเก็บขอมูลหลายวิธี เชน การจําภาพ
จากประสบการณสวนตัว (Episodic Memory) โดยการจัดเก็บตามสถานที่และเวลา  การจํา
ความรูที่เปนความจริงและความรูทั่วไป (Semantic Memory) ไดแก ความคิดรวบยอด  
กฎเกณฑ  ทักษะการแกปญหาและกลยุทธในการเรียนรู ความจําชนิดนี้ถูกจัดรวบรวมใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงตอกันเหมือนเครือขายและการจําขั้นตอนในการทํากิจกรรม  (Procedural 
Memory)  เชน วิธีการขับรถ ปรุงอาหาร (Slavin. 2003) 
 ความจําระยะยาวนี้เกิดจากการทองซํ้าๆ หลังจากขอมูลเขามาที่ความจําระยะสั้น เชน 
การทองสูตรคูณ ทองซํ้าๆ หลายๆ ครั้งก็จะเขาไปเก็บในความจําระยะยาว ซ่ึงเปนความจํา 
ถาวร นอกจากการทองจําจะชวยสิ ่งที ่เรียนรู ใหไปเก็บในความจําระยะยาวแลวยังมีวิธี
กระบวนการของความคิดที่ใชในการเรียนรูสิ่งที่มีความหมาย คือ วิธีการที่ผูเรียนจะตอง
พยายามที่จะนําความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรูใหมกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอนที่เก็บอยูในความจํา
ระยะยาว ซีเกลอร (Siegler. 1983) กลาววาสิ่งที่เขาเคยเรียนรูมากอนและเก็บไวในความจําระยะ
ยาวจะมีอิทธิพลตอสิ่งที่เราจะเรียนรูใหม นอกจากนี้ผูเรียนรูจักใชกระบวนการขยายความคิดก็จะ
ชวยสรางความจําไดมาก ปญหามีอยูวาเม่ือขอมูลเขาไปเก็บไวในความจําระยะยาวแลวจะอยูได
เปนเวลานานเทาไร  ในเร่ืองนี้การวิจัยปจจุบันนี้ยังไมไดใหคําตอบที่แนนอน  อาจจะเปนหลาย
นาทีถึงหลายป นักจิตวิทยาบางคน เชน ชิฟฟริน และแอคคินสันถือวาความจําระยะยาวเปนสิ่งที่
ถาวร หลังจากขอมูลไดรับเขาไปเก็บที่ความจําระยะยาวก็จะอยูกับคนนั้นตลอดชีวิต การคิดไม
ออกหรือการลืมเกิดจากเราไมสามารถที่จะเรียกสิ่งที่เรียนรูแลวมาใชได ซ่ึงหมายความวาไม
สามารถจะดึงขึ้นมาในระดับจิตรูสํานึกได  แตนักจิตวิทยาบางทาน เชน ลอฟตัส และลอฟตัส 
(Loftus; & Loftus. 1980) ผูทําการทดลองเกี่ยวกับความจําระยะยาว เชื่อวาขอมูลที่รับมาเก็บใน
ความจําระยะยาวไมไดอยูกับเราตลอดชีวิต อาจจะถูกแทนที่ดวยขอมูลอ่ืนก็ได 
 เฮยส  (Hayes. 1989) ไดอธิบายกระบวนการของความจําระยะยาวดังน้ี  ขอมูลจะถูก
ถายเทไปยังความจําระยะยาวจากความจําระยะสั้น โดยการทองจําซ้ําๆ และเพื่อทําใหขอมูล
เหลานี้ถูกเก็บไวอยางถาวรจึงจําเปนตองใชกลยุทธตางๆ เพ่ือสรางความเชื่อมตอกับความรูใหม
ที่รับเขามา และยิ่งใชกลยุทธตางๆ มากในการชวยจํา จะทําใหการจัดเก็บขอมูลใหมน้ีมีความ
เปนระเบียบและพรอมที่จะนําออกมาใชไดภายหลัง กลยุทธดังกลาวไดแก การจัดขอมูลเปนกลุม
ใหอยูเปนประเภทเดียวกัน การใชเทคนิคในการชวยความจํา (Mnemonic Device) เชน การสราง
เสียงสัมผัส การสรางคําเพื่อชวยความจําจากอักษรตัวแรกของแตละคํา (Acronym)  การสราง
ประโยคที่มีความหมายจากอักษรตัวแรกของกลุมที่จะจํา (Acrostic) หรือใชวิธีการขยาย
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รายละเอียดของขอมูล เชน การขยายรายละเอียดของความหมายใหกระจางโดยสรางความสัมพันธ
เขาคูกับความรูเกาหรือการสรางจินตภาพ ที่มีความสัมพันธกับความรูใหม เปนตน เฮยสกลาววา
ปญหาในการดึงขอมูลมาใชจากความจําระยะยาวอาจจะเกิดจากการที่ขอมูลอ่ืนเขามาแทนที่หรือ
รบกวน (Interference) หรือขัดแยงกับสิ่งที่เรียนรูมาแลว และอาจจะเกิดจากการที่เราไมไดมี
โอกาสที่จะใชเวลาในการเรียนรูขอมูลน้ันอยางเพียงพอ  ซ่ึงทําใหขอมูลน้ันคอยๆ เลือนหายไป 
อาจแกไขโดยการฝกและทบทวนความรูน้ันเปนระยะๆ นักเรียนที่มีภาวะบกพรอง ทางการเรียนรู 
อาจจะไมสามารถระลึกถึงขอมูลที่เก็บไวในความจําระยะยาวได  เน่ืองจากไมมีการฝกฝนและมี
โอกาสที่จะเรียนรูขอมูลน้ัน 
 
 ความตั้งใจ 
 คนเราจะตองอยูทามกลางสิ่งแวดลอมตางๆ และมีสิ่งเราหลายๆ อยางกระทบประสาท
ทั้งหาของเราอยูเสมอ จึงจําเปนตองเลือกสิ่งที่จะรับเขาการบันทึกผัสสะตอจากนั้นจะคัดเลือก  
สิ่งเราเพียงบางอยางเขาไปในความจําระยะสั้น  ความตั้งใจชวยใหตนเองเลือกสิ่งเราที่จะเขาสู
อวัยวะรับสัมผัสและความตั้งใจจะชวยในขั้นตอนความจําระยะสั้น โดยใสใจในบางสิ่งบางอยาง
โดยเฉพาะการเรียนรูจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยถานักเรียนไมสามารถเลือกกิจกรรมหรืองานที่
ตองทําและมีความตั้งใจนานพอเพียงที่จะประมวลขอมูลหรืองานนั้น  เปนที่ทราบกันดีแลววา
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ภาวะบกพรองทางการเรียนรู ภาวะสมาธิสั้นและไมอยู
นิ่งหรือปญหาความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงความไม
ตั้งใจในขณะที่ครูสอน  (Turnure; & Ysseldyke.  1990) 
 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวดังน้ี 
 1.  ความแตกตางระหวางความสามารถที่แทจริงและความสามารถทางวิชาการ 
  ความแตกตางระหวางความสามารถที่แทจริงและความสามารถทางวิชาการเปน
จุดสําคัญในคําจํากัดความตางๆ และเปนปจจัยแรกที่เบ็ทแมน (Bateman. 1979) ไดกลาวถึงในคํา
จํากัดความที่ตอมาไดเปนที่นิยมและแพรหลายในการแยกแยะนักเรียนที่มีภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรูจากความผิดปกติอ่ืนๆ และความแตกตางนี้สามารถเกิดขึ้นในทักษะวิชาการดาน
ใดดานหนึ่ง หรือในหลายๆ ดาน 
 2.  ปญหาทางวิชาการ 
  ปญหาทางวิชาการเปนลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไปในนักเรียนที่มีภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรู ปญหาทางวิชาการไดแก ปญหาทักษะในการอาน  ทักษะในการเขียน  ทักษะใน
การคํานวณ และการใหเหตุผล  โดยปญหาทางการอานเปนปญหาที่พบมากที่สุด 
 3.  ความผิดปกติทางภาษา 
  ความผิดปกติทางภาษาที่พบในนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู ไดแก 
ความบกพรองในการพูดและในการฟงเพ่ือความเขาใจ  มีการวิจัยที่พบวานักเรียนที่มีความ
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บกพรองในการเรียนรูน้ัน มีความผิดปกติทางภาษาเปนจํานวน 90% และพบวานักเรียนที่มี
ปญหาในการอาน มีความผิดปกติทางภาษารวมดวย  (Badian. 2000; Bishop; & Adams. 
1990) 
 4. ความผิดปกติในการรับรูทางประสาทสัมผัส 
  ความผิดปกติในการรับรู โดยผานทางการมองเห็นและการไดยินเคยเปนที่กลาววา
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  แมแตในกฎหมายวาดวยการศึกษา
พิเศษสําหรับผูที่มีความบกพรองของประเทศสหรัฐอเมริกายังไมไดกําหนดใหมีการประเมินการ
รับรูจากประสาทสัมผัส แตสมิท (Smith. 1984) ไดกลาววา กระบวนการรับรูทางสายตา เปน
กระบวนการที่สําคัญในการอานและการคิดคํานวณ  แตอาจไมจําเปนสําหรับทักษะ อ่ืนที่ใชใน
การเรียนวิชาการในระดับสูง 
 5.  ความบกพรองทางอภิพุทธิปญญา  (Meta Cognition) 
  มีวรรณกรรมและการวิจัยที่พบวา นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูมี
ความบกพรองทางอภิพุทธิปญญา (Baker. 1982; Goldman. 1989) ความสามารถทางอภิพุทธิ
ปญญาประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญสององคประกอบคือความรูของทักษะ กลยุทธ และ
แหลงทรัพยากรที่จําเปนในการทํางานใดๆ ใหสําเร็จและความสามารถในการกํากับตนเอง (Self - 
Regulation) ไดแก การรูจักการวางแผน การประเมินความสามารถ ของตนเองในกิจกรรมที่
กําลังดําเนินอยู การตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  (Barker. 1982) 
  การเขาใจความบกพรองทางอภิพุทธิปญญานี้ จะสามารถชวยใหครูวางแผนในการ
ชวยเหลือนักเรียนเหลานี้ได (Hresko; & Reid. 1981) แตมีนักวิจัยหลายทานไดกลาววา 
นักเรียนเหลานี้ไมไดมีความบกพรองในการใชพุทธิปญญาในการแกไขปญหา แตนักเรียนเหลานี้
ไมรูจักเลือก ใชความสามารถทางพุทธิปญญาในสถานการณที่แตกตางกัน (Kulak. 1993; 
Swanson. 1999) 
 6. ปญหาทางสังคมและอารมณ 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจะมีความรูสึกในเชิงลบกับการให
คุณคาของตนเอง  ซึ่งอาจนําไปสูการสนใจในสิ่งที่ตนเองทําไมไดมากกวาที่จะพัฒนาตนเองในสิ่ง
ที่ตนเองทําได   และกอใหเกิดมองเห็นคุณคาของตนเองต่ํา ในการศึกษานักเรียนจํานวน 790 
คน ที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู พบวานักเรียนจํานวน 15% ปญหาทางอารมณ และ
สังคมและปรากฏอยูในทุกระดับชั้นเรียน (McLeskey. 1992) 
  นักวิจัยหลายทานไดระบุวาวัยรุนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู มักจะมี
ปญหาในการปฏิสัมพันธกับผูปกครอง ครู เพ่ือนหรือคนแปลกหนา เน่ืองจากไมสามารถรับรู
อารมณความรูสึกของผูอ่ืน  (Bryan. 1999; Greshan;& Elliott. 1989) 
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 7. ปญหาในการจํา 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู มักจะมีความบกพรองในการจํา  
สิ่งเราทางการมองเห็นและการไดยิน  การทดสอบความสามารถในการจํายังสามารถใชในการ
แยกนักเรียนเหลานี้ออกจากนักเรียนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  และมีการศึกษาพบวา ความจําโดยผาน
การรับรูมิติสัมพันธโดยใชการมองเห็นน้ัน สําคัญตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
  เทอรจีเซ็น (Torgesen. 1987) ไดใหขอสรุปดังน้ี 
  1)  นักเรียนเหลานี้ไมมีความสามารถในการใชกลยุทธตางๆ ในการจําเพื่อเรียนรู
วิชาการในหอง  เชน ไมมีความสามารถในการจัดกลุมคําเปนประเภท 
  2)  นักเรียนเหลานี้มีปญหาในการจํา เน่ืองจากมีความบกพรองของทักษะทางภาษา 
ดังน้ันการเรียนรูสิ่งใดที่เปนคําพูดหรือตัวอักษร จึงกอใหเกิดปญหาในการจํา 
 8. ปญหาในการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู อาจจะเดินงุมงามหรือมีปญหาใน
การขวางหรือปาลูกบอลล และปญหาในการกระโดด บางคนอาจมีปญหาในการใชกลามเนื้อเล็ก 
เชน มีปญหาในการใชกรรไกร  การติดกระดุม  หรือการรูดซิป  
 9.  ปญหาสมาธิสั้นและไมอยูน่ิง 
  การที่นักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการเรียนในชั้นเรียนนั้น นักเรียนตองสามารถมี
สมาธิอยูกับบทเรียนในชั้นเรียน และจะตองสามารถมุงความสนใจไปยังบทเรียนใหม หรืองานที่
ครูสั่งใหทํา  นักเรียนที่มีภาวะสมาธิรับมักจะสนใจสิ่งเราที่อยูรอบตัว แทนที่จะสนใจในบทเรียน
หรืองานที่อยูขางหนา 
  10. ปญหาทางดานการอาน 
  เด็กที่มีปญหาทางดานการอานจะไมสามารถอานหนังสือไดเทากับระดับของเด็กใน
ชั้นเรียนเดียวกันแมวาจะพยายามชวยเหลือในเรื่องความจําเปนพิเศษแลวก็ตาม ดังน้ัน
พฤติกรรมการอานที่ไมเหมาะสมจึงปรากฏอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังน้ี 
  10.1 การเคลื่อนไหวรางกายที่แสดงอาการเครียด เชน อารมณเสีย หนางอ 
  10.2 อานหลงบรรทัด อานซ้ําคํา 
  10.3 อานตกหลน  อานเพิ่มคํา หาคํามาแทนที่หรืออานกลับคํา 
  10.4 อานเรียงลําดับคําผิด สับสนตําแหนง ประธาน กริยา กรรม 
  10.5  อานสับสนระหวางอักษรหรือคําที่คลายคลึงกัน 
  10.6 อานชาและตะกุกตะกัก 
  10.7 อานดวยความลังเลไมแนใจ 
  10.8 อานเอาเรื่องราวไมได 
  10.9 บอกลําดับเรื่องราวไมได 
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  10.10 จําประเด็นสําคัญของเร่ืองราวไมได (อานไดแตอธิบายไมได) 
  10.11 แยกสระเสียงสั้น - ยาวไมได 
  11. ปญหาทางดานการเขียน เด็กที่มีปญหาทางดานการเขียนอาจมีสาเหตุมาจาก 
ความบกพรองใน  3 ลักษณะ คือ 
  11.1 การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและสายตาไมดี จึงทําใหเด็กลอก
ตัวอักษรและตัวเลขไมถูกตอง 
  11.2 ความบกพรองของการจําสิ่งที่มองเห็น จึงทําใหเด็กจําคาํที่เห็นไมได 
  11.3 ความบกพรองในการทําความเขาใจกฎเกณฑและความสัมพันธระหวาง 
ถอยคําในประโยค จึงทําใหเด็กที่มีปญหาในการรวบรวมหรือจัดระบบความคิดเพื่อสื่อสารออกมา 
โดยการเขียนไมได 
   เด็กที่มีปญหาในการเขียนจะมีพฤติกรรมปรากฏอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางดังน้ี 
   1) มีปญหาในการจับดินสอ หรือดินสอสี 
   2) เขียนตัวอักษรผิดทิศทาง กลับซาย - ขวา หนา - หลัง บน - ลาง  
   3) เวนระยะตัวอักษรหรือคําไมถูกตอง 
   4) เขียนหนังสือไมเปนตัว ลายมืออานไดยาก 
   5) เขียนหนังสือรูปรางไมสมํ่าเสมอ 
   6) เขียนหนังสือแบบที่ปรากฏในกระจกเงา 
   7) เขียนตัวอักษรหลายแบบปะปนกัน 
   8) จําทักษะพื้นฐานการเขียนไมได 
  12. ปญหาทางดานการสะกดคํา เด็กที่มีปญหาทางดานการสะกดคํามักมีพฤติกรรม 
ปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง ดังน้ี 
  12.1 เรียงตัวอักษรในคําผิด 
  12.2 สลับตัวอักษรและคํา 
  12.3 มีปญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่ถูกตองกับตัวอักษร 
  12.4 สะกดขามตัวอักษรหลายตัว 
  12.5 สรางการสะกดคําแบบใหมของตัวเอง 
  13.  ปญหาทางคณิตศาสตร  เด็กที่มีปญหาทางดานคณิตศาสตรจะมีปญหาดานการกะ 
ระยะ  การคิดที่เปนเชิงปริมาณ หรือภาษาสัญลักษณ  ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานนี้ต่ํา  ซึ่งเด็กที่มี
ปญหาดานคณิตศาสตร มักจะมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง ดังน้ี 
  13.1 ลืมตําแหนงบนหนากระดาษ 
  13.2 ทํางานไมเสร็จในหนึ่งหนาที่กําหนดให 
  13.3 มีปญหาในการอานเลขหมายหลัก 
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  13.4 มีปญหาในการจําแนกตัวเลขบางตัว เชน  6 - 9, 2 - 5, 17 - 71  
  13.5 เขียนตัวเลขจากหลังมาหนา 
  13.6 เขียนตัวเลขจากขวามาซาย 
  13.7 มีปญหาในการลากเสนตัวเลข 
  13.8 มีปญหาในการลอกรูปทรงตางๆ และลอกโจทยปญหา 
  13.9 ไมสามารถจําเงื่อนไข กฎ ขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร 
  13.10 มีปญหาในการเรียนรูขอเท็จจริงบางเรื่อง 
  13.11 ทําผิดเพราะสะเพราบอยๆ 
  13.12 ยอมแพงายๆ 
  13.13 มีปญหาในการเชื่อมโยงจํานวนกับสัญลักษณ 
  13.14 สับสนขอมูลในแนวตั้งและการเวนระยะ 
  13.15 ทําโจทยปญหาไมได 
  13.16 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร (Allen; 
&Schwartz. 2001: 125; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2538: 29 - 32; เบญจพร  
ปญญายง. 2545: 4 - 7) 
  

 ศรียา นิยมธรรม กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูวา เม่ือจัดกลุม
ลักษณะรวมๆ ของปญหาทางการเรียนรู อาจสังเกตไดใน  4 ดานใหญๆ ดังน้ี 
 1.  ดานพุทธพิสัย หรือการรูคิด (Cognitive) เชน การคิดและการแกปญหา 
 2.  ดานภาษา (Language)  ไดแก การพูด  การฟง  การอาน  การเขียน 
 3.  ดานกลไกการเคลื่อนไหว (Motor) เชน การประสานงานกันของอวัยวะตางๆ ใน
รางกาย 
 4.  ดานสังคม (Social)  เชน ความสัมพันธกับเพ่ือนๆ 
 นอกจากนี้การสังเกตจากลักษณะภายนอกที่จะบอกวาเด็กคนใดเปนเด็กที่มีปญหาทาง 
การเรียนรูหรือไมน้ัน กระทําไดยากมาก เพราะเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูจะมีลักษณะ
บางอยางที่ไมอาจสังเกตได  แตกอ็าจสังเกตจากพฤติกรรมและปญหาตางๆ ดังน้ี 
 1.  ความบกพรองเก่ียวกับระบบประสาท  (Neurological Dysfunction)  ทําใหเด็กมี
ปญหาในการเรียนรู  ปจจุบันไดมีการทดสอบที่เรียกวา “Neurometrics” มาใชในการวินิจฉัยและ
เยียวยา  เชน การใชเครื่องวัดคลื่นสมองที่เรียกยอๆ วา EEG (Electroencephalogram)  ซ่ึง
พบวาสมองของเด็กที่ดอยความสามารถทางการเรียนนั้นมีอยูหลายบริเวณที่แสดงการปฏิบัติ
หนาที่สับสน หรือการสํารวจสมองโดยใชเอกซเรยแบบอาศัยคอมพิวเตอรที่เรียกยอๆ วา CAT  
scan (Computerized Axial Tomorgrapy) และ/หรือ MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
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และ/หรือ BERA (Brainstem Electrical Response Audiometry)  เครื่องมือดานกายภาพของ
สมองที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางพฤติกรรมตางๆ 
 2.  การเจริญเติบโตไมคงที่ ไมแนนอน 
 3.  ปญหาในการรับรู  มักมีชวงความสนใจสั้นทําใหไมสามารถเรียนไดดี เพราะขาด
ความสนใจ 
 4.  ปญหาในการพูด ไมอาจแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาดวยการพูดได 
 5.  ปญหาในการฟง คือไดยินเสียงแตจับใจความไมได 
 6.  ปญหาการเขียน (Dysgraphia) 
 7. ปญหาการอาน  (Dyslexia) 
 8. ปญหาในการเรียนคณิตศาสตร  (Dyscalculia) 
 9. ปญหาในการรับรูภาษา  (Receptive aphasia) 
 10. ปญหาการเรียนรูสัญลักษณ (Topographic disorder)  อาจสับสนในการใช 
สัญลักษณทําใหเรียนรูบางเรื่อง  เชน แผนที่ พิมพเขียว ไมได 
 11. ปญหาการเรียนรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Disorientation) 
 12. ปญหาการเรียนรูเรื่องวันเวลา (Dyschronometria)  (ศรียา  นิยมธรรม. 
2546: 143 - 144) 
 ผดุง อารยะวิญู กลาวถึง ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูซ่ึงมี ลักษณะ
ดังตอไปน้ี 
 1. มีความบกพรองทางการพูด 
 2. มีความบกพรองทางการสื่อสาร 
 3. มีปญหาในการเรียนวิชาทักษะ 
 4. มีปญหาในการสรางแนวความคิดรวบยอด 
 5. การทดสอบผลการเรียนใหผลไมแนนอน  ยากแกการพยากรณ 
 6. มีความบกพรองทางการเรียนรู 
 7. มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว 
 8. มีอารมณไมคงที่  บางครั้งระเบิดอารมณใสผูอ่ืน ความผิดหวังเล็กๆ นอยๆ อาจทํา 
ใหเสียอารมณอยางรุนแรงได 
 9. โยกตัวหรือผงกศีรษะบอยๆ 
 10. ลักษณะการนอนไมคงที่ บางครั้งหลับ บางครั้งไมหลับไมเปนเวลาที่แนนอน 
 11. มีพัฒนาการทางรางกายไมคงที่ 
 12. มีพฤติกรรมไมคงเสนคงวา 
 13. เสียสมาธิงาย 
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 14. แสดงพฤติกรรมแปลกๆ 
 15. มีปญหาในการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดังน้ี 
 1.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญ พบในระดับชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
75 ของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูทั้งหมดที่คัดแยกไว 
 2.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เปนชายมากกวาหญิง ในอัตราสวน 3 ตอ 1 
 3.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูสวนมากมีระดับสติปญญาเฉลี่ย ประมาณ 94 - 98  
 4.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูในขั้นรุนแรงจะตรวจพบในระดับชั้นประถมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่  4 
 5.  เม่ือเด็กโตขึ้นและเลื่อนชั้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปญหาทางการเรียนรูลดลง 
 6.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูทางภาษา (การฟง พูด อาน เขียน)  มีจํานวนมากกวา 
เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
 7.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู จํานวนมากเปนเด็กที่เคยสอบตกและเรียนซ้ําชั้น 
 8.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูสวนหนึ่ง (ประมาณรอยละ 15) มีปญหาทางพฤติกรรม 
 9.  มีความแตกตางอยางเห็นไดชัดระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถ 
ที่แทจริงของเด็ก กลาวคือ หากมีการวัดระดับสติปญญา (IQ) ของเด็กแลวจะพบวาระดับ
สติปญญาคอนขางสูงหรือสูงกวา  ระดับสติปญญาของเด็กที่มีปญหาทางสติปญญา แตผลการ
ทดสอบทางดานวิชาการไดคะแนนต่ํามาก  ซ่ึงความเปนจริงแลวเด็กนาจะไดคะแนนสูงกวานี้
คะแนนจึงไมเปนไปตามความคาดหวังของครู 
 10. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคน มีปญหาเกี่ยวกับสมาธิ กลาวคือ เด็กอาจเสีย
สมาธิงาย  หันเหยความสนใจสูภายนอกหองเรียนเสมอ 
 11. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคนมีปญหาในการจัดระเบียบการทํางาน เด็ก 
บางคน จึงทํางานไมเสร็จตามที่ครูมอบหมาย หรือมาโรงเรียนสายบอย เปนตน 
 12. มีปญหาในการคัดลอกตัวอักษรทางคณิตศาสตรหรือรูปทรงอ่ืนๆ จากตัวอยาง  
ลงสูสมุดแบบฝกหัด เด็กเรียงตัวอักษรกลับหลัง (ผดุง  อารยะวิญู.  2542: 3 - 5) 
 สรุป เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญจะมีปญหาในดานการอาน การคิด คํานวณ 
หรือมีความสับสนยุงยากดานภาษา  ทําใหเด็กมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน   การพูด เด็ก
ที่มีปญหาดังกลาวมาแลวไมจําเปนตองเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเสมอไป แตถาปญหา
น้ันยังรบกวนขัดขวางการเรียนรูเร่ืองสําคัญๆ ของเด็กในการเรียนหนังสือในช้ันเรียนก็อาจจะ
เปนเพราะวาเด็กเหลานั้นมีปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับปญหาการเรียนรูที่ควรไดรับการแกไขและ
ชวยเหลือโดยเรงดวน 
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 1.5  ประเภทของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 ผดุง อารยะวิญู กลาวถึง ประเภทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จําแนกเปน
ประเภทตางๆ ตามลักษณะของปญหาในการเรียนของเด็กไดดังน้ี 
 ความบกพรองทางการฟงและการพูด 
 เด็กเหลานี้อาจแสดงพฤติกรรมทางการพูด ดังน้ี 
 1.  มีพัฒนาการทางการพูดลาชา 
 2.  ไมเขาใจสัญลักษณทางภาษา 
 3.  รูคําศัพทนอย 
 4.  จําแนกเสียงพูดไมได 
 5.  ใชอวัยวะในการพูดไมถูกตอง ทําใหพูดไมชัด 
 6.  รูวาจะพูดอะไร แตพูดออกมาเปนคําพูดไมได 
 7.  ไมเขาใจคําพูดของคนอื่น 
 8.  พูดไมเปนประโยค 
 9.  พูดไมถูกหลักภาษาไทย 
  10.  ใชคําศัพทไมตรงกับความหมายที่จะพูด 
  11.  พูดแลวผูอ่ืนฟงไมรูเร่ือง 
  12.  ไมเขาใจโครงสรางภาษาไทย 
 เด็กบางคนอาจมีปญหาเพียงเล็กนอย บางคนอาจมีปญหามากในระดับที่รุนแรงแตกตาง 
กันไป  สภาพความบกพรองทางการฟงและการพูดนี้  เรียกวา อะเฟเซีย (Aphasia) เด็กที่มี
ปญหาเชนน้ีเรียกวา เด็กอะเฟเซีย (Aphasia child)  ความผิดปกติในการฟงและการพูดของ
เด็กอะเฟเซียเปนผลมาจากการไดรับบาดเจ็บทางสมอง (Brain damage) 
 อยางไรก็ตาม เด็กบางคนอาจพูดไมชัด เชน การพูดดวยเสียงขึ้นจมูก  การพูดติดอาง
หรือการพูดไมชัดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ความบกพรองทางการพูดดังกลาว
ไมจัดอยูในกลุมน้ี เพราะไมเปนอาการของการไมเขาใจสัญลักษณทางภาษา คําศัพท และ
โครงสรางของประโยคเหมือนเด็กกลุมน้ี (ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 3 - 5) 
 
 ความบกพรองทางการอาน 
 เด็กที่อานไมออกเขียนไมได  อาจมีสาเหตุมาจากองคประกอบหลายประการ เด็กบางคน
อาจขาดเรียนบอยเพราะตองชวยบิดามารดาในการประกอบอาชีพ บางคนตองหาเลี้ยงครอบครัว 
บางคนตองเดินทางมาไกล จึงทําใหไมอยากมาโรงเรียน  บางคนพูดภาษาทองถิ่นมาแตกําเนิด  
เม่ือมาเรียนภาษาไทยกลางที่โรงเรียนจึงทําใหเด็กเรียนไดไมดี เพราะอิทธิพลของภาษาถิ่นที่มี
โครงสรางของเสียงพูด  คําและประโยคตางกัน  เด็กที่ขาดแรงจูงใจในการเรียน เกียจครานทําให
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อานไมออก  เขียนไมได  เด็กเหลานี้ไมจัดเปนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูตามนิยามของ
การศึกษาพิเศษ เพราะถาแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไปเด็กก็สามารถอานออกเขียนได แตเด็ก
ที่มีปญหาในการอานตามนิยามทางการศึกษาพิเศษ ถึงแมจะสามารถแกปญหาดังกลาวไดแลว  
เด็กก็ยังอานไมไดอยูน่ันเอง เด็กที่มีปญหาในการอาน อาจมีพฤติกรรมดังน้ี 
 1.  จําตัวอักษรไมได  ทําใหอานเปนคําไมได 
 2.  จําตัวอักษรไดบาง  แตอานเปนคําไมได 
 3.  ความสามารถในการอานต่ํากวานักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 
 4.  ระดับสติปญญาของเด็กอยูในเกณฑเฉลี่ยหรือสูงกวาเกณฑเฉลี่ย เม่ือวัดโดย 
ใชแบบทดสอบเชาวนปญญาที่เชื่อถือได 
 5.  เด็กบางคนอาจมีความไวในการใชสายตา 
 6.  เด็กบางคนอาจมคีวามไวในการฟง 
 7.  พูดไมเปนประโยค 
 8.  เด็กสามารถเขาใจภาษาไดดี  หากไดรับฟงหรือมีคนอานหนังสือใหฟง หรือฟง 
จากเทป  แตถาใหอานเองเด็กจะอานไมได  อานไมเขาใจหรือจับใจความไมได 
 9.  อานคําโดยสลับตัวอักษร 
  เชน  กบ  เปน บก 
    มอง เปน งอม 
    ยอด เปน ดอย 
    กาบ เปน บาก   เปนตน 
  10. ไมเขาใจวาตัวอักษรใดมากอน - หลัง ตัวอักษรใดอยูทางซายหรือขวา 
  11. ไมสามารถแยกเสียงสระในคําได  เชน ระหวางคําวา นํ้าลง กับ แมลง เด็กมักอาน
คําแมลง  วา แม - ลง หรือ มะ - แลง - ลง เปนตน 
 เด็กกลุมน้ีมีศัพททางวิชาการวา ดิสเล็กซิค (Dyslexia) เด็กที่มีปญหาในการอาน 
เรียกวาเด็กดิสเล็กซิค (Dyslexia child) เด็กแตละคนอาจมีพฤติกรรมดังกลาวมากบาง นอยบาง 
แตกตางกันไป 
 
 ความบกพรองทางการเขียน 
 การเขียนเปนทักษะสูงสุดในกระบวนการทางกาษา  ซ่ึงประกอบดวยทักษะใน การฟง 
การอาน การพูด และการเขียน การเขียนเปนการแสดงออก ซ่ึงแนวความคิดของผูเขียน ซ่ึง
ผูเขียนจะตองนําคําในภาษามารอยเรียงกันอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักภาษาไทย เด็กที่มี
ปญหา    ในการเรียนรูมักมีความบกพรองในการเรียงลําดับ  ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเด็กไม
สามารถเขียนหนังสือได 
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 เด็กที่มีความบกพรองทางการเขียน  อาจแสดงพฤติกรรมในการเขียนดังน้ี 
 1.  ไมสามารถลอกคําที่ครูเขียนบนกระดานลงบนสมุดของนักเรียนไดอยางถูกตอง 
 2.  เขียนประโยคตามที่ครูบอกไมได 
 3.  ไมสามารถแยกรูปทรงทางเรขาคณิตได 
 4.  บางรายอาจมีปญหาในการผูกเชือกรองเทาหรือใชมือหยิบจับสิ่งของ 
 5.  ใชสายตาในการจดจําสิ่งของไมได หรือไดไมดี เด็กอาจบอกไดวาภาพที่อยูบน
กระดานคือภาพอะไร  แตพอครูหยิบภาพออกไปใหพนสายตา  เด็กจะจําภาพนั้นไมไดและบอกิ
ไมไดวาภาพที่เห็นเม่ือครูน้ีคือภาพอะไร 
 6.  เขียนไมเปนคํา อาจเปนลายเสน แตอานไมได 
 7.  เขียนเปนประโยคไมได เรียงคําไมถูก 
 8.  รูปของตัวอักษรที่เขียนอาจไมแนนอน  ตัวอักษรที่เด็กเขียนแตละครั้ง อาจมี
รูปทรงที่แตกตางกันไป 
 ความบกพรองทางการเขียน ไมรวมไปถึงปญหาของเด็กที่เขียนคํายากไมไดอันเนื่อง 
มาจากการที่เด็กไมตั้งใจเรียน  เด็กขาดเรียนบอย  ขี้เกียจอานหรือเขียนหนังสือ การไมสงงานที่
ครูมอบหมายใหทํา เปนตน 
 ความบกพรองทางการเขียน อาจจําแนกเปน  3 ลักษณะคือ 
 1.  ดิสกราเฟย (Dsygraphia)  หมายถึง การที่เด็กไมสามารถเขียนหนังสือได เชน จับ
ดินสอไมได ลอกคําศัพทหรือตัวอักษร หรือตัวเลข หรือรูปทรงทางเรขาคณิตจากกระดานลงบน
สมุดของตนไมไดหรือทําไดแตลายมืออานยาก 
 2.  ความบกพรองในการจํา  (Recall deficits)   เด็กไมสามารถจําสิ่งที่เห็นได เด็กอาจ
บอกชื่อของสิ่งของได ในขณะที่เด็กกําลังจองมองสิ่งน้ันอยู แตเม่ือครูนําสิ่งน้ันพนสายตาของเด็ก
ไปแลว  เด็กจําสิ่งน้ันไมได  เด็กมีความสามารถในการจําดวยสายตา (Visual Memory)  ไมได 
 3.  ความบกพรองทางโครงสรางของภาษา (Syntax deficits) เด็กเหลานี้ สามารถ
เรียนหนังสือไดดี แตหากครูใหเขียนเรียงความ เขียนรายงาน เด็กอาจทําไมได เด็กอาจมีแนวคิดที่
จะเขียน  แตไมสามารถระบายความรูสึกนึกคิดออกเปนตัวอักษรได  บางคนอาจเขียนไดบางแต
เขียนผิดหลักไวยากรณของภาษาไทย 
 เด็กบางคนอาจมีความบกพรองทางการเขียนอยางเดียว บางคนอาจมีความบกพรอง
ทางการอานอยางเดียว บางคนอาจมีความบกพรองทั้งการฟง การอานและการเขียน  ความ
รุนแรงของปญหาอาจแตกตางกันไปในเด็กแตละคน เด็กบางคนอาจมีปญหาไมมากนัก สามารถ
อานและเขียนไดบาง แตตองไดรับการชวยเหลือเพ่ิมเติม  แตเด็กบางคนอาจมีปญหารุนแรงถึง
ขั้นไมสามารถจับดินสอหรือปากกาขึ้นมาเขียนไดเลย 
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 ความบกพรองทางคณิตศาสตร   
 คณิตศาสตรเปนวิชาที่ประกอบขึ้นดวยสัญลักษณ เชนเดียวกนกับภาษาไทย เด็กที่มี
ความบกพรองในการรับรูเกี่ยวกับสัญลักษณ  อาจมีปญหาในการเรียนคณิตศาสตร เด็กที่มี
ปญหาดังกลาว อาจแสดงพฤติกรรมดังตอไปน้ี 
 1.  มีปญหาในการบอกความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึง  เชน   หากมีนักเรียนในชั้นอยู  
30 คน เด็กทั่วไปจะเขาใจวา จําเปนตองจัดที่น่ังใหเด็ก 30 ที่ เพราะเด็ก 1 คน ตองการที่น่ัง 
เพียง 1 ที่เทานั้น  แตเด็กที่มีปญหามักตอบไมไดวา  เด็ก 30 คน ควรจัดที่น่ังใหกี่ที่ 
 2.  ไมเขาใจความหมายของจํานวน เด็กอาจนับเลข 1, 2, 3, 4, 5, ... ได  แตถาครูสั่ง
ใหหยิบกอนหินมาวางไวขางหนา  5 กอน เด็กจะปฏิบัติไมได  การนับของเด็กเปนการทองจํา  
ไมใชความเขาใจ 
 3.  ไมเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่ไดยินกับสิ่งที่มองเห็น  เด็กอาจจะออกเสียง 
นับเลข 1, 2, 3, 4, 5 ... ได  แตถาใหนับจํานวนนกในภาพบนกระดาน  เด็กจะนับไมได 
 4.  มีปญหาในการจัดเรียงลําดับ 
 5.  ไมสามารถจําแนกวัตถุที่มีขนาดตางกันที่กองรวมกันอยูได  เชน   เม่ือครูสั่งให
แยกไมบล็อกที่กองรวมกันอยู  ออกเปน 2 กอง กองหนึ่งมีขนาดเล็ก อีกกองหนึ่งเปนไมบล็อกที่มี
ขนาดใหญ  เด็กอาจปฏิบัติไมได 
 6.  ไมเขาใจปริมาณ  เม่ือขนาดเปลี่ยนไป เชน ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีคา
เทากับเหรียญ  5 บาท จํานวน 4 เหรียญ  หรือเหรียญ  10 บาท จํานวน  2  เหรียญ 
  กอนเน้ือ  1 ชิ้น  มีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กับกอนเน้ือชิ้นเล็กๆ 10 ชิ้น มีนํ้าหนัก
รวมกันได  1 กิโลกรัม เปนตน 
 7.  ทําเลขไมได  ไมวาจะเปนบวก ลบ คูณ  หาร  เพียงอยางเดียว หรือทั้ง 4 อยาง 
 8.  ไมเขาใจความหมายของสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน ไมเขาใจวา 
  เครื่องหมาย   + แปลวา เพ่ิมขึ้นมากขึ้น 
  เครื่องหมาย - แปลวา ลดลง นอยลง 
  เครื่องหมาย x แปลวา ทวีคณู  เปนตน 
  เด็กบางคนสับสนกันระหวางเครื่องหมาย + กับเครื่องหมาย x ทั้งนี้เน่ืองมาจาก
ปญหาในการจําแนกตางๆ ดวยสายตา 
 9.  ไมเขาใจความหมายของตัวเลขที่นํามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร  การเรียง
ตัวเลขตางกัน  มีความหมายตางกัน  ดังน้ันเด็กประเภทนี้บางคนไมเห็นความแตกตางระหวาง 
  10 กับ 01 
  32 กับ 23 
  51 กับ 15 เปนตน 
  ทําใหเด็กไมสามารถคํานวณเลขได 
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 10. ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการคํานวณได เชน ในการบวกเลข 2 หลัก   
จะตองบวกหลักหนวยกอน ซ่ึงไดแก ตัวเลขที่อยูทางดานขวามือ  แลวจึงบวกหลักสิบเปนลําดับ
ตอไป  ซ่ึงไดแก ตัวเลขที่อยูทางดานซาย ทําใหเด็กทําเลขไมได  หากมีการทดลองดวยยิ่งทําให
เด็กมีปญหามากขึ้น 
 11. ไมเขาใจความหมายของการชั่ง  ตวง วัด  เชน ไมเขาใจวา นํ้าตาลทรายมีนํ้าหนัก 
4 กิโลกรัม กับฟองน้ําที่มีนํ้าหนัก 4 กิโลกรัม จะเทากันในดานน้ําหนักไดอยางไร เม่ือขนาดของ
ทั้ง  2 อยางแตกตางกันมาก  เปนตน 
 12. มีปญหาในการอานแผนที่และกราฟ ถาเด็กคนที่มีปญหาเชนน้ี  น่ังรถไปตางเมือง
กับเพ่ือน 2 คน เพ่ือนของเขาทําหนาที่ขับรถ  เพ่ือนบอกใหเขาชวยอานแผนที่ ทั้งสองคนนี้หลง
ทางแนนอน 
 13. มีปญหาในการทําเลขโจทยปญหาเพราะเด็กไมเขาใจความหมายของปญหาที่เปน
โจทย  จึงแปลความหมายไมไดวาเมื่อใดจะบวก ลบ คูณ หรือหาร 
 ความรุนแรงของปญหาในเด็กแตละคนอาจไมเทากัน  เด็กที่มีปญหาในการเรียนคณิตศาสตร 
มีศัพททางวิชาการวา ดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia)  เด็กที่มีปญหาในการคํานวณเรียกวา เด็กดิสแคล 
คูลิค  (Dyscalculic child) 
 
 ความบกพรองทางกระบวนการคิด 
 เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูเปนจํานวนมาก มีความลําบากในการคิด กระบวนการให
เหตุผลหรือการกําหนดแนวความคิดรวบยอด เชน คนปกติทั่วไปจะมองที่ภาพรวมของวัตถุกอน
จึงมองสวนยอยจะมองดูคนทั้งตัวกอนวาเขาเปนคน (ไมใชหุน) แลวจึงพิจารณารายละเอียด วา
เขาเปนผูหญิงหรือผูชาย  เขาเหมือนญาติพ่ีนองเราหรือไม เปนตน แตเด็กที่มีปญหาในการ
เรียนรูอาจไมมองเชนนั้น 
 เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูอาจแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับกระบวนการคิด การให
เหตุผลดังน้ี 
 1.  ไมสามารถบอกความแตกตางของสิ่งที่มองเห็นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือวัตถุ 2 
อยาง หรือมากกวามีขนาดลักษณะคลายคลึงกัน 
 2.  ไมสามารถบอกความแตกตางของเสียงที่ไดยินได  โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงที่
คลายคลึงกัน หรือหากบอกไดก็ไมแนนอน บางทีบอกได บางทีบอกไมได เปนตน 
 3.  ไมเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนใหญ 
 4.  มีความจําไมดี  ไมวาจะเปนความจําระยะสั้น   หรือความจําระยะยาว  จึงทําให
เด็กบางคนไดรับการวินิจฉัยวาเปนเด็กปญญาออน ทั้งๆ ที่เขาควรไดรับการตัดสินวา เปนเด็กที่
มีปญหาในการเรียนรู 
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 5.  ไมมีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป จน
บางครั้งทําใหยากแกการทําใหเขาเลิกกิจกรรมที่กําลังทําอยู 
 6.  จําสิ่งที่มองเห็นได  แตหากนําสิ่งนั้นใหพนสายตาแลว เด็กจะจําสิ่งนั้นไมไดเลย มี
พฤติกรรมเหมือนไมเคยพบเห็นวัตถุน้ันมากอน 
 7.  ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไมไดที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน 
 8.  มีพฤติกรรมเหมือนถูกควบคุมโดยสิ่งที่อยูภายนอก  เด็กบางคนจึงไมสามารถ 
ควบคุมตนเองได  เสียสมาธิงาย เพราะสนใจสิ่งอ่ืนที่อยูนอกหองเรียนเสมอ\ 
 9.  ไมสนใจสิ่งที่อยูรอบตัว  หรือสนใจจนเกินไป  จนยากแกการที่จะดึงความสนใจของ
เด็กออกจากสิ่งของนั้นๆ 
 10. มีการเคลื่อนที่  เคลื่อนไหวอยูเสมอ ไมสามารถอยูน่ิงเฉยไดนาน 
 
 ความบกพรองดานอ่ืนๆ 
 ความบกพรองดานอ่ืนที่เกี่ยวของ อาจจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ ความบกพรอง
เกี่ยวกับสมาธิ ความบกพรองดานการรับรูและความบกพรองดานการเคลื่อนไหว นักจิตวิทยา
หลายคนกลาววา ความบกพรองทั้ง 3 ดาน เปนลักษณะหนึ่งของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู แต
นักจิตวิทยาหลายคนไมเห็นดวย อยางไรก็ตามพฤติกรรมที่จะกลาวดังตอไปนี้ มักปรากฏในเด็ก
ที่มีปญหาใน การเรียนรูเสมอ  มากบางนอยบางแตกตางกันไป  ความบกพรองทั้ง 3 ดาน ไดแก 
 1.  ความบกพรองเกี่ยวกับสมาธิ เด็กที่มีความบกพรองเกี่ยวกับสมาธิเรียกวา เด็ก
สมาธิสั้น สมาคมแพทยอเมริกัน มีขอกําหนดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ดังน้ี 
  1.1 การไมมีสมาธิ 
   1.1.1 มักทํางานไมเสร็จ  ทําใหมีงานคางหลายอยาง 
   1.1.2 ไมฟงครู  เวลาครูพูด 
   1.1.3 เสียสมาธิงาย  เชน  เม่ือมีคนเดินผานขางหองเรียน 
   1.1.4 ไมสามารถมีใจจดใจจออยูกับสิ่งที่เรียนได 
   1.1.5 ไมสามารถรวมกิจกรรมตางๆ ไดนาน 
   เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมอยางนอย 3 ขอ จาก  5 ขอขางบน 
  1.2 ความหุนหันพลันแลน 
   1.2.1 แสดงออกโดยไมมีความยั้งคิดเสมอ 
   1.2.2 รวมกิจกรรมอยางหนึ่งและยังไมเสร็จ แตเริ่มทํากิจกรรมอันใหมอีก 
   1.2.3 ทํางานเลอะเทอะ ไมเปนระเบียบระบบ 
   1.2.4 ตองมีคนคอยควบคุมขณะทํางาน 
   1.2.5 มักสงเสียงดังในชั้นเรียน เชน เรียกชื่อนักเรียนอ่ืน 
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   1.2.6 ไมรูจักรอคอย เชน ในการเลนเกม  หรือการรวมกิจกรรมอ่ืน 
   เด็กจะตองแสดงพฤติกรรม 3 ขอ จาก 6 ขอขางบน 
  1.3 การไมอยูน่ิง 
   1.3.1 วิ่งไปวิ่งมาในหองเรียน หรือปนปายบอยๆ 
   1.3.2 น่ังน่ิงไมไดนาน  หรือสะบัดมือไปมาติดตอกันนานๆ 
   1.3.3 ลุกจากที่น่ังบอยๆ 
   1.3.4 เดินไปมาทั่วหองเรียน 
   1.3.5 เคลื่อนไหวอยูเสมอ หยุดนิ่งไมไดเหมือนเครื่องยนตกําลังเดินเครื่อง 
เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมอยางนอย 2 ขอ จาก 5 ขอ ที่กลาวมา 
 2. ความบกพรองเก่ียวกับการรับรู 
  เด็กอาจแสดงพฤติกรรมดังตอไปน้ี 
  2.1 มีปญหาในการจําแนกสิ่งที่ไดยิน ไมวาจะเปนการจําแนกดวยการฟง ทาง
สายตา หรือการสัมผัส 
  2.2 ไมสามารถจดจําสิ่งที่เคยไดยิน ไดฟง เคยพบเห็น หรือเคยสัมผัสมาแลวได 
  2.3 ไมมีความคิดรวบยอเกี่ยวกับเวลา 
  2.4 ไมมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง เชน ใกล  ไกล 
  2.5 ไมมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพ้ืนผิว เชน กวาง  แคบ  หยาบ  ละเอียด 
  2.6 ไมสามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังได 
  2.7 ไมสามารถจําแนกสวนยอยออกจากสวนใหญได 
  2.8 ไมเขาใจความหมายของคําวา ซาย - ขวา   หนา - หลัง  
  2.9 การทํางานประสานกันระหวางมือกับสายตาไมดี 
 3.  ความบกพรองเก่ียวกับการเคลื่อนไหว 
  ความบกพรองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่จะกลาวถึงตอไปน้ีไมเกี่ยวกับความบกพรอง
ทางการเคลื่อนไหวของเด็กที่ไดรับบาดเจ็บทางสมอง (เด็กสมองพิการ) ความบกพรอง ในการ
เคลื่อนไหว สวนใหญ ไดแก 
  3.1 กลามเนื้อมัดใหญไมดี 
  3.2 กลามเนื้อมัดเล็กไมดี 
  3.3 มีการเคลื่อนไหวไมคลองแคลว 
  3.4 มีพัฒนาการในทางการเคลื่อนไหวลาชา 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู มีปญหาในดานการฟงและการพูด 
การอานการเขียนและการเรียนการสอนคณิตศาสตร  แตเด็กบางคนอาจมีปญหาทางพฤติกรรม
ดวย เชน การมีสมาธิสั้น  มีความบกพรองทางการรับรูและความบกพรองทางการเคลื่อนไหว  
สิ่งที่กลาวมาแลวน้ีลวนเปนอุปสรรคในการเรียนของเด็ก ทําใหเด็กไมสามารถเรียนหนังสือไดดี
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เทาที่ควร ครูจึงควรเขาใจเด็กที่มีปญหาเหลานี้จะไดหาทางชวยเหลือเด็กได  (ผดุง  อารยะวิญู.  
2542: 23 - 32) 
 
 1.6  สาเหตุของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 สาเหตุของภาวะความบกพรองทางการเรียนรู สามารถจําแนกเปนประเภทได 4 
ประเภท คือ สมองไดรับบาดเจ็บ ปจจัยทางกรรมพันธุ ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม  และปจจัย
จากหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 สมองไดรับบาดเจ็บ 
 1. ปจจัยในชวงมารดากําลังตั้งครรภ  ปจจัยน้ีไดแก  มารดามีโรคเบาหวานและตอม
ไทรอยดทํางานผิดปกติ ไดรับรังสีเอ็กซเรยมากเกินไป เปนโรคตับ ใชสารเสพยติด ด่ืมสุรามาก
เกินไป สูบบุหร่ีมากเกินไป อายุของมารดานอยหรือมากเกินไปในขณะตั้งครรภ การใชยาที่
กอใหเกิด การขาดแกสออกซิเจน  ไตทํางานลมเหลว  หากติดเชื้อจากเชื้อไวรัสตางๆ เชน เชื้อ   
ไซโกเมกาโลไวรัส  เชื้อไวรัสจากโรคงูสวัด 
  ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหน่ึงคือการที่เด็กคลอดกอนกําหนดและมีนํ้าหนักนอยกวา 
2,200 กรัม มีแนวโนมสูงที่จะเกิดปญหาการเรียนรู  นอกจากนั้นมีปจจัยทางดานความผิดปกติ
ของรางกาย เชน ใบหนาสองขางไมเทากัน  น้ิวชี้ยาวเกินไป  น้ิวกอยสั้นมากหรืองอมาก  ใบหู
ต่ํามาก  ลิ้นเปนรอง มือเทาหางเกินไปหรือยาวเกินไป ลวนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะ
ความบกพรองทางการเรียนรู 
 2. สมองไดรับความกระทบกระเทือน ความกระทบกระเทือนนี้เกิดจากชวง ระหวาง
มารดาคลอดบุตร อาจกอใหเกิดภาวะการขาดแกสออกซิเจน การคลอดที่ตองใชเวลานานเกินไป 
หรือการคลอดยาก เลือดคั่งในสมองระหวางคลอด ซ่ึงเกิดขึ้นไดใน 9 ถึง 12 เปอรเซ็นตของ
ทารกที่คลอดครบกําหนด และภาวะเลือดคั่งในสมองนี้เพ่ิมขึ้นเปน 40 เปอรเซ็นต ในทารกที่
คลอดกอนกําหนด 
 3. ปจจัยหลังคลอด ปจจัยเหลานี้ไดแก การไดรับอุบัติเหตุรุนแรงที่กระทบ กระเทือน
สมอง ภาวะเสนโลหิตแตกในสมอง มีไขสูง ภาวะการสูญเสียนํ้าในรางกายอยางรุนแรง เน้ืองอก
ในสมอง  ภาวะเย่ือหุมสมองอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส  มีการศึกษาพบวาเด็กจํานวน 20 
เปอรเซ็นตไดรับความกระทบกระเทือนทางสมองอยางแรงตั้งแตอายุ 1 ป ถึง 6 ป นักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประมาณหนึ่งในสามไดรับความกระทบกระเทือนทางสมองที่ไมรุนแรงโดยที่ 15 
เปอรเซ็นตของนักเรียนจํานวนนี้เคยหมดสติ การไดรับสารตะกั่วมากเกินไปในกระแสโลหิต มี
การศึกษาโดยเปรียบเทียบกลุมที่พบบริเวณของฟน เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม พบวากลุมเด็กที่มี
สารตะกั่วสูงในรางกายจะทําคะแนนไดนอยในเรื่องความเขาใจภาษาและมีสมาธิสั้น 
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 4. ความแตกตางของโครงสรางของสมอง  มีหลักฐานที่แสดงวาบุคคลบางคนที่มี
ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูมีขนาดที่ผิดปกติในสมองซีกซายหรือในสมองซีกขวา  มี
จํานวนสองในสามของบุคคลปกติ มีสมองสวนเทมโพรัลโลบ ซ่ึงใชในการอานมีขนาดใหญกวา
เทมโพรัลโลบในสมองซีกขวามีเพียง 11 เปอรเซ็นตในบุคคลเหลานี้ที่มีสมองซีกขวาใหญกวา
สมองซีกซาย  ขอมูลจากภาพถายของสมองแสดงใหเห็นวาผูที่มีภาวะการอานบกพรองจํานวน
มากที่สมองซีกขวาใหญกวาสมองซีกซาย หรือมีสมองสองซีกที่มีขนาดเทากัน 
 มีการวิจัยศึกษาสมองของผูมีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจากศพของบุคคล
เหลานี้และพบวาความผิดปกติของสมองที่พบจะเห็นไดชัดเจนในสมองซีกซาย โดยเฉพาะสวนที่   
ทําหนาที่เกี่ยวกับภาษา เน่ืองจากมีความบกพรองหรือหยุดชะงักการเคลื่อนยายของเซลลจาก
ฐานของกะโหลกศีรษะไปยังสวนสมองดานบนและยังพบเซลลที่มีขนาดเล็กผิดปกติหรือความ
ผิดปกติในการเรียงตัวของเซลล  และความผิดปกติในการเชื่อมโยงระหวางเซลลในสมองสวน
เทมโพรัลโลบ ซีกซาย 
 มีการศึกษาพบวา ถาสมองซีกใดซีกหนึ่งมีการพัฒนาลาชา หยุดชะงักหรือถูกทําลายใน
ระหวางที่เปนตัวออนหรือทารกยังอยูในครรภมารดา  สมองสวนที่ดีจะทําหนาที่แทนสมองสวนที่
เสียหาย โดยขยายเครือขายของการเชื่อมตอของเซลลครอบคลุมสมองสวนที่เสียหายเกือบทั้งหมด 
ดังน้ันสมองสวนที่ปกติจะเดนและพัฒนามากกวาในบุคคลปกติและสมองสวนที่เสียหายจะสูญเสีย
ความสามารถของสวนนั้นไป  ดังน้ันการวิจัยจึงชี้วาเปนไปไดวา ในผูมีภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรู สมองซีกซายไมไดมีการเจริญเติบโตของเซลลสมองอยางพอเพียง จึงทําใหสมอง
ซีกขวาทําหนาที่แทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 
 
 ปจจัยทางกรรมพันธุ 
 1. การศึกษาในฝาแฝด  สาเหตุภาวะความบกพรองทางการเรียนรู อาจเกิดขึ้นใน
กลุมฝาแฝดที่เปน  ฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกัน (Monozygotic Twins) หรือฝาแฝดที่เกิดจาก
ไขคนละใบ (Dizygotic Twins) และจากการวิจัยของโครงการการสอนอานของรัฐโคโลราโด 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาภาวะการอานบกพรองพบในเด็กที่เปนฝาแฝดจากไขใบเดียวกัน  มี
จํานวน 54 เปอรเซ็นต และพบในเด็กที่เปนฝาแฝดจากไขคนละใบมีจํานวน 32 เปอรเซ็นต 
(Defries, Gillis; & Wadsworth. 1999) และในการศึกษาอื่นยังพบวา 75 เปอรเซ็นตของฝาแฝด
ที่เกิดจากไขใบเดียวกัน และ 32 เปอรเซ็นตของฝาแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ มีปญหาทางภาษา
และการพูด (Lewis;& Thomson. 1992) สาเหตุที่จํานวนของเด็กภาวะความบกพรองทางการ
เรียนรูมีจํานวนนอยกวาในฝาแฝดที่เกิดจากไขคนละใบ เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนของฝาแฝดที่
เกิดจากไขใบเดียวกัน  เน่ืองจากวา  ฝาแฝดที่เกิดจากไขคนละใบเติบโตในสภาพแวดลอม
เดียวกัน  แตไมไดมียีนสที่เหมือนกัน แตในขณะที่ฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกัน นอกจากจะ
เติบโตในสภาพแวดลอมเดียวกันแลว ยังมียีนสที่เหมือนกันดวย และเม่ือศึกษาลงไปถึงลักษณะ
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ของการอาน พบวากรรมพันธุเปนสาเหตุประมาณ 45 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือไดรับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอม 
 2. การศึกษายีนสในระดับโมเลกุล  นักพันธุกรรมศาสตรไดพยายามศึกษาแยกยีนสที่
กอใหเกิดภาวะการอานบกพรองและพบวายีนสในโครโมโซมที่ 6 และโครโมโซมที่ 15 นาจะเปน
สาเหตุสําคัญในการถายทอดกรรมพันธุ ภาวะการอานบกพรอง (Grigorenko, Meyer;& Pauls. 
2000) 
 3. ความผิดปกติทางดานชีวเคมีและโรคสมาธิสั้น  ความผิดปกติทางดานชีวเคมี
สามารถกอใหเกิดปญหาในการเรียนรูในนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู ความผิดปกติของ
สารเคมีในรางกายบางตัวอาจกอใหเกิดความกระทบกระเทือนทางสมองอยางรุนแรง ในขณะที่
ความผิดของสารเคมีบางตัวกอใหเกิดปญหาของโรคสมาธิสั ้น  ซึ ่งภาวะเหลานี ้ ทําให
นักเรียนไมสามารถมีสมาธิยาวพอที่จะเรียนรูและทํากิจกรรมใดๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โรค
สมาธิสั้นมีอาการหลัก 3 อาการ คือ 
  3.1 สมาธิสั้น  (INATTENTION) 
  3.2 พฤติกรรมอยูไมน่ิง  (HYPERACTIVITY) 
  3.3 หุนหันพลันแลน  (IMPULSIVENESS) 
 โรคสมาธิสั้นเกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมองบางสวน ในปจจุบันยังไม
ทราบสาเหตุที่แนชัด  คาดวาจะเกิดจากสารเคมีบางบนิดในสมองที่ไมสมดุลกัน เชน สารโดปา
มีน (Dopamine) ซ่ึงสารนี้ทําหนาที่ควบคุมอารมณ การมีสมาธิ การใหเหตุผลและการประสาน
การเคลื่อนไหว การที่มีระดับสารโดปามีนต่ํามาก เปนสาเหตุกอใหเกิดโรคสมาธสิัน้ นอกจากสารโด
ปามีนแลว ยังมีสารเคมีอ่ืนอีกที่มีผลตอโรคสมาธิสั้น เชน สารเซโรโทนิน (Serotonin)  และสาร
เอพิเนฟรีน  (Epinephrine) 
 จากผลการศึกษาสวนใหญเชื่อวาโรคนี้มีการถายทอดทางพันธุกรรมโดยพบวา เด็กที่
เกิดจากพอแมที่เปนโรคสมาธิสั้นจะมีโอกาสที่จะเปนโรคเอดสไดมากกวาเด็กอ่ืนๆ ถึง 4 เทา 
 
 ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม 
 1. ภาวะทุพโภชนาการและขาดการกระตุนที่เหมาะสม 
  อาหารเชาและอาหารกลางวันที่ถูกตองตามหลักโภชนาการเปนสิ่งที่จําเปนในการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถานักเรียนไมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  นักเรียนผูน้ันยอม
ไมมีแรงจูงใจหรือมีสมาธิพอที่จะเรียนรูบทเรียนได 
  ภาวะทุพโภชนาการจะทําใหเซลลในสมองไมเจริญเติบโตหรือมีพัฒนาการตามวัย  
นํ้าหนักสมองลดลง  และถาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต การเชื่อมตอ
ของสายใยประสาทระหวางเซลลจะไมสมบูรณ เด็กอาจมีเชาวนปญญาต่ํา มีปญญาในการเรียนรู  
มีปญหาอารมณและสังคม 
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  การขาดการกระตุนประสาทสัมผัสรับรูมีผลกระทบตอการพัฒนาของสมองและการ
เรียนรู  แมแตการขาดการกระตุนตางๆ เชน การเขาโรงเรียนชาเกินไป  การหยุดเรียนบอย  
เน่ืองจากเจ็บปวยเรื้อรัง  สามารถมีผลกระทบในทางลบตอสติปญญาของเด็กได 
  มีการศึกษามากมายตั้งแตป 1160 ที่แสดงใหเห็นวาการขาดโอกาสในการเรียนรู
มีผลตอการพัฒนาของสมองในทางตรงกันขาม การใหโอกาสและการสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการเรียนรู ทําใหมีการเชื่อมโยงของเซลลประสาทมากขึ้น ทําใหมีการสงสัญญาณ
กระแสประสาทไดมากขึ้นในบริเวณสมอง  (Merzenich;& Jenkins. 1995) 
 2. ความยากจน 
  ความยากจนมีความสัมพันธกับภาวะความบกพรองทางการเรียนรูในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา นักเรียนจํานวนประมาณ 16 เปอรเซ็นตอยูในครอบครัวยากจน และนักเรียนเชื้อ
สายอัฟริกันอเมริกัน และนักเรียนเชื้อสายฮิสแปนิก มีจํานวนถึง 30 เปอรเซ็นตที่อยูในครอบครัว
ที่ยากจน ครอบครัวที่ยากจนจํานวน 40 เปอรเซ็นต มีมารดาเปนผูดูแลครอบครัวที่ยากจนเพียงผู
เดียว และ 1 ใน 4 ของเด็กจากครอบครัวเหลานี้ไดรับความชวยเหลือจากบิดา โดยเฉลี่ย 2,000 
ดอลลารตอป ในขณะที่มีเด็กเพียงจํานวน 8 เปอรเซ็นตที่มาจากครอบครัวยากจนที่มีทั้งบิดาและ
มารดาอยูดวยกัน 
  ทุกวันน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่สี่ที่มาจากครอบครัวที่
ยากจน มีผลการเรียนในวิชาการอานและคณิตศาสตรต่ํากวาเพื่อนในชั้นเรียนที่ไมยากจน
มากกวาสองชั้นป เม่ือนักเรียนยากจนเหลานี้เรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พวกเขาจะมีผล
การเรียนต่ํากวาเพื่อนในชั้นที่ไมยากจนเพิ่มขึ้นเปนสี่ป นักเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 25 
เปอรเซ็นต จากครอบครัวที่ยากจนออกจากโรงเรียนกลางคัน นักเรียนเหลานี้จะประสบปญหา 
มากในการหาอาชีพและเงินเดือนที่เหมาะสม 
  ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูในนักเรียนที่ยากจนนั้น สวนหนึ่งมาจากการมี
ทุพโภชนาการ และการขาดการดูแลทางการแพทยที่ถูกตองในชวงวัยเด็ก ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของสมอง เด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนมีอัตราความเสี่ยงสูงจากการคลอด
กอนกําหนด  โรคตางๆ ในวัยเด็กและอุบัติเหตุ เด็กเหลานี้มีแนวโนมสูบบุหร่ี ใชยาเสพยติด  ติด
สุรา ซ่ึงเปนปจจัยบั่นทอนความสามารถในการเรียนรู 
  เด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนจะเรียนรูทักษะทางภาษาและความพรอมในการ
อานลาชา เน่ืองจากขาดการสงเสริมจากผูปกครองในดานการเลน ภาษา และหนังสือ เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการทางภาษาและอาจขาดการดูแลเอาใจใสที่เพียงพอเน่ืองมาจากครอบครัวที่มีพ่ี
นองมาก 
 3.  ปญหาทางอารมณ 
  ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาทางอารมณซ่ึงสงผลกระทบตอภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรูในนักเรียน เชน ครอบครัวแตกแยก บิดามารดามีอารมณไมม่ันคง มารดามีภาวะ
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เครียดในขณะตั้งครรภ  ผูปกครองมีลักษณะจูจ้ี  วิจารณ  จับผิด ความประพฤติของลูกของตน 
บิดามารดาไมมีงานทํา และผูปกครองแสดงแบบอยางในความประพฤติที่ไมถูกตอง 
  เม่ือนักเรียนที่มีปญหาทางอารมณไปโรงเรียน นักเรียนเหลานี้อาจจะมีภาวะ
ซึมเศรามากขึ้นและอารมณที่ไมดี บั่นทอนแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนเหลานี้อาจนั่งเหมอลอย 
จึงทําใหขาดสมาธิเนื่องจากครุนคิดปญหาของตน และทําใหบั่นทอนความสามารถทางพุทธิ
ปญญา  นอกจากนั้นปญหาทางอารมณสามารถกอใหเกิดภาวะความเครียด  และมีผลตอ
ความผิดปกติใน  การหลั่งสารเคมีในรางกายและระบบภูมิคุมกัน ซ่ึงกอใหเกิดภาวะปวยไข
ตางๆ เชน โรคกระเพาะอักเสบ  ปวดศีรษะ ติดเชื้อไดงาย ซ่ึงมีผลตอการเรียนรู 
 4. สารพิษจากสภาพแวดลอม 
  4.1 ไดสารเคมีระหวางตั้งครรภ   
   มารดาอาจจะไดรับสารพิษตอไปน้ีระหวางตั้งครรภ เชน สารปรอท แคดเมี่ยม 
สารตะกั่ว  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเด็กคลอดกอนกําหนด  และถามารดาไดรับสารเคมีประเภทนี้
จํานวนมากอาจกอใหเกิดการแทงลูกได 
   มารดาที่ใชยาเสพติด เชน ฝน โคเคน เปนสาเหตุของการเสี่ยงตอการคลอด
ลูกกอนกําหนด ทําใหขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลูกในครรภ  กอใหเกิดภาวะปญญาออน สมาธิ
สั้น พัฒนาการทางการพูดและภาษาลาชา  พัฒนาการทางกลามเนื้อไมสมบูรณ 
   การที่มารดาสูบบุหร่ีมากในระหวางตั้งครรภ  อาจสงผลใหลูกมีภาวะสมาธิสั้น
และอยูไมน่ิง  มีการเรียนรูและพัฒนาการทางภาษา และสติปญญาลาชา มารดาที่ด่ืมสุรามาก
เกินไปในขณะตั้งครรภ  อาจเปนสาเหตุใหเกิดความบกพรองทางดานระบบประสาทและความ
ผิดปกติของอวัยวะของทารก รวมถึงภาวะสมาธิสั้น มีปญหาในการจํา มีความลาชาของ
พัฒนาการของกลามเนื้อ และภาษา และปญหาทางอารมณ 
   นอกจากสารเคมีที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีสารเคมีอ่ืนที่อาจเปนอันตรายตอ
เด็กได เชน มารดาใชยานอนหลับมากเกินไป อาจทําใหเด็กคลอดออกมาแลว ไมมีอวัยวะแขน
และขา ใชยารักษาสิว แอคคิวเทน (Accutane)  เปนสาเหตุใหเด็กมีโรคหัวใจ สมองและตาเล็ก
ผิดปกติ 
  4.2 ไดรับสารเคมีหลังคลอด 
   เด็กอาจไดรับสารเคมีตอไปน้ีหลังคลอด เชน สารตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม  
กาซคารบอนมอนอกไซด  สารอะลูมิเน่ียม  การไดรับรังสีมากเกินไป การใชยาเสพยติด การดูด
สารระเหย  อาจกอใหเกิดความผิดปกติทางดานจิตวิทยา  สติปญญา  การเรียนรูและปญหา
พฤติกรรม 
   เด็กอาจไดรับสารเคมีที่ปนเปอนมากับเสื้อผาของผูปกครองที่ใสจากที่ทํางาน 
เชน งานเชื่อมตอโลหะ งานกระจก หรืองานไมเฟอรนิเจอร เด็กอาจไดรับสารเคมีจากยากําจัด
วัชพืช มลพิษทางอากาศ หรือจากการใชยาเสพยติด 
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 5. การสอนที่ไมมีคุณภาพ 
  การสอนที่ไมมีคุณภาพ ไดแก ปญหาที่เกิดจากการที่ครูไมสื่อสารความคาดหวังใน
ชั้นเรียนแกนักเรียนครูไมมีความสามารถหรือไมมีความรูเพียงพอในการสอนนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม ขาดความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก ขาดความเห็นใจ ความ
เขาใจและทัศนคติที่ดีตอนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูหรือนักเรียนที่มีลีลาการเรียนรูที่
แตกตางกัน  ขาดความรูและความสามารถในการดัดแปลงหลักสูตรหรือจัดหาวัสดุอุปกรณที่
เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความแตกตางในการเรียนรูของนักเรียนแตละคน  
  การสอนที่ไมมีคุณภาพนอกจากจะยิ่งทวีความรุนแรงใหกับนักเรียนที่มีภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรูแลว ยังเปนสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดความผิดพลาดในการระบุวานักเรียนมี
ภาวะความบกพรองทางการเรียนรู เน่ืองจากนักเรียนไมมีโอกาสไดรับการสอนที่เหมาะสม  
ปญหาเชนน้ีจะไมเกิดขึ้นถาครูมีความสามารถในการสอนและมีวิธีสอนที่เหมาะสมใหแกนักเรียน
แตละคน 
  การประเมินความกาวหนาในการศึกษาแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2002 
รายงานวา นักเรียนจํานวน 38 เปอรเซ็นต ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการอาน
เพ่ือความเขาใจต่ํากวาระดับชั้นน้ัน  และมีนักเรียนเพียง 23 เปอรเซ็นต ที่สามารถเขียน
เรียงความไดถูกตอง มีนักเรียนจํานวน 25 ถึง 30 เปอรเซ็นต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อานต่ํา
กวาระดับชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนหนึ่งในสาม ไมสามารถเขาใจ
โครงสรางระบบการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา  และนักเรียนผิวขาวจํานวนมากกวาครึ่ง
ที่สามารถอานตําราที่มีเน้ือหาและโครงสรางทางภาษาที่ยากไดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แตมีเพียงนักเรียนเชื้อสายอัฟริกันอเมริกันและเชื้อสายฮิสแปนิก จํานวนนอยกวา 20 เปอรเซ็นต 
ที่สามารถอานตําราที่มีเน้ือหายากไวในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในดานคณิตศาสตรมี
นักเรียนผิวขาว 1 คน ในจํานวนทุกๆ 10 คน ที่สามารถแกปญหาโจทยพีชคณิตไดอยาง
คลองแคลว แตมีนักเรียนเชื้อสาย  อัฟริกันอเมริกันจํานวน 1 ใน 100 คน และนักเรียนเชื้อสาย  
ฮิสแปนิก จํานวน 1 ใน 30 คน  ที่สามารถแกปญหาพีชคณิตในระดับมัธยมศึกษาและมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จํานวน 39 เปอรเซ็นต ที่รูสึกวาการเรียนรูในโรงเรียนนั้นเปนสิ่ง
สําคัญตอชีวิตในภายภาคหนา 
  จากขอมูลเหลานี้ นักการศึกษาและนักการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอ
วา ปญหาในเรียนรูของนักเรียนเหลานี้ที่มีจํานวนมาก อาจจะมาจากสาเหตุของการที่ครู ไมมี
ทักษะในการสอน สภาพแวดลอมในชั้นเรียนไมเหมาะสมตอการเรียนรู  ตลอดจนการขาด
อุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสม และความคาดหวังของครูต่ําในการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน  ดังนั้นจึงมีนักวิชาการบางทานเสนอใหใชคําความบกพรองในการสอน (Teaching 
Disabilities) แทนคํา ภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
  



 57 

 ปญหาจากหลักสูตร 
 การจัดหลักสูตรในโรงเรียนอาจจะไมเหมาะสมกับความสามารถและลีลาการเรียนรูของ
นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู ครูอาจจะสอนหลักสูตรที่ยากเกินกวานักเรียน
เหลานี้จะเขาใจ หรือครูอาจจะสอนในลีลาที่ทําใหนักเรียนมีความยุงยากในการเรียนรู ดังนั้น
ครูผูสอนควรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอนเพื่อชวยใหนักเรียนเหลานี้สามารถเรียนรูไดอยางเต็ม
ความสามารถ 
 ปจจุบันทฤษฎีสองทฤษฎีที่จะอธิบายและเสนอวิธีแกปญหาของนักเรียนที่มีภาวะ
ความบกพรองทางการเรียนรูจากหลักสูตรและลีลาการเรียนรู 
 1. ทฤษฎีความลาชาทางวุฒิภาวะ  (Maturational Lags) 
  เบทส (Bates. 1989) กลาวถึงทฤษฎีนี้วา ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเกิด
จากความลาชาของวุฒิภาวะทางการรับรูทางสายตา  การเคลื่อนไหว ภาษา และสมาธิ ซ่ึงใชใน
การเรียนรูและการแกปญหา เด็กทุกคนจะตองมีพัฒนาการเปนไปตามขั้นตอนเดียวกัน แตเด็กที่
มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจะมีความลาชาไปหรือบางชวงอาจจะหยุดชะงักในการ
พัฒนาการในดานตางๆ หรือเด็กเหลานี้อาจมีพัฒนาการดานใดดานหนึ่งลาชากวาพัฒนาการ
ดานอ่ืน ทฤษฎีน้ีมองวาความลาชาของวุฒิภาวะทางพัฒนาการในเด็กที่มีภาวะความบกพรอง
ทางการเรียนรูน้ันเทียบเทา กับวุฒิภาวะของเด็กที่อยูในวัยต่ํากวากัน  ความลาชาทางวุฒิภาวะนี้
แสดงใหเห็นถึงความลาชาของการพัฒนาการของสมองบางสวน เม่ือนักเรียนเหลานี้ยังไมพรอมที่
จะเรียนรูและใหเรียนในบทเรียนที่ยากเกินไป นักเรียนเหลานี้จะไมสามารถเขาใจและเรียนรู
บทเรียนทันเพ่ือนในชั้นเรียน 
  เม่ือนักเรียนเหลานี้มีความลาชาในกระบวนการประมวลขอมูลที่มีความซับซอน เชน 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เม่ือเรียนในระดับสูงขึ้น ความแตกตางในการเรียนรูระหวางนักเรียนที่
มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู และนักเรียนในชั้นเดียวกันจะมีชองวางมากขึ้น นักเรียน
ชายจะมีความลาชากวานักเรียนหญิง  โดยเฉพาะในทักษะของภาษาและการอาน นักเรียนมีวุฒิ
ภาวะทางภาษาและการอานลาชากวานักเรียนหญิงประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
  ทฤษฎีความลาชาทางวุฒิภาวะกลาววาครูตองคนหาวานักเรียนที่มีปญหาในการ
เรียนรูมีพัฒนาการทางวิชาการอยูในระดับใดและเร่ิมสอนในบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรูได  
ครูไมควรพยายามสอนเนื้อหาที่ยากหรือไมเหมาะสมกับนักเรียน  ทฤษฎีน้ีย้ําวายังไมมีวิธีการใด
ที่ชวยเรงพัฒนาสมองใหมีวุฒิภาวะไดเร็ว ดังน้ันครูจึงตองสอนอยางคอยเปนคอยไปสําหรับ
นักเรียนเหลานี้ การใหความชวยเหลือน้ันไมควรที่จะเร่ิมตนเร็วเกินไปหรือสอนเน้ือหามาก
เกินไป  แตควรจะเริ่มตนใหความชวยเหลือเม่ือความลาชาเริ่มปรากฏใหเห็นไดชัดเจน และตอง
คนหาวานักเรียนเรียนดีในวิชาหรือทักษะใด และมีปญหาในดานใดบาง  บางครั้งครูตองใชกล
ยุทธ เน้ือหา วิธีการสอนและวัสดุอุปกรณการสอนที่ใชกับนักเรียนที่มีอายุนอยกวาและมีความ 
สามารถเทากับนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูเหลานี้ 
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  เน่ืองจากการพัฒนาของนักเรียนแตละคนไมเทากัน นักเรียนจึงไมควรเขาโรงเรียน 
ตามเกณฑอายุ  แตควรจะเขาเรียนตอเม่ือนักเรียนเหลานี้มีความพรอมทางวุฒิภาวะของการ
เรียนรูและพฤติกรรม  เด็กผูชายควรเขาเรียนเม่ืออายุได 6 ปครึ่ง และเด็กผูหญิงควรเขาเรียน
เม่ืออายุไดประมาณ 6 ป มีการศึกษาในนักเรียนจํานวน 30,000 คน และพบวานักเรียนที่เขา
เรียนในโรงเรียนเร็วเกินไป  มีผลการเรียนลาชาและมีปญหาการเรียนรูมากกวานักเรียนที่มีอายุ
มากกวาในชั้นเรียนเดียวกัน  และเม่ือครูสอนเนื้อหาที่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนที่มีวุฒิภาวะ
ลาชาจะมีปญหาที่จะเกิดขึ้น เชน การมองเห็นตนเองไรคุณคาเนื่องจากนักเรียนรูสึกวาไมประสบ
ผลสําเร็จใจการเรียน  มีอาการซึมเศรา พฤติกรรมถดถอย หรืออาจมีพฤติกรรมกาวราว เรียนซ้ํา
ชั้น ซ่ึงเปนการสรางปญหาใหแกผูปกครองและครู  
 2. ทฤษฎีลีลาการเรียนรู 
  ทฤษฎีลีลาการเรียนรูกลาววา นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูแทที่
จริงแลว นักเรียนเหลานี้มีความสามารถในการเรียนรูอยูในตนเอง  แตวิธีสอนในชั้นเรียนไม
เหมาะสมหรือเขากันไดกับลีลาการเรียนรูของนักเรียนผูน้ัน ปญหานี้นําไปสูความลมเหลวในการให
การศึกษาแกนักเรียนผูนั้น  เพราะฉะนั้นครูตองรูจักศึกษาลีลาการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 
และใชวิธีสอนที่เหมาะสม จึงสามารถชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน ลีลาการเรียนรู
ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูมีดังน้ี 
  2.1 นักเรียนที่ มีลักษณะหุนหันพลันแลน และนักเรียนที่ มีลักษณะครุนคิด 
(Impulsive and Reflective Learners) 
   นักเรียนที่มีลักษณะหุนหันพลันแลนมักจะไมมีสมาธิ ถูกรบกวนงายดวยสิ่งเรา
ตัดสินใจโดยไมไตรตรองรอบคอบ อยูไมน่ิง ไมสามารถจดจอนานกับงานใดๆ ไมสามารถหยุด
คิดถึงผลในสิ่งที่ตนเองกระทําหรือพูด ทํากิจกรรมอยางรวดเร็วแตมีขอผิดพลาดเสมอ มุงสนใจ 
แตภาพรวมโดยไมใสใจรายละเอียด 
   นักเรียนที่เรียนรูแบบครุนคิดมักจะตัดสินใจชา จดจออยูกับรายละเอียดของ
ขอมูลหรือกิจกรรมมีความสามารถในการวิเคราะหและรับรูรายละเอียดไดอยางดีทํากิจกรรมชา 
แตตองการความถูกตอง 
   โดยทั่วไปแลวหลักสูตรในโรงเรียนเปนหลักสูตรที่ตองการใหนักเรียนมีสมาธิ
และใชเวลา และใสใจในรายละเอียดของบทเรียน และในการคนหาคําตอบ นักเรียนที่มีลักษณะ
หุนหันพลันแลน จะทําไดดีในกิจกรรมที่ตองทําดวยความวองไว โดยไมตองคํานึงถึงรายละเอียด 
แกปญหาที่ไมตองการคําตอบ แตหลักสูตรของโรงเรียนโดยทั่วไปไมเหมาะสมกับลีลาการเรียนรู  
ชนิดนี้  จึงทําใหนักเรียนเหลานี้ไมประสบผลสําเร็จในการศึกษา 
  2.2 นักเรียนที่ตองเรียนตามกฎเกณฑและนักเรียนที่มีความคิดของตนเอง (Low 
Conceptual and High Conceptual Learners) 
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   เดวิด ฮันท (David  Hunt. 1989) ไดอธิบายวา นักเรียนที่ตองเรียนตาม
กฎเกณฑน้ัน ไมสามารถสรางความคิดของตนเองได หรือสรางทางเลือกใหมๆ ขึ้น ตองเรียนรู
ตามคําสั่งของครู ครูจําเปนตองบอกรายละเอียดและยกตัวอยางเพื่อใหนักเรียนเหลานี้ไดเขาใจ  
นักเรียนเหลานี้จะไมสามารถควบคุมหรือกํากับการเรียนรูดวยตนเอง ในทางตรงกันขามนักเรียน
ที่มีความคิดของตนเองขึ้น  มีความคิดที่ยืดหยุนไมคิดตามกรอบหรือกฎเกณฑที่ตั้งขึ้น มี
จินตนาการกวางไกลกลาคิดเสี่ยงที่จะเลือกทํากิจกรรมที่ทาทายหรือกระตุนความสนใจ สามารถ
แกปญหาและกลาแสดงความคิดเห็นและทาทายความคิดหรือกฎเกณฑเกาๆ ชอบที่จะเรียนรู
ดวยการทดลองเพื่อคนพบเชิงประจักษดวยตนเอง  ชอบตั้งคําถาม เชน ทําไม  อะไร  เพ่ือคนหา
คําตอบ 
   หลักสูตรในโรงเรียนมักจะมุงเนนกระตุนใหนักเรียนสรางความคิดและเรียนรู  
หาคําตอบดวยตนเองและตรวจสอบพิสูจนหาเหตุผลในการเรียนรู แตนักเรียนที่มีภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรู ตองการใหครูอธิบายขั้นตอนรายละเอียดอยางเปนระบบ สอนและแสดง 
ตัวอยางพรอมเฉลยคําตอบ เพ่ือลดความสับสนและความเขาใจผิด ครูควรสอนตามกรอบและ
กฎเกณฑเพ่ือสรางพื้นฐานในการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการบูรณาการการเรียนรูในระดับสูง คําถาม 
ควรเปนคําถามที่งายตอการเขาใจ เชน ถามเกี่ยวกับรายละเอียด หรือลําดับเหตุการณ เพ่ือ
นําไปสูการเรียนรูในการตอบคําถามในนิรนัยในระดับสูง 
  2.3 นักเรียนที่เรียนรูไดทันที และนักเรียนที่เรียนรูโดยการลําดับเหตุการณ 
(Simultaneous and Successive Learners) 
   นักเรียนที่เรียนรูไดทันทีมักจะเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมมิติสัมพันธ เชน สามารถ
ตัดสินใจวาหลอดทดลองที่มีลักษณะตางกัน มีปริมาณของเหลวเขากันหรือไม หรือตัดสินใจวา 
เชือกสองเสนมีความยาวเทากันหรือไม  เม่ือความหางของเชือกสองเสนเพ่ิมขึ้น  สามารถเขาใจ 
“สูงกวา” “ได” หรือ “ขางใน” ไดดี สวนนักเรียนที่เรียนรูโดยการลําดับเหตุการณจะเขาใจการ
ลําดับขององคประกอบของภาษาหรือเสียง เพราะฉะนั้นนักเรียนเหลานี้จะมีความสามารถในการ
อานการเขียนและเขาใจเนื้อเรื่อง เพราะกิจกรรมประเภทนี้ตองใชการเรียงลําดับเหตุการณ หรือ
ความคิด 
   หลักสูตรของโรงเรียนโดยทั่วไป มีการเรียนรูทั้งสองชนิด ปญหาจะเกิดขึ้นเม่ือ
นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู ไมรูจักการใชกลยุทธที่เหมาะสมในการเรียนรู
กิจกรรมใดๆ ที่ตองการลีลาการเรียนรูโดยทันที  หรือการลําดับเหตุการณหรือถานักเรียนเหลานี้ 
ตองใชเวลามากและความพยายามมากในการแกปญหาจนทําใหนักเรียนเหลานี้รูสึกเสียเวลาใน
การเรียนรูหรือสูญเสียความกระตือรือรนในการเรียนรู ดังน้ันครูจําเปนตองรูจักดัดแปลงหลักสูตร
การสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองในการเรียนรู เน่ืองจากนักเรียนเหลานี้ไมมี
ความสามารถในการหาวิธีแกปญหา 
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  2.4 นักเรียนที่มีกลยุทธในการเรียนและนักเรียนที่ไมมีกลยุทธในการเรียน 
   นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู จะมีปญหาดังตอไปน้ี 
   2.4.1  ไมมีการวางแผนอยางเปนระบบในการแกปญหา 
   2.4.2  ไมสามารถแยกหรือรับรูสวนหรือองคประกอบที่สําคัญออกจากขอมูลที่
ไมเกี่ยวของ 
   2.4.3  ไมรูจักใชขอมูลยอนกลับในการตรวจสอบผลงานหรือคําตอบของตน 
   2.4.4  ไมสามารถนําขอมูลใหมเพ่ือทบทวนขอมูลเกา 
   2.4.5  ไมสามารถสรางขอสรุป เพ่ือนําไปขยายผลสูวงกวาง 
   2.4.6  ไมสามารถหากลยุทธในการชวยการเรียนรู เม่ือพบปญหาที่ยากหรือ
เกินความสามารถของตนเอง 
   2.4.7  ไมเขาใจความคิดรวบยอด มุงสนใจเฉพาะรายละเอียดเทานั้น 
   2.4.8  ไมกลาถามหรือขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
 แทที่จริงแลวนักเรียนเหลานี้หลายคนไมไดมีปญหาในการเรียนรูและไมมีความ สามารถ
ในการใชกลยุทธที่ถูกตองหรือมีประสิทธิภาพในการเรียนรู ดังนั้น ครูควรสอนวิธีกลยุทธ ในการ
แกปญหาใหแกนักเรียนเหลานี้อยางเปนระบบ  เชน สอนใหนักเรียนรูจักหยุดและคิดกอน ที่จะ
ตอบคําถาม พูดออกเสียงดังๆ ใหตนไดยินในบทเรียนหรือขั้นตอนของกิจกรรมสอนการควบคุม
สมาธิของตนเอง  สอนใหรูจักจินตนาการสรางภาพ เพ่ือชวยในการสรางความจํา รูจัก การ
วางแผน  จัดระเบียบตารางการเรียน เวลาทําการบาน การเลน หรือตารางการพักผอน รูจัก 
ถามผูอ่ืนหรือขอความชวยเหลือผูอ่ืน 
 ริเชค (Richek. 2002)  ไดสรุปถึงปจจัยที่อาจกอใหเกิดปญหาในการอานดังนี้ คือ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน (รวมถึงวิธีสอนและสื่ออุปกรณ) สภาพแวดลอมภายในบานและบริบท
ของสังคมหรือวัฒนธรรม และปจจัยภายในตัวนักเรียนเอง 
 ปจจัยสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่กอใหเกิดปญหาในการอาน ไดแก 
 1.  ครูใหเวลานอยในการสอนและฝกหัดการอานใหแกนักเรียน 
 2.  ใชวิธีสอนที่ไมเหมาะสมหรือไมมีคุณภาพ 
 3.  ใชสื่อวัสดุอุปกรณการสอนที่ไมเหมาะสมหรือลาสมัย 
 4.  ใหการชวยเหลือไมพอเพียงสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในบานและบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรมที่กอให เกิด
ปญหาในการอานไดแก 
 1.  ผูปกครองไมสงเสริมบรรยากาศในบานเพื่อเอ้ือตอการพัฒนาการอาน 
 2.  ไมมีสื่อวัสดุอุปกรณการสอน และผูปกครองไมมีประสบการณในการสอนอาน 
 3.  มีสิ่งรบกวนและเสียงดังภายในบาน 
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 4.  ความแตกแยกในครอบครวั ความเครียดและความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว 
 5.  การไดรับแรงกดดันจากเพื่อนในขั้นเรียนที่ไมชอบการอาน 
 ปจจัยภายในตัวนักเรียนเองที่กอใหเกิดปญหาการอาน ไดแก 
 1.  มีความบกพรองทางสติปญญา เชน เปนนักเรียนเรียนชาหรือมีความบกพรองทาง
สติปญญาในระดับเล็กนอย 
 2.  มีปญหาทางการรับฟงและการพูด 
 3.  มีความบกพรองทางดานความตั้งใจ การจํา การรับรูดวยการไดยิน การรับรูดวย
สายตา 
 4.  มีปญหาทางอารมณ เชน มีความวิตกกังวล ความหดหู การมองตนเองวาไมมี
ความสามารถ 
 
 1.7  สมองกับภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 การวิภาคและสรีระของสมอง 
 สมองของมนุษยแบงออกเปนสมองซีกซายและสมองซีกขวา มีจํานวนเซลลประสาทหรือ
นิวรอนอยูประมาณ 15,000 เซลลตอพ้ืนที่ 1 คิวบิต มิลลิเมตร นิวรอนเหลานี้จะทําหนาที่สง
กระแสประสาทในสมองสวนตางๆ โดยใชเวลาหนึ่งในพันของวินาทีโดยกระแสประสาทเหลานี้จะ
สงจากบริเวณสมองไปยังสวนตางๆ ของรางกาย หรือจากประสาทสัมผัสของรางกายกลับไปยัง
สมองซีกซายและสมองซีกขวายึดตอกันดวยแกนกลางที่เรียกวาคอรปส แคลอซั่ม  (Corpus 
Callosum) 
 สมองแตละซีกจะประกอบดวยบริเวณที่สําคัญเรียกวา โลบ (Lobe)  ไดแก สวน  
ฟรอนทัล โลบ (Frontal Lobe)  ออกสิปตัล โลบ (Occipital Lobe) พาไรเอตัล โลบ (Parietal 
Lobe)  และเทมโพรัล โลบ (Temporal Lobe)  โดยมีรองลึก (Fissure)  ทําหนาที่แบงบริเวณ
ของโลบออกจากกัน ไดแก ซิลเวียน  ฟชเชอร  (Sylvian Fissure)  และโรแลนดิค ฟชเชอร 
(Rolandic Fissure)  ดังในภาพประกอบ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2 แสดงกายวิภาคและสรีระที่สําคัญของสมอง 
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 สมองในบริเวณตางๆ จะมีหนาที่ที่ตางกัน คือ บริเวณเกี่ยวกับการรับรูในการมองเห็น 
(Visual area) บริเวณเกี่ยวกับการรับรูจากการไดยิน (Auditory area) บริเวณเกี่ยวกับ การรับรู
จากประสาทสัมผัส (Somatosensor area) และบริเวณเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อ (Motor area) บริเวณแองกูลา ไจรัส (Angular gyrus)  เปนบริเวณที่ขอมูลจากการ
มองเห็น การไดยิน และประสาทสัมผัสอ่ืนเขามารวมกันในบริเวณนี้ 
 ภาพประกอบ  3  แสดงใหเห็นวาสมองซีกซายทําหนาที่เกี่ยวของกับการรับ และ
ประมวลขอมูลภาษามากกวาสมองซีกซาย 

 
ภาพประกอบ 3  แสดงสมองซีกซายที่ทําหนาที่เกี่ยวกบัภาษา 

    
 สมองซีกซายมีบริเวณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับภาษาคือ 
 1.  บริเวณเวอรนิกี้  (Wernike’s area)  ซ่ึงอยูในบริเวณสมองสวนที่รับรู การไดยนิ ทาํ
หนาที่ รับและประมวลเสียงที่ไดยิน สมองสวนนี้จะทําหนาที่จดจําหนวยเสียงและจําการ
เรียงลําดับของหนวยเสียงเพ่ือประกอบเปนคํา  และยังทําหนาที่รับรูลักษณะของเสียง เชน 
ความทุมแหลม  ความดังเบา  ความชาเร็วของจังหวะเสียง และยังสามารถแยกเสียงพูดออกจาก
เสียงรบกวน  สมองสวนนี้ยังทําหนาที่เชื่อมโยงคําเขากับความหมาย ดังน้ันถาบริเวณสมองสวนนี้
ไดรับความกระทบกระเทือน เชน ไดรับอุบัติเหตุหรือถูกกระแทก  ผูปวยจะสูญเสียความ สามารถ
ในการเขาใจภาษา หรือไมสามารถสบอกความหมายของคําที่เห็นได 
 2.  บริเวณโบรคา (Broca’s area) บริเวณของสมองสวนนี้ตั้งอยูในสมองบริเวณ 
ฟรอนทัล โลบ และเชื่อมตอกับสมองบริเวณเวอรนิกี้ ดวยเสนใยประสาทที่หนาสมองสวนนี้ทํา
หนาที่กอใหเกิดการพูดที่มีความคลอง ดังนั้นถาบริเวณสมองสวนนี้ไดรับความกระทบกระเทือน  
ผูปวยจะพูดชาลงหรือพูดตะกุกตะกัก และพูดดวยประโยคที่ผิดไวยากรณ 
 3.  บริเวณแองกูลา ไจรัส เปนบริเวณสมองที่ทําหนาที่เชื่อมตอขอมูลที่ไดรับจาก
ประสาทรับรูของการไดยิน การมองเห็นและการสัมผัส สมองสวนนี้ทําหนาที่สรางและจดจํา
ความหมายใหแกคําที่ไดรับรูจากการมองเห็นและทําหนาที่เชื่อมตอตัวอักษรที่เห็นเขากับระบบ
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หนวยเสียงของภาษาดังน้ันถาสมองบริเวณนี้ถูกกระทบกระเทือนผูปวยจะสูญเสียความสามารถ
ในการพูดและเขาใจภาษาได 
 
 การศึกษาหนาที่ของสมองในผูที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 กาลาเบอรดา; และคณะ (Galaburda; et al. 1992) เปนนักวิชัยกลุมแรกที่ทํา 
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพของสมองในผูที่มีภาวะการอานบกพรอง  โดยศึกษาจากสมองของศพ
ของผูมีภาวะการอานบกพรอง จํานวน 7 ศพ และศึกษาสมองสวนพลานัม เทมโพรัล (Planum 
temporale)  ที่อยูบริเวณสมองสวนเทมโพรัล โลบ ซ่ึงมีความสัมพันธกับภาษา โดยทั่วไปในคน
ปกติ พลานัม เทมโพรัล ในสมองซีกซายมีขนาดใหญกวาในสมองซีกขวา แตการศึกษานี้ พบวา 
สมองสวนพลานัม เทมโพรัล ของผูที่มีภาวะการอานบกพรองมีขนาดใหญกวาในดานขวา และ
นักวิจัยกลุมน้ียังพบความผิดปกติของการวางตัวของขึ้นของนิวรอนในสมองซีกซายที่มีหนาที่
เกี่ยวกับภาษาในผูที่มีภาวะการอานบกพรอง นักวิจัยกลุมน้ีจึงสรุปวาภาวะความผิดปกติของสมอง
สวนพลานัม เทมโพรัล อาจจะเปนความผิดปกติที่ถายทอดทางกรรมพันธุในผูที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 
 เอลีเอซ; และคณะ (Eliez; et al. 2000) ไดใชเครื่องมือทางการแพทยโดยวิธีการสแกน
ภาพสมองของผูชายที่มีภาวะการอานบกพรอง จํานวน 16 คน ที่มีอายุระหวาง 18 ถึง  40 ป 
และเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมจํานวน 14 คนที่ถนัดมือขวา จากการศึกษาพบวา สมองสวนเทม
โพรัล โลบ ของผูที่มีภาวะการอานบกพรอง มีขนาดเล็กกวาสมองของกลุมควบคุมถึง 12 
เปอรเซ็นต 
 การศึกษาสมองดวยการสรางภาพดวยเรโซแนนแมเหล็กในขณะที่สมองกําลังทํางาน 
(Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI) 
 นักวิจัยทําการศึกษาการทํางานของสมองดวยวิธี FMRI โดยศึกษาในหัวขอดังน้ี 
 1.  การศึกษาการไหลเวียนของโลหิตในสมอง 
  ฟลาเวอร (Flowers. 1991) ไดศึกษาผูใหญที่มีภาวะการอานบกพรอง จํานวน   83 
คน โดยมีประวัติภาวะบกพรองน้ีตั้งแตเด็กและศึกษาในกลุมควบคุม โดยใหผูถูกทดลองฟงเสียง
คําพูดจํานวนหนึ่งและเม่ือทําการวัดอัตราการไหลเวียนของโลหิตในสมอง ในขณะที่ทําการ
ทดสอบนี้  ไดพบวาในกลุมควบคุมน้ัน มีอัตราการไหลเวียนของโลหิตปริมาณมากมา  หลอเลี้ยง
บริ เวณเวอร นิกี้ของเทมโพรัล โลบ ดานซาย และพบวาความถูกตองในการอานคํามี
ความสัมพันธกับอัตราการไหลเวียนของโลหิตในสมองบริเวณดังกลาว ในทางตรงกันขาม พบวา
มีอัตราการไหลเวียนของโลหิต ปริมาณต่ํามาหลอเลี้ยงบริเวณเวอรนิกี้ ในกลุมผูที่มีภาวะการอาน
บกพรองและในกลุมผูมีภาวะการอานบกพรองเหลานี้ ยังพบวาอัตราการไหลเวียนของโลหิต ได
เปลี่ยนไปหลอเลี้ยงที่บริเวณเทมโพรัล  พาไรเอตัล โลบ มากขึ้น  ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสวนหลังของ
สมอง  และการศึกษานั้นพบวา ในกลุมผูมีภาวะการอานบกพรองน้ัน ถายิ่งปรากฏประวัติของ
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ภาวะการอานบกพรองรุนแรงมากในชวงวัยเด็ก  การไหลเวียนของโลหิตจะเพ่ิมมากขึ้นใน
บริเวณเทมโพรัล พาไรเอตัล โลบ มากขึ้น 
  ฟลาเวอร อธิบายวาผูที่มีภาวะการอานบกพรองอาจใชสวนของสมองที่แตกตางไป
จากกลุมควบคุม เม่ือใหอานคําหรือมีความผิดปกติของใยประสาทที่เกิดขึ้นในบริเวณเวอรพิกี้ 
ในชวงที่สมองเริ่มมีการพัฒนาเติบโตขึ้น 
 2.  การศึกษาการรับรูระบบหนวยเสียงและคํา 
  2.1  พอลเลซู; และคณะ  (Paulesu; et al. 1996) แหงสถาบันประสาทวิทยา ใน
กรุงลอนดอนไดศึกษาในกลุมทดลองที่เปนเพศชาย จํานวน 5 คน และทั้งหมดมีประวัติชัดเจน
กวาเปนผูที่มีภาวะการอานบกพรองและศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่มีความถนัดมือขวา 
โดยในการทดลองแรกนั้น ผูเขารับการทดลองทั้งหมดอานคําที่มีสระคลองจองกัน และในการ
ทดลองที่สองใหจําตัวอักษรที่ปรากฏในจอภาพ  ผลการทดลองพบวาในการทดลองแรกนั้น ใน
กลุมควบคุมพบวามีการใชสมองซีกซายบริเวณเวอรนิกี้และบริเวณโบรคาอยางมาก ในทาง
ตรงกันขาม กลุมผูที่มีภาวะ การอานบกพรองใชบริเวณโบรคาเทานั้นและไมไดใชบริเวณเวอรนิกี ้ 
สวนผลในการทดลองที่สองพบวา กลุมควบคุมมีการใชสมองบริเวณเดียวกับการทดลองแรก 
สวนกลุมผูมีภาวะการอานบกพรอง ใชบริเวณเวอรนิกี้ แตไมใชบริเวณโบรคา 
   พอลเลซู จึงสรุปวาผูมีภาวะการอานบกพรอง ไมสามารถใชสมองบริเวณ
ดานหนาเชื่อมตอกับสมองบริเวณดานหลัง ซ่ึงใชสําหรับการเชื่อมโยงตัวอักษรที่เห็นกับบริเวณที่
เขาในภาษา จึงอานหนังสือไมคลอง 
  2.2  เชวิทซ (Shaywitz. 2003) ใชกลุมทดลองเพศชาย 19 คน และเพศหญิง 19 คน 
ซ่ึงไมมีปญหาในการอาน ใหทดลองอานคําที่ไมมีความหมาย และใช FMRI ในการฝกการทํางาน
ของสมองของกลุมทั้งสอง ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองที่เปนเพศชายทุกคนใชสมองซีกซาย
ดานฟรอนทัล โลบ เทานั้น  ในขณะที่กลุมทดลองที่เปนเพศหญิง มีจํานวน 11 คน ที่ใชสมองทั้งสอง
ซีก ดังในรูปภาพประกอบ 4 

 
ภาพประกอบ  4 แสดงความแตกตางของสมองระหวางเพศชายและเพศหญิง 
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 จากภาพประกอบ  4 แสดงใหเห็นถึงบริเวณสีดําเกิดขึ้นในสมองของกลุมทดลองเพศ
ชายและเพศหญิง ซ่ึงเปนบริเวณของสมองสวนอินฟเรีย ฟรอนทัล ไจรัส (Inferior Frontal 
Gyrus) เม่ือกลุมทดลองตองอานคําที่ไมใชมีความหมาย จะเห็นไดจากภาพวากลุมทดลองที่เปน
เพศชายจะใชสมองซีกซาย แตกลุมทดลองเพศหญิงใชสมองทั้งสองซีก 
 เซวิทซไดเสนอใหเห็นถึงวงจรการอานในบริเวณสวนตางๆ ของสมองในผูอานปกติ ดัง
ในภาพประกอบ 5 
 

 
ภาพประกอบ  5  แสดงระบบสมองที่ใชในการอาน 

 
 ในภาพประกอบ 5 น้ี แสดงใหเห็นวาในสมองของผูอานปกติ ระบบใยประสาท  จะ
เชื่อมตอกันในบริเวณสวนดานหนา และสวนดานหลังของสมอง ซ่ึงรวมไปถึงสวนของสมองที่รับ
การมองเห็น  สมองสวนใหญที่ทําหนาที่ในการอานจะอยูบริเวณดานหลัง เรียกวา ระบบการอาน
จากสมองสวนหลัง (Posterior Reading System)  ซึ่งประกอบดวย บริเวณ พาไรเอตัล - เทม
โพรัล ซ่ึงทําหนาที่วิเคราะหคํา (Word Analysis)  และบริเวณออกซิปตัล - เทมโพรัล ซ่ึงทํา
หนาที่รับรูและประมวลและสรางคํา (Word Form) 
 เชวิทซ ยังกลาววาผูที่เร่ิมหัดอานจะใชสมองสวนพาไรเอตัล - เทมโพรัล มากที่สุด  
เน่ืองจากผูอานตองทําการวิเคราะหคํามากอนที่จะเขาใจ สวนผูอานที่มีทักษะที่ดีจะใชสมองสวน
ออกสิปตัล - เทมโพรัลมาก โดยบริเวณนี้จะทําการตอบสนองรูจักคําที่มองเห็นภายใน 150 
มิลลิวินาที  โดยไมจําเปนตองทําการวิเคราะหคําที่เห็นดังที่แสดงในภาพประกอบ  6 
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ภาพประกอบ  6  แสดงสวนของสมองที่รับรูคํา 
 
 ดังน้ันผูอานที่ปกติจะใชสมองสวนหลังมากกวาสมองสวนหนา ในทางตรงกันขาม 
ภาพถายทางสมองแสดงใหเห็นวาผูมีภาวะการอานบกพรองจะใชสมองสวนหนามาก โดยเฉพาะ  
ในบริเวณโบรคา ดังในภาพประกอบ 7 
 

 
 
ภาพประกอบ 7 แสดงสมองของผูที่ไมมีปญหาในการอาน (Nonimpaired) และสมองผูที่มีภาวะ    
     การอานบกพรอง (Dyslexic) 
 
 ในภาพประกอบ 7  ผูที่มีภาวะการอานบกพรองจะใชสมองบริเวณโบรคาเพื่อที่ จะ
ทดแทนความบกพรองที่เกิดขึ้นกับการใชสมองสวนหลัง ปรากฏการณน้ีสามารถสังเกตไดกับวิธี 
การอานของผูมีภาวะการอานบกพรอง คือผูมีภาวะการอานบกพรองจะพยายามอานออกเสียง
เบาๆ (Sub vocalize) ซึ่งเปนกระบวนการอานที่ตองใชการทํางานของบริเวณโบรคาที่ทํา
หนาที่สรางเสียงพูด  ดังน้ัน ผูมีภาวะการอานบกพรองจะสามารถรับรูเสียงที่อานโดยการออก
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เสียงจากการทํารูปปาก และการเคลื่อนไหวของลิ้นและเสนเสียง  ดังนั้นผูมีภาวะการอาน
บกพรองจะใชสมองบริเวณโบรคาเพื่อชวยในการอาน โดยการอานนั้นจะชามากเมื่อเทียบกับการ
ใชสมองสวนหลังซ่ึงเปนการอานแบบอัตโนมัติ 
 ความแตกตางของบริเวณสมองที่ใชในการอานของผูมีภาวะการอานบกพรอง และผูที่
อานปกติ ปรากฏอยูในชนทุกชาติและทุกภาษาและทุกขอ โดยสามารถแสดงใหเห็นเปนภาพของ
บริเวณของบริเวณของสมองที่ใชในการอานระหวางผูมีความบกพรองในการอานและผูที่อาน
ปกติในภาพประกอบ 8 
 

 
ภาพประกอบ  8 แสดงบริเวณของสมองที่ใชอานระหวางผูมีความบกพรองในการอาน (Dyslexic) 

และผูที่ไมมีปญหาในการอาน (Nonimpaired) 
 
 จากการวิจัยของเชวิทซ ยังพบวา ผูมีภาวะการอานบกพรองจะใชสมองซีกขวา สวน
หนาเพื่อชวยในการอานแตเปนระบบสมองสวนที่ไมไดเปนการอานโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจาก 
การใชสมองสวนหลังดานขวา 

 
 
ภาพประกอบ 9  แสดงเปรียบเทียบสมองของผูไมมีปญหาในการอาน (Nonimpaired) และสมอง 
     ของผูที่มีภาวะการอานบกพรอง (Dyslexic) ที่ใชสวนตางๆ ในการทดแทนเพื่อการอาน 



 68 

 ภาพประกอบ 9 เปนการอธิบายถึงสาเหตุที่ผูมีภาวะการอานบกพรองที่สามารถอาน
คําไวอยางถูกตอง แตไมสามารถอานไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากผูมีภาวะการอานบกพรองไม
สามารถใชสมองซีกซายได  แตใชสมองสวนหนาซีกขวา ซ่ึงทําหนาที่เห็นตัวอักษรไดอยาง
ถูกตอง แตไมสามารถอานไดอยางรวดเร็ว 
 เชวิทซ ไดเสนองานวิจัยที่พบวาหลังจากที่ไดใชวิธีการสอนอานที่มีประสิทธิภาพแก
นักเรียนผูมีภาวะการอานบกพรอง  และไดทําการถายภาพสมองของนักเรียนเหลานี้ ภาพของ
สมองของนักเรียนเหลานี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริเวณสมอง  โดยที่นักเรียนเหลานี้ใช
สมองซีกซายมากขึ้น และใชสมองซีกขวานอยลง เชนเดียวกับนักเรียนที่อานปกติ ดังใน
ภาพประกอบ 10 

 
ภาพประกอบ 10  แสดงสมองของผูมีภาวะการอานบกพรองหลังไดรับการสอนการอานที่มีประสิทธิภาพ 
  
 กอรแมน (Gorman. 2003) ไดสรุปงานวิจัยของเชวิทซ ดังน้ี ความบกพรองของสมอง
บริเวณออกซิปตัล - เทมโพรัลของสมองซีกซาย มีผลกระทบตอการรับรูคําโดยอัตโนมัติ ทําให
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองไมสามารถวิเคราะหคํา และออกเสียงคําโดยอัตโนมัติ  ดังน้ัน
นักเรียนเหลานี้จําเปนตองใชสมองซีกขวาทดแทน และกอรแมนไดสรุปตอไปวา 
 1. สมองบริเวณสวนหนาดานลางซีกขวาทําหนาที่ผลิตหนวยเสียง (Phoneme 
Producer Area) สมองบริเวณนี้จะทํางานตอเม่ือนักเรียนนั้นอานคํานั้นโดยใชเสียงหรืออานในใจ  
สมองสวนนี้ยังทําหนาที่วิเคราะหหนวยเสียงจากคําที่ไดยิน นักเรียนที่เร่ิมหัดอานจะใชสมอง
บริเวณนี้มากที่สุด  
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 2.  สมองสวนพาไรเอตัล - เทมโพรัล ซีกซายทําหนาที่วิเคราะหคํา (Word Analyzer Area) 
โดยวิเคราะหระดับคําไปสูระดับพยางคและระดับตัวอักษรในภาษาเขียน ซ่ึงนําไปเชื่อมตอกับ
ระดับหนวยเสียง 
 3.  สมองสวนออกซิปตัล-เทมโพรัล ซีกซาย ทําหนาที่รับรูคําโดยอัตโนมัติ (Automatic 
Detector Area)  ผูอานตองใชสมองบริเวณนี้ เพ่ือการอานที่คลองและไมตองใชความพยายาม
มาก 
 บรันซวิก (Brunswick. 1997) ไดทําการศึกษาการทํางานของสมองของผูมีภาวะการ
อานบกพรอง โดยใชอานชุดของคํา โดยฉายใหเห็นคําละ 1 วินาที และคําเหลานี้เปนคํา
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏบอยในตําราหรือหนังสือพิมพ และพบวากลุมทดลองเพิ่มการใชสมอง
บริเวณโบรคา และลดการใชสมองบริเวณซีกซายดานหลัง และสมองสวนที่ทําหนาที่จําชื่อของ
วัตถุและคน ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของเชวิทซ 
 พอลเลซู; และคณะ (Paulesu; et al. 1996) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ  ผูใหญที่มี
ภาวะการอานบกพรองที่พูดภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาอิตาเลียนกับกลุมควบคุมที่
พูดภาษาเหลานี้  คณะวิจัยไดศึกษาการทํางานของสมองในกลุมคนเหลานี้ และพบวา ผูที่มี
ภาวะการอานบกพรองที่พูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียนตางแสดงปญหาของการใชสมอง
ในการอาน ในบริเวณเดียวกับผูมีภาวะการอานบกพรองที่พูดภาษาอังกฤษ 
 ไซมอส; และคณะ (Simos; et al. 2000) ไดใชเทคนิคการศึกษาสมองดวยการศึกษา
จากคลื่นไฟฟาของสมองที่ไดมาจากการใชระบบแมเหล็กไฟฟา ในเด็กที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 10 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 12.6 ป และไดสรุปวา มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมองใน
บริเวณสมองสวนเทมโพรัล ที่ทําหนาที่วิเคราะหตัวอักษรและมีความผิดปกติของสมองบริเวณ
เทมโพรัล-พาไรเอตัล ที่ทําหนาที่วิเคราะหและสังเคราะหหนวยเสียง 
 
 สมองเรียนรูการอานอยางไร 
 พัก; และคณะ (Pugh; et al. 2000) ไดสรุปวาในระบบสมองมีวงจรสามวงจรที่
เกี่ยวของกับการอาน ดังน้ี  วงจรแรกอยูที่บริเวณสมองสวนออกซิปโท - เทมโพรัลดานลาง และ
สมองสวน Extrastriate Cortex ซ่ึงเปนสวนที่ทําหนาที่ในการประมวลการอานคําและคําที่ไมมี
ความหมาย (Pseudo word)  สมองสวนนี้จึงทําหนาที่วิเคราะหการเรียงตัวของตัวอักษร วงจรที่
สองประกอบดวยสมองสวนของ Angular Gyrus Supramarginal Gyrus และ Superior 
Temporal Gyrus (บริเวณเวอรนิกี้) ซ่ึงทําหนาที่บูรณาการขอมูลที่รับงทางสายตาและการไดยิน  
วงจรที่สามประกอบดวยสมองสวนบริเวณโบรคาใน  Inferior Frontal Gyrus ซ่ึงทําหนาที่บันทึก
จดจําขอมูลของเสียงที่ไดยิน   
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 ในการอานนั้นสมองตองเรียนรูที่จะเชื่อมตอสัญลักษณหรือตัวอักษรกับเสียงที่ไดยิน  ใน
ภาษาอังกฤษนั้นสมองจะตองเรียนรูตัวอักษร โดยที่ชื่อของตัวอักษรเหลานี้อาจจะไมไดแทนเสียง
ในคําเลย  และสมองตองเชื่อมโยงตัวอักษร 26 ตัวเขากับหนวยเสียง จํานวน 44 หนวยเสียงใน
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นการอานเกี่ยวของกับการรับรูหนวยเสียงในภาษาพูด และหนวยเสียง
เหลานี้สามารถแทนดวยตัวอักษร 
 ซูซา (Sousa. 2001) ไดเสนอแบบจําลองในสมองโดยเมื่อนักเรียนอานพบคํา Dog  
คํานี้จะถูกบันทึกในสมองสวนที่รับรูทางสายตา (Visual Cortex) จากนั้นสมองสวนที่เรียกวา  
Angular Gyrus ในดานซายของสมองทําหนาที่ถอดรหัสคํานั้นออกเปนหนวยเสียงเล็กๆ 
กระบวนการนี้กระตุนใหสมองสวนบริเวณโบรคาจําแนกแยกคํา สมองที่ทําหนาที่จําความหมาย
และสรางความคิดรวบยอดของคํา ทํางานพรอมกับสมองบริเวณเวอรนิกี้ทั้งหมดคนหา
ความหมายของคําและสรางความคิดของสัตวที่มีขนและเหาได ดังในภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 แสดงวิธกีารอานของสมอง 

 
 ที่มา:   Sousa.  (2001: 89) 
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 ความบกพรองจากระบบการประมวลขอมูลในสมอง 
 ระบบการประมวลขอมูลที่มีผลตอการเรียนรู  ไดแก 
 1.  การรับรูทางการมองเห็น 
 2.  กระบวนการทางภาษาและระบบเสียง 
 3.  การรับรูผานการเคลื่อนไหวทางกลามเนื้อ 
 
 การรับรูทางการมองเห็น 
 มีนักวิจัยจํานวนมากที่เชื่อวาภาวะความบกพรองทางการเรียนรูน้ันมีสาเหตุสําคัญมา
จากการรับรูทางการมองเห็น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 1. ความบกพรองการรับรูทางการมองเห็น  (Visual - Perceptual Deficits) 
 ซามูแอล ออตัน นักประสาทวิทยาชาวอเมริกันไดตีพิมพทฤษฎีความบกพรอง การรับรู
ทางการมองเห็น (Visual Perceptual Deficit Hypothesis) ในทฤษฎีน้ีกลาววา ปญหา   การ
อานตัวอักษรสลับกัน เชน อานตัวอักษร b เปนตัวอักษร d หรืออาน  saw  เปน was น้ัน มี
สาเหตุจากปญหาของความเดนของสมองซีกที่เกิดขึ้นในชวงระยะแรกของการเริ่มอาน  เม่ือภาพ
จากตาซายและตาขางขวาสงมายังสมองสวนรับรูในการมองเห็น ในสมองซีกซายและสมองซีก
ขวา ในคนปกติสมองซีกหนึ่งจะเดนกวาอีกซีกหนึ่ง และสมองสวนที่เดนกวาจะยับยั้งภาพที่ตก
อยูในสมองอีก  ซีกหนึ่ง ในผูที่มีภาวะการอานบกพรองนั้น ความเดนของสมองสองซีกจะเทากัน 
ดังน้ัน ภาพที่มองเห็นจากสมองซีกหนึ่งจะเปนภาพที่สะทอนกลับบางของสมองอีกซีกหนึ่ง 
ปรากฏการณของภาพที่มองเห็นชนิดนี้เรียกวา Strephosymbolia หรือตัวอักษรที่บิดเบี้ยว ดังน้ัน 
ผูที่มีภาวะการอานบกพรองจะมองเห็นตัวอักษร b เปนตัวอักษร d ซ่ึงเหมือนเปนภาพกระจก
สะทอนเงาของภาพอีกดานหนึ่ง ทฤษฎีของออตันไดรับความนิยมอยางกวางขวางในการอธิบาย
ถึงสาเหตุของภาวะการอานบกพรอง แตทฤษฎีของเขาเร่ิมไมไดรับความเชื่อถือในชวงปทศวรรษ 
1970 เน่ืองจากการวิจัยของบุคคลเหลานี้ 
 สตาโนวิก (Stanovich. 1986) ถึงแมวาผูที่ภาวะการอานบกพรองจะอานตัวอักษรหรือ
คํากลับกัน  แตอัตราสวนของการอานผิดชนิดนี้ใกลเคียงกับอัตราสวนของการผิดชนิดอ่ืน 
 ลิเบอรแมน; และแชงควีลเลอร  (Liberman; & Shankweiler. 1979) พบวาไมมีความ
แตกตางระหวางผูที่มีภาวะการอานบกพรองและคนปกติในการทดลองแยกความแตกตางของ
ภาพของหนาคนและภาพที่เปนลวดลายจากการออกแบบ อีกทั้งคนทั้งสองกลุมน้ีไมมีความสามารถ
แตกตางกันในการลอกแบบตัวอักษรหรือคําที่พวกเขาไมเคยเห็นมากอน  และผูที่มีภาวะการ
อานบกพรอง มีความสามารถพอกับคนปกติในการลอกแบบตัวอักษร จากความจําของพวกเขา  
สาเหตุที่ผูที่มีการอานบกพรอง มองเห็นตัวอักษรกลับกันนั้น นาจะมาจากความบกพรองของ
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ความสามารถในการเชื่อมโยงระหวางตัวอักษรและเสียงมากกวาความบกพรองการรับรูทางการ
มองเห็น   
 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจนวาการแกไขผูที่มีภาวะการอานบกพรอง โดยใหฝกการรับรู
ทางการมองเห็นนั้นไมไดเปนวิธีการในการแกไขภาวะบกพรองนี้ (Bateman. 1979) ตัวอยางเชน 
ในชวงทศวรรษที่ 1960 แมเรียน ฟรอสติ๊ก ไดพัฒนาแบบทดสอบสําหรับการรับรูทางการ
มองเห็นและชุดฝกเพื่อแกไขภาวะความบกพรองน้ี โดยใหผูเรียนลากเสนและวาดเลียนแบบ
รูปทรงตางๆ แตไมมีการวิจัยใดๆ ที่ยืนยันวาการฝกดวยวิธีน้ีสามารถพัฒนาการอานใหดีขึ้น 
 
 2. ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของลูกตา 
 ในการอานนั้น ผูอานจะตองจองไปยังตัวอักษรและเพงอานอยูที่ตัวอักษรนั้น  2 ถึง 3 
วินาที (Pollatsek. 1993) เพ่ือที่จะสรางภาพและสงผานขอมูลน้ีไปยังสมอง กอนที่จะเคลื่อน
สายตาไปยังตัวอักษรหรือคําถัดไป แตในขณะเดียวกันถาผูอานไมสามารถเขาใจหรือรับรู 
ตัวอักษร หรือไมแนใจตัวอักษรที่อานพบ  ผูอานจะเคลื่อนสายตากลับไปอานคําหรือตัวอักษรที่
ผานมา การเคลื่อนไหวกลับไปมาของลูกตานี้เรียกวา การกระตุกกลับไปมาของลูกตา (Eye 
saccade) โดยปกติผูอานสวนใหญจะอานตัวอักษรจากซายไปขวา แตบางครั้งจะอานจากขวาไป
ซายเม่ือผูอานไมแนใจหรือตองการอานตัวอักษรที่อานผานมา 
 มีนักวิ จัยหลายทานไดสรางทฤษฎีขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความผิดปกติของการ
เคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอาจเปนสาเหตุของภาวะการอานบกพรอง (Pavlidis. 1985; Punnet. 1984) 
เน่ืองจากวานักวิจัยเหลานี้ไดสังเกตเห็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของลูกตาในนักเรียนที่มี
ภาวะ การอานบกพรอง แตมีนักวิจัยบางทานกลาววาพวกเขาไมพบความผิดปกติในผูที่มี
ภาวะการอานบกพรอง เม่ือใหพวกเขาอานหนังสือในระดับความสามารถของพวกเขา แตจะพบ
ความปดปกติชนิดนี้ เม่ือพวกเขาตองอานหนังสือที่มีระดับความยากมากขึ้น 
 สไตน (Stein. 2002) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจักษุประสาทวิทยา
และการมองที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  และพบวามีเซลลขนาดใหญซ่ึงอยูบนใยประสาทที่
เชื่อมตอเรตินาและสมอง สวนที่ทําหนาที่ รับรูการมองเห็น เซลลชนิดนี้ มีชื่อวาแมกโนเซลล  
(Magnocell)  มีหนาที่รับรูรายละเอียดของภาพใหญและควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ตา และยังมีเซลลขนาดเล็กชื่อวา พารโวเซลล  (Parvocell)  ซ่ึงทําหนาที่รับรูรายละเอียดของ
ภาพที่มีขนาดเล็ก เชน ตัวพิมพในหนังสือหรือรายละเอียดของภาพสี เซลลเหลานี้เม่ือรับ
สัญญาณภาพจากเรตินาจะทําหนาที่สงผานขอมูลเหลานี้ ไปยังสมองสวนที่รับรูการมองเห็น และ
ขณะเดียวกันสัญญาณนี้จะถูกสงไปยังสมองสวนเซเรเบลลัม (Cerebellum) ซ่ึงทําหนาที่การควบคุม
การเคลื่อนไหวของลูกตา และบังคับลูกตาใหจดจองไปยังคําที่กําลังอาน ดังนั้นการพัฒนาการ
ปกติของเซลล 



 

 

74 

 ทั้งสองชนิดนี้มีความจําเปนตอการพัฒนาการอาน สไตนพบวาในผูที่มีภาวะการอาน
บกพรองน้ัน ระบบของแมกโนเซลลและพารโวเซลลมีขนาดเล็กกวาประมาณ 30% และสงผาน
ขอมูลชากวา เม่ือเทียบกับเซลลที่พบในผูที่ไมมีภาวะการอานบกพรอง จึงทําใหผูอานไม 
สามารถจดจองไปยังตัวอักษรที่กําลังอาน  จึงกอใหเกิดตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ในเรตินา และทําใหผูอานไมสามารถสรางความจําถาวรของตัวอักษรที่กําลังอาน ดังนั้นการ
พัฒนาการปกติของระบบเซลลเหลานี้ อาจทําหนาที่ชวยใหผูอานพัฒนาทักษะในการเรียนรูการ
สะกดคําและการผสมคํา 
 นักวิจัยยังไดพบวาความบกพรองของการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาของลูกตา
เกี่ยวของกับพารโวเซลล และแมกโนเซลล  พารโวเซลลจะทําหนาที่รับขอมูลในขณะที่ผูอานเพง
หยุดไปที่ตัวอักษรและแมกโนเซลลทําหนาที่รับภาพในขณะที่ผูอานเคลื่อนสายตากลับไปมา  ผูอาน
จะไดรับขอมูลจากการที่ผูอานเพงหยุดอานตัวอักษรมากกวาการเคลื่อนลูกตากลับไปมา ในชวงที่ลูก
ตาเคลื่อนกลับไปมานั้น โดยปกติผูอานสามารถที่จะยับยั้งภาพที่เห็นกอนไมใหเกิดซอนกับภาพ
ที่รับรูตอมา 
 นักวิจัยเหลานี้กลาววา ผูที่มีภาวะการอานบกพรองไมสามารถยับยั้งภาพที่เห็นกอนได 
และทําใหเห็นภาพสองภาพซอนกันและคอยๆ รวมกันเปนภาพใหมขึ้นมา ความผิดปกติของการ
เคลื่อนไหวของลูกตาในผูที่มีภาวะการอานบกพรองนี้เรียกวาความบกพรองของความสามารถใน
การยับยั้งการเคลื่อนไหวไปมาของลูกตา (Saccadic - Suppression Deficits) (Breitmeger. 1993) 
ดังนั้น ผูที่มีความผิดปกติของการอานชนิดนี้จะสามารถอานชุดของคําไดงายกวา การอาน
ขอความที่วางเรียงติดกัน เบรทไมเจอร (Breitmeger) ไดแนะนําใหใชเลนสสีพิเศษเรียกวา เลนส
เออรเลน (Irlen Lesses) หรือใชแผนใสสีเพ่ือชวยแกไขความบกพรองชนิดนี้  ซ่ึงวิธีน้ีกอใหเกิด
การวิจารณอยางมากมาย และจนกระทั่วปจจุบันน้ียังไมมีทฤษฎีใดสามารถอธิบายไดวาคนบางคน
สามารถอานไดดีขึ้นเม่ือใชเลนสพิเศษนี้ 
 คิธ  เรยนอร (Keith Reynor. 1979) ไดพิมพหนังสือชื่อ  Dyslexia และกลาววา
ปจจุบันนี้การคนหาสาเหตุของภาวะการอานบกพรอง ไดมุงเนนไปยังสาเหตุที่มาจากความ
บกพรองทางภาษาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของหนวยเสียง มากกวาที่จะศึกษาสาเหตุ
ของความบกพรองที่เกิดจากการรับรูทางสายตา และเขาเตือนวาภาวะการอานบกพรองไมได
เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงโดยเฉพาะ 
 ดังน้ัน ในขณะน้ียังไมมีการวิจัยใดๆ ที่สนับสนุนภาวะการอานบกพรองที่มีสาเหตุจาก
ความบกพรองการรับรูทางการมองเห็น 
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 3. ความสามารถในการประมวลขอมูลทางการมองเห็น 
 ความสามารถในการประมวลขอมูลทางสายตาในระดับการรับรูและในระดับการเขาใจ
มีความสําคัญตอการอาน  นักเรียนจําเปนตองแปลงตัวอักษรที่เห็นใหเปนภาษา ซ่ึงเปน
กระบวนการที่อาจเกิดความบกพรองในนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 ในการอานนั้น สายตาจะตองหยุดที่คําหรือตัวอักษรและกระโดดหรือขามไปอานคํา
หรือตัวอักษรที่อยูถัดไป  นักเรียนทั้งที่อานคลองและที่มีปญหาในการอานมักจะอานชาลงหรือ
เลื่อนสายตากลับไปอานคําหรือประโยคที่ยากหรือไมคุนเคย สําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองนั้นการถอดรหัสคําและการเขาใจเนื้อหาที่อานเปนสิ่งที่ยากและนักเรียนเหลานี้ จะตอง
หยุดอาน และเลื่อนสายตากลับไปอาน ซ่ึงทําใหการอานเปนสิ่งที่ยากและใชเวลามาก 
เพราะฉะนั้นยิ่งนักเรียนตองอานคําหรือเน้ือหาที่ยากมากเพียงใด การเคลื่อนไหวของลูกตาจะมี
ลักษณะที่ผิดปกติเพ่ิมขึ้น 
 กระบวนการรับรูทางสายตาคือความสามารถของสมองในการรับขอมูลผานทางสายตา 
แปลความหมายในสิ่งที่เห็น จัดระเบียบขอมูลเหลานั้น จากนั้นนําไปสูหนวยของความจํา 
กระบวนการนี้เกิดขึ้นในเวลาไมเพียงกี่มิลลิวินาที ความบกพรองในการรับรูทางสายตาจะเกิดขึ้น
ในนักเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถม และอาจจะเปนปญหาตอไปถึงระยะผูใหญ ดังน้ัน 
นักเรียนเหลานี้จึงไมอาจมีขอมูลที่เพียงพอ หรือเปนขอมูลที่ถูกบิดเบือนที่จะเก็บไวในระบบ
ความจํา ความบกพรองในการเรียนรูทางสายตา อาจจะสรางผลกระทบตอภาษา การเคลื่อนไหว 
ความมีสมาธิ และความจําได โดยสามารถจําแนกรายละเอียดของผลกระทบของการรับรูทาง
สายตาตอความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี 
 1. ความบกพรองการรับรูทางสายตา ไดแก 
  1.1 ปญหาในการจําแนกแยกความแตกตางของภาพหรือรูปทรง 
  1.2 สับสนระหวางขวาและซาย 
  1.3 ปญหาในการรับรูมิติสัมพันธ เชน ไมสามารถบอกตามความแตกตางระหวาง
วัตถุที่มีขนาดใหญและวัตถุที่มีขนาดเล็ก 
  1.4 ปญหาในการกะเวลา เชน ไมสามารถมาตรงหรือทันเวลา 
  1.5 ปญหาในการบอกทิศทาง เชน หลงทางในสถานที่ใหม 
  1.6 ปญหาในการกะระยะทางและความสําเร็จ 
  1.7 ไมสามารถสรางจินตนาการทางสายตา เชน ไมสามารถจินตนาการภาพ
ตอจ๊ิกซอวกอนที่จะตอภาพเสร็จสมบูรณ 
  1.8 ไมสามารถแปลความหมายของแผนที่ แผนภูมิ 
  1.9 ไมสามารถรับรูภาษาที่แสดงออกทางกายหรืออารมณ 
  1.10 ไมสามารถมองเห็นรายละเอียดของขอมูล รับรูไดแตเพียงภาพรวมทั้งหมด
เทานั้น 
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  1.11 ปญหาการแยกรายละเอียดออกจากภาพฉากหลัง 
  1.12 ไมสามารถคนหาคําสําคัญในยอหนาหรือในประโยค 
  1.13 มีความบกพรองในการจํารูปราง การจัดลําดับของวัตถุ ตัวอักษรและตัวเลข 
  1.14 ไมสามารถตอเติมภาพใหสมบูรณครบถวนดวยชิ้นสวนที่ขาดหายไป 
  1.15 มักจะของหาย  
  1.16 ไมสามารถหาขอบกพรองในงานของตนเอง 
  1.17 ไมสามารถจัดระเบียบและวางแผนของตน 
  1.18 ไมสามารถวางกลยุทธในการเลนเกมส 
 2. ความบกพรองการรับรูทางสายตาที่มีผลตอการเคลื่อนไหว 
  2.1 ปญหาในการคัดลอกแบบตัวอักษร 
  2.2  ปญหาในการคัดลายมือ 
  2.3  ขีดฆาและลบขอผิดพลาดมากมายในกระดาษจนกระดาษนั้นดูสกปรก 
  2.4 ไมสามารถจําทิศทางการเขียนตัวอักษรหรือตัวเลข 
  2.5 ปญหาในการกะระยะชองไฟระหวางตัวอักษร 
  2.6 เขียนตัวอักษรหรือคําไมครบเม่ือลอกอักษรหรือคําจากกระดาน 
  2.7 ปญหากับงานฝมือ 
  2.8 ปฏิกิริยาตอบสนองชา เชน ตองตัดสินใจอยูนานเมื่อเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร 
  2.9 ปญหาในการทรงตัว 
  2.10 ปญหาของกลามเนื้อมัดเล็ก 
 3.  ความบกพรองการรับรูทางสายตาที่มีผลกระทบตอภาษา 
  3.1 อานผิดตัวอักษรหรือคําที่มีรูปรางคลายคลึงกัน เชน อาน b เปน d 
  3.2 อานคําผิดทิศทาง หรือกลับทิศทาง เชน อาน saw เปน was หรืออาน no 
เปน on 
  3.3 ปญหาในการรับรูและจําคําที่อาน แตสามารถอานออกเสียงคํานั้นได 
  3.4 อานหลงบรรทัด 
  3.5 ปญหาในการหาตัวอักษรหรือคําในประโยค 
  3.6 ปญหาในการจําตัวอักษร การเรียงลําดับ แผนที่ แผนภูมิ รูปภาพ 
  3.7 ปญหาในการเขาใจความคิดรวบยอดและแนวคิด 
  3.8 ไมสามารถพูดหรือเขียนใหตรงประเด็น เพราะสนใจแตรายละเอียด 
 ความสามารถในการรับรูทางสายตาจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง การอาน
ในชวงนักเรียนอยูในชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เทานั้น หลังจากนั้นแลวระบบการ
ประมวลขอมูลบางภาษาและระบบเสียง จะมีความสัมพันธมากขึ้นตอผลสัมฤทธิ์ทาง การอาน 
เน่ืองจากนักเรียนตองใชความเขาใจในระดับสูง สําหรับการอานที่มีความซับซอนมากกวาการใช
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การรับรูทางสายตาในการวิเคราะหรูปรางของตัวอักษร เห็นไดจากการที่บุคคลที่มีภาวะตาบอด 
สามารถอานและเขาใจตัวอักษรเบลล 
 ดังนั้น ความบกพรองในการรับรูทางสายตา ไมใชสาเหตุสําคัญของภาวะ การอาน
บกพรองที่รุนแรง อยางไรก็ตามความแตกตางในกระบวนการประมวลขอมูลผานทางสายตา 
สามารถแยกความแตกตางระหวางนักอานที่อานไดดี และผูมีปญหาในการอาน และอาจจะยังอยู 
และมีผลระยะยาว ซ่ึงจะเปนอุปสรรคในผูที่มีปญหาในการอาน 
 ความบกพรองของการรับรูทางสายตา อาจเกิดไดจากปจจัยตอไปน้ี 
 1. ความบกพรองของสมองซีกขวา 
  สมองซีกขวามีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ การรับรูภาพและการจัดตําแหนงของ
ภาพในตําแหนงตางๆ (Visuospatial Functions) สวนสมองซีกซายทําหนาที่ประมวลและรับรู
ภาษาและวิเคราะหและจัดลําดับของรายละเอียดตางๆ เน่ืองจากสมองซีกขวาตอบสนองและรับรู
ไดดี โดยเฉพาะกับสิ่งเราใหมสรางการรับรูทางสายตา ดังนั้น ความสามารถนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนรูตัวอักษรใหมๆ เพราะนักเรียนจะตองสนใจและรับรูรูปรางและทศิทาง 
การเขียนของตัวอักษร เม่ือนักเรียนไดฝกหัดการเรียนรูตัวอักษรใหมๆ เหลานี้มากขึ้น  ตัวอักษร
เหลานี้จะไมเปนสิ่งที่ใหมสําหรับนักเรียนตอไป ดังน้ันการรับรูจึงไมจําเปนและมีความสําคัญนอยลง 
และสมองซีกขวาจึงลดบทบาทในกระบวนการประมวลขอมูลเหลานี้ ในขณะเดียวกันนักเรียนจะ
ใชสมองซีกซายมากขึ้นในการวิเคราะหคําและการเขาใจความหมายระดับคําและประโยค  ดังนั้น
สมองซีกซายจึงเพ่ิมความสําคัญในกระบวนการอาน ถึงแมวาสมองทั้ง 2 ซีกจะมีสวนสําคัญใน
กระบวนการอานในระดับอายุที่ตางกัน แตการอานที่มีประสิทธิภาพยังตองอาศัยการทํางานของ
สมองทั้งสองซีก ในการรับรูวิเคราะหและเขาใจกระบวนการอาน 
  นักเรียนบางคนมีความบกพรองในการใชสมองซีกขวาในการรับรูตัวอักษร นักเรียน
เหลานี้จึงไมสามารถพัฒนาความสามารถในการอานคําไดอยางรวดเร็ว จําเปน ตองพยายามอาน
คําและเดาความหมายของคําจากบริบทรอบดานหรือสามารถอานคําที่สะกดตามแบบแผน แตไม
สามารถอานคําที่สะกดไมตรงตามแบบแผน และปญหาเชนนี้จะเปนปญหาที่เรื้อรังตลอดไป  เชน 
นักเรียนเหลานี้อาจจะอาน Park ได แตไมสามารถอาน Knight  ได  เน่ืองจาก  K  ในคํา  
Knight  จะไมถูกออกเสียง 
 2. ความบกพรองจากการประมวลที่ลาชาของขอมูลที่รับผานทางสายตา 
  การประมวลที่ลาชานี้เกิดจากการที่สมองตองใชเวลามากขึ้นในการประมวลขอมูล
ที่ไดรับจากการมองเห็น โดยปกติแลวสมองจะรับรูในสิ่งที่สงผานทางการมองเห็นและสงขอมูล
น้ันไปเก็บตอที่ความจําระยะสั้น ที่ใชเวลาในการจําเพียงไมกี่วินาที ถานักเรียนไมสามารถหาวิธี
ในการจําขอมูลเหลานี้  เพ่ือเปลี่ยนเปนความจําระยะยาวแลว  ขอมูลเหลานี้จะถูก ลืมหมด 
  ดังนั้นนักเรียนที่มีความบกพรองจากการประมวลที่ลาชาของขอมูลที่รับผานทาง
สายตาจะมีปญหาในการจดจําสิ่งที่อาน  เน่ืองจากการประมวลที่ลาชานั้นจะทําใหเหลือเวลา
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นอยลง สําหรับการเรียนรูในการเขาใจ การแปลความหมายและการจําในสิ่งที่อานและถา
นักเรียนตองใชเวลามากในการรับรูตัวอักษรตัวแรก ตัวอักษรที่ติดตามตอกันมาจะสรางความ
สับสนและอาจทําใหเกิดเปนตัวอักษรที่บิดเบือนไป เน่ืองจากนักเรียนจะนําภาพของตัวอักษรที่
ตอมานั้นจะซอนทับตัวอักษรตัวแรกในขณะที่ตัวอักษรตัวแรกยังไมไดเขาสูกระบวนการจํา 
 
 ความบกพรองจากการประมวลขอมูลทางภาษาและระบบเสียง 
 ผู มีภาวะการอานบกพรองสวนใหญมีปญหาทางดานภาษาและระบบเสียงใน
กระบวนการประมวล จํา นําออกมาใช หรือพูดและเขียน นักเรียนหลายคนจะมีการพูดลาชาใน
ขณะที่เปนเด็กและสงผลตอการอาน และเม่ือนักเรียนเหลานี้อเร่ิมอานไดคลองขึ้น พวกเขายังคง
มีปญหาทางดานภาษาที่เปนอุปสรรคตอการอานและการเขียน และมีผลตอการเรียนภาษาที่สอง   
และการอานและการเขียนในวิชาวรรณคดี  ถานักเรียนเหลานี้มีความบกพรองทางภาษามาก
เทาใด ปญหาของภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจะรุนแรงมากขึ้น 
 ปญหาทางดานการพูดและเขาใจภาษา มีดังน้ี 
 1. มีพัฒนาการทางภาษาลาชาในวัยเด็ก 
 2. บกพรองในการจดจํารายละเอียดและความคิดรวบยอดจากการฟง 
 3. บกพรองในการประมวลหนวยเสียงใหเปนคํา 
 4. บกพรองในการจําแนกแยกความแตกตางของเสียงและคํานึงหรือสับสนคําที่มีเสียง
คลายกัน 
 5. ปญหาในการแยกคําพูดในที่มีเสียงรบกวน 
 6. ปญหาในการเลาเรื่องที่ไดยินมาแลว เชน มีปญหาในการใชคํา  ความคิดรวบยอด 
ไวยากรณ ความยาวของประโยค 
 7. ปญหาในการเขาใจประโยคที่มีความหมายมากกวาหนึ่งความหมายคําพังเพยหรือ
เรื่องตลก 
 8. ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางประโยคบอกเลาและประโยคคําถาม 
 9. มีจํานวนคําศัพทจํากัด ไมสามารถใชคําศัพทที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ใช
ประโยคสั้น 
 10. พูดดวยอัตราความเร็วที่ชากวาปกติและมีการหยุดชะงักในเวลาพูดทําใหความคิด
ไมตอเน่ือง 
 11. ใชไวยากรณผิดในภาษาพูดและภาษาเสียง 
 12. ปญหาในการใหคําจํากัดความ คําตรงกันขาม การสรางประโยคการเปรียบเทียบ 
 13. ปญหาในการเรียงลําดับเหตุการณในเรื่องที่เลา 
 14. ปญหาในการเขาใจคําที่มีเสียงคลายกัน คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
 15. ใชทํานองเสียง การเนนเสียงผิดที่ในระดับประโยคหรือในระดับคํา 
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 16. พูดไมชัด 
 17. ควบคุมความดังเบาของเสียงพูดไมได 
 
 ความบกพรองจากการประมวลขอมูลทางภาษาและระบบเสียงอาจเกิดไดจากปจจัย
ตอไปน้ี 
 1. ความบกพรองของสมองซีกซาย  สมองซีกซายทําหนาที่ประมวลและรับรูขอมูล
ทางภาษามากกวาสมอง ซีกขวา นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูอาจจะไมมีสมอง
ซีกใดที่เปนในดานภาษา  อาจ ใชสมองซีกขวาเทานั้น ในการประมวลและรับรูขอมูลทางภาษา 
โดยทั่วไปแลวเม่ือนักเรียน ขึ้นชั้นประถมปที่สองหรือปที่สาม  กระบวนการเรียนรูทางการอาน
เริ่มเปลี่ยนจากสมองซีกขวาไปยังสมองซีกซาย  เน่ืองจากวานักเรียนเหลานี้เริ่มอานสะกดออก
เสียงและเดาความหมายจากไวยากรณและบริบทแทนที่เขียนตัวอักษรโดยการรับรูรูปรางเม่ือ
นักเรียนยังอยูในชั้นอนุบาลหรือในชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 
  สําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะใชสมองซีกขวาในการอาน มากกวา
สมองซีกซาย ดังน้ันนักเรียนเหลานี้จะมีภาวะการอานบกพรองอยางรุนแรงเนื่องจากสมองซีก
ขวา ทําหนาที่ประมวลภาษาเปนภาพรวม ไมไดทําการวิเคราะหภาษาในระดับเสียงหรือในระดับ
คําซึ่งมีความจําเปนในการอานเพื่อความเขาใจนักเรียนเหลานี้อานโดยจําคําหรือจําตัวอักษร
มากกวาอานโดยเขาใจโครงสรางของเสียงของคําที่อาน  จึงตองใชเวลานานในการวิเคราะหเสียง
และมีปญหาในการสะกดคํา เน่ืองจากนักเรียนไมมีความสามารถการเพิ่มเสียง ตัดเสียง และสลับ
เสียง จึงสงผลตอการอานเขาใจความคิดรวบยอด ตลอดไปจนถึงมีปญหาในการเขียน 
 2. การรับรูและตระหนักระบบหนวยเสียง (Phonological Awareness) การวิจัย
ไดแสดงใหเห็นวาการอานที่มีประสิทธิภาพนั้น นักเรียนตองมีการตระหนักและรับรูระบบหนวย
เสียงในภาษานั้น ซึ่งเปนความสามารถในการแยกคําออกเปน หนวยเสียงเล็กๆ นักเรียนที่มี
ภาวะความบกพรองทางการเรียนรูจะไมคอยตระหนักถึงโครงสรางของเสียงในภาษาพูด วาคํานั้น
ประกอบดวยเสียงใดบาง เชน ถาถามนักเรียนผูน้ันวาคํา “มา” มีเสียงอะไรนําหนา นักเรียนผูน้ัน
จะไมสามารถตอบไดวาเปนเสียง “ม” 
  นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู  จะมีปญหาตอไปน้ี ไมสามารถ
แยกประโยคเปนคํา แยกคําเปนพยางค  และแยกพยางคเปนหนวยเสียง ไมสามารถพูดตามคํา
หรือเสียงที่ไมคุนเคย  มีความสับสนตําแหนงของเสียงในระดับคํา ไมสามารถบอกไดวา เสียงใด
ไมถูกจัดอยูในประเภทเสียงเดียวกัน เชน กิน  บิน  หิว  สิน  ไมสามารถบอกไดวาคําคูใดมีเสียง
ลงทายที่สัมผัสกัน ความบกพรองเหลานี้มีความสัมพันธกับความสามารถในการอานและการสะกด
คํา  ความสามารถในการแยกหนวยเสียงเปนสิ่งที่พยากรณไดดีที่สุดของความ สามารถในการ
อานและการสะกดคํามากกวาระดับสติปญญาเนื่องจากการอานนั้นตองอาศัยการ วิเคราะหเสียง
ของตัวอักษรและนําเสียงเหลานี้มาประกอบในตําแหนงที่ถูกตองเพ่ือสรางเปนคําขึ้นมา 
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  สาเหตุที่กอใหเกิดความบกพรองในการรับรูและตระหนักเสียง อาจจะเปนการที่
สมองตองใชเวลานานมากขึ้นในการประมวลขอมูล มีการวิจัยที่พบวานักเรียนที่มีภาวะการอาน 
บกพรองไมสามารถแยกเสียงสองเสียงที่ไดยินติดกันมาก (ความหางนอยกวา 150 มิลลิวินาที) 
แตนักเรียนปกติสามารถแยกความแตกตางนี้ได แมวาเสียงสองเสียงจะหางกันเพียง 8 
มิลลิวินาที ถาระยะเวลาหางของเสียงสองเสียงเพ่ิมขึ้นมากกวา 10 วินาทีแลวนักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรอง สามารถแยกความแตกตางของเสียงทั้งสองได นักเรียนที่มีปญหาในการ
ประมวลขอมูลจากการฟงจะมีปญหากับเสียงพยัญชนะกลุมที่มีลักษณะระเบิด เชน เสียง b, t หรือ  
p  เน่ืองจากเสียงเหลานี้มีความสั้นเกินกวาที่สมองจะประมวลขอมูลได ในทางตรงกันขามเสียง
สะทอนเปนเสียงยาวพอที่นักเรียนเหลานี้จะรับรูได เพราะฉะนั้นนักเรียน เหลานี้จะมีปญหาในการ
เขาใจความหมายของคําเนื่องจากเสียงพยัญชนะสื่อความหมายของคํา  ในขณะที่สระมี
คุณสมบัติเฉพาะดานความดังเทานั้น 
  กระบวนการประมวลขอมูลโดยการไดยินที่บกพรองน้ี แสดงใหเห็นถึงความ
ผิดปกติในสมองซีกซาย ซ่ึงมีหลักฐานจากภาพถายของสมองในงานของเชวิทซในป ค.ศ.2003 
ที่จะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอระบบการทํางานของสมองในนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 
 3. ความบกพรองในการหาคําหรือเรียกชื่อ นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
ถึงแมจะรูชื่อของวัตถุ สี ตัวเลข ตัวอักษร และคํา แตจะระลึกเรียกชื่อสิ่งเหลานี้ไดชากวานักเรียน
ทั่วไป นักเรียนเหลานี้อาจจะตองใชเวลานานหยุดคิดในการอานคํา  อาจอานคําผิด  ตองอธิบาย
วัตถุแทนที่จะใชคําที่ถูกตอง เรียกชื่อวัตถุน้ัน อาจเรียกชื่อวัตถุที่อยูในจําพวกเดียวกันแทน ออก
เสียงผิด 
  นักเรียนที่มีความบกพรองในการหาคําหรือเรียกชื่อ จะมีความยากลําบากในการอาน
ออกเสียงเน่ืองจากนักเรียนเหลานี้ลมเสียง ของตัวอักษรที่อานมากอนในขณะที่ตองอานเสียง
ของตัวอักษรถัดไป ความบกพรองในการระลึกจําเสียงเปนสาเหตุทําใหนักเรียนเหลานี้ อานชา
และนักเรียนบางคนเมื่อจําและอานคําใดได  แตไมสามารถอานคําเดิมไดอีกเม่ือพบคํานั้นเม่ือ
อานผานพนไปหนึ่งยอหนา 
  มีการศึกษาพบวา เม่ือนักเรียนมีอายุมากขึ้น ความสามารถในการเรียกชื่อ จะเร็วขึ้น
ตามลําดับ เน่ืองจากมีการสะสมและจําคําศัพทไวมากมาย พรอมที่จะออกนํามาใช เชน กลุมคําที่
มีความหมายคลายคลึงกัน คําที่จัดอยูในประเภทเดียวกันหรือหัวขอเดียวกัน แตสําหรับ นักเรียน
ที่มีภาวะการอานบกพรอง ความบกพรองในการระลึกคําไดน้ันจะติดตัวตลอดไป ซ่ึงกอให เกิด
ปญหาในการอาน  การเรียนรูและการพูด โดยความสามารถนี้จะหยุดเม่ือนักเรียนเหลานี้อายุได 
8 - 10 ป ในขณะที่นักเรียนปกติจะมีการสะสมและจําคําตางๆ ไดเพิ่มขึ้นขึ้นและมีความสามารถ
ในการเรียกชื่อไดอยางรวดเร็วไปจนถึงเม่ือเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
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  นักเรียนที่มีความบกพรองในการเรียกชื่อหรือคนหาคํา มีปญหาในการอานเพื่อความ
เขาใจ โดยทั่วไปนักเรียนปกติจะหยุดประมาณทุก 3 วินาที เพ่ือจดจําในสิ่งที่อาน ถาไมมี
กระบวนการนี้  สิ่งที่อานจะหายไปจากความทรงจํา แตนักเรียนที่มีความบกพรองทาง การ
เรียนรูที่ไมสามารถระลึกจําคําได  จะอานชาลงเนื่องจากนักเรียนเหลานี้ไมเขาใจคําที่กําลังอาน
เน่ืองจากตองใชเวลามากในการระลึกและพยายามดึงคําจากหนวยความจําออกมาใช ดังนั้น 
ความเร็วในการเรียก ชื่อวัตถุ ตัวอักษร สี เปนสิ่งที่พยากรณไดดีในความสามารถในการอาน 
และปญหาน้ีอาจเปนสาเหตุในความบกพรองในการพูดและการเขียน เน่ืองจากนักเรียนน้ันไม
สามารถระลึกคําเพื่อนําออกมาใชในการพูด 
  
 การรับรูผานการเคลื่อนไหวทางกลามเน้ือ  
 นักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูมักมีปญหากับการใชกลามเนื้อมัดใหญและ
กลามเน้ือมัดเล็ก  การเคลื่อนไหว การลอกเขียนตามตัวอักษร  ลายมือ การใชเมาสของเคร่ือง
คอมพิวเตอร  และการประสานการทํางานระหวางตาและมือ 
 การประสานการทํางานระหวางตาและมือมักจะปรากฏกับนักเรียนที่มีภาวะ การอาน
บกพรองทางการเรียนรู เน่ืองจากมีความบกพรองของสมองสวนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและสวน
ที่รับภาพผานทางสายตา ซ่ึงสมองบริเวณสวนนี้จะนําขอมูลขึ้นไปสูสมองระดับที่สูงขึ้นที่มีหนาที่
ในการจัดระเบียบขอมูลสําหรับการเรียนรู และเม่ือสมองสองสวนนี้ไมทํางานประสานสัมพันธกัน  
ขอมูลเหลานี้จะไมถูกจัดระเบียบ จดจําหรือนําออกไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลกระทบตอการ
เคลื่อนไหวประสานสัมพันธระหวางตาและมือและมีผลตอลายมือ การจับปากกาที่ไมม่ันคง ไม
ตองการที่จะสงงานที่เขียนดวยลายมือ การระบายสี ใชกรรไกรและจับเครื่องมือ 
 นักเรียนเหล านี้ อาจเลนกีฬาไดไมดี  เลนงุมงามในสนาม แตงตัวชาและกลัดกระดุม
หรือผูกเชือกรองเทาไมได  อาจจะทําน้ําหกหรือของตกหรือเดินชนของตกหลนบอยๆ 
 จากสาเหตุความบกพรองของการเรียนรูจากการประมวลขอมูลจากสมองนี้ สามารถ
สรุปไดวาภาวะการอานบกพรองเปนจุดสนใจทางวิจัยที่สําคัญในเรื่องของเด็กที่มีปญหาทาง การ
เรียนรูมาเปนเวลาหลายป มีการศึกษามากมายในเรื่องของปจจัยทางพันธุกรรมการทํางานของ
ระบบประสาทสวนกลาง การรับรูทางสายตา ความบกพรองทางการประมวลเสียง และความ
ผิดปกติซํ้าซอน (Double Deficit)  ซ่ึงเปนความผิดปกติของระบบสองระบบที่เกิดขึ้นรวมกัน 
เชน ความบกพรองทางกายประมวลเสียงและความลาชาในการเรียกชื่อ หรือความบกพรอง
ทางการประมวลเสียงและความลาชาในการดึงขอมูลจากความจําระยะยาว แตนักวิจัยยังไม
สามารถระบุไดยังชัดเจนไดวาสาเหตุใดเปนสาเหตุที่แทจริงของภาวะการอานบกพรอง แตนาจะ
เปนไปไดสูงที่เกิดจากปจจัยรวมของทางดานพันธุกรรม ประสาทวิทยาและสรีระวิทยา (Connel. 
1990) 
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 1.8  สติปญญาของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
  คําจํากัดความสวนใหญของภาวะความบกพรองทางการเรียนรูไดกลาววานักเรียนตอง
มีสติปญญาในระดับปกติหรือสูงกวาปกติ (คาระดับเฉลี่ยของ IQ เทากับ 100) แตมีงานวิจัย 
หลายชิ้นที่พบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูน้ัน มีระดับสติปญญาอยูที่ 90 ถึง 93 
(Gajer. 1979)  จึงมีการคัดคานและตั้งขอสงสัยในการใชแบบทดสอบเชาวนปญญาในการ
ประเมินนักเรียนเหลานี้ เนื่องจากแบบทดสอบนั้นเปนแบบทดสอบซึ่งไดรับอิทธิพลจากการ
เรียนรูในอดีตอยางมาก นักเรียนบางคนอาจจะไมไดคะแนนดีนัก เพราะเขาไมมีประสบการณใน
การเรียนรูทํานองเดียวกับที่มีในแบบสอบถามหรืออาจเปนเรื่องของโอกาสหรือภาวะความ
บกพรองทางการเรียนรูอยูในขั้นรุนแรงจนทําใหคะแนนจากเชาวนปญญาต่ําลง (ศรียา นิยมธรรม. 
2541: 33) 
 นอกจากนั้นแลว ยังมีนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทางการเรียนรูหลายคนที่มี
ระดับสติปญญาอยูในระดับอัจฉริยะ ซ่ึงบางคนอาจมีระดับสติปญญาอยูมากกวา 130 ขึ้นไปหรือ
อยูที่คา 2 Standard Deviation สูงกวาคาเฉลี่ย แตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางหรือต่ํา
จากระดับสติปญญามาก  ซ่ึงนักเรียนเหลานี้ยังถูกจัดวาเปนนักเรียนที่มีภาวะความบกพรองทาง 
การเรียนรู  ในปจจุบันนี้ยังไมมีการวิจัยหรือการศึกษาใดๆ ที่ใหขอแนะนําในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนอัจฉริยะแตมีภาวะความบกพรองทางการเรียนรู 
 ในป 2002 คณะกรรมการการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษาพิเศษ (Commission on 
Excellence in Special Education) ไดแนะนําใหหยุดใชแบบทดสอบเชาวนปญญาในการ
ประเมินนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ศรียา นิยมธรรม (2541) ไดกลาวถึงขอสงสัย 
ในการใชแบบทดสอบเชาวนปญญาดังน้ี  สติปญญาไมไดเปนเรื่องคงที่มาตั้งแตเกิด เปนเรื่องที่
ยืดหยุนไดมาก สติปญญาสามารถเปลี่ยนแปลงไดมากในชวงที่คนอยูในวัยเรียน การเปลี่ยนแปลงนี้
ขึ้นอยูกับการผสมผสานขององคประกอบทางรางกาย สังคม อารมณ และความคิด ความรูที่
ทางโรงเรียนที่เปนผูใหประสบการณตางๆ แกเด็ก การใชแบบทดสอบเชาวนปญญา เชน จะมี
อิทธิพลอยางมาก จากการเรียนรูที่ผานมา นักเรียนที่ขาดประสบการณการเรียนรูที่ มีใน
แบบทดสอบ จึงไดคะแนนไมดีซ่ึงนักเรียนบางคนอาจถูกจัดเปนนักเรียนเรียนชาหรือแมแตบกพรอง
ทางสติปญญา  นอกจากนั้นแลว แบบทดสอบระดับเชาวนปญญาเพียงแตบอกใหทราบวานักเรียน
ไดเรียนรูอะไรมาบางแลว ในอดีตมากกวาที่จะบอกถึงสมรรถวิสัยหรือศักยภาพในการเรียนรูที่
นักเรียนมี 
 จากการวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวกับเชาวนปญญาพบวา 
 1.  ระดับเชาวนปญญาเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได  และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกระดับ 
และการเปลี่ยนแปลงเชาวนปญญาระหวางบุคคลจะมีจํานวนไมเทากัน บางคนเปลี่ยนแปลงมาก
และบางคนเปลี่ยนแปลงนอย  คาสหสัมพันธของคะแนนเชาวนปญญาระหวางอายุ 4 - 5 ป และ
อายุ 7 ป มีคาเทากับ 0.70  
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 2.  คะแนนเชาวนปญญาที่ประเมินในวัยทารกไมควรจะใชทํานาวระดับเชาวนปญญาใน 
อนาคต   เพราะคะแนนจากการทดสอบเชาวนปญญาของเด็กที่อยูในวัยทารกไมมีสหสัมพันธกับ 
คะแนนของเชาวนปญญาที่ทดสอบหลังจากเด็กอายุ 6 ขวบไปแลว 
 3.  การพิจารณาผลของการทดสอบเชาวนปญญานั้น   ควรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบ 
ภูมิหลังของเด็ก เชน สถานะเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว และภาษาที่ใชทางบาน ในประเทศ
ไทยครูใชภาษาภาคกลางเปนภาษาสื่อสารในหองเรียน ดังนั้นครูที่สอนในภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ควรจะใชความสังเกตวาเด็กไทยเฉพาะชั้นอนุบาลและประถมมี
ความเขาใจหรือไมเขาใจ คําสั่งของครูอยางไร 
 4.  สิ่งแวดลอมในวัยทารกและวัยเด็กมีผลตอคะแนนเชาวนปญญาของแตละบุคคล 
 5.  การขาดอาหารอยางรุนแรงในชวงวัยทารก จะมีผลตอคะแนนการทดสอบเชาวน
ปญญา 
 6.  การอบรมเลี้ยงดูของพอแมมีผลตอคะแนนการทดสอบเชาวนปญญา พอแมที่เอาใจ
ใสตอพัฒนาการของลูก โดยจัดสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการเรียนรูและพยายามชวยเหลือลูก โดยให
คําอธิบายสิ่งที่ลูกถามหรือเปนที่ปรึกษาของลูกอยูเสมอ จะชวยใหลูกมีเชาวนปญญาเฉลียวฉลาด 
ทําใหคะแนนเชาวนปญญาสูง 
 
 1.9  การคัดแยกนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 เมื่อนักเรียนมีปญหาทางการเรียนรูในชั้นเรียน จึงมีความจําเปนที่ครูจะตองคนหา 
ความสามารถและปญหาของนักเรียนเหลานี้ เพ่ือที่จะจัดการบริการหรือการใหความชวยเหลือที่
เหมาะสมและตรงความตองการของนักเรียนเหลานี้ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดหา
สื่ออุปกรณในการสอนที่ไดรับการดัดแปลงและปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน
เหลานี้ 
 ศรียา นิยมธรรม ไดกลาวถึงทางเลือกของวิธีการตางๆ ที่ใชในการคัดแยกนักเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรู ดังน้ี 
 1.  วิธีดูความแตกตาง (Discrepancy Method) เปนวิธีการพิจารณาถึงความแตกตาง 
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการตางๆ เชน การอาน  การสะกดคํา การเขียนตางๆ 
เชน การอาน  การสะกดคํา  การเขียน  คณิตศาสตร และผลการวัดระดับสติปญญา  ถาผลการ
สอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชามีคะแนนต่ํามากกวา ผลการวัดระดับสติปญญาแลว ความ
แตกตางจากผลการทดสอบเหลานี้ จะแสดงใหเห็นวานักเรียนผูน้ันนาจะมีปญหาทางการเรียนรู  
  ศรียา นิยมธรรม ยังกลาววาวิธีการนี้ไดรับการวิจารณเปนจํานวนมากถึงความ
เชื่อม่ันและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ การวัดสติปญญาเนื่องจากการที่นักเรียนที่ได
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คะแนนไมดีในแบบทดสอบการวัดสติปญญานั้น อาจจะเกิดจากการที่นักเรียนไมมีโอกาสหรือ
ประสบการณ ในการเรียนรูในเรื่องหรือหัวขอที่ถูกทดสอบในแบบสอบถาม  และแบบทดสอบ
สติปญญาในประเทศไทยไดรับ การดัดแปลงจากแบบทดสอบของตางประเทศ จึงทําใหมีขอ
สงสัยถึงความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทางสติปญญา 
 2.  วิธีคํานึงถึงความสามารถเฉพาะทาง (Specific Abilities Method) วิธีน้ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาในการเรียนรู โดยพิจารณาจากความบกพรองในการรับรูหรือการ 
ทํางานของสมอง ซ่ึงเกี่ยวกับการประมวลขอมูล แตปญหาของวิธีการน้ี คือแบบทดสอบที่ใชวัด
กระบวนการทํางานของสมอง ยังไมนาเชื่อถือและไมมีความเที่ยงตรงตามจุดประสงคของการวัด 
 3.  วิธีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   (Intraindividual Difference 
Method) วิธีการนี้เปนการพิจารณาถึงปญหาในการเรียนรูวิชาการตางๆ ในชั้นเรียน เชน ดาน
การอาน การคํานวณ การสะกดคํา โดยไมคํานึงถึงผลการทดสอบทางสติปญญา ครูสามารถ
พิจารณาความแตกตางระหวางบุคคลไดจากการที่นักเรียนแสดงปญหา  3 ประการ ดังน้ี 
  3.1 ปญหาทางดานกระบวนการทางจิตวิทยาหรือกระบวนการทางการพัฒนาการ 
  3.2 ปญหาความแตกตางระหวางความสามารถทางสติปญญาที่ควรจะเปนและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3 ปญหาทางการเรียนรูในวิชาการตางๆ จากแตละวิชาในโรงเรียน (Chalfont. 
1989) 
 ศรียา  นิยมธรรม กลาวไววา เด็กบกพรองทางสติปญญาและเด็กเรียนชาจะไมสวนรวม 
ปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  เพราะโดยปกติแลวเด็กเหลานี้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ในทุกวิชาที่เรียนอย ู ในระดับดังแสดงใหเห็นในภาพ 12 
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                                                           ทักษะการเรียนรูในวิชาตางๆ 
 

ภาพประกอบ 12  แสดงความแตกตางระหวางบุคคลในนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 

 ที่มา:  Shaw. (1995). Operationalizing a Definition of Learning Disabilities.  P. 593 
 
 ในภาพประกอบ 12 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนชา และนักเรียนที่ มีภาวะ
สติปญญาบกพรองจะมีปญหาในการเรียนรูเทาๆ เกือบทุกวิชาและนักเรียนที่มีสติปญญาบกพรอง
จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํากวานักเรียนที่เรียนชา ในขณะที่นักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียนรูจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมาก  นักเรียนเหลานี้อาจจะไมมีปญหาในหลายๆ 
ดาน หรือไมมีปญหาเปนสวนใหญ แตอาจจะมีความยุงยากหรือมีปญหาในบางเรื่องหรือบางวิชา
เทานั้น 
 4.  วิธีหาจุดตัดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา (Low Achievement Cut - Off 
Method)  วิธีการนี้เปนการกําหนดจุดตัดของผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํา  โดยไมคํานึงถึงสาเหตุวาทําไม
นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา คะแนนจุดตัด (Cut - off scores) หมายถึง คะแนนที่ใชในการ
จําแนก นักเรียนที่มีความเสี่ยงตอการมีปญหาในการเรียนรู (Rathvon. 2004) การกําหนด
คะแนนจุดตัดนั้นขึ้นอยูกับวาผูใชอิงทฤษฎีใดหรือใชอิงจากขอมูลที่เก็บจากประชากรปกติ ในการ
วิจัยน้ัน ผูวิจัยมักจะตั้งคาคะแนนจุดตัดจากผลของขอมูลที่รวบรวม โดยคะแนนจุดตัดนั้นควร
สะทอนใหเห็นความเที่ยงตรงเชิงพยากรณของกลุมตัวอยางเหลานั้น  โดยทั่วไปคะแนนจุดตัดที่ใช
เชิงวิชาการอานอยูที่ 25 ถึง 20 เปอรเซ็นตไทล เพ่ือลดความเสี่ยงจากขอผิดพลาดของการระบุวา
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นักเรียนไมมีปญหาทางการเรียนรู แตภายหลังพบวามีปญหาทางการเรียนรู (False Negative) 
ปญหาของวิธีน้ีก็คือ การจัดการสอนซอมเสริม อาจจะตองสิ้นเปลือง ถาหากนักเรียนจํานวนมาก 
ถูกระบุวาไมผานคะแนนจุดตัด (ศรียา  นิยมธรรม. 2540: 36 - 38) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการคัดแยกเด็ก
ไวอีก  3 แบบ คือ 
 1. แบบชนิดมาตรประเมินคา   เครื่องมือชนิดนี้จะมีลักษณะเปนแบบสอบถามที่ไมมี
คําตอบถูกหรือผิดและใหผูตอบไดมีโอกาสเลือกตัวเลือกในระดับตางๆ เพียง 1 ตัวเลือก เชน ไม
พบ พบเพียงเล็กนอย  พบบอยคร้ัง  พบมากที่สุด ในบางครั้งตัวเลือกมี  2 ตัวเลือก เชน  ใช  
และไมใช  หรืออาจมีแบบมีสํารวจรายการ 
 2.  การสัมภาษณ เปนการเก็บขอมูลที่อาศัยการสนทนาโตตอบแบบเผชิญหนามี
ประโยชนตอครู  นักจิตวิทยา จิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญในการซักถามพูดคุยกับพอแม  ผูเลี้ยง  
ดูเด็ก พ่ีเลี้ยง ครูและคนอื่นที่เกี่ยวของทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กในสถานการณที่ผูสัมภาษณ 
ไมสามารถสังเกตได  เชน พฤติกรรมที่บานหรือในสถานการณอ่ืนๆ นอกโรงเรียน เปนตน 
 3.  การสังเกต เปนการเก็บขอมูลที่อาศัยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
โดยตรงอยางตอเน่ืองเปนระบบ ทั้งน้ีตองมีการใหคําจํากัดความของลักษณะพฤติกรรมที่ตองการ
สังเกตอยางชัดเจน พรอมทั้งบันทึกขอมูลใหครบถวนวา สังเกตพฤติกรรมอะไร เกิดขึ้นที่ไหน 
เม่ือไร ใครเปนผูสังเกตและจะบันทึกอยางไรโดยชวงของการสังเกตไมควรจะนอยกวา 3 - 5 ครั้ง 
เพ่ือสรุปไดอยางม่ันใจวาพฤติกรรมที่ปรากฏเปนเชนน้ันจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน. 2538) 
 นอกจากนี้การคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ   
คือ การคัดแยกอยางไมเปนทางการ  และการคัดแยกอยางเปนทางการมีรายละเอียดดังน้ี (ผดุง  
อารยะวิญู. 2544: 31 - 33; Hunl & Marshall. 1999: 165 - 168) 
  
 การคัดแยกอยางไมเปนทางการ 
 เปนการคัดแยกเด็กโดยไมใชแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงมีหลายวิธีที่ครูจะไดขอมูลใน
การประเมินเด็ก วิธีการหนึ่งที่ใชก็คือ ครูอาจใชวิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กอยางเปนระบบ โดย
มีผูสังเกตประมาณ 2-3 คน ครูลงมติรวมกันวาเด็กที่สังเกตมีปญหาอะไรบาง ขอมูล ที่ได
สามารถใชประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กไดเปนอยางดี อีกวิธีหน่ึงที่โรงเรียนหลาย
แหงใชไดผลมาแลว คือ การบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็ก วาเด็กมีปญหาในการเรียน
อยางไรบาง จึงขอกลาวถึงการคัดแยกเด็กอยางไมเปนทางการ 2 วิธี พอสังเขปดังน้ี 
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 1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
  ครูอาจประเมินผลเด็กเพื่อการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมของเด็กได โดย
การสังเกตพฤติกรรมดานการเรียนและพฤติกรรมทั่วไป  ตามหัวขอตอไปน้ี 
  1.1 พฤติกรรมดานการเรียน 
   1.1.1 ดานภาษาไทย 
    1) เด็กปฏิบัติตามคําสั่งครูไดหรือไม เพียงใด 
    2) เวลาเด็กใชคําพูดในการติดตอสื่อสาร ครูฟงคําพูดของเด็กแลวครู 
เขาใจหรือไมเพียงใด 
    3) ลักษณะการพูดของเด็ก เด็กพูดเปนคํา เปนประโยคที่ชัดถอยชัดคํา 
หรือไมเพียงใด 
    4) เด็กอานคํางายๆ ไดหรือไม 
    5) ความสามารถในการอานของเด็ก เม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนในชั้น 
เรียนต่ํากวาหรือชากวาเพื่อนในชั้นเรียนหรือไม เพียงใด 
    6) เด็กอานขามบรรทัดหรือไม 
    7) เด็กอานขามขอความหรือไม 
    8) เด็กอานสลับตัวอักษรหรือไม 
    9) เด็กลอกคําศัพทจากกระดานไดหรือไม 
    10) เด็กเขียนตามคําบอกไดหรือไม 
    11) ลายมือของเด็ก อานยากหรือไมเพียงใด การสะกดคํา อานเปน 
คําที่ถูกตองไดหรือไม 
    12) เด็กเขียนตัวอักษรกลับหลังหรือไม 
    13) เด็กเขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษาไทยหรือไม เพียงใด 
   1.1.2 ดานคณิตศาสตร 
    1) เด็กนับเลขไดหรือไม 
    2) เด็กเขาใจความหมายของจํานวนหรือไม 
    3) เด็กนับจํานวนตามครูไดหรือไม  เพียงใด เชน ครูใหเด็กพูดตาม 
1  5  2     3  6  9  4     8  1  7  6  3  ... 
    4) เด็กบอกขนาดของสิ่งของไดหรือไม 
    5) เด็กบอกความแตกตางของรูปทรงเรขาคณิตไดหรือไม 
    6) เด็กเขาใจความหมายของเงินตราหรือไม 
    7) เด็กเขาใจมาตรการชั่งตวงวัดหรือไม 
    8) เด็กเขาใจความหมายของกราฟ แผนที่ หรือไม 
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    9) เด็กทําเลขไดหรือไม เพียงใด ในการบวก  ลบ  คูณ  หาร 
    10) เด็กทําเลขโจทยปญหาไดหรือไม  เพียงใด 
   1.1.3 ดานพฤติกรรม 
    1) เด็กเสียสมาธิงายหรือไม เพียงใด 
    2) เด็กมีชวงความสนใจสั้น หรือไม  เพียงใด 
    3) เด็กมีใจจดจออยูกับกิจกรรมไดนานหรือไม เพียงใด 
    4) เด็กอยูน่ิงเฉยไดนานหรือไม  เพียงใด 
    5) เด็กเดินหรือวิ่งไดคลองแคลวหรือไมเพียงใด 
    6) เด็กหยิบจับสิ่งของไดดีหรือไม จับดินสอเขียนหนังสือได หรือไม 
    7) เด็กมีความอดทนตอการรอคอยไดหรือไม เพียงใด 
    8) เด็กจําสิ่งของไดหรือไม  เชน เกมการจําสิ่งของ 
    9) เด็กแสดงความสับสนระหวางซาย - ขวา หรือไมเพียงใด 
    10) เด็กทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม เพียงใด 
  1.2 การบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก 
   ครูผูสอนจะเขาใจปญหาในการเรียนของเด็กไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากครูผูสอนเปนคนที่มีทักษะในการสังเกตวาเด็กในชั้นเรียนของตน  มีปญหาในการเรียนอยางไร
บาง  เด็กทําตามคําสั่งของครูไดหรือไม  ทําไดมากนอยเพียงใด  หากทําไมไดเด็กแสดงพฤติกรรม
อยางไรบาง เปนตน 
   ผูที่ทําหนาที่สังเกตพฤติกรรมในการเรียน อาจเปนครูประจําชั้น ครูประจํา 
วิชาตางๆ เชน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร เปนตน ขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาของ
เด็กในการเรียน ควรรวบรวมมาจากครู 2-3 คน เพ่ือใหเห็นปญหาชัดเจน 
   โรงเรียนอาจกําหนดแบบฟอรมขึ้น เพ่ือใชในการบันทึกปญหาในการเรียน 
ของเด็ก เชน ใชบันทึกพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กในการเรียน ซ่ึงแบบฟอรมจะมีรายละเอียด
ใหครูผูสอนบันทึกเกี่ยวกับปญหาที่เด็กเผชิญอยูในหองเรียน ครูพยายามแกปญหาอยางไรไดผล
หรือไมเพียงใด ปญหาเกิดขึ้นในสถานการณเชนใด ครูใชวิธีการวัดผลประเมินผลในลักษณะใด 
ไดผลหรือไม 
 2. การคัดแยกเด็กอยางเปนทางการ 
  เปนการคัดแยกเด็กโดยใชแบบทดสอบ ซ่ึงสวนมากเปนแบบทดสอบ หรือแบบคัด
แยกที่เชื่อถือได  มีคุณภาพดีในตางประเทศแบบทดสอบที่เปนที่นิยมใชในการคัดแยกเด็กที่มี
ปญหาในการเรียนรูมีดังน้ี  (ผดุง  อารยะวิญู. 2544: 36) 
  2.1 Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA) 
  2.2 Detroit Test of Learning Aptitude 
  2.3 Woodcock - Johnson Psycho - Educational Battery 
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  2.4 Woodcock Reading Mastery Test - Revised 
  2.5 Southern California Sensory Integration Tests 
  2.6 Bender - Gestalt  - Visual Perception 
       - Visual Motor 
  2.7 Frosting Developmental Test 
  2.8 Peabody Individual Achievement Test - Revised (PIAT - R) 
  2.9 Kaufman Assessment Battery for children 
  2.10 WISC - III 
  2.11 Stanford - Binet 
  2.12 Keymath Diagnostic Arithmetic Test 
 
 ศรียา นิยมธรรม (2542: 3-4) กลาวถึง กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
พิเศษ เพ่ือจุดประสงคดังน้ี  
 1.  คนหาหรือคัดแยกเด็ก  (Screening and Identification) 
 2.  วินิจฉัย (Diagnostics) 
 3.  การสรางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational Planning) 
 4.  การวางแผนการสอน (Instructional Program Planning) 
 5.  การตรวจสอบความกาวหนา (Instructional Program Education) 
 1.  การคัดแยก  เปนวิธีการคัดบุคคลที่มีลักษณะบางประการแยกจากกลุมประชากร 
จัดเปนการคนหาอยางหยาบๆ วาใครมีทีทาวาจะมีความผิดปกติอะไรหรือมีอัตราเสี่ยงสูงตอการ
จะมีความผิดปกติ ในการคัดแยกเพื่อผลประโยชนทางการเรียนนั้น  มักจะพิจารณาวาใครมี
ลักษณะอยูในภาวะเสี่ยงหรือเปนอุปสรรคตอการเรียนรู เชน มีความพิการ มีศักยภาพจํากัด 
ขบวนการ คัดแยกเด็กนี้อาจใชในการคนหาเด็กที่มีความตองการพิเศษ (10 - 20% จากจํานวน
ประชากร) จากนั้นจึงสงไปทดสอบตอเพ่ือการวินิจฉัย และประเมินผลวา ขอสงสัยจากการคัด
แยกนั้น เปนจริงหรือไมเพียงใด  จุดมุงหมายในการคัดแยกนี้ก็เพ่ือชวยในการคนหาเด็กที่ควร
ไดรับการชวยเหลือพิเศษเสียแตเน่ินๆ 
 2.  การวินิจฉัย เปนการตรวจสอบขอสงสัยวาเปนจริงหรือไม มีปญหาอะไร ทําไมเพื่อ
กําหนด วาใครควรไดรับการชวยเหลืออยางไร  จากใคร  และตองการผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใด 
หรือไม 
  การวินิจฉัยจะทําใหทราบวา ปญหานั้นรุนแรงหรือไม สาเหตุหรืออะไร และตองการ
ความชวยเหลือพิเศษอะไร อยางไร น่ันก็คือ บริการที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร 
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คัดแยก 

วินิจฉัย 

กําหนดจุดเริ่มตน แกละทาํแผนการศึกษารายบุคคล 

การวางแผนการสอน 

การตรวจสอบความกาวหนา 

 3.  การกําหนดจุดเริ่มตน  และทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Placementand IEP Development) เปนการทดสอบเพื่อใหไดขอมูลมาประกอบการตัดสินใจวา
จะเอาเด็กเขาโปรแกรมไหน และอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับเด็ก  ขอมูลน้ีจะทําใหทราบวา
เด็กมีความสามารถอยูที่ระดับไหน และจะตองพัฒนาไปในทิศทางใด 
 4.  การวางแผนการสอน (Instructional Program Planning) เม่ือทราบจุดยืนของ
เด็กและทิศทางแลวก็จัดโปรแกรมเพื่อชวยเหลือเด็ก เชน วางแผนการสอนและการใหบริการตางๆ 
จากจุดที่ทําไดแลวไปสูทิศทางที่กาวหนาขึ้นตามวัตถุประสงค 
 5.  การตรวจสอบความกาวหนา (Progress Checking) หลังจากการจัดโปรแกรม
และดําเนินงานตามที่วางแผนแลว ก็ตองมีการวัดผลเพ่ือใหเด็กรูจักวาตนเองมีความกาวหนา
แคไหน อยางไร และทําใหครูทราบวาโปรแกรมที่วางแผนนั้นเหมาะสมหรือไม หากเด็กไมมี
ความกาวหนา ก็ตองมีการทบทวนใหม เพื่อหาจุดบกพรอง ภาพประกอบ 13 แสดงขั้นตอน
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงขั้นตอนของการวดัผลและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ 
          
 ที่มา: ศรียา  นิยมธรรม. (2542)  p. 3 – 4. 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
 2.1  กระบวนการอาน 
 จุดประสงคของการอาน คือเพ่ือแสวงหาความรูและความบันเทิงใจ การอานเพื่อแสวงหา
ความรูเปนการอานที่ตองอาศัยความชํานาญ จึงยากกวาการอานเพื่อความบันเทิง  กอนที่
นักเรียนจะแปลและเขาใจความหมายได นักเรียนจําเปนตองมีทักษะเบื้องตน เชน การสัมผัส คือ
การใชสายตาจองดูตัวหนังสือ และการรับรูลักษณะของสิ่งที่แลเห็น เชน รูปราง ลักษณะของคํา 
หรือเครื่องหมายอยูบนลางของตัวอักษร เปนตน ทั้งการสัมผัสและการรับรูน้ีเปนพ้ืนฐานเบื้องตน
ของ การอาน  กอนจะถึงขั้นแปลและเขาใจความหมาย แตกระบวนการเหลานี้เกิดในเวลา
รวดเร็ว จนเราไมไดสังเกตโดยในภาพประกอบ 14 แสดงลําดับขั้นพัฒนาการในการอานคําพยางค
เดียวในภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVC    =  พยัญชนะ – สระ – พยัญชนะ  เชน  จาน, นาง, ยืน 
CCV    =  พยัญชนะ – สระ – พยัญชนะ  เชน ปลา, หมู, พระ 
CCVC  =  พยัญชนะ – พยัญชนะ – สระ – พยัญชนะ  เชน  หนัก, หวาย, หบาย   
 

ภาพประกอบ 14  แสดงลําดับขั้นของพัฒนาการในการอานคําพยางคเดียว 
             

 ที่มา: ศรียา - ประภัสสร  นิยมธรรม. (2520).  p. 12. 

การรับรูทางการไดยิน 

ความสามารถในการอานคํา 1 พยางค 

ความสามารถในการอาน CVC ความสามารถในการอาน CCVC ความสามารถในการอาน CCV 

ความสามารถในการเปลงเสียงเปนอักษร 
(สายตา – การไดยินรวมกัน) 

ความสามารถในการจําส่ิงที่เห็นเปนลําดับ 
(ความจําทางสายตา) 

ความสามารถในการจําส่ิงที่ไดยินตามลําดับ 
(ความจําดานการไดยิน) 

ความสามารถในการจําแนกตัวอักษร 
(การจําแนกดวยสายตา)  

การมองจากซายไปขวา 
ความสามารถในการจําแนกเสียง 

การจําแนกเสียงที่ไดยิน  

ความสามารถในการจําเสียง  ความสัมพันธเชิงอวกาศ  ความสามารถในการจําตัวอักษร 

การรับรูทางสายตา 
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การถอดรหัส (Decoding) 
- ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
- ความรูวธิีโฟนิกส 
- การรูจักคํา 
- การอานคลอง 

ภาษา (Language) 
- คําศัพท 
- ภาษาอุปมาอุปไมย 
- โครงสรางประโยค 
- เรื่องราวเนื้อหา 
- ความหมายที่ซอนเรน 

ความคิด (Thinking) 
- ความคิดเห็น วิเคราะห 
- การใชภาษาเพื่อความคิด 
  ระดับสูง 
- การสรุป 
- การตั้งคําถาม 
- การควบคุมตนเอง 
- การคาดเดา 

 เอลเดร็จ (Eldredge. 2002) ไดเสนอแบบจําลองของกระบวนการอาน โดยการอาน 
เพ่ือความเขาใจตองประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ คือระดับการถอดรหัส 
(Decoding)  ระดับภาษา (Language)  และระดับการคิด (Thinking) ดังภาพประกอบ 15 
 
การอานเพื่อความเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15  แสดงกระบวนการอานเพ่ือความเขาใจ 
                        

 ที่มา:  Eldredge. (2002)  p. 12. 
 
 สแปฟฟอรด; และโกรเซอร (Spafford; & Grosser. 2005) ไดกลาววาการเรียนรู     
การอานเปนกิจกรรมที่คอนขางยากเนื่องจากการอานเปนกระบวนการซับซอน ผูอานจะตอง
สามารถใชความรูตั้งแตเรื่องของเสียงจนถึงเรื่องของภาษา เพ่ือสรางความหมายสิ่งที่อาน ผูอาน
ยังตองใชความจําระยะสั้นและความจําระยะยาวเพื่อเชื่อมโยงกับความรูที่เคยมีมากอนอ และ
ขอมูลใหมที่กําลังอาน  ผูอานจักตองคาดเดา สรุป  สรางอุปมาอุปไมย และหาเหตุผลในขณะที่
กําลังอาน  และจะตองควบคุมอัตราความเร็วในการอานโดยพิจารณาจากระดับความยากงาย
และความคุนเคย  ตลอดจนโครงสรางของประโยคในเนื้อเร่ือง  กระบวนการอานนี้เสนอดังใน
ภาพประกอบ 16 
 

 



การเรียนรูการอาน ความสนใจ แรงจูงใจ 
การตั้งจุดมุงหมาย 

ความมุงมั่น  ความอดทน 
การสรางนิสัยในการอานใหยั่งยืน 

การเขาใจในระดับคํา ความเขาใจในระดับประโยค  ยอหนา และบริบท 

การสอนการอานในขั้นปกติ การสอนอานในขั้นซอมเสริม 

การรูจักสิ่งพิมพตางๆ 
การวินิจฉัยทักษะและความพรอม 

การรูจักเสียงและตัวอักษร 

การสอนการตระหนักและรับรูเสียง 
- การแยกเสียง 
- การตัดเสียง 
- การเพิ่มเสียง 
- การแทนเสียง 
- การรวมเสียง การตระหนักและรับรูเสียง 

ความสามารถในการสะกดคํา 

การอานเปนคํา 

การอานเปนคําถามความคาดหวัง
ของแตละระดับชั้น 

คําศัพทที่มีระดับความยากงาย 

การสอนการอานในขั้นปกต ิ การสอนอานในขั้นซอมเสริม 

สอนคําศัพทที่มีความหมายมากกวา 
หนึ่งความหมาย 

การวินิจฉัย 

สอนกลยุทธการอานในระดับ 
เนื้อหาที่ยาวและยาก 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ 
มาตรฐานและแบบทดสอบ 

อิงเกณฑ 

การแสดงความรูจากสิ่งที่อาน 
(เชน การเลาเรื่อง การเขียน 

การแสดงละคร) 

มาตรฐานที่นักเรียนตองรู 

การประเมินการอานพรอมๆ กับ 
นักเรียนกําลังอาน 

การสรางแผนภูมิดูความกาวหนา 
ในการอาน 

การบันทึกผลสัมฤทธิ์ในการอาน 

การใชภาษาเพื่อควบคุมความคิด 
เชน การรูจักควบคุมความกาวหนา 

ในการอาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ภาพประกอบ 16  แสดงกระบวนการอาน 
 

 ที่มา:  Carol Spafford and George Grosser.  (2005)  p. 46.
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 การอานเพื่อความเขาใจ 
 การอานเพ่ือความเขาใจน้ันเริ่มตั้งแตเด็กเริ่มดานการอานไมใชเปนความสามารถที่
เกิดขึ้นหลังจากเด็กรูจักการถอดรหัสคํา โดยที่ผูใหญจะถามเด็กใหตอบคําถามในเรื่องที่ผูใหญ
เลาใหเด็กฟง เชน อาจเปนคําถามเกี่ยวกับชื่อของตัวละคร ความรูสึกของเด็กที่มีตอเร่ืองที่ฟง เชน 
ความชอบและไมชอบ  ความคิดเห็นตอเรื่องที่ฟง  เปนตน 
 สมิทธิ์  (Smith. 1984) ไดแบงระดับการอานเพื่อความเขาใจเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
 1.  ระดับการเขาใจเนื้อเร่ือง  (Literal Level)  ในระดับน้ี ผูอานตองเขาใจเนื้อหาและ
รายละเอียดที่สําคัญ ตัวอยางเชน การเขาใจชื่อของตัวละคร  สถานที่ และเวลาที่เร่ืองราวเกิดขึ้น 
รายละเอียดเหลานี้จะปรากฏเดนชัดในเนื้อเรื่องที่อาน 
 2.  ระดับการเขาใจความหมายเชิงนัย (Inferential Level) ในระดับน้ีผูอานจะตอง
เขาใจความหมายที่ไมไดปรากฏอยางชัดเจนในเรื่องที่อาน และตองสามารถหาขอสรุปไดดวย
ตนเอง  รวมถึงความหมายเชิงอุปมาอุปไมย คําที่มีความหมายมากกวาหนึ่งความหมาย 
 3.  ระดับการอานเชิงวิเคราะห (Critical Level) ผูอานตองสามารถประเมินความ ชัดเจน 
ความถูกตอง ความไมมีอคติของผูเขียน สามารถประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล โดย
พิจารณาจากขอมูลดังตอไปน้ี ตัวเลข  แผนภูมิ กราฟ สามารถประเมินวาขอความใดเปนความ
คิดเห็นของผูเขียนหรือเปนขอมูลที่แทจริง สามารถแยกขอความใดเปนขอความหลัก และ
ขอความใดเปนขอมูลสนับสนุนขอความหลัก 
 4.  ระดับการอานเชิงสรางสรรค (Creative Level) ระดับนี้เปนระดับที่ผูอาน
สามารถสังเคราะหขอความหรือรายละเอียดจากสิ่งที่อานเพ่ือพัฒนาเปนความคิดใหม  ซ่ึงเปน
ระดับที่กระตุนใหผ ู อานสามารถสรางความคิดใหมของตนเองได ผูอานตองอาศัยการอานเชิง
วิเคราะห เพ่ือเลือกความคิดที่ถูกตองและไมอคติ ตลอดจนสรางขอสมมติฐาน และมีความหยั่งรู
ลึกซึ้งถึงรายละเอียด   ในเนื้อหาและบริบทรอบดานจากการอานจากแหลงตางๆ เพื่อบูรณา
การสรางเปน ความคิดหรือ  องคความรูใหม 
 จากความสําคัญของการอานดังกลาว พอสรุปไดวาการอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งในการแสวงหาความรู เพ่ือใหเกิดพัฒนาการทางดานสติปญญา ความรู 
ความสามารถ เพ่ือดําเนินชีวิตประจําวันและเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
 2.2 จิตวิทยาในการอาน 
 ไดมีการศึกษาจิตวิทยาในการอานตั้งแตตนป 1900 โดยมีนักวิชาการจากสหวิชาชีพ 
เชน นักจิตวิทยา  นักการศึกษา นักภาษาศาสตร  และนักประสาทวิทยา เปนตน นักวิชาการ
เหลานี้ไดพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขอมูลในผูอานหนังสือคลอง  (Information 
Processing Theories of Skilled Readers)  ทฤษฎีน้ีกลาววามนุษยรับรูขอมูลผานทางประสาท 
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สัมผัส และทําการจัดระเบียบและแปลความหมายขอมูลน้ัน จากนั้นจึงนําขอมูลเหลานั้นจัดเก็บไว
ชั่วคราวในความจํา ระยะสั้น และถายโอนไปยังความจําระยะยาว ดังนั้น การอานจึงจัดเปนการ
รับรูขอมูลชนิดหนึ่ง ภายในทฤษฎีน้ียังมีทฤษฎียอย ดังรายละเอียดดังน้ี 
  
 ทฤษฎีการอานจากระดับบนลงสูระดับลาง (Top - Down Theory)  
 เคนเนธ  กูดแมน (Kenneth Goodman) และแฟรงค  สมิธ (Frank Smith) ใน ป ค.ศ.
1982 กลาววาการอานเกิดจากความตั้งใจหรือจุดประสงคของผูอานและขึ้นอยูกับความเขาใจ
เน้ือหาที่อาน ผูอานจะสุมหรือเลือกอานเฉพาะขอมูลที่ตรงกับจุดประสงคของผูอาน ดังน้ันผูอาน
ตองมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการอาน รวมถึงตองมีความรูในเรื่องของ
ระบบเสียง ระบบคํา ระบบไวยากรณ และความหมายในภาษา เพ่ือที่วาผูอานสามารถเดา
ความหมายจากการอาน และเมื่อผูอานไมเขาใจเนื้อหาที่อาน ผูอานจะยอนกลับไปวิเคราะหคําๆ 
น้ัน หรือประโยคนั้นเพ่ือหาความกระจางตอไป  ดังน้ันการอานดวยวิธีน้ีเปนการอานโดยอาศัย
การเริ่มจากระดับการเขาใจ ซ่ึงอยูในระดับสูงลงไปสูระดับการรับรูที่ระดับลาง จึงเรียกทฤษฎีการ
อานชนิดนี้วาการอานจากระดับบนลงสูระดับลาง สิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีน้ีคือ ผูอานที่ชํานาญจะอาน
หนังสือดวยความเร็วและอานเปนอัตโนมัติโดยผูอานแทบจะไมอานพยัญชนะแตละตัว ทฤษฎีน้ี
นําไปสูวิธีการสอนอานในชั้นเรียนที่เรียกวา     การสอนภาษาแบบองครวม (Whole Language) 
หมายถึง การสอนภาษาที่เปนไปตามธรรมชาติ  เนนสื่อที่มีความหมาย ผูเรียนสามารถใช
ประสบการณเดิมชวยทําใหเขาใจสิ่งที่อานไดรวดเร็วขึ้น การสอนจะไมแยกสอนสวนยอยของ
ภาษาทีละสวน แตเนนใหเขาใจในภาพรวมกอน  แลวจึงเรียนรูดานโครงสรางภาษาภายหลัง 
ผูเรียนสามารถสรางสรรคภาษาของตนเองอยางอิสระ ผูสอนตองยอมรับความแตกตางดาน
การออกเสียงซึ่งเปนสําเนียงภาษาถิ่นในเบื้องตน แลวจึงพัฒนาใหถูกตองในโอกาสตอไป  การ
สอนภาษาแบบองครวมจะเนนการนําวรรณกรรมตางๆ ที่ดีมาเปนสื่อการสอน  เพ่ือใหผูเรียน
ไดรับประสบการณภาษาที่หลากหลาย  สามารถนําไปเปนแบบอยางการใชภาษาของตนเอง และ
ใชไดในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ในชั้นเรียนนั้นครูอาจอานออกเสียงใหนักเรียนฟงและนักเรียน
เชื่อมโยงตัวอักษรกับสิ่งที่ไดฟงจากครู โดยพยายามนําสิ่งที่ไดยินจากครูเชื่อมตอกับเนื้อหาที่
อาน นักเรียนจะอานแตละบรรทัดจากความทรงจําของนักเรียนและในขณะเดียวกัน นักเรียนจะชี้
น้ิวไปยังคําแตละคําจึงเปนการใชประโยชนจากความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร  กิจกรรมอีก
กิจกรรมหนึ่งที่ใชในหองเรียนคือการจัดการเขียนเชิงปฏิบัติการ ครูจะจัดใหนักเรียนทํากิจกรรม
ระดมสมอง วางแผนการเขียน การทบทวนตนฉบับ และเขียนเน้ือหาลงในกระดาษ เพ่ือให
นักเรียนไดเลียนแบบวิธีการเขียนตามแบบนักเรียนอาชีพ ในกรณีเด็กเล็กนั้นครูจะเนนใหนักเรียน
เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยครูจะแกไขขอผิดพลาดใหนอยที่สุด  
 มีผูวิจารณทฤษฎีน้ีวาผูอานที่มีความชํานาญจะไมอานขามคําหรือประโยคเสมอไป 
และผูอานเหลานี้อาจจะไมพ่ึงการเขาใจจากบริบทเพียงอยางเดียวเพ่ือเขาใจเนื้อหาที่อาน      
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เรยเนอร (Rayner) และพอลลัทเส็ก (Pollatsek)  ในป 1987 กลาววา ผูอานที่ชํานาญจะไมพ่ึง
บริบทในการอานเขาใจเนื้อหา เพราะผูอานจะชินและชํานาญในการอานคําแตละคํา ดังน้ันผูอาน
จึงจําเปนตองมีความรูอยางแมนยําในคําแตละคําที่อาน สตาโนวิก ยังกลาวดวยวาการเขาใจคํา
น้ันมีความสัมพันธกับระดับความเร็วในการอาน โดยมีคาสหสัมพันธถึง .80 จึงกลาวไดวายิ่งนัก
อานสามารถอานไดเร็วมากเทาใด  นักอานผูน้ันจะตองรูจักคําในเนื้อหาเปนจํานวนมากขึ้น 
 
 ทฤษฎีการอานจากระดับลางสูระดับบน (Bottom - up Theory) 
 กอร (Gough)  และซามูแอล (Samuels)  ในป 1974 ไดเสนอวาการอานนั้นเปน
กระบวนการถอดรหัสของสัญลักษณอักษรใหเปนเสียง เพราะฉะนั้นจึงเปนการเริ่มตนที่ตัวพิมพโดย
ผูอานตองแปลเปนเสียง เพราะฉะน้ันจึงเปนการเริ่มตนที่ตัวพิมพโดยผูอานตองแปลตัวพิมพใน
หนังสือใหเกิดความหมายขึ้นมา  ผูอานตองเริ่มจากกระบวนการเขาใจตัวอักษรแตละตัว  และ
รวมตัวอักษรเขาเปนคํา และรวมคําเขาสูระดับประโยค สูระดับยอหนา และระดับเนื้อหาทั้งหมด 
 ความสําคัญของทฤษฎีน้ีคือการเนนกระบวนการยอยตางๆ ในการอานและกระบวนการยอย
เหลานี้จะตองเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (Automaticity)  และตองเกิดขึ้นพรอมกันในชวงเวลาอันสั้น  
มิฉะน้ันแลวผูอานจะไมเวลาพอที่อานไดอยางประสิทธิภาพ  แนวความคิดเรื่องการอานโดย
อัตโนมัติน้ันกลาววานักอานจะสามารถสนใจสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวเทานั้น แตอาจจะกระทํา
ขอมูลตางๆ พรอมกันในระยะเวลาอันสั้น หากผูอานนั้นสนใจเฉพาะสิ่งเดียวเทานั้น 
 ทฤษฎีน้ีกอใหเกิดวิธีการสอนอานในชั้นเรียน โดยที่ครูเร่ิมสอนอานตัวอักษรเปนขั้น
แรก หลังจากนั้นจึงสอนผสมตัวอักษรใหเปนคํา จากนั้นสอนไปสูระดับประโยค และเขาสูระดับ  
ยอหนา การสอนดวยวิธีน้ีจึงเนนใหเห็นวานักเรียนจําเปนตองถอดรหัสตัวอักษรทีละตัวโดยไม
พ่ึงพาบริบทรอบดาน กอนที่จะสอนการอานเพื่อความเขาใจ วิธีการสอนอานแบบออตัน - กิลลิง
แฮมไดใชทฤษฎีน้ีเปนหลักในการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองดังแสดงใน
ภาพประกอบ  17 
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ความเขาใจระดับความหมาย 

ความเขาใจระดับประโยค 

ความเขาใจระดับเสียง 
และตวัอักษร 

 
 
 
 
 
การเคลื่อนไหว         การเคลื่อนไหว 
ของขอมูล                    ของขอมูล 
ของการอาน          ของการอาน 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎีการอานจาก       ทฤษฎีการอานจาก 
ระดับลางสูระดับบน       ระดับบนสูระดับลาง 
 
ภาพประกอบ 17 แสดงภาพจําลองของทฤษฎีการอานจากระดับบนลงสูระดับลางและทฤษฎี 
      การอานจากระดับลางขึ้นสูระดับบน 
 
 ที่มา:  Martha  Larkin. (2005).  p. 18. 
 
 ทฤษฎีการอานเชิงปฏิสัมพันธ  (Interactive Theory) 
 เดวิด  รูเมลหารท (David Rumelhart)  เสนอทฤษฎีการอานเชิงปฏิสัมพันธในป ค.ศ.
1977 โดยกลาววาทฤษฎีการอานจากระดับบนสูระดับลางและทฤษฎีการอานจากระดับลางสู
ระดับบน เปนการอานที่มีลักษณะตอเน่ืองเปนขั้นตอน (Serial Processing) ซ่ึงเปนไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ  แตแทที่จริงแลวในการอานนั้นเปนกระบวนการที่ตองอาศัยการถอดรหัส
ตัวอักษรใหเปนเสียงที่มีความหมายโดยอาศัยความรูที่มีมา เพราะฉะน้ันผูอานจะตองสามารถ
ถอดรหัสตัวอักษรพรอมกับการเขาใจหรือเดาความหมายของคําที่อาน จึงเกิดปฏิสัมพันธพรอมกันใน
กระบวนการอานของระดับเสียง  ระดับคํา ระดับประโยค และระดับ ความหมาย ดังน้ัน
องคประกอบยอยของกระบวนการอานของทฤษฎีนี้จึงเกิดขึ้นพรอมกันหรือขนานกัน (Parallel 
Processing) ดังแสดงในภาพประกอบ 18 
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ความเขาใจระดับ 
ความหมายและ 
ระดับประโยค 

 
ศูนยการคิด 

ความเขาใจ 
ระดับเสียงและ 

ตัวอักษร 

 การเคลื่อนไหวของขอมูลการอาน  การเคลื่อนไหวของขอมูลการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 18 แสดงใหเห็นวากระบวนการอานเริ่มจากการที่ผูอานตองมีความเขาใจเสียง 
      และตัวอักษรพรอมๆ กับตองเขาใจความหมายและประโยค 
 
 ที่มา:  Martha  Larkin. (2005).  p. 22. 
 
 ผูอานตองมีแหลงความรูอยูในตนเอง คือ ความรูเกี่ยวกับระบบความสัมพันธระหวาง
ตัวอักษรและเสียง คําศัพท ประโยค และความหมาย ภูมิหลังของเรื่องที่อาน ความ สามารถใน
การควบคุมตนเองในการอาน  รูเมลทารทเชื่อวาความรูเหลานี้เกิดขึ้นพรอมกัน และมีปฏิสมัพันธ
ซ่ึงกันและกัน เขาจึงตั้งชื่อทฤษฎีการอานนี้วาทฤษฎีการอานเชิงปฏิสัมพันธ 
 คามิล (Kamil) และเพียรสัน (Pearson) ในป 1979 กลาววาในการอานโดยทฤษฎีเชิง
ปฏิสัมพันธน้ัน  ผูอานอาจจะอานชาหรืออานเร็วทั้งน้ีขึ้นอยูกับความรูความเขาใจของเน้ือเรื่องที่อาน 
ถาผูอานมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อานมาก ผูอานจะสามารถอานไดเร็วขึ้นและไมพ่ึงความรู
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง  ในทางตรงกันขามถาผูอานมีความรูนอยในเรื่องที่
เขากําลังอาน ผูอานตองอาศัยความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงเพ่ิมขึ้น 
 การสอนการอานดวยทฤษฎีน้ีเนนทั้งการสอนอานในระดับหนวยเล็กที่สุดคือระดับ 
เสียงและสอนความหมายของคําที่อานไปพรอมกัน เน่ืองจากทฤษฎีน้ีกลาววาความคิดใน
ระดับบนและการเขาใจตัวอักษรในระดับลางตางเสริมความเขาใจการอานซึ่งกันและกัน และการ
ที่นักเรียนจะมีความเขาใจในเรื่องที่อานนั้น นักเรียนตองมีโอกาสในการฝกหัดการอานจํานวน
มากพอที่จะสะสมความรูเพ่ิมเติม ดังน้ันเม่ือนักเรียนไดมีโอกาสอานมากขึ้น  นักเรียนมี
ความสามารถในการทํานายตัวอักษรและความหมายที่เห็นไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ทฤษฎีการอานเชิงปฏิสัมพันธและการทดแทน  
 (Interactive - Compensatory Theory) 
 ป ค.ศ.1986 คิธ สตาโนวิก (Keith Starnovich) ไดเสนอทฤษฎีการอานเชิงปฏิสัมพันธและ
การทดแทนโดยกลาววาเขาเห็นดวยกับผูอานโดยทั่วไปจะใชการอานแบบทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ  
แตจะมีผูอานบางคนที่อานไดชา เชน ผูอานที่ไมมีความรูในเรื่องที่อาน  ผูอานนั้นจะตองอาศัย
ความรูจากแหลงอ่ืนเพ่ือทดแทนในสิ่งที่ตนเองไมมีความรูหรือผูอานที่ไมมีความรูเรื่องความหมาย
ของคําศัพทที่อาน  เขาตองอาศัยการเดาความหมายจากเนื้อหาในบริบทนั้น ดังน้ันการใชความรู
จากการอานบริบทเปนการทดแทนความจํากัดของคําศัพทที่มีอยูในสมองของผูอาน 
 ทฤษฎีน้ีจึงชวยอธิบายจิตวิทยาในการอานที่เกิดขึ้นกับการอานที่แตกตางกัน ในแตละ
บุคคลในเรื่องของความคลองและความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อาน  เขากลาววาผูอานที่อานเร็วจะ
สามารถรูจักคําที่อานไดทันที โดยไมตองพ่ึงพาบริบทและมีทักษะที่ดีในการอานในระดับอักษร
เพ่ือชวยในการเดาความหมายของคํา ปจจัยทั้งสองประการทําใหผูอานอานไดคลอง ใน
ขณะเดียวกัน การที่ผูอานมีทักษะในการรับรูคําที่เร็ว จะทําใหผูอานอานเน้ือหาไดเขาใจมากขึ้น  
เน่ืองจากผูอานไมตองใชเวลาในการเดาความหมายของคําที่อาน 
 การสอนการอานดวยทฤษฎน้ีี  ครูผูสอนตองเขาใจวานักเรียนตองมีแหลงความรูตางๆ 
ไวในตนเองไวในกรณีที่เกิดปญหาในการอานและนักเรียนจะตองรูจักใชกลยุทธตางๆ ชวยในการ
อาน เชน ถากรณีที่เกิดปญหาในการอาน  นักเรียนตองถามตนเองวานักเรียนจะตองใชกลยุทธ
อะไรตอไป หรือนักเรียนตองพยายามหาขอมูลอ่ืนๆ เขามาชวยเสริมในการอาน 
 
 ทฤษฎีการอานของรัดเดิล  (Ruddell Theory) 
 ป ค.ศ.1994 รัดเดิลเสนอทฤษฎีของการอานโดยกลาววาจุดประสงคของการอาน คือ 
การหาความหมายจากเรื่องที่อาน โดยใชทักษะ กลยุทธและความรูตางๆ เปนเครื่องมือในการเขาใจ
ความหมายของเรื่องที่อาน ทฤษฎีน้ีกลาวถึงองคประกอบ  3 องคประกอบ คือ 
 1. ผูอาน 
  1.1 มีเจตคติ (Affective) ที่ดี เชน มีแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดีตอการอาน มีความเชื่อ
และเห็นคุณคาของตนเอง  
  1.2 มีพุทธิปญญา (Cognition) ที่ดี เชน มีความรูในภาษา การวิเคราะหคํา  
มีกลยุทธในการประมวลทําความเขาใจเนื้อหาที่อาน 
  1.3 มีอภิพุทธิปญญา (Metacognition) ที่ดี คือผูอานสามารถใชความรูเพ่ือ
ควบคุมและตรวจสอบการตั้งจุดประสงค การวางแผน การจัดการเพื่อการเขาใจในการอาน 
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 2. ครูผูสอนอาน ปจจัยที่สําคัญตอครูผูสอนอาน คือความเขาใจในปรัชญาการสอนอาน  
ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู วิธีการใชกลยุทธตางๆ ในการสอนอาน ครูตองรูจักการตั้งจุดประสงค 
การวางแผน และการจัดการจุดประสงคของบทเรียนเพ่ือสนองตอบความตองการผูเรียนและครู
ตองสามารถควบคุมและสรางกิจกรรมในเชิงสรางสรรค ถาพบวาผูเรียนไมสามารถเรียนรูหรือ
เขาใจในบทเรียน 
 3. บทเรียนและสภาพแวดลอมในชั้นเรียน ไดแก การออกแบบบทเรียนที่มีจุดมุงหมาย
ที่เฉพาะและเหมาะสมตอผูอาน การนําเสนอรูปภาพและขอความที่จูงใจ การเชื่อมโยงเนื้อหาของ
ตําราเขากับสภาพแวดลอมจริงในชั้นเรียน 
  
 ทฤษฎีการเรียนรูของ วิก็อทสกี้ (Vygotsky Theory) 
 ถึงแมวาทฤษฎีของวิก็อทสกี้ไมใชทฤษฎีการอานโดยตรง แตทฤษฎีน้ีไดมีบทบาท
สําคัญตอการเรียนรู วิก็อทสกี้เปนนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย วิจัยศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเชาวน
ปญญา  เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคมที่มีตอพัฒนาการเชาวนปญญา โดยการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และสถาบันสังคมตางๆ นอกจากนี้วิก็อทสกี้ ไดพูดถึงบทบาทของภาษาที่มี
ตอพัฒนาการเชาวนปญญาและการพูดกับตนเองในใจ (Inner Speech) มีบทบาทสําคัญในการ
แกปญหา  วิก็อทสกี้ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรูคิด การคิด (คนคิดอยางไร) และสอนเด็กใหมี
พัฒนาการทางเชาวนปญญาตามเต็มที่ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 วิก็อทสกี้เชื่อวาในการสอนเด็กนั้นครูสามารถเอื้ออํานวยใหเด็กเกิดการเรียนรูได ถา
ครูทราบวาพัฒนาการทางพุทธิปญญาของเด็กอยูในสวน (Zone) ที่ใกลเคียงกับระดับที่จะรับรู
หรือคนพบความรูที่ครูจะสอนให วิก็อทสกี้ เรียกสวนนี้วาบริเวณความใกลเคียงพัฒนาการเชาวน
ปญญา (The Zone of Proximal Development) ดังแสดงในภาพประกอบ 19  จากการวิจัยของ 
วิก็อทสกี้ ในเรื่องน้ีพบวา เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหมดวยตนเอง โดยไมตองใหผูใหญชวย 
เด็กบางคนไมสามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเอง แตถาผูใหญใหความชวยเหลือเพียง
เล็กนอยก็จะสามารถทําได  แตเด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับความชวยเหลือ 
ซ่ึงวิก็อทสกี้อธิบายวาเด็กแตละคนที่อยูในวัยเดียวกัน จะมีบริเวณของความใกลเคียง พัฒนา
เชาวนปญญาแตกตางกัน บางคนอยูเหนือ Zone of Proximal Development บางคนอยูต่ํากวา
ดังน้ันครูจึงใหความชวยเหลือ เชน อธิบายหรือชี้แนะซึ่งครูอาจใชการชี้แนะเพียงเล็กนอยเทานั้น 
เด็กก็จะสามารถเรียนรูไดแตถาหากวาเด็กไมไดรับการชวยเหลือเลยก็จะทําเองไมได วิก็อทสกี้ 
เรียกการชวยเหลือเด็กในการเรียนรูชนิดนี้วา Scaffolding หรือ Assisted Learning ซ่ึง
หมายความวา การใหความชวยเหลือ เด็กในการเรียนรูหรือการแกปญหาหรือการทํางานอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค 
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 เม่ือครูใชวิธีการสอนแบบ Scaffolding น้ี ครูจะไมบอกหรืออธิบายคําตอบหรือวิธี
แกปญหาโดยตรงแกนักเรียน แตครูจะใหคําแนะนําเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะ
คนหาคําตอบดวยตนเอง  โดยครูอาจจะ 
 1.  แสดงการแกปญหาใหนักเรียนเห็นหรือสังเกต 
 2.  ใหนักเรียนเขามารวมในระหวางหรือขั้นตอนที่ครูแสดงวิธีการแกปญหา 
 3.  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนหรือองคประกอบในการแกปญหา 
 4.  กระตุนใหนักเรียนคิดโดยการวางแผนกอยางรอบคอบในการแกปญหา 
 ในวิธีการสอนแบบ Scaffolding น้ี ครูจึงทําการประเมินความสามารถของเด็กและจึง
ใหความชวยเหลือระดับเล็กนอยที่นักเรียนไมสามารถทําไดและคลองเพ่ิมความชวยเหลือเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งนักเรียนสามารถทํากิจกรรมหรือแกปญหาไดดวยตนเอง สําหรับทฤษฎีน้ีการ
สอนการเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับอายุหรือสติปญญาของนักเรียน แตขึ้นอยูกับการวางแผนของครู 
เพ่ือชวยใหนักเรียนเพ่ิมความกาวหนาในการเรียนรูได 
 จากจิตวิทยาการอานที่มีผูกลาวไวน้ัน พอสรุปไดวาการอานนั้นเปนความสามารถของ
รางกายในการใชประสาทสัมผัส คือ ตาและหู ในการรับรูสิ่งเราที่มากระตุน ซ่ึงอาจเปนรูปภาพ 
ตัวอักษร แลวสงขอมูลตางๆ ที่ไดจากการรับรู น้ันไปยังสมอง แลวสมองจะทําหนาที่แปล
ความหมายของสิ่งเราอีกครั้งหน่ึง จึงจะถือวาครบกระบวนการอาน 
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กิจกรรม            กิจกรรม 
   งาย               ยาก 
 

ภาพประกอบ 19  แสดงบริเวณใกลเคียงในการพัฒนาการเชาวนปญญา 
                
 ที่มา:  Sandra  McCormick.  (2006).  p. 26. 
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สวนที่ทําการประมวล 
บริบท 

CONTEXT 
PROCESSOR 

สวนที่ทําการประมวล 
ความหมาย 
MEANING  
PROCESS 

สวนที่ทําการประมวล 
ตัวอักษร 

ORTHOGRAPHIC 
PROCESSOR 

สวนที่ทําการประมวล 
ระบบเสียง 

PHONOLOGICAL 
PROCESSOR 

 2.3 การเรียนรูการอาน  (Reading Acquisition)  
 อาดัมส (Adams. 1999) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูการอาน โดยกลาววาระบบการอาน
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบที่ทํางานรวมกันพรอมกัน ดังในภาพประกอบ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอักษร        เสียงพูด 
             PRINT         SPEECH 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงองคประกอบและระบบการเรยีนรูการอาน 
                   
 ที่มา:  Mcfarland Adams. (1999).  p. 22. 
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 สวนที่ทําการประมวลตัวอักษร  (Orthographic Processor) 
 สวนที่ทําการประมวลตัวอักษรรับขอมูลโดยตรงจากตัวพิมพในหนังสือโดยผานระบบ
รับรูทางสายตา และสรางรูปแบบเก็บและนําตัวอักษรออกมาใช ชวยทําใหคนอานสามารถรูวา
การผสมตัวอักษรใดบาง จึงไดทําที่ถูกตองเกิดขึ้น 
 ในการอานนั้น ตาของผูอานจะมองไปยังประโยคโดยครอบคลุมตัวอักษรประมาณ 10 
ถึง 12 ตัวอักษร และใชเวลาประมาณ ¼ วินาที หลังจากที่ตาเคลื่อนไปยังประโยคอ่ืน ภาพที่ได
เห็นมากอนจะจางหายไป  การประมวลตัวอักษรทุกตัวของคําแตละคําจะเกิดขึ้นพรอมกัน  
ตัวอักษรที่อยูตนคําและตัวอักษรที่อยูทายคําจะถูกประมวลพรอมกันกอนตัวอักษรที่อยูกลางคํา 
 ระบบการประมวลตัวอักษรดวยสายตานี้ มีความสามารถในการประมวลคําที่เปนที่
คุนเคยดีหรือมีความถี่ที่พบไดสูงในประโยค  เชน ในภาษาอังกฤษคํา “The” เปนคําที่อยูในระบบ
ความจําตัวอักษรของผูอาน และผูอานรูจักรูปแบบการสะกดของคํานี้ดี แตระบบนี้จะมีความ
ลาชาหรือตองใชความพยายามในการประมวลกลุมตัวอักษรที่เรียงกันแลวไมใชคํา เชน “tqe” 
โดยทั่วไปผูอานภาษาอังกฤษเมื่ออานพบ “tqe” จะมองเห็นตัวอักษร t และตัวอักษร e จะตองมี
ตัวอักษร h  เกิดขึ้นอยูตรงกลางแทนตัวอักษร q และผูอานโดยมากจะทราบวาตัวอักษร q 
จะตองเกิดคูกับตัวอักษร u  เชน ในคํา “queen” ดังน้ัน การมองเห็นรูปแบบตัวอักษรเปนการ
กระตุนการรับรูรูปแบบของตัวอักษรและจะทําใหคาดเดาหรือรับรูการเรียงตัวอักษรเพื่อสรางเปน
คําที่ผูอานรู จัก  ดังน้ันผูอานที ่ม ีระบบการประมวลหน วยเส ียงที ่ม ีประส ิทธ ิภาพจะมี
ความสามารถในการถอดรหัสคําไดอยางดี เน่ืองจากบุคคลนั้นมีคลังที่เก็บตัวอักษรมากมายใน
ความทรงจําและพรอมที่จะนํามาใชในการถอดรหัสคําหรือตัวอักษรที่เห็น 
 
 สวนที่ทําการประมวลความหมาย (Meaning Processor)  
 ในการอานระดับคํา เม่ือผูอานพบคําที่มีความหมายใหม คํานั้นจะถูกสงไปยังสวนทํา
การประมวลความหมาย เม่ือผูอานไดมีโอกาสอานคํานั้นซ้ําหลายๆ ครั้ง ในบริบทที่ตางกัน 
ผูอานจะเริ่มเรียนรูและสามารถจําดัดความหมายของคํานั้น แตถาผูอานไดอานคํานั้นเพียงคํา
เดียว โอกาสที่จะเรียนรูและจําคํานั้น มีเพียงประมาณ 5 ถึง 20 เปอรเซ็นต 
 ในการอานระดับยอหนา ผูอานตองใหความหมายของคําจํานวนมาก ถาคําๆ น้ีเปน
คําไมมีความหมายหรือผูอานไมคุนเคยมากอน  ผูอานจะตองใชบริบทเขาชวยในการเขาใจ
ความหมายของคําและในการอานระดับน้ีผูอานตองนําความหมายของคําแตละคํามารวมกัน โดย
อาศัยขอบเขตของประโยคเปนตัวกําหนด  ขอบเขตนี้จะชวยใหผูอานสรางความเขาใจขึ้นมาหนึ่ง
หนวยความเขาใจ ผูอานที่อานคลองโดยทั่วไปจะไมหยุดวิเคราะหคําทีละคํา เน่ืองจากเปนการทํา
ใหการอานชาลง และลดระดับความเขาใจในเนื้อหาที่อานและยิ่งถาใชเวลาและความพยายามใน
การวิเคราะหคําทีละคําแลว  ผูอานจะมีโอกาสลืมคําหรือประโยคที่อานมากอนหนานั้น 
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 ในระดับการเขาใจเนื้อเรื่องทั้งหมด ผูอานจะตองนําความเขาใจการอานจากระดับวลี 
ประโยคและยอหนามารวมกันทั้งหมด เพ่ือเขาใจเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องที่อาน ผูอานจะตองมี
ความรูที่สะสมมากอนในระดับคํา ประโยค และเนื้อเร่ืองและผูอานจะพยายามนําความรูใหมที่
อานมาเขาไปสัมพันธกับความรูเกาที่เรียนรูมาแลว  ดังน้ันในการอานระดับน้ีจะไมใชเปนการอาน
แบบอัตโนมัติแตเปนการใชกระบวนการประมวลขอมูลโดยอาศัยพุทธิปญญาและความตั้งใจใน
การแสวงหาความรูเฉพาะที่ผูอานจะตองสรางวินัยน้ีขึ้นมาในตัวผูอานเอง 
 
 สวนที่ทําการประมวลระบบเสียง (Phonological Processor) 
 อาดัมส (Adams. 1999) ไดกลาววาสวนประมวลระบบเสียงนี้จะทําหนาที่รับประมวล
เสียงที่ ไดยินจากหนวยเสียง พยางค  คํา  และประโยค โดยแสดงใหเห็นความสัมพันธในระดับ
ระหวาง สวนที่ทําการประมวลเสียงและสวนที่ทําการประมวลตัวอักษรจากหัวลูกศรที่วิ่งสองทาง 
โดยอธิบายไดวาเม่ือผูอานเห็นภาพตัวอักษร สวนที่ทําการประมวลตัวอักษรจะกระตุนหรือสง
สัญญาณ ไปยังสวนที่ทําการประมวลระบบเสียง เพ่ือใหผูอานรับรูวาตัวอักษรนั้นควรจะออกเสียง
อยางไร  และควรจะดึงความรูของหนวยเสียงออกมาจากคลังที่เก็บระบบหนวยเสียงในสมอง
ของผูอานมาเพื ่อวิเคราะหเสียงของตัวอักษรที่เห็นนั้น  ในขณะเดียวกันอาดัมสไดแสดง
ความสัมพันธระหวาง สวนที่ทําการประมวลระบบเสียงและสวนที่ทําการประมวลระบบ
ความหมายจากหัวลูกศรที่วิ่งสองทาง โดยอธิบายความสัมพันธน้ีวา การที่ผูอานเขาใจ
ความหมายของคําที่อานนั้น เกิดจากความสามารถในการวิเคราะหเสียงของคํานําไปสูการเขา
คนหาความจําของคลังความหมายที่อยูในสมองของผูเลน 
 สวนที่ทําการประมวลระบบเสียงนั้นเกิดจากการที่ผูอานออกเสียงอานตัวอักษร หรือคํา
น้ันดวยความตั้งใจและผูอานจะตองฟงเพ่ือวิเคราะหหนวยเสียงตางๆ ที่ไดมาจากการอานตัวอักษร
น้ัน และจึงเรียนรูความหมายที่มีความสัมพันธกับคําที่อาน  ดังนั้นผูอานจึงใชกลไกในการอาน
ซํ้าๆ เพ่ือเสริมสรางระบบของหนวยเสียงที่ไดจากการเห็นคําหรือตัวอักษร ในขณะที่ผูที่มีภาวะการ
อานบกพรองไมสามารถใชกลไกนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรืออาจไมรูจักใชกลไก น้ีเลย 
 
 สวนที่ทําการประมวลบริบท (Context Processor) 
 เปนสวนที่สรางความตอเน่ืองและชวยในการเขาใจในสิ่งที่อาน โดยการสรางการเชื่อม
ตอไปยังสวนที่ทําการประมวลความหมาย (Meaning Processor) ที่มีคําหรือความคิดรวบยอดที่
เกี่ยวของกัน ดังเห็นไดจากทิศทางของลูกศรจากสวนที่ทําการประมวลบริบทไปสูสวนที่ทําการ
ประมวลความหมาย ปริมาณการเชื่อมตอจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาผูอานนั้นสามารถเดา
บริบทนั้นไดมากเพียงใด ถาผูอานมีความสามารถในการเดาตัวบริบทไดมาก ความรูสึกในการ
เชื่อมตอไปยังสวนที่ทําการประมวลความหมายจะนอย แตถาผูอานไมสามารถเดาจากบริบทได  
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ผูอานจําเปนตองใชความพยายามสูงในการคนหาความพยายามของคําจากคลังคําศัพทที่มีอยูใน
สมองของผูอาน 
 
 2.4  การรูจักคํา (Word Recognition) 
 มีการวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับการรูจักคําซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการอาน เน่ืองจาก
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะขาดความสามารถในการรูจักและอานออกเสียงคําไดอยาง
ถูกตอง ในการอานที่มีประสิทธิภาพนั้น  ผูอานจะตองมีทักษะในการรูจักคํา (Gough; & Tunmer. 
1986); สตาโนวิค (Stanovich. 1996) กลาววา การที่นักเรียนขาดทักษะการรูจักคิด เปนสาเหตุ
สําคัญในการมีปญหาในการอานเพื่อความเขาใจ 
 มีนักวิจัยหลายทานที่ไดพัฒนาทฤษฎีเพ่ืออธิบายความสามารถในการรูจักคํา ดังน้ี 
 
 ทฤษฎีเสนทางสองเสน (Dual - Route Theory) 
 โคลฮารท (Coltheart. 1978) อธิบายวาผูอานสามารถเขาใจถึงตัวอักษรไดอยางไร 
โดยเสนอวามีเสนทางสองเสนที่ผูอานใชสําหรับการเขาใจตัวอักษร คือเสนทางของระบบ
เสียง (Phonological Route)  และเสนทางที่รับรูทางสายตา (Visual Route)  โคลฮารท ไดกลาว
วาการที่ผูอานรูจักคําโดยใชเสนทางของระบบเสียงนั้น จะตองใชทักษะหลายชนิด ทักษะชนิด
แรกที่ใชคือความสามารถแยกตัวอักษรใหตรงกับหนวยเสียง (ตัวอยาง ในกรณีเปนตัวอักษรสอง
ตัว เชน Sh ใหจัดเปนหนึ่งหนวยเสียง) ทักษะตอมาเปลี่ยนตัวอักษรใหเปนหนวยเสียง เชน 
ตัวอักษร Sh เทากับหนวยเสียง /S/ ซ่ึงเปนกระบวนการนําหนวยเสียงที่อยูในความจําออกมาใช 
โดยขึ้นอยูกับประสบการณและความรูของการที่นักเรียนเคยเรียนรูเสียงมากอน จากนั้นนักเรียนจึง
เขาใจความหมายของคําที่อาน ภาพประกอบ 21 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการของการรูจักคําโดย
ใชกระบวนการของเสนทางของระบบเสียงเม่ือพิจารณาการรูจักคําโดยวิธีน้ีแลวมีความตรงกับ
การที่นักเรียนตองมีความสามารถในการอานออกเสียงคําที่เห็น หรือทําการถอดรหัสคําที่อาน
เพ่ือเขาใจความหมายของคํา 
 โคลฮารท ไดเสนอวาในกรณีที่คําในภาษาอังกฤษที่ไมสามารถแบงตัวอักษรใหตรง
หนวยเสียงหรือไม สามารถแปลงตัวอักษรใหเปนหนวยเสียงไดน้ัน เชน คํา  Sword ผูอานตอง
ใชเสนทางที่รับรูทางสายตา (Visual Route) เพ่ือการรูจักคํา  เม่ือผูอานใชเสนทางนี้ผูอานไม
จําเปนตองใชกระบวนการการประมวลระบบโดยตรงระหวางอักษรตัวเขียนของคําและ
ความหมายของคํานั้นจากคลังคําศัพทในความจําของผูอาน  ผูอานสามารถเชื่อมโยงลักษณะ
รูปรางของตัวอักษรใหเขากับความจําของความหมายของคําที่เก็บไวในคลังศัพท ในสมองของ
ผูอานความสัมพันธระหวางรูปรางของตัวอักษรที่เห็นและความหมายของคํานี้ เกิดจากการที่ผูอานได
เห็นและทองจําคํานั้นบอยๆ เน่ืองจาก ผูอานไมไดใชความสัมพันธที่เกิดจากหนวยเสียงและ
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ตัวอักษร ภาพประกอบ 21 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการรูจักคําโดยใชกระบวนการของเสนทางที่
รับรูทางสายตา 
 
 
เสนทางของระบบเสียง     เสนทางที่รับรูทางสายตา 
(Phonological Route)     (Visual Route) 
 
Ship   (คําที่เห็น)       Ship     (คําที่เห็น) 
 
 
sh   i   p   (การแยกอักษร) 
 
 
/∫/  /I/   /P/    (การเปลี่ยนจากตัวอักษร 
    ใหเปนหนวยเสียง) 
 
 
/∫IP/ =  เรือ   (หนวยเสียงที่อยูในความจํา  Ship  =  เรือ   (ตัวอักษรที่อยูใน 
           ความจําสัมพันธกับ 
           ความหมายที่เก็บไว 
           ในสมอง) 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงทฤษฎีเสนทางสองเสนทางในการรูจักคํา 
                    
 ที่มา:  Gail Gillon. (2004).  p.16. 
          
 โคลฮารท กลาววาผูอานที่ชํานาญมักมีความยืดหยุนในการเลือกเสนทางใดเสนทางหนึ่ง
เพ่ือรูจักคําโดยขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้อหาที่อานและจุดประสงคของการอาน ผูอานจะใช
เสนทางของระบบเสียงถาอานคําที่ไมรูจักหรือไมพบไดบอย และเมื่อผูอานนั้นเคยชินและ
เขาใจความหมายของคํานั้นแลว ผูอานสามารถใชเสนทางที่รับรูทางสายตาเมื่ออานพบคํานั้นอีก  
ผูอานที่ใชเสนทางของระบบเสียงจะตองมีความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง เน่ือง จากวา
ผูอานตองมีความสามารถในการแบงแยกคําออกเปนหนวยเสียงยอยเล็กๆ เพื ่อสราง
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและหนวยเสียงซึ่งชวยในการถอดรหัสของคําที่ตองอาน ตัวอยาง 
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เชน ถาผูอานพบคําวา ileosigmoidostomy ผูอานตองตระหนักวาคํานี้ตองสามารถแบงออกเปน
พยางคได  และในแตละพยางคสามารถแบงออกเปนหนวยเสียง และในทางกลับกัน  ผูอานตอง
สามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษรแตละตัวเขากับหนวยเสียง และมีความสามารถใน
การนําหนวยเสียงเขามารวมกันเพ่ือสรางคําขึ้นมา จึงสามารถอานคํานี้ไดดังน้ี i - le - o - sig - 
moid - os - to - me เปนตน และเอ้ือผูอานสามารถจําไดวาคํานี้มีความหมายในทางการแพทย 
ผูอานจึงสามารถนําความหมายที่มีอยูในคลังคําศัพทของผูอาน เขามาสัมพันธกับการอานออก
เสียงของคํานี้ 
 สําหรับนักเรียนที่ไมมีความสามารถในการตระหนักและรับรูโครงสรางของหนวยเสียง 
นักเรียนเหลานี้อาจเรียนรูความหมายของคําไดโดยใชเสนทางที่รับรูทางสายตา โดยการ
ทองจํารูปรางของคําพรอมความหมาย ครูอาจใชการสอนโดยใหนักเรียนดูบัตรคําพรอมรูปและ
ครูอานออกเสียง ซ่ึงเปนวิธีการสอนใหนักเรียนเรียนรูและจํารูปแบบของคําพรอมความหมาย 
 สําหรับนักเรียนที่มีทักษะในการสะกดคํานั้น  อาจจะใชเสนทางทั้งสองเสนในการรูจักคํา 
นักเรียนจะใชเสนทางของระบบเสียงเพ่ือแยกหนวยเสียงของคําและเปลี่ยนจากเสียงเปน
ตัวอักษรซึ่งขึ้นกับอยูหนวยเสียงที่สะสมอยูในความจํา  ครูอาจจะสอนใหนักเรียนรูจักการฟง
เสียงแตละเสียงในคําที่ตองการสอน  เพ่ือใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและนําไปสูความสามารถ 
ในการสะกดคํา ซ่ึงใชกับคําในภาษาอังกฤษที่มีเสียงและตัวอักษรตรงกัน  แตสําหรับคําที่มีการ 
สะกดแตกตางไปจากเสียง เชน คํา Yacht น้ัน นักเรียนจะตองใชเสนทางที่รับรูทางสายตาเขา
ชวย โดยเมื่อนักเรียนไดยินคําที่ตองการสะกด และเปนคําที่มีเสียงไมตรงกับตัวอักษร นักเรียน
ตองพยายามระลึกถึงรูปแบบการเรียงตัวของตัวอักษรในคําทั้งคํา จากคลังศัพทในสมองของ
นักเรียน และตองพยายามเขียน สะกด หรือออกเสียง การเรียงลําดับของตัวอักษรของคํานั้น
เพ่ือใหตรงกับการสะกดตัวอักษรของคํานั้น ดังนั้นวิธีการสอนคําที่มีการสะกดตัวอักษรไมตรง
ตามเสียงนั้น ครูอาจใหนักเรียนดูคํานั้นและปดคํานั้นเพ่ือไมใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียน
พยายามระลึกคํานั้นและการสะกดคํานั้นและสอนกระบวนการนี้จนกวานักเรียนจะจําการสะกด
คําที่กําลังเรียน 
 
 ทฤษฎีเสนทางสองเสนที่ไดรับการดัดแปลง (Modified Dual Route Theory) 
 เอรี่ (Ehri. 1992) ไดกลาววา ทฤษฎีเสนทางสองเสนทางยังไมสามารถนําไปอธิบาย
คําในภาษาอังกฤษที่มีการสะกดไมตรงตามเสียงทางสวนได  ตัวอยางเชน คํา Sword ตัวอักษร 
W  เปนตัวอักษรเดียวที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร และยังมีคําหลายคํา
มากมายในภาษาอังกฤษที่มีการสะกดตัวอักษรบางตัวที่ไมตรงตามเสียงเอรี่กลาววาผูอาน อาจจะใช
ความสัมพันธของเสียงและตัวอักษรที่เหลืออยู ในคํานั้นชวงในการระลึกวิธีการออกเสียงโดยไม
จําเปนตองอาศัยการทองจํารูปรางของคํา เอร่ีกลาววาวิธีการใชการทองจําคําโดยใช เสนทางที่
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รับรูทางสายตานั้นเปนวิธีที่การเรียนรูคําที่ไมมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากผูเรียนตองจําลักษณะ
หรือหรือรูปรางของคําอยางไมเปนระบบ เปนสาเหตุใหตองใชความจํามาก 
 ดังนั้น เอรี่จึงเสนอทฤษฎีเสนทางสองเสนที่นําเอาระบบเสียงเขามารวมอยูในเสนทาง
ที่รับรูทางสายตา โดยเอรี่ตั้งชื่อเสนทางใหมน้ีวาเสนทางที่รับรูทางสายตาและระบบหนวยเสียง 
(Visual - phonological route)  ในทฤษฎีน้ี เอรี่กลาววา ผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร รูปราง ลักษณะของคํา และความสัมพันธระหวาง
ลักษณะของคําที่มองเห็นและการออกเสียงคาํนั้น ดังน้ันผูอานจึงสามารถสรางภาพการออกเสียง
ของคําและนําไปชวยในการสะกดคําและเขาใจความหมายของคํา ดังน้ันผูอานจะไมไดใชการจําคํา
ที่ไมเปนระบบเพื่อสรางความสัมพันธกับความหมายของคํา แตจะอาศัยความสับสนระหวางเสียง
และตัวอักษรที่ปรากฏอยูในคํานั้นชวยในการออกเสียงและการสะกดคํา 
 เอรี่กลาววา นักเรียนเริ่มเรียนรูจักคําโดยใชเสนทางของระบบเสียงและทําการถอดรหัสคํา 
โดยการเปลี่ยนแปลงจากตัวอักษรเปนหนวยเสียง หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูการถอดรหัสคํา
จนชํานาญแลว  นักเรียนจะรูจักคํานั้นทันทีไดเห็นคํานั้น นักเรียนจึงไมจําเปนตองทําการ
ถอดรหัสคําอีก แตนักเรียนจะรูจักใชหนวยเสียงใดๆ บางหนวยเสียงที่เห็นในคํานั้น เพ่ือชวย
กระตุนความทรงจําของคํานั้นและชวยใหเขาใจความหมายของคํา  ครูอาจใชวิธีการสอนโดยให
นักเรียนมองดูที่คําที่จะเรียนรู ใหนักเรียนพูดตามและใหนักเรียนตั้งใจฟงเสียงของคําที่นักเรียนพูด  
จากนั้นไมใหนักเรียนมองคํานั้นและพยายามสะกดตัวอักษรของคํานั้น 
 ทฤษฎีน้ีไดเนนถึงความสําคัญของทักษะการประมวลหนวยเสียงในกระบวนการอาน  
เน่ืองจากวาความสามารถในการถอดรหัสคํานั้นจําเปนตองใชความรูในการประมวลหนวยเสียง 
ดังนั้นนักเรียนที่ไมมีทักษะในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงที่เพียงพอไมเพียงแตจะมีความ
ยาก ลําบากในการรูจักคํา  เม่ือตองใชเสนทางของระบบเสียง  แตยังไมสามารถอานไดตามระบบ
พัฒนาการของการอานตามความเหมาะสมของอายุและความบกพรองจะยิ่งมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เม่ือนักเรียน ตองอานคําที่มีความยากและซับซอนขึ้นและไมสามารถจะจดจําลักษณะหรือ
รูปแบบของคํา โดยไมใชกระบวนการทางทักษะการประมวลหนวยเสียงเพ่ือชวยใหการถอดรหัส
คํา 
 
 ทฤษฎีการใชการเปรียบเทียบ  (Analogy Theory) 
 ก็อตสวามี (Goswasmi. 1991) เปนผูเสนอทฤษฎีการใชการเปรียบเทียบในการเรียนรู
รูจักคํา โดยกลาววาผูอานจะใชความรูของคําที่มีแบบแผนการสะกดที่คลายคลึงกันที่เก็บไวใน
ความจํานํามาเปรียบเทียบกับคําใหมที่อานพบ และสรางความสัมพันธระหวางคําที่รูจักและ คํา
ใหมที่อานพบ เชน ถาผูอานพบคํา  fat  ผูอานสามารถโยงคํานี้ที่มีลักษณะแบบแผนการสะกดที่
คลายคลึงกับคําอ่ืนที่ผูอานพบมาแลว เชน bat, mat และ cat  เปนตน ดังน้ันการอานโดยใชวิธีน้ี
คือการอานโดยการเปรียบเทียบ 
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 ทฤษฎีน้ีไดอธิบายวาผูอานสามารถอานออกเสียงคําใหมที่พบโดยการเปรียบเทียบกับ
ลักษณะแบบแผนการสะกดคําที่เก็บไวในความจํา โดยไมจําเปนตองอาศัยการเปรียบเทียบ
หนวยเสียงและตัวอักษร และวิธีการอานนี้สามารถใชกับคําที่มีแบบแผนการสะกดที่คงที่ และคํา
ที่มีแบบแผนการสะกดที่ไมคงที่ มีการศึกษาในทฤษฎีน้ีและผูวิจัยเสนอแนะวา การอานคําโดยการ
เปรียบเทียบนี้อาจจะมีความสําคัญในชวงพัฒนาการอานในระยะหลัง เน่ืองจากผูอานไดมี
ประสบการณและความจําของการสะกดคําที่ใชวิธีการแปลงตัวอักษรใหเปนหนวยเสียงและเม่ือ 
ไดฝกฝนมาเปนเวลานานมากขึ้น  ความสามารถในการจํารูปแบบแผนการสะกดจะมีความ
เพ่ิมพูนและสามารถนําไปสูการอานคําโดยการเปรียบเทียบจากการวิจัยพบวานักเรียนที่มีอายุ 7 ป 
จะใชวิธีการอานคําโดยการเปรียบเทียบนอยกวานักเรียนที่มีอายุ 10 ป (March. 1980) 
 ก็อตสวามี กลาววาวิธีการสอนนักเรียนใหรูจักคําโดยทฤษฎีน้ีคือการที่ครูสอนนักเรียน
การอานชุดของคําที่สัมผัสทายคําเหมือนกัน และจากนั้นใหนักเรียนพูดหรืออานชุดคํานั้นดวย
ตนเอง และสอนใหนักเรียนเรียนรูคําใหมโดยการเปรียบเทียบกับคําที่นักเรียนเคยเรียนรูมาแลว 
 
 ทฤษฎีการเชื่อมตอระหวางปจจัยหลายปจจัย (Connectionist Theory) 
 ไซเดนเบิรก (Scidenberg. 1999) ไดเสนอการเชื่อมตอระหวางปจจัยหลายปจจัยใน
การอธิบายการเรียนรูจักคํา ซ่ึงไดรับอิทธิพลความคิดจากทฤษฎีเสนทางสองเสนทาง และทฤษฎี 
การใชการเปรียบเทียบ โดยกลาววานักเรียนรูจักคําที่มีแบบแผนการสะกดที่คงที่และคําที่มีแบบ
แผน การสะกดคําที่ไมคงที่โดยใชกระบวนการเรียนรูที่ใชระบบการเชื่อมตอสัมพันธกันระหวาง
ความรูทาง หนวยเสียง ตัวอักษร และความหมายที่นักเรียนเรียนรูมากอน  
 ทฤษฎีน้ีกลาววาความสัมพันธระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนคอยๆ เร่ิมมีการพัฒนา 
จากการที่นักเรียนเรียนรูจากกระบวนการเรียนรูความหมาย หนวยเสียง และตัวอักษร 
ตัวอยางเชน เม่ือนักเรียนอานคํา Shop  ในหนังสือ คํานี้จะตองกระตุนใหนักเรียนนึกถึงรูปแบบ 
ของหนวยเสียงของคํานั้น โดยเกิดการมีการสรางความมีปฏิสัมพันธระหวางตัวอักษรของคํา 
เสียงของตัวอักษร  และการรูจักความหมายของคํา โดยที่เม่ือนักเรียนอานพบคํา Shop การเห็น
ตัวอักษรจะกระตุนใหนักเรียนพยายามคนหาหนวยเสียงที่ใกลเคียงกับคํานี้ โดยที่หนวยเสียงนั้น
อาจเปน /S/ และเม่ือนักเรียนมีความรูเพ่ิมพูนขึ้นจากการใชความสัมพันธระหวางตัวอักษรและ
หนวยเสียงจากกระบวนการเรียนรู  ขอมูลทางดานหนวยเสียงที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหนักเรียนสามารถ 
คนหาคําที่มีลักษณะการสะกดใกลเคียงกับคํา Shop (เชน Ship Shoe Show) และเม่ือนักเรียน 
มีการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถแปลงอักษรเปนหนวยเสียงที่ถูกตอง นักเรียนจึง
สามารถสรางระบบหนวยเสียงที่ถูกตองของคํา Shop ได การเรียนรูจักคําดวยวิธีน้ีจึงเปนการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางกิจกรรมการเรียนรูทางหนวยเสียง ตัวอักษร และความหมายและ
จะยับยั้งการเชื่อมตอสัมพันธที่ไมเกี่ยวของ ดังน้ันทฤษฎีการเรียนรูจักคําโดยวิธีการเชื่อมตอ
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ระหวางปจจัยหลายปจจัย สามารถนําไปใชในการอานคําที่ไมคุนเคย คําที่สามารถแปลงจาก
ตัวอักษรเปนหนวยเสียง  และคําที่มีตัวอักษรบางตัวที่ไมตรงตามหนวยเสียง 
 ไซเดนเบิรกไดทําการศึกษาทฤษฎีน้ีโดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอรและพบวาเม่ือ
เขาทําการทดลองทําใหเกิดความบกพรองในหนวยประมวลความสามารถทางหนวยเสียงใน
แบบจําลองนั้นแลว  แบบจําลองนั้นไมสามารถอานคําที่ถูกปอนเขาเครื่องได  และไมสามารถ  
แผขยายความรูที่เรียนมาไปสูคําใหมที่ถูกตองเขาเครื่อง ดังนั้น ไซเดนเบิรกจึงสรุปวานักเรียนที่
มีความบกพรองทางกระบวนการประมวลระบบเสียงมีปญหามากในการอานคําที่ไมเคยพบหรือ 
คําที่มีการสะกดที่ไมคงที่ 
 ทฤษฎีที่นํามาใชอธิบายความสามารถในการรูจักคํานี้ สามารถสรุปไดดังนี้ ทฤษฎีเสนทาง
สองเสน กลาวถึง การที่ผูอานใชเสนทางของระบบเสียง และเสนทางที่รับรูทางสายตาในการ
เขาใจตัวอักษร ทฤษฎีเสนทางสองเสนที่ไดรับการดัดแปลงกลาวถึงการนําเสนทางของระบบ
เสียง และเสนทางที่รับรูทางสายตามารวมกัน ทฤษฎีการใชการเปรียบเทียบ คือการที่ผูอาน
สรางความสัมพันธระหวางคําที่รูจักและคําใหมที่อานพบ 
 
 2.5  พัฒนาการลําดับข้ันการอาน 
 ทฤษฎีที่ใชอธิบายพัฒนาการลําดับขั้นการอานที่เดนมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรีทธ 
(Frith) ซ่ึงมีพัฒนาการ 3 ขั้น ทฤษฎีของชอลล (Chall) ซ่ึงกลาวถึงพัฒนาการ 6 ขั้น และทฤษฎี
ของ แบร (Bear)  ที่เสนอพัฒนาการอาน 4 ขั้นตอน โกลดเวอรที (Goldworthy. 2003) ไดบูรณา
การทฤษฎีของชอลล (1983) และของแบร (1985) เขาเปนพัฒนาการลําดับขั้นการอาน  โดยใช
กรอบของพัฒนาการลําดับขั้นการอานของฟรีทธ (1985) เปนหลักในการอธิบาย ดังน้ี 
 
 ข้ันรูจักสัญลักษณ  (Logographic stage) 
 เปนขั้นที่เด็กเริ่มพัฒนาการรับรูสัญลักษณตางๆ แตยังไมสามารถเขาใจวาตัวอักษรนั้นคือ
อะไร เชน เด็กเขาใจวา กลองใสจดหมายคือที่ๆ เด็กสามารถเลนสงจดหมายได ในขั้นนี้ชอลล
เรียกวาพัฒนาการระดับ 0 คือระดับกอนการเริ่มการอาน (Stage 0: Prereading) เปนชวงที่เด็ก
อยูในชวงอายุระหวาง 6 เดือนถึง  5 ป ชอลลกลาววาการอานของเด็กในวัยน้ีเปนการ “แกลงทําเปน
อาน”  โดยเด็กจะอาศัยจากการจําและเขาใจรูปภาพที่เห็น  ไมใชเขาใจตัวอักษร แตจะทํา
เหมือนวาสามารถอานได เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกามีบอยครั้งที่เด็กที่อยูในชวงอายุน้ี 
เม่ือเห็นสัญลักษณของภัตตาคารแมคคอนัลดที่เปนรูป μ อยูหนาราน และจะบอกแมวาเคยเห็น
และอานวาแบคตอนัลด หรือเม่ือเด็กเห็นปายใหจอด (STOP) ที่ถนน เด็กจะบอกแมวาใหจอดรถ
เพราะเห็นปายนั้น  ตัวอยางดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวาเด็กจําสัญลักษณตางๆ ได  แตไมได
มีความสามารถในการรับรูถาตัวสะกดหรือคํา แบร กลาววาในขั้นน้ีเด็กจะแกลงทําเปนอาน และ
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อานจากความจําและกลาววาขั้นนี้เปนขั้นที่เด็กเตรียมตัวและฝกหัดที่จะไปสูการอานที่แทจริง  
การที่เด็กแกลงทําเปนอาน (Pretend Reading) น้ัน เด็กจะแสดงพฤติกรรมการเลาเรื่องในขณะ
ดูรูปและเปดหนาหนังสือไปดวย เปนการชวยใหเด็กสามารถคาดเดาเนื้อเร่ืองที่จะเกิดขึ้นและ
ชวยใหเด็กรูจักการเลาเรื่องใหเขากับลําดับของภาพในหนังสือ  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในขั้น
น้ีอีกชนิดหนึ่งคือการที่เด็กใชน้ิวชี้ไปตามตัวอักษรที่อยูในบรรทัด ซ่ึงเปนการชวยใหเด็กฝกหัด
การประสานความสัมพันธระหวางการมอง การเคลื่อนไหวของนิ้ว และการพูดเลาเรื่อง 
 การพัฒนาการรูจักสัญลักษณหรือระดับกอนเร่ิมการอานนี้ เด็กจะเรียนรูจักสัญลักษณ
ตางๆ ซึ่งชวยใหเด็กเริ่มรับรูที่คุนเคย เด็กจะเรียนรูคําโดยมองคําแตละคํามีรูปรางที่เฉพาะ
เปนเอกลักษณของตนเอง เชนเดียวกับตัวอักษรในภาษาจีน  เด็กอาจจะนําลักษณะที่เดนของคําๆ 
น้ัน เชน  ความยาวของคํา ตัวอักษรที่อยูขางหนาสุดหรืออยูทายสุดของคํา เด็กยังไมสามารถรับรู
การเรียงลําดับที่ถูกตองของตัวอักษรในคําหรือรายละเอียดตางๆ 
 ถึงแมวาเด็กจะมีความสับสนในการจดจําและรับรูสัญลักษณตางๆ ในชวงแรก แต
หลังจากที่เด็กไดอานคํามากขึ้นและวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น เด็กอาจจะสามารถจําและแยกประเภท
สัญลักษณตางๆ ได โดยทันทีที่เด็กเห็นคําหรือสัญลักษณ เด็กจะบอกไดอยางถูกตอง  แตสิ่งที่
เด็กบอกนั้นมาจากการจําภาพ เด็กยังไมสามารถใชความสามารถทางระบบเสียงในการวิเคราะห
คําได 
 พัฒนาการขั้นรูจักสัญลักษณน้ี ชวยใหเด็กสามารถพัฒนาไปสูการอานคําศัพทเปนคํา 
โดยใชวิธีการจับคูระหวางคําที่เห็นเขากับเสียงพูด (Gough;& Juel. 1991) จึงเปนการอธิบายวา 
ทําไมเด็กถึงสามารถอานคํา “Nintendo” “Pokemon” ไดในขณะที่ไมสามารถอานคํา  the and 
หรือ above  ได  เน่ืองจากคํา  Nintendo และ Pokemon มีความสัมพันธกับเกมสที่เด็กชอบเลน
และพูดออกเสียงคํานี้บอยๆ เสมอ  เม่ือเด็กเห็นคําเหลานี้จึงสามารถบอกไดวาคํานี้คือคือใด 
 พฤติกรรมการอาน ตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับ  0 
 - แกลงทําเปนอาน 
 - เลาเรื่องจากหนังสือภาพที่ผูใหญเคยอานใหฟง 
 - เริ่มเรียกชื่อตัวอักษร 
 - รูจักสัญลักษณ หรือปายสัญญาณตางๆ 
 - สะกดชื่อของตนเอง 
 - ชอบเลนกับหนังสือภาพ  ปากกา  ชอบวาดรูปในกระดาษ 
 แบร กลาววาในขั้นพัฒนาการอานในขั้นนี้  เด็กจะเริ่มใชดินสอหรือสีเทียนขีดเขี่ยเปน
เสนที่มีลักษณะตางๆ ซ่ึงจะมีความแตกตางจากการวาดรูป  แบรเรียกการเขียนนี้วาการแกลงทํา
เหมือนเขียน (Pretend Writing) เด็กจะเขียนตัวอักษรโดยจําจากองครวมของตัวอักษร แตยังไม
สนใจในรายละเอียด โดยการเขียนของเด็กจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษร แตยังไมใชตัวอักษรที่
แทจริง  เน่ืองจากเด็กยังไมเรียนรูความสัมภาษณระหวางเสียงและตัวอักษร 
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 พฤติกรรมการอานและการเขียนตามพัฒนาการของแบร 
 - เริ่มการขีดเขี่ยคลายตัวอักษร 
 - เลาเรื่องในขณะที่วาดภาพ 
 - ไมแสดงทิศทางที่ชัดเจนของการวาดหรือขีดเสน ไมมีรูปทรงที่แนนอน 
 - ถาไดดูแบบและวิธีการเขียนตัวอักษร เด็กสามารถเริ่มเขียนตัวอักษรและตัวเลขโดย
เริ่มจากบนลงลาง จากซายไปขวา 
 - ความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรเริ่มปรากฏในตอนทายของพัฒนาการขั้นนี้ 
 - สับสนระหวางตัวอักษรที่มีลักษณะคลายกัน เชน d / b  และ  p / q 
 พัฒนาการลาชาในขั้นรูจักสัญลักษณ ทําใหเด็กไมรูจักหรือรับรูตัวอักษรหรือสัญลักษณ
ตางๆ ที่ใชแทนวัตถุแทนความคิดและเด็กอาจจะไมมีความสามารถในการตระหนักรับรู
คุณสมบัติของภาษา เชน ระบบเสียง และคํา การที่เด็กไมสามารถรูจักหรือรับรูคําหรือตัวอักษรที่
มีลักษณะเดนหรือแตกตางจากตัวอักษรอื่นๆ หรือคําอื่น เปนสัญญาณเตือนวาเด็กอาจมี
พัฒนาการลาชาในขั้น  การเรียนรูจักสัญลักษณ 
 
 ข้ันเรียนรูตัวอักษร (Alphabetic Stage) 
 ชอลล เรียกขั้นนี้วา ระดับที่ 1: การเริ่มการอานและการถอดรหัส (Stage 1: Initial 
Reading and Decoding)  เด็กในชวงนี้อยูในชั้นเรียนประถมปที่ 1 - 2 อายุประมาณ 6 - 7 ป  
ในขั้นนี้เด็กตองรูจักการสรางความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรและเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางการอานและการสะกดคํา  ดังน้ันเด็กจึงเริ่มเรียนรูหนวยเสียง (Phoneme) และตัวอักษร 
(Grapheme)  ที่แทนหนวยเสียงนั้น 
 สตาโนวิก (Starnovich. 1986) กลาวไววา เด็กจะตองเรียนรูวาการสะกดตัวอักษร จะ
สัมพันธกับการออกเสียงที่เฉพาะและจะตองเรียนรูและทําแบบฝกหัดจํานวนมาก เพื่อที่จะ
เสร ิมความสามารถในการถอดรหัสตัวอักษรใหเปนเสียงที่ถูกตอง ดังนั้น เด็กจะตองมี
ความสามารถใน  การวิเคราะห การสะกดคําและวิเคราะหเสียงที่ตรงกับคําที่สะกด  เด็กจึง
เรียนรูวาตัวอักษรและเสียงมีความสัมพันธกัน เด็กสวนมากในขั้นนี้มีความรูเกี่ยวกับชนิดและ
ความสัมพันธของระบบเสียง แตยังไมสามารถบอกเปนกฎเกณฑไดและเรียนรูที่จะสราง
ความสัมพันธระหวางหนวยเสียงกับตัวอักษร  ใน ชวงนี้เด็กจะชอบอานหนังสือที่มีการสัมผัสของ
เสียง (Rhyme) และมีรูปแบบของภาษาเขียนที่สามารถคาดเดาได  เด็กเริ่มวิเคราะหองคประกอบ
ของคําคือตัวอักษรและเสียง และเรียนรูกฎเกณฑของความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
ฟรีทธ (Frith. 1986) กลาววาเมื่อเด็กเริ่มรูสึกใชหนวยเสียงของคําที่สะสมไวในความจําแลว เด็กจะ
สามารถแยกหนวยเสียงทีละหนวยเสียงในคํานั้นได ความพยายามในการแยกหนวยเสียงในคําที่เด็ก
อานนั้น อาจจะเห็นไดจากการที่เด็กพยายามอานออกเสียง กอ + อา และรวมเปนคํา “กา” เปนตน 
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 พฤติกรรมการอานตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับที่ 1 
 - เรียนรูความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงในภาษาพูด 
 - อานหนังสือที่มีคําที่พบบอยและมีคําที่ออกเสียงตรงตามสัทอักษร 
 - พยายามออกเสียงคําหนึ่งพยางคที่เปนคําใหม 
 - รูจักคําที่พบบอย 
 - อานเรื่องเลาที่งาย 
 - เขียนประโยคสั้นๆ และงาย 
   
 แบรกลาววา ขั้นนี้เปนขั้นที่เด็กเริ่มการเขียน โดยมีลักษณะการเขียนที่ชา โดยเขียน
คําตามการออกเสียงจึงเรียกการเขียนของเด็กในขั้นนี้วา การเขียนที่ประดิษฐขึ้นเอง (Invented 
Writing) ตัวอยางเชน เด็กผูหญิงอายุ 4 ขวบ เขียนประโยคในภาษาอังกฤษดังนี้  “YUTS  A 
LADE  YET GEHEG AD HE KOT FLEPR” แตเม่ือเด็กผูน้ันอานประโยคดังกลาวเปน
ภาษาอังกฤษดังนี้  “Once a lady went fishing and she caught Flipper” เม่ือเด็กไดฝกการ
เขียนเพ่ิมขึ้น การฝกฝนนี้นําไปสูการเขียนตัวอักษรหรือคําที่เปนมาตรฐาน 
 แบร ไดแบงพัฒนาการเขียนในขั้นน้ีออกเปนขั้นยอย 3 ขั้น คือ 
 1. การหัดเขียนและสะกดคําในชวงเริ่มแรก 
  - สะกดพยางคหรือคําที่มีลักษณะเดน และใชตัวอักษรหลายตัว 
  - เขียนตัวอักษรตรงกับฐานกรณที่ใชเปลงเสียง เชน เขียน  Y  แทน  W ในคํา 
When  หรือเขียน  J  แทน  dr  ในคํา  drive 
  - เขียนคําโดยมีสระในพยางค 
  - เขียนมีชองไฟระหวางคํา 
 2.  การหัดเขียนและสะกดคําในชวงกลาง 
  - เขียนอยางมีทิศทาง 
  - สะกดคําโดยใชตัวอักษรตรงตามการสะกดมาตรฐาน 
  - ยังคงเปนตัวอักษรตรงกับฐานกรณที่ใชเปลงเสียง 
 3. การหัดเขียนและสะกดคําในชวงปลาย 
  - เขียนคําโดยมีพยัญชนะตนและพยัญชนะทาย 
  - สะกดคําไดถูกตองมาตรฐานมากขึ้น 
  - ยังคงเขียนตัวอักษรตรงกับฐานกรณที่ใชเปลงเสียง 
 
 สิ่งที่สําคัญในการเรียนรูการอานในระดับน้ีคือเด็กไมเพียงจําเปนตองจําเสียงที่    คูกับ
อักษรแตละตัวเทานั้น แตจําเปนตองตระหนักวาเสียงเหลานั้นคือเสียงที่ประกอบกันขึ้นเปนภาษา
พูด ดังนั้นเด็กจึงตองเรียนรูวาตัวอักษรแตละตัวสามารถแทนเรื่องในภาษาพูดได ความสามารถนี้คือ
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ความสามารถในการหยั่งรู (Insight)  ของเด็กที่เปนการสรางความ สามารถในการอานวิเคราะห
คําตอมา 
 ความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรไมไดมีลักษณะเปนความสัมพันธแบบหนึ่งตอ
หน่ึง คือตัวอักษรหนึ่งตัวแทนเสียงหนึ่งเสียงเทานั้น แตสิ่งที่ยากในการเรียนรูคือ ผูพูดจะไมออก
เสียงแตละเสียงอยางชัดเจน บางครั้งผูพูดจะพูดโดยนําเสียงตางๆ เขารวมกันเปนเสียงเดียว 
(Coarticulation) เด็กสามารถเรียนรูเสียงที่ไดยินชัดเจนในภาษาพูดนําไปสัมพันธกับตัวอักษร  
แตเด็กจะไมสามารถหรือมีความยากลําบากในการนําเสียงที่ถูกรวมเขากันไปสัมพันธ กับ
ตัวอักษร ดังน้ัน ในการสอนเสียงในภาษาอังกฤษจึงสอนหนวยเสียงที่มีลักษณะความตอเน่ือง 
(Continuant)  เชน หนวยเสียง  /S/, /f/, /m/ กอนกลุมหนวยเสียงระเบิด (Stop) เชน /b/, /d/, /g/ 
เชน ในคํา see  น้ัน เด็กจะไดยินเสียง  /S/ เม่ือครูลากเสียงเปน  s - s - s - s ไดอยางชัดเจน 
แยกออกจากเสียงสระ  eeeee  แตในการออกเสียงคํา  bat ครูมีสามารถลากเสียง /b/  แยกออก 
จากสระที่ตามมา ถาไมมีเสียงสระแลว  เด็กจะไดยินหนวยเสียง  /b/ เหมือนเสียงระเบิดสั้นๆ 
เทานั้น ไมเปนที่ชัดเจนจนเด็กสามารถฟงและรับรูได 
 นอกจากนั้นปญหาของหนวยเสียงยอย (allophones) ยังเปนปญหาในการเรียนรู 
หนวยเสียงในภาษาอังกฤษ เชน หนวยเสียง /t/ ยังมีหนวยเสียงยอยเม่ือเกิดในสภาพ แวดลอมที่
ตางกันคือกลายเปนเสียง  /th/ เม่ืออยูหนาคํา เชน คํา top  และกลายเปนเสียงคลาย ต ใน
ภาษาไทย  เม่ือเกิดตามหลังเสียง s เชนคํา  stop  และ star ดังน้ัน ปญหาของหนวยเสียงยอยน้ี  
อาจเปนสาเหตุใหเด็กมีความยากลําบากในการจับคูเสียงและตัวอักษร 
 ปญหาอีกประการหนึ่งในเรื่องการสะกดคําในภาษาอังกฤษคือปญหาของการมีความ
หลากหลายในการสะกดคําที่ออกเสียงเดียวกัน เชน คํา write และ right  โดยคําทั้งสองนี้ออก
เสียงเหมือนกัน คือ /rait/  ในภาษาอังกฤษนั้นมีวิธีการสะกดคําแตกตางกันถึง 251 วิธี สําหรับ
เสียงจํานวน 44 เสียงในภาษาอังกฤษ เชน เสียง  /i/ อาจสะกดไดเปน  ie,  e,  ei,  i,  y, ea  
หรือ  ee หรือเสียงพยัญชนะ  /f/  อาจสะกดดวยตัวอักษร  f, ff, gh หรือ ph  เปนตน  และเด็ก
ยังตองเรียนรูวาการเขียนตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งตัวเขียนใหญ  G  ตัวเขียนเล็กคือ g และ
ตัวพิมพคือ g  เปนตน   
 เด็กที่มีปญหาในชั้นเรียนรูตัวอักษรนี้  อาจจะมีสาเหตุจากการที่เด็กยังตองเรียนรูการ
จําสัญลักษณหรือจําภาพ และยังไมสามารถเรียนรูความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร  และ
วิเคราะหตัวอักษรในคําแตละคําได  (Frith. 1985)  ฟรีทธ กลาววา เด็กที่ยังเรียนรูจากการจํา
สัญลักษณหรือภาพนั้นจะมีความยากลําบากในการเขียนตัวอักษร อานออกเสียง หรืออาน   โดย
รวบตัวอักษรเขากัน  เปนสาเหตุใหเด็กไมมีความตระหนักรับรูระบบเสียงและไมสามารถ
ถอดรหัสตัวอักษรใหเปนเสียงที่ถูกตองได  ซึ่งอาจนําไปสูภาวะการอานบกพรองในเวลาตอมา 
 นอกจากนั้น การที่เด็กมีความลําบากในการอานตัวอักษรนั้น  อาจจะมีสาเหตุจากการ
ที่เด็กใชวิธีการจําคําที่คุนเคย  โดยใชความพยายามจําลักษณะที่เดนของคํานั้น และจําการอาน
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ออกเสียงของคํานั้นและถาเด็กอานคําใดผิด จึงเปนการชี้ใหเห็นวาเด็กอาจจะไมสามารถจําหรือ
ระลึกลักษณะเดนของคําที่จําได  จึงทําใหเด็กนั้นอานคําโดยการเดาไมใชการอานไดจาก การ
วิเคราะหและเขาใจหนวยเสียงของคํานั้น 
 
 ข้ันเรียนรูการสะกดคํา  (Orthographic Stage) 
 ในขั้นน้ีนักเรียนตองเรียนรูการนําอักษรเรียงเขาดวยกันเพ่ือใชในการสะกดคํา และ
เรียนรูจักคํา (World Recognition) โดยการรับรูทางสายตาทันทีที่เห็น จึงเปนความสามารถ ใน
การใชการรับรูคําทางสายตาและคนหาความหมายสาของคําจากความจํา โดยไมใชการจับคู  
ระหวางเสียงและตัวอักษรอีกตอไป อาจเรียกชื่อขั้นน้ีวาการรูจักคําโดยอัตโนมัติ (Automatic word 
recognition)  ถาขาดความรูในขั้นน้ีแลว  เด็กจะตองใชเวลาในการออกเสียงตัวอักษรทีละตัว และ
จะมีความยุงยากมากขึ้นในคําที่ มีหลายพยางคและใชเวลามากขึ้นในการพยายามคนหา 
ความหมายของคําจากความจํา 
 ขั้นการเรียนรูการสะกดคํานี้เกิดขึ้นเม่ือเด็กไดสะสมความรูในการสะกดคําเพียง
พอที่จะรูจําคําทันที โดยไมตองการจับคูระหวางเสียงและตัวอักษร (Frith. 1985) ความรูน้ี เกิด
จากความสามารถในการวิเคราะหคําที่มีการจัดเรียงตัวอักษรในลักษณะตางกันหรือคลายกัน  
และพบไดบอยในการอาน เชน หนวยคําที่มีการสะกดที่แนนอน เชน ในภาษาอังกฤษหนวยคํา
ลงทาย ไดแก    -ing, -ed, -able, -ment และ -ly  เปนตน  โดยหนวยคําลงทายเหลานี้เปนจุด  
เริ่มตนที่งายตอการเรียนรูจักคํา 
 นอกจากนั้น เด็กอาจเรียนรูจากการสะกดคําที่มีลักษณะสมํ่าเสมอ เชน กลุมคําที่มีการ
สะกดคําคลายกัน เชน teach, read, each และ preach  ซ่ึงแตละคํามีการสะกดคลายกัน  คือ
การเรียงตัวอักษรของ กลุม -each และคําพยางคเดียวในภาษาอังกฤษที่มีการสะกดลงทายที่พบ
บอย ไดแก -ach, -ight, -eat, -ag, -ash, -ip, -ore และ –ell  และเม่ือเด็กพบกลุมคําสะกดเหลานี้
ยอยๆ และอยูในความทรงจําแลว  และเม่ือเด็กไดเห็นคําใดที่มีการสะกดคลายกับคําที่อยูใน
ความทรงจํา  เด็กจะรูจักการอานออกเสียงคําใหมน้ัน โดยการนําการสะกดของคําใหมน้ันไป
เปรียบเทียบกับความรูที่มีอยูในความทรงจํา และการใชวิธีเปรียบเทียบน้ีอาจเห็นไดจากการที่
เด็กพบคํายาก เชน fountain  เด็กอาจนําไปเปรียบเทียบกับคําที่เรียนรูมาแลว คือ mountain  
 สิ่งที่นักเรียนตองเรียนรูในการสะกดคําในภาษาอังกฤษในขั้นนี้ไดแก 
 - การสะกดตัวอักษร 2 ตัวที่นํามารวมกันแลวออกเสียงเปนเสียงเดียว (ทวิอักษร: 
diagraph)  เชน  ph, sh และ ch  เปนตน 
 - การสะกดคําที่กอใหเกิดเสียงสระสั้น และสระยาว 
 - หนวยคําลงทายทางไวยากรณ เชน -ed และ  -s โดยมีการออกเสียงตางกันใน
สภาพแวดลอมที่ตางกัน 
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 - คําสั้นอาจจะมีความเปนไปไดในการสะกดหลายแบบ  แตมีการสะกดถูกตองเพียง
แบบเดียวเทานั้น เชน Cream, Creem  หรือ  Cream 
 สําหรับการพัฒนาการอานในขั้นน้ีตามการจําแนกของชอลลน้ัน เรียกวาระดับที่ 2: ขั้น
การอานคลอง (Fluency)  เด็กในขั้นน้ีเรียนอยูในขั้นประถมปที่  2-3 มีอายุประมาณ   7 - 8 ป 
 พฤติกรรมการอานตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับที่ 2 
 - อานเรื่องงายๆ และมีความคลองในการอานเพิ่มขึ้น 
 - สามารถบูรณาการ ความสามารถในการวิเคราะหเสียง การรูจักคําโดยอัตโนมัติ และ
เขาใจความหมาย 
 - เดาความหมายเมื่อพบคํายากหรือคําที่ไมคุนเคย 
 - สนใจตอความหมายของสิ่งที่อาน 
 พฤติกรรมการอานและการเขียนตามพัฒนาการของแบร 
 - เขาใจความแตกตางระหวางพยัญชนะและสระ 
 - ตระหนักวามีสระอยางนอยหนึ่งตัวในแตละพยางค 
 - ใชสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวไดถูกตอง 
 - มีความรูในการสะกดคําไดถูกตอง ไมไดมาจากการจํารูปแบบของคํา 
 - เขาใจรูปแบบพยางคปด คือพยางคที่ประกอบดวยพยัญชนะ สระ และพยัญชนะ 
 ปญหาของเด็กในพัฒนาการการอานขั้นนี้ คือ การที่เด็กยังใชวิธีการอานโดยการอาศัย
ความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร ดังน้ันจึงเปนสาเหตุที่เด็กไมสามารถรูจักคํา โดยการ
มองเห็นและจึงไมสามารถอานคลองโดยอัตโนมัติ การสะกดคําในภาษาอังกฤษจึงมีลักษณะ ที่
ตรงตามเสียงที่ไดยิน  เชน เด็กอาจสะกดคํา Cough เปน coff เด็กจึงอาจจะไมมีปญหาในการ
อานสะกดคําที่มีเสียงตรงตามตัวอักษรแตอาจจะไมสามารถอานและเขาใจคําที่มีวิธีการสะกดที่
ไมตรงตามเสียง  ความบกพรองในการอานขั้นนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคําศัพทและโครงสราง
ประโยคมีความจํากัด  เน่ืองจากเด็กไมสามารถอานและเขาใจเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และตองใช
ความพยายามในการอานมากกวาเพื่อนในชั้นเรียน 
 พัฒนาการในการอานขั้นตอมาของชอลล คือพัฒนาการระดับที่ 3: อานเพื่อการเรียนรู 
(Reading to Learn)  เปนชวงที่เด็กเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
มีอายุอยูระหวาง 9 - 13 ป การอานในระดับน้ีจึงเปนการอานเพื่อเรียนรูขอมูลใหมๆ และเรียนรูที่
จะคนหาขอมูลในหนังสือ  ดังน้ันความรูของความหมายของคําและโครงสรางของประโยคที่
เรียนรูมากอนจึงมีสวนสําคัญมากในการเสริมสรางความเขาใจในการเรียนรูขอมูลใหมๆ ในระดับน้ี 
ชอลลอธิบายวาในการอานระดับน้ี เด็กตองรูจักการอานอยางไตรตรอง และตองมีความสามารถ
ในการจําขอเท็จจริงและรายละเอียด ซ่ึงเปนการอานจากมุมมองของความคิดเดียว (One point 
of view) 
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 พฤติกรรมการอานตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับที่ 3 
 - สามารถอานและเรียนรูความรูใหมๆ ความรูสึกและทัศนคติจะความคิดเดียว 
 - อานหนังสือที่มีความยาวของเนื้อเรื่องเกือบเทากับระดับที่ผูใหญอาน 
 - อานสิ่งพิมพที่มีลักษณะหลากหลาย เชน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสืออางอิง 
 - เขาใจเนื้อหาและโครงสรางประโยคที่มีความซับซอน 
 แบร ไดกลาววาเด็กเริ่มมีความคลองมากขึ้นในดานทักษะการอาน และการเขียนเม่ือ
เด็กอยูในชวงอายุประมาณ 7 ถึง 13 ป การอานจะเปลี่ยนจากการสะกดเสียงเปนการอานทีละ
หนวยความคิด จากวลีหรือประโยค  เด็กจะพัฒนาทักษะการเขียนไปสูการเขียนเร่ืองประโยค
และยอหนาที่มีความหมายมากขึ้น 
 พฤติกรรมการเขียนตามพัฒนาการของแบร 
 - เรียนรูรูปแบบของสระในระดับพยางคและในระดับคํา  
 - สะกดคําพยางคเดียวที่มีสระเสียงสั้นไดถูกตองเกือบหมด 
 - สะกดพยัญชนะควบกล้ําและ diagraph  ไดถูกตอง 
 - เรียนรูการสะกดคําที่ มีสระเสียวยาว และคําที่ มี รูปแบบการสะกดที่ มีความ
หลากหลาย เชน การสะกดคํา name มีรูปแบบคือ พยัญชนะ - สระ - พยัญชนะและพยัญชนะ e 
ที่ไมออกเสียง  คํา hay มีรูปแบบคือ พยัญชนะ - สระ - สระ  หรือคํา nail  มีรูปแบบคือ 
พยัญชนะ - สระ - สระ - พยัญชนะ  
 พัฒนาการการอานระดับที่ 4 ของชอลล: การอานแนวคิดจากหลายมุมมอง (Multiple 
Viewpoints) เปนระดับการอานที่นักเรียนอยูในชวงมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีอายุในชวงระหวาง 14 - 18 ป นักเรียนอานและเรียนรูขอมูล เชน ทฤษฎีและแนวคิดจาก
หลายมุมมองของผูเขียนที่หลากหลาย  นักเรียนจึงมีความรอบรูมากขึ้นจากการที่  ไดอานขอมูล
จํานวนมากและจากวิชาที่เพ่ิมขึ้นในชั้นเรียน  ถานักเรียนยังอานโดยมุงไปยังรายละเอียดเทานั้น  
นักเรียนจะอานไดชาและไมสามารถเขาใจความสําคัญตางๆ และแนวคิดหลากหลายได 
 พฤติกรรมการอานตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับที่ 4 
 - อานแนวการเขียนในแบบตางๆ เชน งานเขียนเชิงบรรยาย  เชิงวิเคราะห โดยมี
แนวคิดที่หลากหลาย นอกจากงานเขียนเชิงบันเทิงคดี 
 - อานงานเขียนปริมาณเพิ่มขึ้น 
 ในดานการเขียนนั้น แบรกลาววานักเรียนใชสํานวนการเขียน โครงสรางประโยคที่
หลากหลายมากขึ้น ใชลีลาการเขียนที่สะทอนความรูสึกและแนวความคิดของตนในงานเขียน
ประเภทตางๆ เชน การเขียนเชิงพรรณนา  เชิงวิจารณ และเชิงโตแยง รวมถึงสะทอนปญหาของ
ตนเอง และความตองการแกไขปญหานั้น  ในดานการสะกดคํานั้นนักเรียนสามารถใชหนวยคํา  
วิภัติ ปจจัยและอุปสรรค ตลอดจนเครื่องหมายวรรคตอน เพ่ือใชในการสรางคําและเรียนรูคํา
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ใหมๆ เพ่ิมขึ้น รวมถึงการเรียนรูรากศัพทและที่มาของคําที่มาจากกลุมภาษากรีกลาติน โบราณ 
หรือจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร 
 พัฒนาการการอานระดับที่  5 ของชอลล: การสรางความคิด (Construction - A 
World View)  นักเรียนอยูในระดับมหาวิทยาลัย มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป การอานในระดับน้ีจึง
เปนการใชความรูเพ่ือวิเคราะหวาจะอานในสิ่งใด  เรียนรูวิเคราะหสิ่งที่อาน และบูรณาการและ
สรางความรูใหมจากการอานที่หลากหลาย  นักเรียนจะตองรูจักเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วใน
การอาน คืออานดวยความเร็วมากขึ้นเม่ืออานสิ่งที่คุนเคย และอานชาลงเมื่ออานสิ่งที่ยากหรือไม
คุนเคย  รูจักการใชกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และการตัดสินใจในการสรางความรูใหมขึ้น 
ในระดับนามธรรม 
 พฤติกรรมการอานตามพัฒนาการของชอลล: พัฒนาการระดับที่  5 
 - อานจากความพึงพอใจและจุดประสงคของตนเอง 
 - อานเพื่อการเรียนรูในวิชาชีพ 
 - บูรณาการความรูจากแหลงตางๆ 
 - สรางองคความรูใหมจากการวิเคราะห สังเคราะห จากสิ่งที่อาน 
 - อานโดยมีอัตราความเร็วและมีประสิทธิภาพในการเขาใจมากขึ้น 
 - อานแนะการเขียนที่ยากและซับซอนมากขึ้น เชน งานเขียนเชิงวิเคราะห เชิงวิจารณ  
และเชิงสรางสรรค 
 ถานักเรียนไมสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และตัดสินใจในงานที่อานแลว 
นักเรียนไมสามารถสรางองคความรูใหมใหกับตนเอง  ไมสามารถถายทอดความรูเพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจ  และจะเชื่อสิ่งที่อานโดยไมสามารถไตรตรองและทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอเท็จจริง 
 พัฒนาการลําดับขั้นของการอาน สามารถสรุปไดดังนี้ ขั้นรูจักสัญลักษณ  ขั้นรูจัก
ตัวอักษร  และขั้นรูจักการสะกดคํา โดยที่ในแตละขั้น ยังแบงออกเปนขั้นยอยๆ อีก 
  

3.   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะการอานบกพรอง 
 3.1  ความเปนมาเกี่ยวกับภาวะการอานบกพรอง 
 ป ค.ศ.1925 ซามูแอล ออตัน (Samuel Orton) ซ่ึงเปนนักประสาทวิทยาไดตีพิมพ
เรื่อง ภาวะตาบอดคําเมื่อตองอานตัวอักษรในนักเรียนในโรงเรียน (Word - blindness in school 
Children) ในวารสารทางจิตประสาทวิทยา (Archives of Neurological Psychology) เขาเปนผู
ริเริ่มการศึกษาภาวะการอานบกพรองอยางเปนวิทยาศาสตรอยางเปนวิทยาศาสตรและใชวิธี  
VAK - T (Visual = การรับรูทางสายตา  Auditory = การรับรูทางการฟง  Kinesthetic = การ
รับรูดวยการเคลื่อนไหว และ Tactile = การรับรูดวยการสัมผัส)  ในการชวยเหลือเด็กที่มี
ภาวะการอานบกพรอง  เขาไดทํางานรวมกับแอนนา กิลลิงแฮม (Anna Gillingham) และ
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ปรับปรุงวิธีการสอนใหดีขึ้นจนเปนที่รูจักกันในวิธีของการสอนอานดวยวิธีออตัน - กิลลิงแฮม 
(Orton - Gillingham Reading Method)   
 ออตันไดอธิบายและใหคําจํากัดความของภาวะการอานบกพรองดังน้ี 
 1.  เด็กตองมีสติปญญาปกติ 
 2.  มีปญหาในการอานและมีปญหาของความจําระยะสั้น 
 3.  มีปญหาในการสับสนของหนวยคํา โดยมักจะเพิ่มสั้น ตัดเสียงหรือแทนเสียงอ่ืน 
เม่ืออานคํา 
 4. อานตัวอักษรและตัวเลขคลายกัน (เชนอาน  6 เปน 9  อาน  b เปน  d) 
 5. มีปญหาในการสะกดคําและการเขียน 
 6. มีพัฒนาการลาชาในการพูดและภาษา 
 7. มีความยากลําบากในการบอกทิศทาง 
 8. มีประวัติภาวะการอานบกพรองในครอบครัว 
 9.  เพศชายมีอัตราภาวะการอานบกพรองนี้มากกวาเพศหญิง 
 ป ค.ศ.1930 แมเรียน มอนโร (Mariane Monroe) ซ่ึงเปนผูชวยนักวิจัยของออตัน   
ไดพัฒนาวิธีการสอนสัทศาสตรแบบสังเคราะห (Synthetic Phonetic Approach) โดยมีลําดับขั้น 
การสอนดังน้ี 
 1.  ครูถือรูปภาพที่ตองการใหนักเรียนอานใหนักเรียนดู 
 2.  เด็กอานตัวพยัญชนะและสระโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เชน 
เคลื่อนไหวแขนเพื่อสรางตัวอักษรขึ้นมา 
 3.  ครูสอนใหรูจักนําเสียงเขามารวมกันหลังจากที่เด็กเรียนรูเสียงตางๆ 
 4.  ครูใหเด็กเริ่มอานทีละเล็กทีละนอยจนสามารถอานเรื่องไดทั้งเรื่อง 
 ป ค.ศ.1930 แอนนา กิลลิงแฮม (Anna Gillingham) และเบทซี่  สตีลแมน (Bessie 
Stillman) สอนเด็กที่มีภาวะการอานบกพรอง โดยใชวิธี  VAK ที่คิดคนจากออตัน วิธีการสอนที่
แอนนาและเบทซี่คิดคนคือ 
 1.  การสอนการอานทั่วไป 
  1.1  สอนการอานตัวอักษรโดยการเชื่อมโยงการรับรูดวยการเห็น การฟง และ  
การเคลื่อนไหว และนําไปสูการเขียน 
  1.2  สอนการเชื่อมโยงเสียงสูตัวอักษรโดยใชวิธีโฟนิกส 
  1.3  สอนการเขียนใหผสมตัวอักษรหลังจากนักเรียนเรียนรูตัวอักษรและเสียง
ประมาณ 10 ตัว 
  1.4  สอนการอานประโยคและเนื้อเรื่องโดยการผสมพยัญชนะ และสระ 
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 2.  วิธีการอานออกเสียงเพ่ือสรางพื้นฐานในการอาน 
  2.1  ระดับที่ 1 ครูสอนใหเด็กอานตัวอักษรโดยการสอนซ้ําหลายครั้ง ใชวิธีการสอน 
แบบสัมผัส เชน การลากเสน 
  2.2  ระดับที่ 2 ครูใหนักเรียนดูตัวอักษรและใหนักเรียนเรียกชื่อตัวอักษรตัวน้ัน 
โดยที่ครูไมแนะนําสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น 
  2.3  ระดับที่ 3 ครูเขียนตัวอักษรบนกระดาน นักเรียนลอกตามในสมุด จากนั้น 
ครูใหนักเรียนเขียนตัวอักษรจากความจําของนักเรียนเอง 
 ป ค.ศ.1949 ไดมีการจัดตั้งสมาคมภาวะการอานบกพรองนานาชาติ (International 
Dyslexia Association, IDA)  เพ่ือเปนเกียรติแกซามูแอล ออตัน สมาคมนี้ไดเสนอวิธีการสอน
อาน ดังน้ี 
 1.  สอนโดยใชวิธีการผสมผสานประสาทสัมผัสหลายดานพรอมกัน (VAK - T) คือ  ใช
การสัมผัสรับรูดวยการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว และการสัมผัส 
 2.  สอนการอานโดยใหนักเรียนอานหนวยเล็กที่สุดกอนและจึงคอยๆ ใหอานหนวยที่
ยาวและซับซอนขึ้น 
 3.  ใชวิธีการสอนอานโดยวิธีออตันและกิลลิงแฮม (Orton and Gillingham’s Reading 
Method) คือ 
  3.1  ใหนักเรียนลากเสนตามตัวอักษรและเรียกชื่อตัวอักษรและเสียงของมัน 
  3.2  สอนใหนักเรียนผสมตัวอักษรใหเปนคําและประโยค 
  3.3  สอนใหนักเรียนอานเรื่องสั้นโดยบรรจุคําที่เรียนรูมาแลว 
 ป ค.ศ.1940 เกรซ เฟอรนาลด (Grace Fernald)  เสนอใหใชวิธีการอานระดับคําโดย
ใชวิธี VAK - T (VAK - T Whole Word Method)   สําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
แตมีระดับสติปญญาปกติ วิธีการสอนของเขาคือดังน้ี 
 ระดับที่  1 
   1) ครูเขียนคําที่ตองการสอนใหนักเรียนเห็นชัดเจน 
   2) นักเรียนเขียนตาม ออกเสียงคําทีละพยางค และอานเปนคํา 
   3) นักเรียนเขียนคําจากความจําของนักเรียน 
   4) นักเรียนอานคําจากเนื้อเรื่อง และทบทวนคํานั้นสม่ําเสมอ 
 ระดับที่  2 
   1) ครูเขียนคําบนกระดาน 
   2) นักเรียนมองไปยังคํานั้น ออกเสียงคํานั้น และเขียนคําลงบนกระดาษ 
   3) นักเรียนออกเสียงคํานั้นซ้ําอีกครั้ง 
   4) ทบทวนคํานั้นเปนระยะ 
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 ระดับที่  3 
   1) นักเรียนเรียนคําที่มีสามถึงสี่พยางคและเขียนคํานั้นจากความจําของนักเรียน 

   2) นักเรียนอาน  ออกเสียง เขียนคําใหมๆ 
   3) ครูสอนความหมายของคําใหมใหแกนักเรียน 
 ระดับที่  4 
   1) เปนระดับที่เนนการอานคลองและการอานเพื่อความเขาใจ 
   2) นักเรียนอานคําที่มีลักษณะคลายกับคําที่เรียนรูแลว 
   3) นักเรียนศึกษาคําใหม เขียนจากความจําของนักเรียนและทบทวน 
   4) ครูใหนักเรียนอานซ้ําเพื่อเพ่ิมความคลอง 
 ป ค.ศ.1950 เบธ สลิงเกอรแลนด (Beth Slingerland) ผสมผสานวิธีการสอนแบบ 
VAK - T ของออตันและกิลลิงแฮม ในชั้นเรียนที่เมืองซีแอตเติล ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
พัฒนาวิธีการสอนโดยวิธีโฟนิสกโดยตรง (Direct Phonics Method)  เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 
 1.  อานใหไดตามระดับชั้น 
 2.  สามารถระลึกถึงระบบของภาษาไดโดยอัตโนมัติ 
 3.  ใหนักเรียนสามารถอานเองไดโดยอิสระ 
 ชวงปทศวรรษ 1960 สปอลดิ้ง (Spalding) ไดคิดวิธีสอนอานโดยใชวิธี Alphabetic 
Phonics โดยเขาไดคิดวิธีน้ีที่โรงพยาบาลสกอตทิช ไรท  (Scottish Rite Hospital) ที่เมืองดัลลัส  
มลรัฐเท็กซัส 
 ชวงป ค.ศ.2000 คณะกรรมการการอานแหงชาติ (National Reading Panel) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการวิจัยประเภทอภิมาณวิจัยในชวงเวลา 15 ปที่ผานมา และไดขอ
สรุปวาการสอนควรใชวิธีแบบโฟนิกส ในรายงานไดระบุวาคา Effect Size ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา    ปที่สาม ที่มีผลการเรียนต่ํา มีคา  d = 0.63 สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่สอง
และปที่สาม ที่มีภาวะ การอานบกพรองน้ัน มีคา d = 0.27 และมีคา d = 0.61 และ d = 0.43 ใน
นักเรียนชั้นประถมปที่สี่และปที่หาที่ไมมีปญหาในการอาน 
 ป ค.ศ.2003 กุมารแพทยชื่อ แซลลี่ เชวิทช (Sally Shaywitz)  ไดระบุวิธีการสอน 
ผูใหญที่มีภาวะการอานบกพรองดังน้ี 
 1.  จัดการสอนอานเพื่อใหทราบถึงระดับการอานของบุคคลคนนั้น 
 2.  ประเมินปญหาในการอาน 
 3.  สอนเปนกลุมเล็ก โดยใชวิธีการที่เปนระบบและไดรับการวิจัยแลว 
 4.  สอนอยางนอย 4 ครั้งตอสัปดาห โดยสอนประมาณ 1 ถึง 1.5 ชั่วโมงตอครั้งหรือ 
สอน 3 ชั่วโมง ถาตองสอน  2 ครั้งตอสัปดาห 
 ประวัติคิวามเปนมาและเหตุการณสําคัญในการสอนการอานแกนักเรียนที่มีภาวะการ
อานบกพรอง สามารถสรุปไดดังน้ี 
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ชวงเวลา วิธีการสอนอาน สาเหตุของความบกพรอง 
กอน ค.ศ.1800 - นักเรียนอานโดยวิธีการสะกดตัวอักษร  

แตละตวัเปนการสอนอานแบบสะกด
ตัวอักษร  (Alphabetic Method) 

- เริ่มการสอนอานแบบ Whole - Word 
Method ในชวงป ค.ศ.1700 

 

 

ชวงทศวรรษของ  
ค.ศ.1800 

- วิธีโฟนิกส (Phonics) เริ่มเปนที่นิยม คัสมอลล (Kussmaul) กลาววา 
ภาวะตาบอดคําเม่ือตองอาน
ตัวอักษร (Word Blindness)  
เปนสาเหต ุ

 
ค.ศ.1900 - 1909   บรอนเนอร (Bronner) เสนอวา 

ความผิดปกตริะหวางการ
คลอดเปนสาเหตุ 

 
ค.ศ.1910 - 1919 - เนนวิธีการสอนอานในใจ (Silent 

Reading)  
- รัสเซล (Russell) และชมิตท (Schmitt)  
เสนอใหสอนโดยใชเน้ือเรื่องที่มีวิธีโฟ
นิกส และใหครูแสดงทาทางสําหรับ
คํากริยา 

ภาวะตาบอดคําเม่ือตองอาน
ตัวอักษรโดยเปนมาแต
กําเนิด (Congenital Word - 
Blindness) ถูกกลาววาเปน
สาเหต ุ

ค.ศ.1920 - 1929 - เริ่มวิธีการสอนอานโดยใชการเคลื่อนไหว  
ของรางกายรวมดวย 

-เปลี่ยนจากวธิีโฟนิกสไปสูวิธ ี
Whole - Word 
- เนนการอานในใจ 
 

- เชื่อวาการทีเ่ด็กไมมีความ
ถนัดมือซายหรือมีขวาเปน
สาเหตุสําคัญ 

- การเคลื่อนไหวผิดปกตขิอง 
ลูกตาเปนสาเหตุ 

ค.ศ.1930 - 1939 - พัฒนาวิธีการสอน ประสบการณทาง
ภาษา (Language Experience 
Approach, LEA) 

- เชื่อวาความผิดปกติทาง
อารมณและประกอบดวย
สาเหตุหลายประการ 
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ชวงเวลา วิธีการสอนอาน สาเหตุของความบกพรอง 
ค.ศ.1940 - 1949 - นิยมสอนดวยการอานในใจและการ 

ออกเสียง 
- วิธีการสอนประสบการณทางภาษา 
ไดรับความนยิมลดนอยลง 

- เนนวาสาเหตุมาจากความผิด 
ปกติทางอารมณ 

- สายตาสั้น สายตาเอียง เปน
สาเหต ุ

- โรบินสัน (Robinson) เนนวา  
ภาวะการอานบกพรองมา
จาก หลายสาเหตุ และเปน
การเริ่ม การศึกษาโดยมา
จากสหสาขาวชิาชีพ 

 
ค.ศ.1950 - 1959 - วิธีการสอนประสบการณทางภาษาไดรับ

ความสนใจอกี 
- กลับไปสูวิธโีฟนิกส 

- เริ่มสนใจถึงความผิดปกตขิอง
ระบบประสาท และความ
ผิดปกติของกระบวนการ
จัดการขอมูลของสมอง 

 
ค.ศ.1960 - 1969 - สอนนักเรียนใหรูจักการทรงตัว 

- วิธีการสอนโดยใชหลักทางภาษาศาสตร  
เริ่มแพรหลาย 

- ฝกการรับรูทางการมองเห็น 

- การบาดเจ็บทางสมองเปน 
สาเหต ุ

- ความบกพรองจากสาเหตุ
หลายประการยังคงเปนที่เชือ่
วา เปนสาเหต ุ

 
ค.ศ.1970 - 1979 - ใชการสอนอานจากการวิจัยทางจิต  

ภาษาศาสตรควบคูไปกับการสอน
ประสบการณทางภาษา 

- เริ่มใหความสนใจในการวนิิจฉัยความ 
บกพรองในการอาน 

- เนนการสอนผสมผสานระหวางการรับรู  
ทางสายตา การฟง และการเคลื่อนไหว 

 

- ความบกพรองจากสาเหตุ 
หลายประการยังคงเปนที่เชือ่
วาเปนสาเหต ุ
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ชวงเวลา วิธีการสอนอาน สาเหตุของความบกพรอง 

ค.ศ.1990 - 1999 - เริ่มกลับมาสนใจในวธิีการสอนแบบ 
Whole Language 

- สนใจการสอนกระบวนการรับรูคํา 
- โปรแกรมการสอนชื่อ Reading 

Recovery ประสบผลสําเร็จในการ
ชวยเหลือนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง 

- การขาดความตระหนัก  
หนวยเสียง (Phonemic 
Awareness) เปนสาเหตุ
สําคัญ 

- การที่นักเรียนเร่ิมมีปญหา 
การอานทีละเล็กทีละนอย
และสะสมปญหาจนเปน
ภาวะความบกพรองการอาน
ที่รุนแรง เปนสาเหตุให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ในการ
เรียนต่ํา 

 
ค.ศ.2000 -  
ปจจุบัน 

- ใหความสําคัญตอการชวยเหลือในระยะ
แรกเริ่ม 

- การสอนดวยเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมีผล
นอยมากตอความกาวหนาในการอาน 

- รายงานของคณะกรรมการการอาน
แหงชาติ  เสนอวิธีการสอนอานจากการ
วิจัยเชิงวิทยาศาสตร 

- การวิจัยยังคงสนับสนุนวาการ
ขาดความตระหนักหนวย
เสียงเปนสาเหตุของ
ภาวะการอานบกพรอง 

- ใชเทคโนโลยีการสรางภาพ
ดวยเรโซแนนซแมเหล็ก 
(Magnetic Resonance 
Imaging) ในการศึกษาการ
ทํางานของสมอง 

- เริ่มสนใจปจจัยทางดาน   
เศรษฐานะทางสังคม ซ่ึงอาจ
เปนสาเหต ุ
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 3.2  ความหมายของภาวะการอานบกพรอง 
 ป ค.ศ.1969 World Federation of Neurology ไดใหคําจํากัดความดังน้ี 
 ภาวะการอานบกพรองเปนความยากลําบากในการเรียนรูที่จะอาน ถึงแมวาผูน้ันจะ
ไดรับการสอนในชั้นเรียน มีระดับสติปญญาพอเพียง และมีโอกาสที่ดีทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม ภาวะบกพรองนี้เปนมาแตกําเนิด 
 ป ค.ศ.1989 สมาคมภาวะการอานบกพรองแหงประเทศอังกฤษ (British Dyslexia 
Association) กลาววา 
 ภาวะการอานบกพรองเปนภาวะบกพรองของการเรียนรูชนิดหนึ่งที่เปนมาแตกําเนิด โดย
ผูน้ันมีความบกพรองในการอาน การสะกดคําและการเขียน และอาจจะมีความบกพรองในการ
คํานวณรวมดวย ภาวะความบกพรองน้ีมักจะเกิดขึ้นกับภาษาพูดแตมีผลกระทบโดยตรงตอการ
เรียนรูและการใชภาษาเขียน (ตัวอักษร ตัวเลขและโนตดนตรี) 
 ป ค.ศ.1994 คําจํากัดความของสมาชิกคณะกรรมการของสมาคมภาวะการอานบกพรอง
นานาชาติ มีดังน้ี 
 ภาวะการอานบกพรองมีสาเหตุจากความผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งรบกวนตอการรับรู 
และประมวลเขาใจภาษา บุคคลนั้นมีความยากลําบากรุนแรงแตกตางกัน ในดานการเขาใจและการ
พูด รวมถึงการประมวลเขาใจระบบหนวยเสียง การอาน การเขียน การสะกดคํา  การคัดลายมือ 
และอาจรวมถึงการคํานวณภาวะการอานบกพรองไมไดมีสาเหตุจากการขาดแรงจูงใจ ความ
บกพรองของประสาทสัมผัสรับรู การสอนที่ไมเหมาะสม หรือขาดโอกาสทางสังคม แตภาวะการ
อานบกพรองนี้อาจเกิดขึ้นกับสภาพเหลานี้ได ถาไดรับการชวยเหลืออยางทันและเวลาและใชวิธี
ที่เหมาะสม 
 ป ค.ศ.1994 สมาคมภาวะการอานบกพรองนานาชาติ  (International Dyslexia 
Association) ไดใหคําจํากัดความภาวะการอานบกพรอง ดังน้ี 
 ภาวะการอานบกพรองเปนภาวะการอานบกพรองชนิดหนึ่งของภาวะการเรียนรูบกพรอง 
โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของภาษามาแตกําเนิด โดยบุคคลนั้นมีความยากลําบากในการ
อานทําความเขาใจคํา  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความบกพรองในกระบวนการประมวล เขาใจระบบ
เสียง ความบกพรองในดานนี้ไมมีความสัมพันธกับอายุ และความสามารถทางสติ ปญญาและ
ทางวิชาการและไมไดเกิดจากความผิดปกติของพัฒนาการลาชาหรือมีปญหาในการรับรูทางประสาท
สัมผัส  นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมีความลําบากในดานตางๆ ของภาษา โดยเฉพาะ
ปญหาในการเขียนและสะกดคํา  
 ในป 1994 คณะกรรมการวิจัยแหงสมาคมผูมีภาวะการอานบกพรอง ออตัน (Orton 
Dyslexia Society Research Committee) แหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัดความวา 
 ภาวะการอานบกพรองเปนปญหาทางการเรียนรูที่ชัดเจนชนิดหนึ่งเปนความบกพรองทาง
ภาษาที่มีความผิดปกติในการถอดรหัสคํา ซ่ึงเปนผลมาจากความบกพรองในการประมวลระบบ
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หนวยเสียง ความบกพรองในการถอดรหัสคํานั้นไมมีความสัมพันธกับอายุ สติปญญาและ
ความสามารถ ทางวิชาการ และไมมีความสัมพันธกับอายุ สติปญญา และความสามารถทาง
วิชาการและไมไดเปนผลจากความบกพรองในการพัฒนาการหรือความบกพรองของระบบ
ประสาทสัมผัสใดๆ ผูมีภาวะ การอานบกพรองมีความบกพรองทางภาษาในดานตางๆ นอกเหนือ 
จากมีปญหาในการอาน ซ่ึงเปนปญหาที่เดนชัด เชน ปญหาในดานการสะกดคําและการเขียน 
 ป ค.ศ.1997 คณะกรรมการสาธารณสุขของประเทศเนเธอรแลนด (Committee of the 
Health Council of The Netherlands)  ใหคําจํากัดความดังน้ี 
 ภาวะการอานบกพรองเกิดขึ้นเม่ือนักเรียนผูน้ันไมสามารถพัฒนาหรือมีความยาก 
ลําบากในการจําแนกแยกแยะคําไดโดยอัตโนมัติ หรือไมสามารถสะกดคํา 
 ป ค.ศ.2002 ฟรีทธ (Frith) ไดเสนอวา ภาวะการอานบกพรองเกิดกับความบกพรอง
ของการพัฒนาระบบประสาท แตถากลาวถึงปญหาในการอาน (Reading Difficulties)  เปน
ปญหาที่ไมเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาสภาพแวดลอม เชน การดอยคุณภาพในการ
สอน 
 ป ค.ศ.2005 สแปฟฟอรด และโกรเซอร (Spafford and Grosser) ใหคําจํากัดความวา 
ภาวะการอานบกพรองทางการเรียนรูภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุด (อยางนอยเกิดขึ้นถึง 50 
เปอรเซ็นตของประชากรที่มีภาวะการอานบกพรองทางการเรียนรู)  ความบกพรองน้ีเกิดจาก
ความผิดปกติของระบบประสาทและไมเกี่ยวของกับความสามารถทางสติปญญาและวิธีการสอนใน
ชั้นเรียน ความบกพรองที่พบ คือ การอานไมคลอง และมีปญหาในการประมวลระบบเสียงใน
ภาษา  ปญหาอ่ืนๆ ที่อาจพบไดแก ปญหาทางดานวิชาการ ปญหาการคบหาสมาคม และปญหา
อ่ืน (เชน ปญหาสมาธิสั้น และไมอยูน่ิง ซ่ึงพบอยูประมาณ 25 เปอรเซ็นตในผูมีภาวะการอาน
บกพรอง) ผูที่มีภาวะการอานบกพรองจะประสบความสําเร็จในการอานและในการดํารงชีวิต 
ถาไดรับการชวยเหลืออยางถูกวิธีในดาน  การอานและการเขียนและมีเครือขายที่สนับสนุน 
ทางดานสังคมและวิชาการ 
 DSM V  เรียกความบกพรองทางการอานวา Reading Disorder และกลาววาลักษณะ
ที่สําคัญคือ นักเรียนมีปญหาการอานในดานความถูกตอง ความเร็ว และความเขาใจโดยการใช
แบบทดสอบมาตรฐานรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการอานตองต่ํามากเมื่อเทียบกับอายุ ระดับ
สติปญญา และชั้นเรียน ความผิดปกติของการอานตองสรางปญหาใหกับผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน หรือกับการดําเนินชีวิตที่ตองอาศัยทักษะการอาน  ถานักเรียนผูนั้นมีความบกพรองของ
ระบบประสาทสัมผัสรวมดวยแลว  ความบกพรองทางการอานตองมีความรุนแรงมากกวา 
ความบกพรองของระบบประสาทสัมผัสเหลานี้  DSM V ยังกลาววาความผิดปกติของการอาน
อาจเรียกวา Dyslexia และนักเรียนที่มีภาวะนี้อาจมีปญหาตอไปน้ี  เม่ือตองอานออกเสียง เชน 
การอานผิด การอานโดยใชคําอ่ืนแทน การอานขามคํา และมีปญหาในการอานเพื่อความเขาใจ
เม่ือตองอานในใจหรืออานออกเสียง 
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 นอกจากนั้นแลวความบกพรองทางคณิตศาสตร และความบกพรองทางการเรียน มัก
เกิดรวมกับความบกพรองทางการอาน และแทบไมคอยเกิดขึ้นโดยไมพบรวมกับความบกพรอง
ทาง การอาน 
 ความผิดปกติของการอานจะพบในนักเรียนชายประมาณ 60 ถึง 80 เปอรเซ็นต 
เน่ืองจากนักเรียนชายมักจะแสดงปญหาพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนมากกวานักเรียนหญิง แทที่
จริงแลว ปญหานี้พบในอัตราสวนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในจํานวนเทากัน ถาใชการ
วินิจฉัยที่ระมัดระวังและมีเกณฑที่รัดกุม นอกเหนือจากการใชวิธีการวินิจฉัยจากโรงเรียน 
 อัตราความชุกของความผิดปกติของการอานนั้น  มีความไมแนนอนเนื่องจากมีวิธี
การศึกษาหลายวิธีที่ศึกษาภาวะความบกพรองทางการเรียนรูโดยไมแยกความบกพรองทางการ
อานคณิตศาสตรและการเขียน ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราความชุกของความผิดปกติของ
การอานประมาณ 4 เปอรเซ็นตในเด็กวัยเรียน 
 การวินิจฉัยความผิดปกติของการอานจะเริ่มในระดับชั้นประถมศึกษาปที่สองหรือ  
ปที่สามเพราะกอนหนานั้นการสอนอานอยางเปนทางการยังไมไดเริ่มจริงจังในระดับชั้นอนุบาล 
หรือชั้นประถมปที่หนึ่ง และยิ่งถานักเรียนที่มีความผิดปกติของการอานและมีระดับสติปญญา
สูงแลว นักเรียนผูน้ันจะสามารถเรียนในชั้นโดยไมมีปญหาในชวงชั้นแรกๆ ปญหาจะเริ่มพบ
ตอเม่ือนักเรียนชั้นประถมปที่สามหรือปที่สี่ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่นักเรียนที่มีภาวะความ
บกพรองนี้ไดรับการวินิจฉัยและไดรับความชวยเหลือใหเร็วที่สุด 
 สตาโนวิก (Starnovich. 1991) ไดใหคําจัดความดังนี้ ภาวะการอานบกพรองเปน
ความบกพรองเฉพาะดาน คือเปนความบกพรองของความสามารถในการฟงและใชเสียงตางๆ 
เพ่ือแยกแยะคํา และบุคคลนั้นมีความสามารถที่แตกตางระหวางความสามารถในการอานและ
ความสามารถที่แทจริง 
 แฮริสและฮอดจ (Harris;& Hodges. 1981) กลาววา เน่ืองจากภาวะการอานบกพรอง
มีความจํากัดและการตีความหมายที่แตกตางมากมาย ดังน้ันผูเชี่ยวชาญหลายทานพยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะใชคํานี้และใชความบกพรองในการอานอยางรุนแรง (Severe Reading Disability)  
แทน  โดยนักวิจัยทั้งสองทานเสนอความเห็นดังน้ี 
 เน่ืองจากนักวิจัยมีขอสมมติฐานที่แตกตางกันเกี่ยวกับกระบวนการและสาเหตุของปญหา
ในการอาน  ดังน้ันภาวะการอานบกพรองจึงมีความหมายมากมาย  จนเปนเหตุใหนักการศึกษา
มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในคํานี้และคิดวาเปนคําที่สวยหรูสําหรับผูที่มีปญหาในการอาน  
ดังน้ัน ครูควรศึกษาสภาพที่แทจริงของความยากลําบากในการอานและเสนอวิธีในการชวยเหลือที่
เฉพาะเจาะจง  การเรียกนักเรียนวามีภาวะการอานบกพรอง อาจทําใหผูอ่ืนเขาใจและสราง
สมมติฐานผิดๆ เกี่ยวกับนักเรียนผูน้ัน  
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 โดยสรุป ภาวะการอานบกพรองเปนความผิดปกติของการพัฒนาการทางภาษา ซ่ึงมี
ลักษณะที่ชัดเจนคือความบกพรองของการประมวลระบบหนวยเสียง ความผิดปกติน้ีสามารถ
ถายทอดทางพันธุกรรมและจะปรากฏตั้งแตเปนเด็กและปรากฏความผิดปกติน้ันตลอดชีวิต 
ความผิดนี้รวมถึงปญหาการจําการนําหนวยเสียงที่อยูในความจํามาใช และมีปญหาทางภาษา
และการพูด ปญหาที่สําคัญที่พบในนักเรียน คือความยากลําบากในการเรียนรูการอานและการ
สะกดคํา ซ่ึงนําไปสูปญหาในการอานเพื่อความเขาใจและการเขียน 
 
 3.3  ประเภทของภาวะการอานบกพรอง (Dyslexia) 
 คํา dyslexia มาจากภาษากรีกโบราณ โดยสามารถแยกคําที่เปน dys ซ่ึงหมายความ
ยากลําบากความเจ็บปวดหรือความผิดปกติ และ Lexious หมายถึง คําในภาษา เพราะฉะนั้น 
Dyslexia หมายถึง ความยากลําบากอาศัยทักษะในการอาน การเขียนและการสะกดคํา ไมใช
เปนความยากลําบากหรือความบกพรองในการเขาใจคําในภาษาพูด 
 มีผูนําคํา Dyslexia ประกอบหรือขยายคําอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่ออธิบายลักษณะตางๆ 
ของภาวะการอานบกพรอง ตามชุดของคํา Dyslexia ดังตอไปน้ี (Doyle. 2000) 
 

Acquired dyslexia 
Acute dyslexia 
Alexia 
Amnesia visualis vebalis 
Anlfabeta paritalis 
Attentional dyslexia 
Auditory dyslexia 
Bradylexia 
Classical sequential dyslexia 
Congenital dyslexia 
Congenital symbol amblyopia 
Congenital typholexia 
Congenital word blindness 
Constitutional dyslexia 
Deep dyslexia 
Developmental aphasia 
Developmental dyslexia 
Direct dyslexia 

‘L’-type dyslexia 
Mind blindness 
Mixed dyslexia 
Morphemic dyslexia 
Phonological dyslexia 
Phonological processor dyslexia 
Primary reading retardation 
‘P’-type dyslexia 
‘R’-type dyslexia 
Secondary dyslexia 
Semantic processor dyslexia 
Sequential dyslexia 
Specific developmental dyslexia 
Specific dyslexia 
Specific language disability 
Specific learning difficulties 
Specific reading difficulties 
Specific reading disabilities 
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Dyseidetic dyslexia 
Dyslexia 
Dysphonetic dyslexia 
Fimilial dyslexia 
Graphemic processor dyslexia 
Hyperlexia 
Language learning disorder 
Legasthenia 

Specific reading retardation 
Strephosymbolia 
Surface dyslexia 
Traumatic dyslexia 
Visual dyslexia 
Visual processor dyslexia 
World blindness 

 
 จากชุดของคําประกอบ dyslexia มีคําบางคําที่ไมมีคํา dyslexia ปรากฏ แตใชคําอ่ืน 
เชน Specific Learning Disability Language Learning Disorder แทน dyslexia 
 คํา dyslexia เปนคําที่ไมมีความหมายเฉพาะเจาะจง และไมไดบอกถึงความผิดปกติ
ของการอานที่มีความแตกตางกันในแตละบุคคล 
 ดอยลี่ (Doyle. 2000) ไดแบงภาวะการอานบกพรองออกเปน 2 ชนิด  
 1.  ภาวะการอานบกพรองหลังจากมีภาษาแลว (Acquired Dyslexia) 
  ภาวะการอานบกพรองหลังการคลอดบางครั้งเรียกวา alexia หรือ traumatic dyslexia 
เปนภาวะที่สวนใหญเกิดขึ้นในผูใหญและหมายถึงภาวะการสูญเสียความสามารถในการอาน 
หลังจากที่ ไดเรียนรูการอานแลวเกิดขึ้นจากสมองไดรับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ เน้ืองอก 
ความผิดปกติของเสนโลหิตในสมอง การใชยา ความผิดปกติทางจิตเวช หรือความเสื่อมของเซลล
ประสาทอันเนื่องจากผูน้ันมีอายุมากขึ้น 
  ดอยลี่ ไดทําการศึกษาวรรณกรรมที่ตีพิมพตั้งแต ค.ศ.1983 ถึง 1991 และไดพบวา 
ภาวะการอานบกพรองหลังจากการเรียนรูภาษาแลวน้ันมี  6 ชนิดคือ 
  1.1  Surface dyslexics 
   ภาวะการอานบกพรองชนิดนี้ ผูอานจะสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองในหนังสือจาก
การใหผูอ่ืนอานใหฟงเทานั้น แตไมสามารถอานคําที่ปรากฏในหนังสือไว นักเรียนเหลานี้ไมมี
ปญหาในเรื่องของระบบหนวยเสียง เน่ืองจากสามารถอานคําที่ไมมีความหมายได ครูสามารถ
ตรวจสอบปญหาของนักเรียนเหลานี้ ไดเน่ืองจากนักเรียนเหลานี้จะมีปญหาในการอานที่ออก
เสียงเหมือนกัน (Homophones)  เชน sail / sale; where / wear; hole / whole เปนตน และจะ
พยายามอานคําเหลานี้ตามเสียงที่เห็น จึงอาจจะกลายเปนคําที่ไมมีความหมาย เชน อาน broad 
เปน brode  ดังนั้นนักเรียนเหลานี้จึงมีความยากลําบากในการอานคําที่ไมไดเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง 
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   1.2 Deep dyslexics 
    นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองชนิดนี้ ไมสามารถเชื่อมตอสิ่งที่เห็น
ในหนา กระดาษกับเสียงของคํา จึงอานเปนคําที่แตกตางออกไปแตมีความหมายใกลเคียง เช น  
อานคํา city เปน  Liverpool  อาน  rose  เปน  daffodil  นักเรียนเหลานี้สามารถอานคําที่เปน
รูปธรรม (เชน บาน  มา  ตนไม)  ไดถูกตองกวาคําที่เปนนามธรรม (เชน ความรัก ความหวัง 
สันติภาพ)  แตไมสามารถอานคําที่ไมมีความหมาย 
   1.3 Phonological dyslexia 
    นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองชนิดนี้ ไมสามารถวิเคราะหหนวย
เสียงของคําที่อาน และจะเพ่ิม ตัด หรือเปลี่ยนแปลงเสียงที่อยูตําแหนงขางหนาหรือขางหลังของ
คํา เชน อาน  Thinking เปน Think นอกจากนั้นแลว ยังตองอาศัยการอานโดยดูรูปของคําและ
พยามยามเดาคํานั้นโดยใชคําที่รูปลักษณะของคํา  เชน อาน  Weigh เปน  Weight  อาน  Wise  
เปน  Wisdom  หรืออาน  Camp  เปน  Cope 
   1.4 Direct dyslexia 
    Direct dyslexia มีอีกชื่อหน่ึงวา Hyperlexia หมายถึง ภาวะการอาน
บกพรองชนิดที่นักเรียนผูน้ันสามารถอานไดอยางถูกตอง แตไมเขาใจความหมายของคําหรือ
ประโยคที่อาน 
 
 2.  ภาวะการอานบกพรองที่มีมาแตกําเนิด (Developmental Dyslexia) 
  อาจเรียกอีกชื่อหน่ึงวา Congenital dyslexia ซ่ึงเกิดขึ้นในวัยเด็กภาวะการอาน
บกพรองชนิดนี้สามารถแบงเปนประเภทยอยๆ เชน 
  2.1  ภาวะการอานบกพรองจากปญหาทางการมองเห็น (Visual dyslexics) และ
ภาวะการอานบกพรองจากปญหาทางการไดยิน (Auditory dyslexics)  
  2.2  บอรเดอร ไดจําแนกออกเปนสามชนิดยอย คือ dysphonetic dyslexic, 
dyseidetic dyslexic และ mixed dyslexic  
  2.3  ภาวะการอานบกพรองที่เกิดจากความบกพรองในการจัดการและประมวล  
ความหมายของคํา (Semantic Processor Dyslexics) ภาวะการอานบกพรองที่เกิดจากความ
บกพรองในการจัดการและประมวลหนวยเสียงของคํา (Phonological Processor Dyslexics) และ
ภาวะการอานบกพรองที่เกิดจากความบกพรองในการจัดการและประมวลการเห็นตัวอักษร 
(Visual or graphemic processor dyslexics)   
  2.4  ภาวะการอานบกพรองจากความบกพรองหนวยเสียง (Phonological dyslexics)  
และภาวะการอานบกพรองจากความบกพรองของหนวยคํา (Morphemic dyslexics)  
  2.5  ภาวะการอานบกพรองแบบ P และแบบ L ตามการจําแนกของบากเกอร  
(Bakker) ในป 1990  P คือ Perceptual dyslexia และ L คือ Linguistic dyslexia 
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 โก (Gough. 1996) ไดจัดประเภทภาวะการอานบกพรอง โดยเสนอทฤษฎีที่เรียกวา 
Simple View of Reading โดยกลาววาการจัดประเภทของภาวะการอานบกพรอง โดยพิจารณา
จากความสามารถในการรูจักคํา และการฟงเพ่ือความเขาใจ ตามภาพประกอบ 22 
 

การรูจักคํา  (Word Recognition) 
            บกพรอง             ไมบกพรอง 

 
 
 
การฟงเพื่อ 

ไมบกพรอง ภาวะการอานบกพรอง อ่ืนๆ 

ความเขาใจ  
บกพรอง 

 
 

ความบกพรองของภาษา 
และการเรียนรู 

Hyperlexia 

 
ภาพประกอบ 22 แสดงการแบงประเภทของภาวการณอานบกพรองโดยพิจารณาจากความสามารถ 

ในการรูจักคํา และการฟงเพ่ือความเขาใจ 
 
 ที่มา: Loyola  Catts. (1997).  p. 25. 
 
 จากภาพประกอบ 22 โกไดกลาววา กลุมนักเรียนที่ถูกจัดวามีภาวะการอานบกพรอง
มีความบกพรองในการรูจักคํา มีความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจไดดี สวนกลุมนักเรียนที่
มีความบกพรองทางภาษาและการเรียนรูน้ัน มีความบกพรองทั้งการรูจักคําและการฟงเพ่ือความ
เขาใจ นักเรียนที่ถูกจัดเปนกลุม  Hyperlexia  น้ัน ไมมีความบกพรองในการฟงเพ่ือความเขาใจ 
นักเรียนทั้งสามประเภทมีปญหาในการอานจากเหตุผลที่แตกตางกัน กลาวคือ นักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรองนั้นเกิดจากความบกพรองในการถอดรหัสคํา นักเรียนที่เปน Hyperlexia  
มีความบกพรองที่เกิดจากปญหาทางพุทธิปญญาและพัฒนาการทางภาษา และนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางภาษาและการเรียนรูเกิดจากความบกพรองทั้งการรูจักคําและการฟงเพ่ือความ
เขาใจ  
 บอรเดอร (Border. 1973) ไดเสนอการแบงประเภทของนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองเปน 3 ประเภท คือ 
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 1.  Dysphonetic 
  นักเรียนเหลานี้มีปญหาในการเขาใจความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงมี
ความบกพรองในการตระหนักและรับรูระบบเสียง และมีความบกพรองในการใชทักษะในการฟง 
เพราะฉะนั้นนักเรียนเหลานี้อานและสะกดคําไมตรงกับลักษณะสัทอักษร เชน อาจอานคํา block 
เปน book หรือสะกดคํา Scramble เปน  Sleber  เปนตน 
  โกรเซอร; และสแปฟฟอรด (Grosser; & Spafford. 2005) ไดเสนอวิธีพิจารณา 
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองที่เปน  dysphonetic  ดังน้ี 
  - สามารถผสมและแยกเสียงจากคําไมได 
  - ไมสามารถถอดรหัสคําที่ไมเคยพบมากอน  
  - สะกดผิด และไมมีความสัมพันธกับหลักการสะกดของระบบโฟนิกส 
  - มีปญหาในการฟงและเขาใจ 
 2.  Dyscidetic 
  นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในกลุมน้ีมีความบกพรองในการรับรูคําดวย
สายตา ในขณะท่ีไมมีความบกพรองในการประมวลระบบหนวยเสียง เพราะฉะนั้นนักเรียน
เหลานี้    มีปญหาในการสะกดคํายากโดยตองใชระบบโฟนิกสเขาชวย เชน อานคํา  Tale เปน  
Talk  หรือสะกดคํา  Laught เปน Laf  เปนตน 
  โกรเซอร; และสแปฟฟอรด (Grosser; & Spafford. 2005) ไดเสนอวิธีพิจารณา 
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองที่เปน Dyseidetic  ดังน้ี 
  - สามารถผสมและแยกเสียงจากคําได 
  - สามารถถอดรหัสคําที่ไมเคยพบมากอน ตามลักษณะสัทอักษรไดถูกตอง 
  - การสะกดผิดโดยใชหลักการสะกดของระบบโฟนิกส 
  - อานไดถูกตองถาใหอานตัวอักษรที่ขยายใหญขึ้น 
 3.  Alexic หรือ Mixed 
  นักเขียนกลุมน้ีมีภาวะการอานบกพรองที่เกิดจากทั้งความบกพรองจากประเภท 
Dysphonetic และจากประเภท Dyseidetic นักเรียนเหลานี้จึงมีความบกพรองในการประมวล 
ระบบ เสียงหนวยเสียง และความบกพรองในการรับรูคําจากการการมองเห็น 
 โลเวทท (Lovett. 1989)  เสนอการจัดประเภทภาวะการอานบกพรองเปนสองชนิด 
โดยพิจารณาจากความเร็วในการอาน คือ 
 1.  นักเรียนที่มีความบกพรองในการอานที่ถูกตอง  (Accuracy - disabled)  นักเรียน
เหลานี้มีปญหาในการถอดรหัสคํา และตองมีผลการเรียนต่ําอยางนอย 1 ปครึ่ง เม่ือเทียบกับ
สมาชิกในชั้นเรียนเดียวกัน 
 2.  นักเรียนที่มีความบกพรองในความเร็วในการอาน (Rate - disabled) นักเรียน 
เหลานี้มีอัตราการอานชามาก  แตไมมีความบกพรองในการถอดรหัสคํา นักเรียนเหลานี้
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ตองมีความสามารถในการรับรูคําที่ใกลเคียงหรืออาจจะสูงกวาความสามารถของนักเรียนในชั้น
เดียวกัน  แตมีอัตราความเร็วในการอานที่ต่ํากวานักเรียนในชั้นเดียวกันอยางนอย 1 ปครึ่ง 
 ดอยลี่ ไดสรางขอสรุปจากการจําแนกประเภทของภาวะการอานบกพรองดังน้ี 
 1.  ภาวะการอานบกพรองเปนเพียงใชบอกวานักเรียนมีปญหา แตไมไดอธิบาย 
รายละเอียดของความบกพรองนั้น 
 2.  ภาวะการอานบกพรอง แบงไดเปนสองประเภท คือ เปนภาวะที่เกิดจากการเรียนรู 
ภาษาแลว  และเปนภาวะที่เปนมาแตกําเนิด 
 3.  ภาวะการอานบกพรองที่เปนมาแตกําเนิดเปนชนิดที่พบในวัยเด็ก 
 4.  ภาวะการอานบกพรองทั้งสองชนิดมีชื่อมากกวาหนึ่งชื่อ 
 
 จํานวนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 สถานพัฒนาการมนุษยและสุขภาพเด็กแหงชาติ (National Institute of Child Health 
and Human Development, NICHD) แหงประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2002 กลาวไววา มี
นักเรียนในชั้นประถมศึกษา จํานวน 20 เปอรเซ็นต มีภาวะเสี่ยงตอการมีปญหาในการอานและ
จากนักเรียนจํานวนนี้ มีนักเรียนจํานวนประมาณ 5 - 10 เปอรเซ็นตมีภาวะการอานบกพรอง 
 เชวิทซ (Shaywitz. 2003) และผูรวมงานจากมหาวิทยาลัยเยลล ไดศึกษาจํานวนของ
ภาวะการอานบกพรองในประเทศสหรัฐอเมริกาและพบวามีนักเรียนจํานวนถึง 20 เปอรเซ็นต มี
ภาวะการอานบกพรอง และนักเรียนเหลานี้ที่มีจํานวนนอยกวาหนึ่งในสามที่ไดรับการคัดแยก
และไดรับการบริการทางการศึกษาพิเศษ 
 สแปฟฟอรด และโกรเซอร (Spafford & Grosser. 2005) ไดกลาววานักเรียนที่มีภาวะ 
การอานบกพรองเปนนักเรียนจํานวนประมาณครึ่งหน่ึงของประชากรทั้งหมดที่มีปญหายุงยากใน  
การเรียนรู 
 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.2002 ไดกะประมาณวานักเรียน
วานักเรียนจํานวนประมาณ 2.19 ถึง 20 เปอรเซ็นต มีภาวะการอานบกพรองซ่ึงเปนจํานวนมาก
ที่สุดในความบกพรองตางๆ ในปญหาความยุงยากทางการเรียนรู (U.S. Dept of Education. 
2002) หรือมีจํานวนอยางนอย 50 เปอรเซ็นต ของนักเรียนที่มีปญหายุงยากในการเรียนรู 
 จํานวนของภาวะการอานบกพรองในประเทตางๆ เชน  
 - ประเทศเบลเยี่ยม   มีจํานวน 5 เปอรเซ็นต 
 - ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ มีจํานวน 4 เปอรเซ็นต 
 - ฟนแลนด     มีจํานวน 10 เปอรเซ็นต 
 - กรีซ      มีจํานวน 5 เปอรเซ็นต 
 - อิตาลี      มีจํานวน 1.3 - 5.0 เปอรเซ็นต 
 - ญ่ีปุน      มีจํานวน 6 เปอรเซ็นต 
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 - สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  มีจํานวน 2-3 เปอรเซ็นต 
 - นอรเวย     มีจํานวน 3 เปอรเซ็นต 
 - โปแลนด     มีจํานวน 4 เปอรเซ็นต 
 - รัสเซีย     มีจํานวน 10 เปอรเซ็นต 
 - ไนจีเรีย     มีจํานวน 11 เปอรเซ็นต 
 - สิงคโปร     มีจํานวน 3.3 เปอรเซ็นต 
 - สโลวาเกีย     มีจํานวน 1 - 2 เปอรเซ็นต 
 - สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีจํานวน 5 - 8 เปอรเซ็นต 
 
 ในประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาจํานวนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองโดย รุง
ไพรวรรณ (2002) และพบวาจํานวนของนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองเปนจํานวน 6.3 
เปอรเซ็นต และอัตราสวนระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเทากับ 3.4: 1 และมีการคิด
รวมกับภาวะสมาธิสั้นและไมอยูนิ่ง จํานวน 8.7 เปอรเซ็นต โดยไดทําการศึกษาในนักเรียนชั้น 
ประถมปที่ 1 ถึงปที่ 6 ที่โรงเรียนวัดเสมียนนารี 
 เวสทวูด (Westwood. 2001) จํานวนของนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในชวง
ระหวาง 1 - 10 เปอรเซ็นต ของจํานวนประชากรที่อยูในวัยเรียน ในการวิจัยสวนใหญจะอางถึง
จํานวนตัวเลขประชากร 4 เปอรเซ็นต เปนจํานวนตัวเลขที่ปรากฏบอยที่สุดในงานวิจัยเหลานี้ 
เชน จากสมาคมนักจิตวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1994 และจากสมาคมการวิจัยทาง
การแพทยและสุขภาพแหงชาติของประเทศอังกฤษในป ค.ศ.1990 
 
 ปญหาการประมวลหนวยเสียง 
 มีการวิจัยมากมายที่สนับสนุนวานักเรียนที่มีปญหาทางการอานและการเขียนมีปญหา
ของการประมวลหนวยเสียง เชน การศึกษาของ อดัมส (Adams. 1999) แคสซึล (Castle. 1999) 
นักเรียนที่มีปญหาการประมวลหนวยเสียงจะมีปญหาในการถอดรหัสตัวอักษรโดยไมสามารถ
บอกไดวาตัวอักษรใดมีเสียงใด ซ่ึงเปนสาเหตุของความบกพรองในการรูจักคําและภาวะการอาน
บกพรองซึ่งเปนความผิดปกติที่รุนแรงของปญหาในการอานนั้น มีสาเหตุเกือบทั้งหมดจาก
ความบกพรอง การประมวลหนวยเสียง นักเรียนที่มีปญหาในการอานควรไดรับการฝกฝนใน
การเรียนรูการตระหนัก หนวยเสียงในคํา  ซึ่งชวยทําใหการเรียนการอานงายขึ้น  ถานักเรียน
ไมมีความตระหนักและรับรูหนวยเสียง นักเรียนจะไมสามารถบงบอกและแยกแยะเสียงตางๆ 
ในภาษาพูด ซ่ึงเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนโดยวิธีโฟนิกส (Rubin. 2006) 
 การขาดการตระหนักและรับรูหนวยเสียงทําใหนักเรียนไมสามารถถอดรหัสคําได ซ่ึง
นําไปสูความลาชาในการอานและเปนสาเหตุที่นักเรียนไมชอบการอานหรือมีความพยายามนอย
มากที่จะอาน 
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 มุสตาฟา (Moustafa. 2000) และเพอรดเฟตตี; และคณะ (Perfette; et al. 1987) ได
พบวา ทักษะในการประมวลหนวยเสียงและการฝกหัดการอานนั้นมีความสัมพันธกัน ถา
นักเรียนยิ่งไดมีโอกาสฝกฝนการอานมากเพียงใด นักเรียนจะพัฒนาความตระหนักและรับรู
หนวยเสียงเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงชวยใหความสามารถในการถอดรหัสคําไดมากขึ้น 
 แคสซึล (Castle. 1999) กลาววา ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนตัวพยากรณที่วา
นักเรียนจะประสบผลสําเร็จในการอานในระดับที่สูงขึ้น โดยเปนตัวพยากรณที่ดีกวาการวัดระดับ
สติปญญา ควรรูจักคําศัพทหรือการฟงเพ่ือความเขาใจ ชาน; และดัลลี (Chan; & Dully. 2000) 
กลาวในงานวิจัยโดยสรุปวา ความบกพรองในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนทั้งสาเหตุและ
เปนผลของปญหาในการอาน 
 ดังน้ันการฝกความตระหนักและรับรูหนวยเสียงจึงควรเปนสวนสําคัญในการสอน การ
อานการเขียนในระยะเบื้องตนและสามารถนําไปฝกกับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง แมวา
นักเรียนเหลานี้จะมีอายุมากก็ตาม การสอนความตระหนักและการรับรูหนวยเสียงชวยทําให
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู จํานวนประมาณรอยละ 50 สามารถพัฒนาการอานไดโดยใช
ความเร็วตามปกติ (Torgesen. 2000) แตถึงแมวาจะใชวิธีการสอนนี้แกนักเรียนที่มีภาวะการ
อานบกพรองจะมีจํานวนนักเรียนเหลานี้ประมาณ รอยละ 2 - 4 ยังคงมีปญหาในการอาน
ถึงแมวาไดรับการสอนโดยวิธีน้ีอยางเขมขน  ซ่ึงหมายความวาการสอนความตระหนักและรับรู
หนวยเสียงไมอาจเปนวิธีเดียวในการแกปญหาภาวะการอานบกพรองได  
 
 ปญหาการรูจักคํา 
 ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของการอานที่มีประสิทธิภาพคือการรูจักคําไดอยาง 
รวดเร็วและถูกตองในขณะที่นักเรียนกวาดสายตาอานหนังสือ ความเร็วและความถูกตองในการ
รูจักคํามาจากจํานวนคําศัพทที่พอเพียงในความจํา และความสามารถในการรับรูการเรียง
ตัวอักษรเปนรูปรางของคําที่คุนเคย  นิโคลสัน (Nicholson. 1999) กลาววาการที่นักเรียนมี
จํานวนคําศัพทที่จํากัดนั้นเกิดจากการอานที่ไมเพียงพอและไมมีความรูการอานโดยใชวิธีโฟนิกส 
ดังน้ันการชวยเหลือปญหาในประเด็นนี้ คือการเพ่ิมปริมาณคําศัพทที่จําเปนและสามารถอาน
คําศัพทเหลานี้โดยอาศัยบริบทหรือไมตองอาศัยบริบทโดยอัตโนมัติ ทอรกีสัน (Torgeson. 
1987)  กลาววา การที่นักเรียนมีปญหาการรูจักคํานั้น มีสาเหตุมาจากปญหาในการประมวล
หนวยเสียงและมีความรูการอานโดยวิธี โฟนิกสจํากัดซึ่งทําใหการอานชาลงตองอานอักษรทีละ
ตัวและตองอานซ้ําหลายครั้งมากกวานักเรียนที่อานคลอง การวิจัยของ เอร่ี (Ehri. 1992) ได
ยืนยันวานักเรียนที่มีปญหาการอานไมสามารถจําการสะกดคําได แตจะพยายามจําตัวอักษรตน
และตัวอักษรทายคําเหลานั้น  ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพในการรูจักคํา 
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 ปญหาในการประมวลขอความ 
 นักเรียนที่ปญหาในการอานมักจะมีปญหาในการเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน เน่ืองจากวา 
นักเรียนเหลานี้มีปญหาในการรูจักคํากอนที่จะเขาใจเนื้อเร่ืองและไมสามารถใชกลยุทธในการ
แยกแยะประเภทของคําและเขาใจความหมาย 
 ชาน; และดัลลี (Chan; & Dally. 2000) กลาววา นักเรียนที่อานคลองจะอานรูจักคํา
ดวยความเร็วและถูกตอง โดยอาศัยบริบทและโดยไมตองอาศัยบริบท แตนักเรียนที่มีปญหา
ใน    การอานมักจะอานเขาใจคําศัพทโดยอาศัยบริบท การที่ตองใชบริบทในการเดาความหมาย
ของคํา  และการตองใชความพยายามอยางมากในการถอดรหัสคํา ทําใหมีจํานวนคําศัพทจํากัด
ในความจําระยะยาว ซ่ึงเปนสาเหตุใหนักเรียนไมสามารถอุทิศความพยายามและเวลาในการ
เขาใจความหมายของขอความทั้งหมด 
 นอกเหนือจากปญหาดังที่กลาวขางตนแลวน้ัน นักเรียนที่มีปญหาในการอานมัก จะไม
สามารถควบคุมความสามารถในการเขาใจการอานได วอคเคอร (Walker. 2000) นักเรียน  บาง
คนยังไมเขาใจวาสิ่งที่พวกเขาอานนั้นตองมีความหมายและเขาใจได ดังน้ันนักเรียนไมเขาใจในสิ่ง
ที่อาน พวกเขาจึงไมพยายามควบคุมตนเองในการแกไขขอผิดพลาด นักเรียนหลายคนไมสามารถ
อานไดเกินกวาระดับการเขาใจเนื้อเร่ืองและไมสามารถอานเชิงวิเคราะห การอานเขาใจ
ความหมายเชิงนัยและการอานเชิงสรางสรรค นักเรียนเหลานี้ไมสามารถคาดเดา ตั้งคําถาม 
วิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่อานได ความสามารถในการเขาใจขอความในระดับสูงเหลานี้ ตอง
อาศัยสามารถในการรูรูจักคํา ความสามารถในการถอดรหัสคํา เพ่ือชวยใหการเขาใจในระดับสูง
สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ 
 นอกจากนั้นแลว นักเรียนที่มีปญหาในการอานไมมีทักษะในการใชกลยุทธในการ
เขาใจความหมายของคํา เชน ไมสามารถวางแผนที่จะหาความหมายหลัก รายละเอียดตางๆ 
และหาขอสรุป ไมสามารถคิดอยางรอบคอบและลึกซึ้งในสิ่งที่อาน ซ่ึงเปนสาเหตุที่นักเรียนไมสามารถ
อานเกินกวาระดับการเขาใจเนื้อเรื่องได 
 
 3.4  ความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง (Phonological Awareness) 
  ความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง คือความสามารถในการตระหนักและรับรู
โครงสรางของหนวยเสียง (Phonological Structure) ในภาษาพูด (Gillon. 2004) มารเชลล 
(Marcel. 1980) เปนนักจิตวิทยาคนแรกที่กลาววาความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียงนี้มี
ความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการสะกดคําและนักเรียนที่มีความบกพรองในการสะกด
คําจะไดรับคะแนนต่ําในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง มีงานวิจัย
มากมายที่ศึกษาในภาษาที่ใชตัวอักษร โดยแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความตระหนัก
และรับรูระบบหนวยเสียงและความสามารถในการอานและเขียน และยังกลาววาความตระหนัก
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และรับรูระบบหนวยเสียงเปนตัวบงชี้ที่ ดีที่สุดถึงความสามารถในการอาน (Liberman, 
Shankweiler; & Liberman)  
 ความเขาใจเรื่องความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียงนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ระบบเสียงหรือสรศาสตร (Phonology)  การศึกษาระบบเสียงเปนการศึกษาแขนงหนึ่งในวิชา
ภาษาศาสตรที่มุงเนนในการศึกษาเพื่อเขาใจระบบเสียงหรือแบบแผนของเสียงในภาษาใดภาษา
หน่ึง การศึกษาระบบเสียงยังมีความสัมพันธความสามารถในการอานและเขียนในวัยเด็ก  
เน่ืองจากการที่เด็กมีความสามารถในการตระหนักถึงโครงสรางของหนวยเสียงในเสียงพูด ชวย
ใหเด็กสามารถสรางความเชื่อมตอระหวางตัวอักษรและเสียงพูด  ความสามารถในการตระหนัก 
ถึงโครงสรางของหนวยเสียง ชวยใหเด็กสามารถตัดสินใจวาคําที่ไดยินเปนสวนหนึ่งในภาษาแม
หรือไม และชวยใหเด็กสามารถแกไขการพูดของตนเองถาออกเสียงผิด (Yavas. 1998) 
 ทฤษฎีระบบเสียงในปจจุบันเนนโครงสรางระดับขั้นของเสียง โดยที่ในแตละระดับ     
ชั้นประกอบดวยหนวยยอยของโครงสรางเสียง (Bradley. 2002) ดังภาพประกอบ 23 ของคํา  
basket 
 

ระดับคํา               basket 
 
 
ระดับพยางค       bas        ket 
 
     
ระดับเสียงตนและเสียงสัมผัสทายคํา b  as          K       et 
           เสียงตน       เสียงทาย        เสียงตน   เสียงทาย 
 
 

ระดับโครงสราง        พยัญชนะ สระ      พยัญชนะ   พยัญชนะ  สระ     พยัญชนะ 
 

 
ระดับหนวยเสียง           / b /   (ตัวอยางในการวิเคราะห) 
      - พยัญชนะ 
      - เสียงระเบิด 
      - เสียงโฆษะ 
      - ใชริมฝปากบนและลางเปนกฎเกณฑ 
 

ภาพประกอบ  23  แสดงโครงสรางของหนวยเสียงของคํา basket 
 

 ที่มา:  Gail  Gillon.  (2004).  P.4. 
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 ภาพประกอบ 23 แสดงโครงสรางของหนวยเสียงของคํา basket โดยสามารถแยก
พยางคออกเปนสองพยางคตามการเนนของพยางค  โดยพยางคแรกไดรับการเนนมากคือ bas 
และพยางคที่สองไมไดรับการเนนคือ Ket และในแตละพยางคสามารถแบงออกเปนเสียงตัน และ
เสียงทาย ในระดับเสียงตนคือ /b/ เปนตัวอยางในการวิเคราะหหนวยเสียงซึ่งมีคุณลักษณะ ทาง
หนวยเสียง คือเปนเสียงพยัญชนะ เสียงระเบิด  เสียงโฆษะ และใชริมฝปากบนและสวนลาง เปน
ฐานกรณในการเปลงเสียง เพราะฉะนั้นกิจกรรมในการประเมินหรือสอนความตระหนักและรับรู
หนวยเสียง ควรเปนไปตามการวิเคราะหตามระดับโครงสรางของหนวยเสียง 
 
 การจําแนกระดับของความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง 
    เน่ืองจากการวิเคราะหคํา สามารถแบงออกเปนระดับพยางค ระดับเสียงตนและเสียง
สัมผัสทายคําและระดับหนวยเสียง เชนเดียวกับความตระหนักและรับรูหนวยเสียงสามารถ
วิเคราะหในระดับของการตระหนักและรับรูพยางค  การตระหนักและรับรูเสียงสัมผัสทายคําและ
การตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 
 การตระหนักและรับรูพยางค  (Syllable Awareness) 
 ในระดับน้ีเด็กจะตองตระหนักและรับรูวาคําสามารถถูกแบงออกเปนพยางคได เชน 
คํา “ประเทศ” สามารถแบงออกเปนพยางค 2 พยางคคือ ประ - เทศ ในภาษาอังกฤษนั้นมีการ
ใหหลักเกณฑในการแบงพยางค ดังน้ี  
 1.  ในพยางคหน่ึงพยางคตองมีสระอยางนอยหนึ่งตัว 
 2.  ในภาษาอังกฤษนั้น การแบงพยางคใหพิจารณาการเนนเสียงโดยพยายามรวม
พยัญชนะใหมากที่สุดที่เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในตําแหนงหนาพยางคที่ไวรับการเนนเสียง เชน 
คํา  Patrol จะถูกแยงออกเปน  pa - trol  ไมใช  pat - rol  
 3.  ในภาษาอังกฤษนั้น  การแบงพยางคจะตองพิจารณาวาการเกิดพยัญชนะรวมกัน 
เปนไปไดหรือไม  เชน คํา only สามารถแบงพยางคออกเปน on - ly แตไมสามารถแบงเปน onl 
- y หรือ  o - nly เปนตน 
 กิจกรรมสําหรบัการประเมินการตระหนักและรับรูพยางค เชน 
 1.  ความสามารถในการแยกพยางค เชน ครูอาจจะนักเรียนวามีจํานวนพยางคที่
พยางคในคํา “ละคร” 
 2.  การเติมพยางคใหสมบูรณ  เชน ครูอาจบอกนักเรียนใหดูรูปกระตาย และบอกวา 
ครูจะพูดพยางคแรกของคํา และใหนักเรียนบอกพยางคสวนหลัง 
 3.  ความสามารถในการบอกสวนที่เหมือนกันของพยางคจากคําสองคํา  เชน  ครูอาจ
ถามวาคํามะยม และคํามะมวง มีพยางคใดที่มีเสียงเหมือนกัน 
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 4.  การตัดเสียงพยางคออก เชน ครูอาจใหนักเรียนพูดคําดอกไม จากนั้นใหนักเรียนพูด
คํานี้อีกครั้ง โดยตัดพยางคหนาออก 
  
 การตระหนักและรับรูเสียงตนและเสียงสัมผัสทายคํา  
 (Onset - Rime Awareness) 
 ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาคํา และพยางคสามารถถูกแยกออกไดเปนเสียงตนและ
เสียงสัมผัสทายคําซึ่งอยูในระดับภายในพยางค เรียกวาการตระหนักและรับรูเสียงตนและเสียง
สัมผัสทายคํา (Goswani. 1991) ตัวอยางเชน คําวา  Sit มีเสียง  s เปนเสียงตนของพยางคและ 
it  เปนเสียงสัมผัสทายคํา กิจกรรมสําหรับการประเมินการตระหนักและรับรูเสียงตนและเสียง
สัมผัสทายคํา เชน  
 1.  ความสามารถรับรูการสัมผัสคํา เชน ครูอาจถามวา คํา “ใจ” และ “ไป” เปนคําที่มี
เสียงสัมผัสหรือไม 
 2.  ความสามารถรูวาเสียงใดไมสัมผัส เชน ครูอาจถามวาคําใดตอไปน้ีไมใชเสียง
สัมผัสประเภทเดียวกัน เชน กิน  ปา บิน 
 3.  ครูสามารถในการสรางคําใหมที่มีเสียงสัมผัสเดียวกัน เชน ครูอาจบอกใหนักเรียนให
หาคําที่มีเสียงสัมผัสเดียวกับคํา มา (Torgesen. 1987) 
 
 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง  (Phonemic Awareness) 
 เปนความสามารถในการวิเคราะหคําเปนระดับหนวยเสียงแตละเสียง หนวยเสียง 
(Phoneme)  คือ หนวยเสียงที่เล็กที่สุดที่เปลี่ยนความหมายของคํา เชน คํา ปา มีหนวยเสียง
สองหนวยคือ  /p/  และ  /a/  ถาเปลี่ยนหนวยเสียงใดหนวยเสียงความหมายจะเปลี่ยน เชน ถา
เปลี่ยนหนวยเสียง  /p/ เปน /m/  คํานั้นจะไดยินจาก ปา เปลี่ยนเปน  มา 
 หนวยเสียงเปนสิ่งนามธรรม เม่ือผูฟงไดยินคําในภาษาพูด ผูฟงจะไมไดยินหนวย
เสียงแตละหนวยเสียงแยกจากกันแตหนวยเสียงนั้นจะกลมกลืนผสมผสานเขาดวยกันภายใน
พยางคน้ันๆ เพราะฉะนั้นผูฟงจะตองเรียนรูการรับรูหนวยเสียงในภาษาพูด (Liberman, Cooper; 
& Shankweiler. 1967) ในภาษาอังกฤษมีหนวยเสียงทั้งหมด 41 หนวยเสียง โดยแบงเปนหนวย
เสียงพยัญชนะ มีจํานวน  25 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระมีจํานวน 16 หนวยเสียง  
 กิจกรรมสําหรับการประเมินการตระหนักและรับรูหนวยเสียง ไดแก 
 1.  ความสามารถในการแยกหนวยเสียง (Phoneme Isolation)  นักเรียนตองรูจักนํา
เสียงแตละเสียงในคํา เชน เสียงแรกของคําปาก คือ /p/  
 2.  ความสามารถในการบอกเอกลักษณของหนวยเสียง (Phoneme Identity) นักเรียน
ตองรูจักเสียงที่เหมือนกัน แมวาเกิดในคําที่ตางกัน เชน เสียง /p/ ต่ําเกิดในตําแหนงตนคําเปน
เสียงที่เหมือนกันในคํา ปา  ปอด  เปา 
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 3.  ความสามารถในการจัดประเภทของหนวยเสียง  (Phoneme Categorization)
นักเรียนตองรูจักแยกเสียงที่ไมใชอยูในกลุมเสียงเดียวกัน เชน ในชุดคํา บาน  บอ และสีน้ัน  คํา
สีไมอยูในกลุมเดียวกัน  เน่ืองจากเปนคําที่มีเสียงตนคือ  /s/  ไมใชเริ่มตนดวยเสียง /b/ 
 4.  ความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามารวมกัน (Phoneme blending) นักเรียน
ตองสามารถนําชุดของหนวยเสียงเขาประกอบเปนคํา เชน เสียง  /w/  /a/  /d/ รวมเปนคํา  วาด 
 5.  ความสามารถในการแบงคําออกเปนหนวยเสียง (Phoneme Segmentation)
นักเรียนตองสามารถแยกหนวยเสียงตางๆ ออกจากกันในคําใดๆ เชน คํา พาด ประกอบดวย
เสียง  /p/  /a/  /d/ 
 6.  ความสามารถในการลดหนวยเสียง (Phoneme Deletion)  นักเรียนตองรูจักคํา
ใหมที่เกิดขึ้นเม่ือตัดหนวยเสียงใดหนวยเสียงหน่ึงออกจากคํา เชน คํา กวาด เม่ือตัดเสียงหนา 
/k/ เปลี่ยนเปนคํา วาด 
 7.  ความสามารถในการเพิ่มหนวยเสียง   (Phoneme addition)  นักเรียนตอง
สามารถสรางคําใหมเม่ือเพ่ิมหนวยเสียงใหม เขาไปในคําใดๆ เชน คํา แห เพ่ือเติมเสียง /k/ ที่
ทายคํา เปลี่ยนเปน แหก 
 8.  ความสามารถในการแทนหนวยเสียง  (Phoneme Substitution) นักเรียนตอง
สามารถเปลี่ยนหนวยเสียงใหมเขามาแทนหนวยเสียงเดิมเพ่ือสรางคําใหม เชน คํา ปอด เม่ือใช
หนวยเสียง /l/ แทนเสียงตน  เปลี่ยนคําเปน  ลาด 
 
 ระดับความยากงายของกิจกรรมความสามารถตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 ความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามารวมกัน และความสามารถในการแบงคํา
ออก เปนเสียงยอย เปนความสามารถสําคัญและยากกวาความสามารถอื่นๆ เน่ืองจาก
ความสามารถเหลานี้ เกี่ยวของโดยตรงกับความสามารถในการออกเสียงคํา สําหรับ
ความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามารวมกันน้ัน นักเรียนจําเปนตองทําชุดของเสียง ประกอบ
กันเขาเปนคําโดยใชอัตราความเร็วในการออกเสียงคําในระดับปกติ สวนความสามารถในการ
แบงตัวออกเปนหนวยเสียงยอยน้ัน  นักเรียนจะสามารถออกเสียงของแตละหนวยเสียงไดงาย  ถา
ออกเสียงโดยไมมีการหยุดชะงัก เชน ออกเสียงคํา มมมากกก และนักเรียนจะออกเสียงของแต
ละหนวยเสียงไดยาก  ถาตองออกเสียงของหนวยเสียงแตละเสียง โดยมีการหยุดการออกเสียง
สําหรับแตละหนวยเสียง เชน  ม - า - ก  (Curnine; & Jungjohann. 2006) 
 สตาล; และเมอเรย (Stahl; & Murray. 1994) ยังพบวา เด็กอายุ 5 - 7 ป สามารถทํา
กิจกรรมความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามารวมกัน ความสามารถในการลดหนวยเสียง  
และความสามารถในการแบงคําออกมาเปนหนวยเสียงยอย  ซ่ึงความสามารถในประการหลังน้ี 
เปนความสามารถที่แยกที่สุดสําหรับเด็กในวัย 5 - 7 ป 
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 การวิจัยที่เก่ียวของกับความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง และความ 
 ตระหนักและรับรูหนวยเสียง (Phonological and Phonemic Awareness) 
 มีงานวิจัยมากมายในชวงป 1980 และ 1990 ที่แสดงอยางชัดเจนวานักเรียน ซ่ึงศึกษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง และมีความตระหนัก และ
รับรูหนวยเสียงจะมีผลสัมฤทธิ์ในการอานสูงกวานักเรียนที่ไมมีความสามารถเหลานี้ (Smith. 
1995) 
 คณะกรรมการการอานแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาไดศึกษาเกี่ยวกับความ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียงและกลาววาความสามารถนี้สามารถสอนโดยตรงใหกับนักเรียนที่ขาด
ทักษะเหลานี้   เ ม่ือนักเรียนเหลานี้อยู ในระดับชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมศึกษาปที่  1 
คณะกรรมการการอานแหงชาติไดสรุปถึงการสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ โดย 
 1.  สวนตัวอักษรพรอมกับที่สอนนักเรียนใหรูจักเรื่องของหนวยเสียง 
 2.  สวนหนวยเสียงเดียวหรือไมมากกวาสองหนวยเสียง เพ่ือไมใหนักเรียนเกิด 
ความสับสน 
 3.  สอนทักษะความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามารายงานและทักษะความสามารถ
ในการแบงคําออกเปนหนวยเสียงยอย 
 4.  สอนนักเรียนใหเห็นชัดแจงวาทักษะความตระหนักและรับรูหนวยเสียง สามารถ
นําไป ใชในกิจกรรมการอานและเขียนไดอยางไร 
 5.  การสอนทักษะนี้ ตองไมใชเวลามากไปกวา 20 ชั่วโมงจากชั่วโมงสอนในปการศึกษา
ในหนึ่งป 
 6.  สามารถชวยใหนักเรียนสามารถมีพัฒนาการอานที่ดีขึ้น รวมถึงนักเรียนที่มีพัฒนา  
การอานที่ปกติ นักเรียนที่มีความเสี่ยงตอการมีปญหาในการอาน นักเรียนในระดับปฐมวัยระดับ 
ประถมปที่ 1 ถึงปที่ 6 ที่มีปญหาในการอานและนักเรียนที่อยูในสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกันในทุกระดับ 
 7.  มีประสิทธิภาพมากตอเม่ือสอนเปนกลุมเล็กมากกวาที่จะสอนนักเรียนเพียงคน
เดียวหรือสอนนักเรียนทั้งชั้น 
 8.  ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูการอานและการสะกด (National Institute of Child  
Health and Human Devleopment. 2000) 
 โดยสรุป ความตระหนักและรับรูระบบหนวยเสียง คือ ความสามารถในการตระหนักและ
รับรูพยางค การตระหนักและรับรูเสียงตน และสัมผัสทายคํา ความตระหนักและรับรู   หนวย
เสียงนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการสะกดคําและการอานคํา 
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 3.5  ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง (PHONEMIC AWARENESS) 
 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง คือความเขาใจหรือการตระหนักวาพยางคและคํา
ใดๆ น้ันสามารถแยกออกเปนหนวยเสียงเล็กๆ และหนวยเสียงเหลานี้สามารถนําเขามารวมกัน
เปนคําที่มีความหมาย (Dickinson; & Neuman. 2006)  นักเรียนเรียนรูความสามารถนี้ ไดโดย
เริ่มตั้งแตเขาเรียนในชั้นอนุบาล โดยสามารถสังเกต คิด และจัดการหนวยเสียงในคําตัวอยางเชน 
 1. นักเรียนสามารถแยกเสียงและออกเสียงแรกของคําไดถูกตอง   เม่ือเรียนในชั้น
อนุบาลตอนตน 
 2. นักเรียนสามารถรวมหนวยเสียงเขาเปนคําเม่ืออยูในระดับอนุบาลตอนปลาย 
 3. นักเรียนสามารถรวมหนวยเสียงควบกล้ําในตําแหนงทายคําหรือในตําแหนง 
ตนคําได เชน  c - l - a - p หรือ  f - a - s - t เม่ือเรียนในชั้นประถมศึกษา 
 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงมีความสําคัญตอการพัฒนาการอาน เน่ืองมาจากความ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียง สรางความสามารถในการถอดรหัสหนวยเสียง (Phonemic 
Discovery)  ซ่ึงเปนความสามารถในการเขาใจความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร และมี
ความสามารถในการนําเสียงเหลานี้เขามารวมกัน ซ่ึงตรงกันขามกับความสามารถในการสะกดคํา 
ซ่ึงเปนความสามารถในการรับรูถึงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรและเปนความสามารถ
ในการบอกถึงการเรียง ลําดับของเสียงในคํา   
 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนปจจัยใหนักเรียนมีความสามารถในการถอดรหัส
เสียงและนําไปสูความสามารถในการสะกดคํา  เน่ืองจากนักเรียนตองมีความตระหนัก 
คําประกอบดวยเสียงตางๆ ที่ใชตัวอักษรแทนเสียงเหลานั้นได ดังน้ันถานักเรียนไมมีความ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียง  นักเรียนจะไมสามารถเรียนเสียงของตัวอักษรและไมเขาใจคําที่
จะตองอานพบ 
 ความสามารถในทักษะการถอดรหัสหนวยเสียงไดอยางถูกตองและคลองแคลวน้ันเปน
สิ่งสําคัญ  เน่ืองจากการเรียนรูการอานนั้นนักเรียนตองพบกับคําที่ไมคุนเคยมากมายในหนังสือ
เรียนหรือตําราอ่ืนๆ คําใหมๆ เหลานี้อาจจะเปนที่คุนเคยในภาษาพูดของนักเรียน แตนักเรียน
อาจจะไมคุนเคยกับตัวอักษรและวิธีการสะกดคําเหลานี้ ดังน้ันนักเรียนตองเรียนรู จัก
ความสัมพันธที่เปนระบบระหวางเสียงในภาษาพูดและตัวอักษรในหนังสือ  ถานักเรียนขาด
ความสามารถดังกลาว นักเรียนเหลานี้จะไมสามารถอานไดถูกตอง  
 จากเหตุผลดังกลาวซึ่งแสดงใหเห็นวาความตระหนัก และรับรูหนวยเสียงในชวงวัย
เด็กตอนตนนั้น เปนปจจัยหลักในพัฒนาการอาน และจากการสรุปการวิเคราะหเชิงอภิมาณ
เกี่ยวกับความสําคัญของความตระหนักและรับรูหนวยเสียงจากการศึกษาของคณะกรรมการการ
อานแหงชาติ (National Reading Panel) แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (National Reading Panel. 
2000) ผลการศึกษาเหลานี้ไดสนับสนุนทฤษฎีของความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางความ
ตระหนัก  และรับรู หนวยเสียงและการอานโดยแสดงใหเห็นวาการฝกสอนนักเรียนใหมี
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ความสามารถในความตระหนักและรับรูหนวยเสียง สามารถเพิ่มความสามารถในการอาน มี
การศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นถึงผลของการฝกสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและ
ความสามารถในการอาน เชน การศึกษาของกิลลอน (Gillon. 2004) ไดรายงานการศึกษาของ
เขา โดยติดตามผลเปนเวลา 11 เดือน กับนักเรียนที่มีความบกพรองทางภาษาและไดรับการ
ฝกสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนเวลา 20 ชั่วโมง ผลของการฝกสอนไดชวยให
นักเรียนเหลานี้ทําคะแนนสูงขึ้น ในการอานคําที่คุนเคยและคําที่ไมคุนเคย  
   
 ความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
 หนวยเสียงเปนองคประกอบที่เล็กที่สุดของคําในภาษาพูด ในขณะเดียวกันตัวอักษร
เปนหนวยที่เล็กที่สุดในภาษาเขียน ในภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนตองเรียนรูตัวอักษรตัวใหญ 
จํานวน 26 ตัว และตัวอักษรตัวเล็ก จํานวน 26 ตัว และยังตองเรียนรูความสัมพันธระหวางชื่อ
ของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรเหลานั้น  ตัวอักษรเหลานี้ยังรูปรางที่แตกตางกัน 40 รูปแบบ
โดยตัวอักษรบางตัวมีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดสับสนใหแกนักเรียน เชน กลุมของ
ตัวอักษรเหลานี้ 
 
  b - d,   p - q - q,  h - n - r,  m - w,   u - v - y, 
   
  s - z,  i - j,   L - I - I – i  
 
 นักเรียนเริ่มเรียนรูตัวอักษรตัวใหญกอนเรียนรูตัวอักษรตัวเล็ก อาจจะเนื่องจากวา
รูปรางของตัวอักษรตัวใหญ  สรางความสับสนนอยกวาตัวอักษรตัวเล็ก  (Worder; & Boettcher. 
1990) 
 หนาที่ของตัวอักษร เรียกวา Grapheme ทําหนาที่แทนเสียงอยางเปนระบบในการ
สะกดคํา นักเรียนตองเรียนรูชื่อของตัวอักษรเพื่อประโยชนในการสรางความสัมพันธระหวางเสียง
และตัวอักษร เน่ืองจากชื่อของตัวอักษรสวนใหญมีเสียงที่อยูตนคําเหมือนกับหนวยเสียงที่  
นักเรียนตองเรียนรู เชน ตัวอักษร t  เม่ือเรียกชื่อตัวอักษรวา tee  จะมีเสียง  /t/ อยู และ
ตัวอักษร  F  เม่ือเรียกชื่อตัวอักษรวา eff  จะมีเสียง /f/ อยู  ยกเวนตัวอักษร  W ที่ไมมีเสียงที่
เหมือนชื่อตัวอักษร  นักเรียนเรียนรูหนวยเสียงที่เกิดขึ้นในตําแหนงตนของชื่อตัวอักษรงายกวา
หนวยเสียงที่เกิดขึ้นในตําแหนงทายของชื่อตัวอักษร  
 ในภาษาอังกฤษนั้นมีอักษรบางตัวที่ไมมีความสัมพันธระหวางชื่อเรียกของตัวอักษรและ
หนวยเสียงของอักษรนั้น เชน สําหรับพยัญชนะตัวเดียว 
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  อักษร Y  และหนวยเสียง   /Y/ ในคํา  yes 
  อักษร W  และหนวยเสียง   /w/ ในคํา  we 
  อักษร H  และหนวยเสียง   /h/ ในคํา  he 
  อักษร C  และหนวยเสียง   /k/ ในคํา  cat 
  อักษร G  และหนวยเสียง   /g/ ในคํา  go  
 
 สําหรับพยัญชนะผสมสองตัวและสระผสมเสียงยาว ไดแก  SH, CH,  TH,  AI,  AY,  
EE,  EA,  IE,  OA 
 ในภาษาสเปนนั้น ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงนั้นมีความคงที่ในคําตางๆ กัน 
แตในภาษาอังกฤษนั้นความสัมพันธเหลานี้มีความแตกตางมากกวา คือตัวอักษรหนึ่งตัวสามารถ
แทนไดมากกวาหนึ่งหนวยเสียง ตัวอยางเชน ตัวอักษร C สามารถแทนเสียง  /s/ หรือ /k/  
ตัวอักษร  Y  แทนเสียง  /y/ ในคํา  yes  แทนเสียง  /i/  ในคํา baby  หรือแทนเสียง /ay/ ในคํา  
my 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระและรูปสระในภาษาอังกฤษมีความไมแนนอนเชนเดียว 
กับในภาษาอังกฤษมีเสียงสระทั้งหมดที่ตางกัน 15 เสียง สระบางตัวมีเสียงเพียงเสียงเดียว แต
สามารถสะกดไดหลายแบบ เชน เสียงสระ  /u/ สามารถเขียนไดในรูปของคําตางๆ เชน suit  
และ move ในขณะเดียวกันสระที่มีรูปเดียว  แตอาจอานออกเสียงไดหลายเสียง เชน คํา go  
และ got  ดังน้ันนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษจึงจําเปนตองเรียนความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษรทั้งแบบที่เปนปกติและไมเปนปกติ 
 มีการศึกษามากมายที่พบวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับชั้นอนุบาลและมีความสามารถ
ในการแยกเสียงและมีความสามารถในการบอกชื่อหรือเสียงของตัวอักษรไดน้ัน นักเรียนเหลานั้น
มีความกาวหนาในการอานในชวง 2 ปแรก ในโรงเรียนมากกวานักเรียนที่ไมมีความสามารถนี้  
และนักเรียนที่ไดรับการสอนใหมีความสามารถเหลานี้เม่ือเริ่มเรียนรูการอานมีความสามารถใน
การอานมากกว านักเรียนที่ไมไดรับการสอน (Ehri. 1992) 
 ปญหาของการเรียนรูความตระหนักและรับรูหนวยเสียง คือเสียงของหนวยเสียง
เดียวกันอาจจะมีความแตกตางระหวางผูพูด  และในภาษาพูดนั้นหนวยเสียงจะไมไดถูกแยก
ออกใหไดยินอยางเดนชัด  ทั้งน้ีเน่ืองจากในการพูดนั้นผูพูดจะพูดรวบเสียงตางๆ เขาดวยกันใน
หน่ึงพยางค เชน ในคํา cat  ผูพูดไมพูดหนวยเสียงที่ละหนวยดังเชน /k/  /a/  /t/  ในเวลาพูด  
แทที่จริงในการพูดนั้น  เสียงพยัญชนะตนจะกลมกลืนเขากับเสียงสระในตําแหนงกลางและเสียง
สระ ในตําแหนงกลางกลมกลืนเขากับเสียงตําแหนงทายและเสียงสระ จะไดรับอิทธิพลจากกลุม
พยัญชนะเสียงนาสิก เชน  and  went  และ gym  เปนตน  ดังน้ันนักเรียนอาจมีความ ลําบาก
ในการสะกดแยกเสียงหรืออานออกเสียง เชน คํา  went  นักเรียนอาจสะกดหรืออานเปน  w - e 
- t  
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 ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนพ้ืนฐานสําคัญกอนที่จะเรียนรูระบบโฟนิกส  
การสะกดคํา และการรูจักคํา และนําไปสูการสะกดและการอาน ถานักเรียนขาดความตระหนัก
และรับรูเสียง การสอนระบบโฟนิกสจะประสบความลมเหลว เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถสราง
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงได  ถานักเรียนไมสามารถแยกความแตกตางของหนวย 
เสียงในคําพูด 
 
 แนวทางในการสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 เบนเดอร (Bender. 1987) ไดเสนอแนวทางในการสอนความตระหนักและรับรูเสียง
โดยการสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ในการสอนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองโดยเสนอแนวทาง
ดังน้ี 
 1.  คํานึงถึงลําดับขั้นของทักษะความตระหนักและรับรูหนวยเสียง   ครูตองคํานึงถึง 
ปญหาการอานของนักเรียนและรูจักลําดับขั้นทักษะตางๆ นักเรียนบางคนสามารถรูจักความ
แตกตางของหนวยเสียง แตไมสามารถนําเสียงตางๆ เขามารวมกันเปนคํา ในขณะที่นักเรียน
บางคนสามารถรวมเสียงตางๆ เขาดวยกัน แตไมสามารถแยกเสียงออกจากคําได  ซ่ึงทักษะ
เหลานี้มีความสําคัญตอการพัฒนาการอาน ดังนั้นครูจึงจําเปนตองรูวานักเรียนมีปญหาทักษะ
ใดบาง และการจัดการสอนใหเหมาะสมใหแกแตละบุคคล 
 2.  เลือกเพียงทักษะเดียวหรือทักษะสองหรือสามทักษะเทานั้นในการสอน ครูควรเลือก
ทักษะไมเกินสามทักษะในการสอนนักเรียน โดยหลังจากสอนทักษะเหลานี้แลว ทักษะดานอ่ืน
อาจจะมีการพัฒนาดีขึ้น  ครูควรสรางกิจกรรมที่สนุกสนานและเปนการสอนใหนักเรียนรูสึกเปน
การเลนมากกวาเปนการฝก 
 3.  สอนทักษะในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนทักษะเฉพาะ  นักเรียนที่มีภาวะ 
การอานบกพรองอานตองการฝกทักษะในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงเพียงทักษะเดียว
เทานั้น  แตนักเรียนคนอื่นอาจตองการฝกพรอมไปกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส ครูควรตระหนัก
นักเรียนบางคนไมประสบผลสําเร็จในการอานเน่ืองจากวาครูสอนโดยใชวิธีโฟนิกสทันที โดยไม
เตรียมนักเรียนใหพรอมในดานความสามารถในความตระหนักและรับรูหนวยเสียงกอน 
 4.  สอนเฉพาะหนวยเสียง บางครั้งในชั่วโมงการสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียง  
ครูอาจสอนชื่อของตัวอักษรแทนที่จะสอนหนวยเสียงนั้น ดังนั้นครูควรเขียนหนวยเสียงอยู
ระหวางเสนเอียงสองเสียงในกิจกรรมแผนการสอน เชน  /H/  /A/  /T/  เพ่ือเปนการเตือนครูให
ตองสอนระดับหนวยเสียงเทานั้น 
 5.  ควรสอนใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น  การวิจัยสวนใหญความตระหนักและรับรูหนวย
เสียงในนักเรียนระดับกอนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่สอง   แตไมไดทําการศึกษาใน
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองตั้งแตปที่สามขึ้นไป  มีการวิจัยมากมายที่ชี้ใหเห็นภาวะ การ
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อานบกพรองยังปรากฏอยูในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังน้ัน การสอนความตระหนักและ
รับรูหนวยเสียงจึงควรนําไปฝกสอนกับกลุมนักเรียนเหลานี้ 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของความสามารถในการอาน เน่ืองจากเปนความสามารถในการตระหนักวาพยางค
และคําใดๆ นั้น สามารถแยกออกเปนหนวยเสียงเล็กๆ และการสอนอานในปจจุบันไดพยายาม
รวม ความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงเปนองคประกอบหนึ่งในหลักสูตรการสอน
อานและถึงแมวามีนักเรียนจํานวนมาก ยังตองใชวิธีการสอนอยางเปนระบบ แตยังมีนักเรียน
จํานวนมากที่มีความสามารถนี้โดยเรียนรูจากการเลนกับตัวอักษรและคําสัมผัสตางๆ โดยไม
จําเปนตองไดรับการสอนโดยตรง  ดังน้ันการสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียงสามารถชวย
การอานใหแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง  
 
 โปรแกรมที่สําคัญในการสอนอานความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 1. โปรแกรมการสอนอานของลินดามูด - เบลล (The Lindamood - Bell Reading 
Program) 
  ผูคิดโปรแกรมการสอนอานนี้ไดแก แนนซี่ เบลล (Nanci Bell) แพท และฟลิส   
ลินดามูด (Pat and Phyllis Lindamood) เพ่ือชวยนักเรียนในการพัฒนาการประมวลทางพุทธิปญญา
และประสาทสัมผัสสําหรับทักษะทางภาษา โปรแกรมการอานนี้ไดมีการวิจัยอยางดี จุดประสงค
ของโปรแกรมนี้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประมวลขอมูลในการอาน สะกดคําและการเขาใจ
ภาษา และไดถูกออกแบบใหสามารถใชกับตั้งแตนักเรียนที่มีภาวะการเรียนรูที่บกพรองอยาง
รุนแรงไปจนถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ ใชไดตั้งแตนักเรียนอายุ 5 ปจนถึง
ระดับวัยผูใหญ จุดเดนของโปรแกรมนี้คือครูสามารถประเมินความสามารถทาง การอาน และ
ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและใหความชวยเหลือตามความตองการของนักเรียนแตละ
คน  โปรแกรมที่ชวยสอนอานที่สําคัญ คือ 
  1.1  Lindamood Phoneme Sequencing Program (LiPS)  ถูกสรางเพื่อสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองในการถอดรหัสคํา การสะกดคํา และปญหาการพูด โดยนักเรียน
เหลานั้นไมมีความตระหนัก และรับรูหนวยเสียงหรือขาดความสามารถในการพิจารณา
ตัดสินเสียงในคํา  โปรแกรมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสอนนักเรียนใหรูจักเสียงและการจัดเรียงลําดับ
เสียง  ในคําตัวอักษรถูกจัดเปนกลุมตามฐานกรณและตั้งชื่อกลุมฐานกรณน้ีใหมีลักษณะที่เรียก
งายสําหรับนักเรียนเพ่ือชวยในการจํา เชน เสียง  /P/ เรียกวา เสียงเปาริมฝปาก  (Lip Poppers) 
การสอนมุงเนนไปยังการใชริมฝปาก ลิ้น และปากในการออกเสียงตางๆ สงผลใหนักเรียนมี
ความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและการออกเสียงเหลานั้น  รวมทั้งยังสอนใหนักเรียนแกไข
การออกเสียงผิดดวยตนเอง ดังแสดงในภาพประกอบ 24 
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ภาพประกอบ 24 แสดงภาพบางสวนทีใ่ชสอนพยัญชนะ 13 เสียง และสระ 3 เสยีง สําหรับ 
      นักเรียนเพ่ือการเรียนรูในการแยกเสียงออกเปนชุดจากโปรแกรมการสอนอานของ 
      ลินดามูด-เบลล 
 
 ที่มา: Sandra McCormick. (2006).  p. 120. 
 
  1.2  Seeing Stars: Symbol Imagery Program  เชน โปรแกรมการสอนพัฒนา
ทักษะใหแกนักเรียนที่มีความบกพรอง ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง มีปญหาในการรูจัก
คําศัพท การสะกดคําและไมสามารถอานไดคลอง  โปรแกรมการสอนนี้จึงเปนโปรแกรมที่สอน
นักเรียนในระดับสูงกวาโปรแกรม LiPS จุดมุงหมายของโปรแกรมนี้เพ่ือชวยพัฒนาความ 
สามารถในการตระหนักและรับรูเสียงและพัฒนาอานคลอง ดังน้ันสื่อและอุปกรณการสอนจึง
พัฒนาใหนักเรียนแกไขการอานผิดดวยตนเอง และพัฒนาการการอานใหมีความคลองขึ้น 
 2.  โปรแกรม  Fast Forward 
  ผูพัฒนาโปรแกรม Fast Forward คือบริษัท Scientific Learning Corporation ซ่ึง
ทําการวิจัยการเรียนรูของสมองของมนุษยและสรางโปรแกรมการสอนระดับหนวยเสียงแก
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง โปรแกรม Fast Forward ใชคอมพิวเตอรในการควบคุมและ
เปนสื่อในการสอน โดยครอบคลุมตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
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  ในการสอนหนวยเสียงในชั้นอนุบาลสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองน้ัน 
นักเรียนเรียนรูดวยศึกษาภาพและชุดของหนวยเสียง และนักเรียนตองผสมเสียงเหลานั้นใหเปน
คํา ใหตรงตามกับความหมายของภาพที่เห็นในจอคอมพิวเตอร รวมถึงการฝกทักษะในการแยก
เสียงในคํา และการชวยการอานใหคลอง โปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําหนาที่ตรวจสอบและรายงานผล
ความกาวหนาในการอานของนักเรียนใหแกครูหรือผูปกครอง  โปรแกรมนี้ใชรูปแบบเกมสเพ่ือเปน
สื่อสําหรับกิจกรรมในการสอน 
  โปรแกรม Fast Forward มีชุดการสอนตางๆ ดังน้ี 
  2.1  ชุดพื้นฐาน (Basics) ใชสําหรับนักเรียนอายุ 4 ถึง 7 ป โดยมีกิจกรรมการสอน
ทักษะความตระหนักและรับรูหนวยเสียง การรูจักชื่อตัวอักษร และการรูจักความสัมพันธระหวาง
เสียงและตัวอักษร 
  2.2  ชุดสอนภาษา (Language) ใชสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
ภาษาซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานสําหรับการอาน ไดแก การพัฒนาความจําเชิงปฏิบัติการ  การให
เหตุผล ความสามารถในการจําแนกแยกเสียง  และการประมวลขอมูลของเสียงที่ไดยิน 
  2.3  ชุดสอนภาษาและการอาน (Language to Reading) ใชสอนนักเรียนเพื่อ
พัฒนาการสรางความสัมพันธระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน รวมถึงการเรียนรูคําศัพท 
ไวยากรณ และการรูจักคํา 
  2.4  ชุดสอนการอาน (Reading) ใชสอนนักเรียนใหรูจักคําเพื่อใหเกิดความคลองแคลว
ในการอาน การสะกดคํา การเรียนรูคําศัพท และการอานเพื่อความเขาใจ 
  2.5  ชุดการสอนสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (Middle and High School) 
ใชสอนนักเรียนใหรูจักการฟงเพ่ือความเขาใจ  การฟง  การเรียงลําดับเนื้อหาและการรูจักการจัด
ระเบียบการเรียนรู  รวมถึงการสรางความตั้งใจและมีสมาธิในการเรียน 
  โปรแกรม Fast Forward ไดถูกทดลองใชในโรงเรียนจํานวนมาก และแสดงผลที่
นาพอใจของความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองและนักเรียนหลาย
คนที่แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูในการอานและภาษาซึ่งเทากับการเรียนรูเปนเวลา 
1 ถึง 3 ป โดยใชเวลาเรียนรูเพียง 2 ถึง 3 เดือน 
  จุดเดนของโปรแกรม Fast Forward คือการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนและใช
ผลการวิจัยในเรื่องของการเรียนรูของสมอง การวิจัยทางการอาน และการวิจัยของพัฒนาการ
ทางภาษาและการเรียนรูในวิชาการเพื่อชวยสรางกิจกรรมที่เปนขั้นตอนในการพัฒนาการอานใน
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 
 
 



 

 

149 

 3.  โปรแกรมพื้นฐานในการออกเสียง (Sound Foundation) 
  ผูคิดคนโปรแกรมการสอนนี้คือ เบิรน; และฟลด้ิง - บารนสลี่ย (Byrne; & Fielding - 
Barnsley) โปรแกรมนี้สอนนักเรียนใหรูจักลักษณะของเสียง โดยนักเรียนเรียนการรูจักหนวย
เสียงในตําแหนงตนและทายคําในคําตางๆ ครูสอนเฉพาะเสียงบางเสียงเทานั้น โดยใหนักเรียนดู
ภาพและเรียนรูหนวยเสียงในตําแหนงตนคําหรือทายคํา เชน ภาพที่แสดงใหนักเรียน เพ่ือเรียนรู
หนวยเสียง /s/ ในตําแหนงตนคํา เชน sea, seal, sailor, sand  ในขณะเดียวกัน ครูจะสอน
ตัวอักษรแทนหนวยเสียงนั้น ผูวิจัยไดทดลองใชโปรแกรมนี้กับนักเรียนในระดับอนุบาลที่ยังไม
เรียนรูตัวอักษรและทําการ ศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ใหการสอนโดยการอานเนื้อเร่ือง
และกิจกรรมการเรียนรูความหมายโดยใชกลุมรูปภาพเดียวกัน ผลการศึกษาพบวาหลังการสอน
นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนเวลา 12 สัปดาห กลุมทดลองสามารถทําคะแนนได
สูงกวากลุมควบคุมในกิจกรรมการรูจักลักษณะของเสียง ทั้งที่เคยเรียนรูมาแลวและเสียงที่ไมเคย
เรียนรูมาแลว และผลระยะยาวของโปรแกรมนี้ยังคงทนใหเห็นชัดอีก 3 ปตอมา 
 4.  การสอนแยกหนวยเสียงโดยใชวิธีของเอลโกเนียน (Elkonian) 
  ในป 1973 เอลโกเนียน ไดคิดวิธีสอนหนวยเสียง  โดยสอนใหนักเรียนรับรูหนวย
เสียงใหเห็นสิ่งที่จับตองได  เอลโคเนียนใหนักเรียนแยกหนวยเสียงออกจากคําตามลําดับ การ
เรียงหนวยเสียงในคํานั้นและในขณะที่นักเรียนออกเสียงของแตละหนวยเสียงนั้น ครูใหนักเรียน
เลื่อนเบี้ยลงไปในกลองที่แทนแตละหนวยเสียงของคํานั้น  ดังในภาพประกอบ 25 
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ภาพประกอบ 25  แสดงใหเห็นกลองของเอลโคเนียนในการสอนการแยกหนวยเสียง 
 
 ที่มา:  Sandra McCronick.  (2003)   p. 260. 
 
 ในภาพประกอบ 25 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการสอนแยกหนวยเสียงโดยใชวิธีของ
เอลโกเนียน กอนเริ่มทําการสอนครูเลือกคํางายๆ หลายคํา และเขียนชองสี่เหลี่ยมใตรูปภาพ
ของคําที่สอนใหมีจํานวนกลองตรงตามหนวยเสียงของคํานั้น  ดังน้ันครูวาดชอง 3 ชอง ใตรูป
ตะปู โดยมีหนวยคําที่นักเรียนตองออกเสียงคือ n - ai - l จากนั้นครูใหเบี้ยแกนักเรียน เม่ือครู
ออกเสียงแตละหนวยเสียงใหนักเรียนวางเบี้ยลงในชองของแตละหนวยเสียง 
 เม่ือนักเรียนเขาใจในเรื่องของหนวยเสียงมากขึ้น  ครูเร่ิมสอนใหนักเรียนออกเสียงแต
ละหนวยเสียงตามการออกเสียงของครู หลังจากนั้นใหนักเรียนออกเสียงแตละหนวยเสียงดวย
ตนเองในขณะที่นักเรียนเลื่อนเบี้ยลงในชองแตละชองและในที่สุดนักเรียนเขียนตัวอักษรลงในชอง
แตละชอง 
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 3.6  ทฤษฎีความบกพรองของรูปแทนเสียง   
 (PHONOLOGICAL REPRESENTATION DEFICIT THEORY) 
  สโนวลิ่ง; และแฮทเชอร (Snowling; & Hatcher. 2002) กลาววา รูปแทนเสียง 
(Phonological Representation)  คือ ภาพในสมองที่มาจากการจดจําความรูและประสบการณ
ของการเรียนรูหนวยเสียงใดๆ ในชวงที่เด็กกําลังเรียนรูภาษานั้น เด็กจะคอยๆ สะสมความรู
เกี่ยวกับลักษณะของคําคือความหมาย เสียง วิธีการใชคําในประโยค ความรูเหลานี้จะถูกจัดเก็บ
อยางเปนระบบในสมอง เพ่ือพรอมที่จะตระหนักและรับรูคําพูดที่ไดยินและพรอมที่จะนําออกมา
ใชในการพูด 
 สําหรับเด็กที่มีภาวะการอานบกพรองนั้น การวิจัยพบวาความบกพรองนี้สามารถ
เชื่อมโยงไปยังความบกพรองของระดับรูปแทนเสียง (Hulme; & Snowling. 1992) ในเด็กปกติ
น้ันจะสามารถสรางรูปแทนเสียงที่ไดยินโดยการสรางความสัมพันธระหวางเสียงที่พูดและเสียงที่
ไดยินและเมื่อเด็กมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น เด็กจะสามารถเก็บรายละเอียดของเสียงในภาษา
พูดไดมากขึ้น พรอมกับความสามารถในการพูดที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น เด็กที่มีภาวะการอานบกพรอง
มีรายละเอียดและปริมาณของรูปแทนเสียงนอยกวาในเด็กที่ไมมีปญหาในการอาน  โดยที่รูป
แทนเสียงในเด็กที่มีภาวะ การอานบกพรองมีลักษณะที่กวาง ไมเจาะจง เชน เด็กเหลานี้อาจมีรูป
แทนเสียงในทายคํา เชน -oat, ine  แตในเด็กที่ไมมีปญหาในการอาน  เด็กเหลานี้มีรายละเอียด
ของรูปแทนเสียงที่สามารถแยกเปนหนวยยอยลงไปอีก เชน  /o/  /t/  /I/  /n/  
 นักเรียนที่มีปญหาของรูปแทนเสียงมีปญหาความจําระยะสั้นในชั้นเรียนดังตอไปน้ี 
เชน การทําตามคําสั่ง การจํา การเขียนตามคําบอก ทั้งนี้ปญหาเหลานี้อาจจะมาจากความ
บกพรองในการแปลงเสียงพูดที่ไดยินใหเปนหนวยเสียงที่สามารถเขาใจไดหรือนักเรียนเหลานี้ 
ไมมีจํานวนรูปแทนเสียงมากพอที่จะทํากิจกรรมเหลานี้ได และปญหาความจําระยะยาว เชน ไม
สามารถจําชื่อวันและช่ือเดือน ไมสามารถทองจําสูตรคูณและไมสามารถเรียนภาษาตางประเทศ
ได ซ่ึงนักเรียนเหลานี้อาจจะไมสามารถดึงขอมูลทางหนวยเสียงหรือไมมีรูปแทนเสียงเพียงพอ
ในหนวยความจําระยะยาว  ปญหาที่ครูอาจพบไดชัดเจนในนักเรียนที่มีปญหาของรูปแทนเสียงคือ
การตระหนักและรับรูระบบเสียง  นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมักจะแยกหนวยใหญของ
คําพูดได เชน ระดับพยางคหรือการสัมผัสทายคํา แตจะมีปญหาในการแยกคําเปนหนวยเสียง
ยอย ซ่ึงอาจมีผลตอการการอานและการสะกดคําซึ่งมาจากความบกพรองของรูปแทนเสียง ปญหา
ของรูปแทนเสียงในนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองนั้นจะไมปรากฏอยูในชนทุกชาติ แตเปน
ปญหาที่เห็นไดชัดเจนในนักเรียนที่ตองเรียนรูการอานในภาษาที่ตองใชพยัญชนะและสระแทน
เสียงตางๆ เชน ในภาษาอังกฤษ 
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 ความสําคัญของรูปแทนเสียงตอการพัฒนาการอาน 
 ในการเรียนรูการอานตัวอักษรนั้น  นักเรียนตองสรางความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษร และตองสามารถนําเสียงตางๆ รวมกันเขามาเปนคําที่มีความหมาย ในทางตรงกัน 
ขามในการสะกดคํานั้น นักเรียนตองมีความสามารถในการแยกเสียงตางๆ ออกจากคําและนํา
เสียงนั้นไปสรางความสัมพันธกับตัวอักษรเพื่อใชในการสะกดคํา ดังน้ันในการอานระดับพ้ืนฐาน
น้ัน  นักเรียนตองสามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษรและหนวยเสียงของเสียงพูดและ
ความสัมพันธน้ีตองมีความละเอียดเพียงพอที่จะใชในการถอดรหัสคําที่ไมเคยพบมากอนได 
 ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงนี้ไมเพียงสําคัญสําหรับการเริ่มการเรียนรู  
การอานเทานั้น แตยังเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาทักษะในการอานโดยอัตโนมัติ ซ่ึง
นําไปสูการอานคลอง  ในภาษาอังกฤษนั้นความสามารถนี้นําไปสูการเรียนรู หนวยคําวิภัติ
และหนวยคําปจจัย เชน pre -, post -, - tion, - cian  เพราะฉะนั้นความบกพรองของรูปแทน
เสียงเปนสาเหตุของความลาชาในการพัฒนาการอานในนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
(Snowling. 1998) ดังน้ันถึงแมวานักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองสามารถเรียนรูในการอานคํา 
แตเปนการสรางความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรที่ไมละเอียดเพียงพอ เปนผลใหนักเรียน
เหลานี้ไมสามารถนําความรูที่ไดเรียนไปแผขยายไปสูคําใหมที่พบ  ดังนั้นปญหาที่พบไดชัดเจน
ในนักเรียนคือการที่ไมสามารถอานคําที่ไมรูจัก ถึงแมวานักเรียนเหลานี้เขาใจความหมายของคํา 
โดยอาศัยบริบทของเนื้อหาในการอานเพื่อความเขาใจ แตนักเรียนเหลานี้ไมสามารถเขาใจ
เน้ือหาของเร่ืองที่อานไดถองแท  ดังน้ันนักเรียนเหลานี้มีปญหาในการอานชา ไมสามารถเขาใจ
เน้ือเร่ืองที่อานและจํารายละเอียดของเรื่องที่อานไมได (Snowling. 2002) 
 สกาโบโร (Scarborough. 1990) ไดศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนอายุ 2 ปถึง 7 ป      
ที่เปนกลุมเสียงตอการมีภาวะการอานบกพรองและมีผูปกครองที่มีประวัติมีภาวะการอานบกพรอง
และเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม และพบวาถึงนักเรียนกลุมทดลองที่มีอายุ 8 ป 6 เดือนน้ัน จะมี
ความผิดปกติในการพูดมากกวา และใชโครงสรางของประโยคในภาษาพูดนอยกวานักเรียนกลุม
ควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองที่มีอายุ 5 ป มีปญหาในเรื่องความตระหนักและรับรูหนวยเสียง
มากกวานักเรียนกลุมควบคุม 
 โดยสรุปแลวการเรียนรูการอาน เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางตัวอักษร และ
เสียงที่เกิดขึ้นตลอดชวงการพัฒนาการทางภาษาและการอานและกระบวนการประมวลหนวยเสียง
เปนกระบวนการที่สัมพันธกับการพัฒนาการอาน โดยที่ถานักเรียนมีความบกพรองในเรื่องรูป
แทนเสียงแลวยอยเกิดปญหาในการอานและการสะกดคํา 
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 การประเมินความสามารถในเรื่องรูปแทนเสียง 
 สโนวลิ่ง (Snowling. 1998) กลาววา การประเมินรูปแทนเสียงไมสามารถประเมิน ได
โดยตรง เชน เราสามารถออกเสียง cat  และทราบวาเปนคําที่ประกอบดวยหนวยเสียงยอย คือ 
/k/  /a/  /t/  แตเราไมสามารถที่จะอธิบายลักษณะที่แทจริงของรูปแทนเสียงของหนวยคําเหลานี้
ไดอยางชัดเจน 
 อยางไรก็ตาม สโนวลิ่งไดเสนอกิจกรรมที่สามารถประเมินความสามารถรูปแทนเสียง 
ดังน้ี 
 1.  กิจกรรมประเมินความตระหนักระบบหนวยเสียง (Phonological Awareness Tasks) 
  1.1  กิจกรรมทดสอบการรับรูเสียงสัมผัสทายคํา 
  1.2  กิจกรรมทดสอบการรับรูวาเสียงสัมผัสทายคําใดไมอยูในกลุมเดียวกัน 
  1.3  กิจกรรมทดสอบความสามารถในการแยกเสียงตนคํา 
 2.  กิจกรรมประเมินความสมารถในการออกเสียง (Phonological Production Tasks) 
  2.1  กิจกรรมทดสอบใหนักเรียนพูดคําที่มีเสียงสัมผัสทายคําเหมือนกัน 
  2.2  กิจกรรมทดลองใหนักเรียนผสมพยางคตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดคําที่มี
ความหมาย 
  2.3  กิจกรรมทดสอบใหนักเรียนผสมหนวยเสียงตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดคําที่
มีความหมาย 
  2.4  กิจกรรมทดสอบใหนักเรียนแยกหนวยเสียงออกจากคํา 
 3.  กิจกรรมประเมินความสามารถในการจัดการกับหนวยเสียง (Phonological  Manipulation) 
  3.1  กิจกรรมการเพิ่มเสียง 
  3.2  กิจกรรมการตัดเสียง 
  3.3  กิจกรรมการสลับตําแหนงเรื่อง 
 ทฤษฎีความบกพรองของรูปแทนเสียง โดยสรุปคือ ความสามารถของผูอานที่สามารถ
สรางภาพของหนวยเสียงในสมองที่มาจากความรูและประสบการณ เน่ืองจากนักเรียนตอง
สามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษร และหนวยเสียงของเสียงพูด 
 
 3.7  การถอดรหัสคํา (DECODING) 
 เอร่ี (Ehri. 1992) ใหคําจํากัดความของการถอดรหัสคํา (Decoding) คือกระบวนการ 
ที่ผูอานเปลี่ยนตัวอักษรที่เห็นใหกลายเปนเสียงและนําเสียงเหลานั้นมารวมกันใหเกิดเปนคําที่มี
ความหมาย 
 เอลเดร็ดจ (Eldredge. 2002) ไดกลาววาการถอดรหัสคํารวมถึงความสามารถในการ
รูจักคํา (Word Recognition) ซ่ึงเปนกระบวนการที่นักเรียนที่อานคลองนํามาใชโดยเปน
กระบวนการที่รูจักคําไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและเปนไปโดยอัตโนมัติ และความสามารถในการ
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ความสามารถในการรูจักคํา 
(WORD RECOGNITION)  

การเปรียบเทยีบ 
(ANALOGY) 

บริบท 
(CONTEXT) 

การใชวธิีโฟนกิส 
(PHONICS) 

การวิเคราะหหนวยคํา 
(MORPHEMIC ANALYSIS) 

ความสามารถในการบงบอก 
ประเภทของคาํ 

(WORD IDENTIFICATION) 

บงบอกประเภทของคํา (Word Identification)  เปนกระบวนการที่ชากวา โดยนักเรียนที่ไมได
เปนนักอานที่คลอง อาจใชกลยุทธตางๆ ในการบงบอกประเภทของคํา และอาจใชรวมกับความ 
สามารถในการรูจักคํา และเม่ือนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอานจนคลองแลว นักเรียน
ไมจําเปนตองใชความพยายามในการถอดรหัสเพื่อเขาใจในเรื่องที่อาน  แตสําหรับนักเรียนที่อาน
ไมคลองนั้น ไมใชวาพวกเขาตองพ่ึงพาทักษะการถอดรหัสอยางมาก แตเน่ืองจากวาพวกเขา
ไมไดสามารถพัฒนาทักษะการถอด รหัสจนมีความสามารถในระดับเทากับนักเรียนทั่วไป 
 ภาพประกอบ  26 แสดงใหเห็นถึงระดับในการถอดรหัสคํา นักเรียนที่อานคลองจะใช
ความสามารถในการรูจักคําเกือบตลอดเวลาในการอาน และจะใชความสามารถในการบงบอก
ประเภทของคําตอเม่ือพบคําที่ไมรูจัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26  แสดงระดับการถอดรหัสคํา 
 
 ที่มา:  Lloyd Eldredge.  (2002).  p. 18. 
   
 ในภาพประกอบ 26  แสดงใหเห็นวากลยุทธที่อยูใตความสามารถในการรูจักคํา คือ  
กลยุทธในการบงบอกประเภทของคํา โดยที่ความสามารถในการบงบอกประเภทของคําใชเวลา
มาก กวาความสามารถในการรูจักคํา กลยุทธของความสามารถในการบงบอกคําในรูปที่ .... ได
จัดเรียงลําดับตามจํานวนเวลาที่ผูอานตองใช คือการอานโดยการเปรียบเทียบคําใชเวลานอยกวา
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การอานโดยใชบริบทและการอานโดยใชบริบทใชเวลานอยกวาการอานโดยใชวิธีโฟนิกส ถา
นักเรียนยิ่งตองใชเวลาในการถอดรหัสมากเทาไร  จะมีผลในการเขาใจการอานมากขึ้น 
 กลยุทธในการบงบอกประเภทของคํา ไดแก การเปรียบเทียบ การใชบริบท การใช
วิธีโฟนิกส และการวิเคราะหหนวยคําเหลานี้เปนกลยุทธที่นักเรียนใชในการถอดรหัสคํา 
จนกระทั่งนักเรียนเหลานี้สามารถพัฒนาและสะสมคําศัพท จนสามารถรูจักคํานั้นทันทีที่นักเรียน
อานพบสังเกตวาจากการอานโดยใชบริบทนั้น มีลูกศรแยกออกเปนการอานโดยใชโฟนิกสและ
การอานโดยใชการวิเคราะหหนวยคํา เม่ือนักเรียนพบคําที่เปนพยางคเดียวหรือคําหลายพยางค
ที่ไมคุนเคย นักเรียนจะใชกลยุทธการเปรียบเทียบและการใชบริบทในการบงบอกประเภทของคํา  
แตถากลยุทธดังกลาวเหลานี้ไมสามารถชวยใหนักเรียนถอดรหัสของคําไดแลวถาคํานั้นเปนคํา
หนึ่งพยางค นักเรียนใชวิธีโฟนิกสและถาคํานั้นเปนคําหลายพยางค นักเรียนตองใชการวิเคราะห
หนวยคํา 
 โดยทั่วไปการอานรูจักคําในผูใหญจะใชเวลา 250 มิลลิวินาทีตอหน่ึงคํา นอกจากนั้นแลว 
ผูใหญจะรูจักคําที่พบจากลักษณะของการสะกดที่แตกตางกันในแตละคํา ดังน้ันถานักเรียนมี
ความ สามารถในการถอดรหัสคําอยางมีประสิทธิภาพแลว ความสามารถนี้จะชวยใหนักเรียน
สามารถจําการสะกดของคําเหลานี้ไดและชวยใหนักเรียนอานไดดวยความเร็วเพ่ิมขึ้น เอร่ีกลาววา 
ความสามารถในการรูจักคํานั้นเปนกระบวนการที่ผูเรียนใชความรูทางโฟนิกส ชวยใหจําการ
เชื่อมโยงระหวางการสะกดคําและการอานออกเสียง  ความแตกตางระหวางนักเรียนที่อานคลอง
และนักเรียนที่อานไมคลองคือ นักเรียนที่อานคลองมีความรูทาง  โฟนิกสที่ใชในการเชื่อมโยง
ระหวางการสะกดคํา และการอานออกเสียงในขณะที่นักเรียนที่อานไมคลอง ไมมีทักษะหรือ
ความรูโฟนิกส ดังน้ันนักเรียนที่อานไมคลองจะไมสามารถรูจักคําไดอยางรวดเร็ว 
 ไมเพียงแตความสามารถในการรูจักคําไดโดยการแบงหนังสืออาน การอานในกลุมที่มี
ครูชวยสอน การสอนอานโดยใชแถบบันทึกเสียง การอานซ้ําๆ การอานและเขียนสะกดคํา วิธี
เหลานี้จะไดผลตอเม่ือนักเรียนใหความใสใจตอการเรียงลําดับของตัวอักษรในคําในขณะที่
นักเรียนอานวิธีดังกลาวเหลานี้เปนวิธีสอนอานทางออม  สวนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
ครูตองใชวิธีสอนโดยใชวิธีโฟนิกสเพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีความตระหนักและรับรูเสียง และ
ชวยใหนักเรียนรูวาเสียงในภาษาพูดนั้นมีความสัมพันธกับตัวอักษรในภาษาเขียน 
 ดังน้ัน การสอนนักเรียนอานโดยทางออมเปนการชวยใหนักเรียนมีความสามารถใน
การรูจักคําในเชิงปริมาณ และการสอนวิธีโฟนิกส เปนการชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการ
รูจักคําในเชิงคุณภาพ (Eldredge. 2005) 
 เชวิทซ (Shaywitz. 2003)  กลาววา นักเรียนทุกคนตองมีความสามารถในการรับรู
และตระหนักหนวยเสียง (Phonemic Awareness)  กอนที่จะเร่ิมอาน นักเรียนเหลานี้ตองเขาใจ
วาคําในภาษาพูดตองประกอบดวยหนวยเสียงที่ประกอบขึ้นเปนคํา และเสียงเหลานี้ มี
ความสัมพันธกับตัวอักษร 
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 ในกระบวนการอานประกอบดวยองคประกอยหลักสองสวนที่สําคัญ คือความสามารถ
ในการถอดรหัสคําใหเปนตัวอักษรและเสียง (Decoding) และความสามารถในการอานเพื่อความ
เขาใจ (Comprehension)  ดังในภาพประกอบ 27 
 

การอาน 
 

 
 
 
   

 การบงบอกประเภทของคํา            ความหมายของคํา 
 

ภาพประกอบ 27  แสดงองคประกอบที่สาํคัญของการอาน 
 
 นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะมีความบกพรองในระดับหนวยเสียงซึ่งกอใหเกิด
ความบกพรองในการรับรู และตระหนักหนวยเสียง  ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการแยกแยะ
จําแนก  หนวยเสียง สงผลใหนักเรียนผูน้ันไมสามารถถอดรหัสคําไดดังในภาพประกอบ 28 
 

ภาวะการอานบกพรอง 
 
    ระบบภาษา            การอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28  แสดงความบกพรองในระดับหนวยเสียงที่มีผลตอการถอดรหัสคํา 
   
 จากภาพประกอบ 28 ความบกพรองของระบบหนวยเสียงกอใหเกิดความบกพรองใน
การถอดรหัสคํา แตความสามารถในระดับความเขาใจนั้นยังไมมีปญหา ดังน้ันถามีความ
บกพรองเกิดขึ้นในระดับหนวยเสียงแลว นักเรียนจะไมสามารถจําแนกแยกแยะคําได และจะกีด

การถอดรหัส การอานเพื่อความเขาใจ 

การถอดรหัส ความเขาใจในการอาน 

ความบกพรองใน 
ระดับหนวยเสียง 

 

การถอดรหัสคํา 
ไมสามารถ 
นําไปสู 
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ขวางการอานในระดับสูงตอไป เน่ืองจากกระบวนการความสามารรถในการเขาใจภาษาและ
ความหมายเกิดความบกพรอง เน่ืองจากวานักเรียนไมสามารถถอดรหัสคําเพื่อนําไปสูการ
แยกแยะจําแนกคําได ในทฤษฎีของระบบหนวยเสียงจึงสามารถอธิบายไดวา นักเรียนที่มีภาวะ 
การอานบกพรองจะมีความบกพรองในการถอดรหัสคํา แตความสามารถในการเขาใจภาษาและ
สติปญญาอยูในระดับปกติ 
 สโนวลิ่ง (Snowling. 1998) ไดกลาววาสาเหตุที่สําคัญที่กอใหเกิดภาวะการอานบกพรอง
คือความบกพรองของระบบเสียง (Phonological Deficit) โดยความบกพรองน้ันเกิดจากความ
บกพรองของสมองสวนที่หนาที่รับรูและประมวลหนวยเสียง ดังนั้นความบกพรองในการเขาใจเสียง
ในภาษาพูดมีผลกระทบตอการเรียนรูภาษาเขียน 
 เม่ือนักเรียนเร่ิมเรียนรูที่จะอานนั้น  นักเรียนจําเปนตองมีความสามารถในการสราง
ความสัมพันธ ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาพูดซึ่งนําไปสูความสามารถในการถอดรหัส คําที่
นักเรียนไมเคยพบมากอน และนําไปสูการสรางพื้นฐานในการเรียนรูทักษะการอานโดยอัตโนมัติ 
ดังน้ันความสามารถในการอานและความสามารถในการเขาใจหนวยเสียงมีความสัมพันธกัน
อยางตอเน่ืองไปจนตลอดชีวิต 
 สโนวลิ่งจึงกลาววาความบกพรองของระดับหนวยเสียงเปนสาเหตุสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการอานและความสามารถในการสะกดคํา และสามารถนํามาอธิบายถึงความ
บกพรองน้ียังคงปรากฏจนเมื่อนักเรียนนั้นเติบโตเปนผูใหญ ดังน้ันการสอนการอานโดยเริ่มสอน
นักเรียนใหรูจักการตระหนักรับรูหนวยเสียงนั้นเปนวิธีการที่สําคัญในการปองกันและชวยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   
 3.8  ภาวะการอานบกพรองในนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ 
 ภาวะการอานบกพรองมิใชเกิดขึ้นเพียงในการอานภาษาแมของนักเรียนเทานั้น แตยัง
พบไดวาภาวะการอานบกพรองยังเกิดขึ้นในนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศดวย ในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมานั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่
เพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว นักเรียนเหลานี้อาจมีความเสี่ยงตอการเปนภาวะการอานบกพรอง  มี
หลักฐานการวิจัยที่สนับสนุนในการคัดแยก และสรางโปรแกรมชวยเหลือนักเรียนเหลานี้ที่มี
ภาวะการอานบกพรองเนื่องจากประการแรก จากการศึกษาวิจัยดานวัฒนธรรมในการเรียนรู 
การอานและภาวะการอานบกพรองได พบเสมอวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาแมและการเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไมไดเปนตัวชี้วัดถึงความสามารถในความสามารถของการรูจัก
คํา และความสามารถในการถอดรหัส ประการที่สองมีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาปจจัยทาง
พุทธิปญญาที่ใชพยากรณความสามารถในการอานในภาษาแมเชน ปจจัยตอไปน้ีคือ ความ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียง ความสามารถในการจําเสียง ความรูตัวอักษร และความเร็วในการ
บอกชื่อตัวอักษรตางเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพยากรณ ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
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เปนภาษาที่สอง และตัวแปรที่สําคัญสําหรับการพยากรณความสามารถในการรูจักคําและทักษะ
การสะกดคําในนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองนั้นคือ ความตระหนักและรับรู
หนวยเสียงและความเร็วในการเรียกชื่อตัวอักษร ผูวิจัยเหลานี้จึงเสนอวาการประเมินความ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียงและความเร็วในการเรียกชื่อตัวอักษรเปนตัวพยากรณที่มีความเที่ยง
และมีความเชื่อม่ันสูงสําหรับความสามารถในการอานระดับคําและทักษะการสะกดคําสําหรับ
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  นอกจากนั้นแลวมีการวิจัยที่พบวา
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ไดรับประโยชนจากการใชโปรแกรมการสอนอาน 
โดยเนนความตระหนักและรับรูหนวยเสียง และความสามารถในการถอดรหัสคํา (March. 1980) 
 สแปฟฟอรด; และโกรเซอร  (Spafford; & Grosser. 2005) กลาววา ถานักเรียนที่
เรียนภาษาตางประเทศมีความสามารถในการอานภาษาแมของตนเองแลว นักการศึกษาควร
คาดหวังไดวา ความสามารถในการอานในภาษาแมจะถายโอนไดมายังความสามารถในการอาน
ภาษาตางประเทศได  และถานักเรียนมีปญหาในดานความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและ
ความคลองในการอานแลว  นักเรียนผูน้ันควรไดรับการทดสอบการอานในภาษาแมของตนเอง 
เพ่ือวินิจฉัยวานักเรียนผูน้ันมีภาวะ การอานบกพรองในภาษาแมหรือไม  ปญหาของการมีภาวะการ
อานบกพรองในการเรียนภาษาตางประเทศเกิดจากการที่การเรียนรู โครงสรางระบบเสียงใน
ภาษาตางประเทศ  นักเรียนจําเปนตองมีระบบหนวยเสียงที่เพียงพอของภาษาตางประเทศนั้น
มากพอเก็บไวในความจําระยะยาวเพื่อสามารถนําออกมาใชในการอานภาษาตางประเทศนั้น 
และเม่ือนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในภาษาแม เน่ืองจากมีความบกพรองในการเรียนรู
ระบบเสียงในภาษาแมแลว  นักเรียนเหลานั้นจักตองมีความยาก ลําบากมากขึ้นในการเรียน
ภาษาตางประเทศที่ใชตัวอักษรแทนเสียง เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน 
 แกนโชว; และสปารค  (อางใน Schneider; & Crombie. 2003) ไดเสนอสมมติฐาน
การเรียนรูทางภาษาที่แตกตางกัน โดยสรุปถึงสาเหตุภาวะการอานบกพรองในนักเรียนที่
เรียนภาษาตางประเทศดังน้ี 
 1.  ทักษะในการอานในภาษาแมเปนทักษะที่จําเปนในการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ภาวะความบกพรองทางดานระบบเสียง การรูจักตัวอักษร โครงสรางและการเขาใจความหมาย 
ของภาษาแมสามารถกอใหเกิดความยากลําบากในการอานภาษาตางประเทศ ดังน้ันทักษะเหลานี้
สามารถถายโอนกันในระหวางภาษาได 
 2.  ปญหาหลักสองประการที่มีผลกระทบตอนักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ คือ 
ความบกพรองของทักษะในการประมวลระบบเสียงและตัวอักษร ตามดวยทักษะการเขาใจ
โครงสรางของประโยค สวนทักษะการเขาใจความหมายของคํา เปนทักษะที่มีปญหาที่นอยที่สุด 
 3.  เจตคติในทางลบตอการเรียนรูภาษาตางประเทศนาจะเปนผลจากความบกพรอง 
ของการประมวลทางภาษามากกวา เปนสาเหตุหลักในการมีปญหาในการเรียนภาษาตางประเทศ 
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 4.  ทักษะการอาน  การฟง  การเขียน  และการพูดในภาษาตางประเทศ   ลวนไดรับ  
อิทธิพลจากความบกพรองในการประมวลทักษะทางภาษา แมวานักเรียนผูน้ันจะเรียนรูทักษะ
ตางๆ ในภาษาแม จากการไดรับการฝกหัดอยางเขมขนและแจมแจง จนกระทั่งการเรียนรูทักษะ
ตางๆ ในภาษาแมจะเปนโดยอัตโนมัติก็ตาม ดังน้ันความบกพรองในการประมวลทักษะทาง
ภาษาแมยังคงมีผลกระทบตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 5.  แมวานักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะไมมีปญหาทางสติปญญาก็ตาม  นักเรียน 
เหลานี้อาจไมสามารถรับรูความแตกตางและความเหมือนระหวางเสียง ตัวอักษร โครงสราง ทาง
ไวยากรณ และความหมายและกฎเกณฑในการสรางคําระหวางภาษาแมและภาษาตางประเทศ 
 6.  นอกจากปญหาทางการประมวลทักษะทางภาษาแลว   นักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองในภาษาตางประเทศยังมีความบกพรองของความจําระยะสั้นและความจําเชิงปฏิบัติการ 
 7. หลักในการชวยเหลือการสอนภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรอง ดังน้ี 
  7.1  การสอนโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน 
  7.2  สอนจากทักษะที่งายไปสูทักษะที่ยาก 
  7.3  สอนอยางเปนระบบและสอนตรง 
  7.4  สอนใหรูแจงโดยใชกิจกรรมหลายประเภทเพื่อใหเกิดเปนการเรียนรูโดย
อัตโนมัติ 
  7.5  การสอนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหโครงสรางทางภาษา สํานวน
ความสามารถในการแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 
  7.6  สอนใหชาลง 
  7.7  สรางแรงจูงใจในการเรียนรู 
 
 กัน; และคณะ (Gunning; & et al. 2000) ไดใหวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษโดย
วิธีการสอนตรงและอยางเปนระบบแกนักเรียนเช้ือสายฮิสแปนิก โดยใชเวลาการสอน 25 - 30 
นาที ทุกวันเปนเวลา 2 ป และพบวานักเรียนเหลานี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกวากลุมควบคุม  
 กัน  กลาววานักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้น สามารถพัฒนา
ทักษะการอานคํา ความคลองในการอานและการอานเพื่อความเขาใจ  เม่ือครูใชวิธีการอานที่เปน
ระบบและวิธีตรงโดยเนนความสําคัญขององคประกอบของการอานตอไปน้ี วิธีการสอนโดยใช    
โฟนิกส การสอนการสะกดคํา การสอนอานเพื่อใหอานคลองและการสอนอานเพื่อความเขาใจ 
และใหโอกาสแกนักเรียนไดอานหนังสือที่หลากหลายและชวยแปลความหมายใหแกนักเรียนได
เขาใจในสิ่งที่อาน 
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 กัน ไดเสนอหลักในการสอนอานภาษาอังกฤษแกนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ดังน้ี 
 1.  ครูสรางบทเรียนการสอนการอานโดยคํานึงถึงความเหมือนของลักษณะทางภาษา 
ระหวางภาษาแมและภาษาอังกฤษ 
 2.  สอนทักษะที่สําคัญในการเริ่มการอาน ไดแก ทักษะการตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
และการสอนโดยวิธีโฟนิกส และในชั้นเรียนที่สูงขึ้น ครูควรสอนคําศัพทที่จําเปนและโครงสราง
ของประโยคที่สําคัญ ตลอดจนการสอนการฟงจับใจความที่สําคัญ 
 3.  สอนนักเรียนใหรูจักใชสิ่งที่นักเรียนเรียนรูในภาษาแม   และถายโอนมายังการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ เชน ถานักเรียนกําลังเรียนการอานในภาษาแมและภาษาอังกฤษในเวลา
เดียวกัน  ครูควรสอนความเหมือนและความแตกตางของระบบเสียงทั้งสองภาษาใหแกนักเรียน 
 4.  สอนคําศัพทและความหมายของคําศัพท  เน่ืองจากการเรียนรูคําศัพทเปนสิ่งที่
จําเปน ในการอานเพื่อความเขาใจ โดยการสอนตรงและอธิบายนความหมายอยางแจมแจง 
 5.  พยายามใหใชวิธีการสอน  โดยใชเพ่ือนชวยและกิจกรรมกลุมโดยการสอนแบบรวมมือ
กันระหวางเพื่อนในกลุม  เพื่อใหไดรับขอมูลยอนกลับโดยตรงจากเพื่อน และไดมีโอกาสใน
การรวมกิจกรรมทางการเรียนเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และมีความหมาย
มากขึ้นในทางวิชาการ 
 กัน กลาววา นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
ความรูเกี่ยวกับความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและรูจักตัวอักษร เชนเดียวกับนักเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  นักเรียนที่เรียนภาษา อังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  และนักเรียนที่
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เรียนรูในการอานโดยใชระบบโฟนิกสและการสอนโดยวิธีตรง 
นักเรียนเหลานี้มีผลสัมฤทธิ์ทางเทากับนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมในดานของการ
รูจักคําและทักษะการสะกดคํา การเรียนรูการอานที่ไมใชภาษาอังกฤษ กันไดสรุปการศึกษาการ
เรียนรูการอานที่ไมใชภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาการการเรียนรูของหนวยเสียงในเด็กที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
ตามลําดับขั้นคือ การตระหนักและรับรูพยางค  การรูจักเสียงตนคําและเสียงทายคําที่คลองจอง
กัน การตระหนักและรับรูหนวยเสียง โดยที่ความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง
บางสวนนั้นตองไดรับการสอนในชั้นเรียน จากการสํารวจในเด็กที่ใชภาษาอิตาเลียน ภาษา เยอรมัน 
และภาษาสเปน เปนภาษาแม  การศึกษาพบวาเด็กในชนชาติเหลานี้มีพัฒนาการขั้นตอนการ
เรียนรูของหนวยเสียงเปนไปตามขั้นตอนที่คลายคลึงกับเด็กที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
 2.  การศึกษาเปรียบเทียบเด็กที่ใชภาษาแมในประเทศอังกฤษ ประเทศฮอลแลนด 
และประเทศเยอรมัน  แสดงใหเห็นวาเด็กที่มีภาวะการอานบกพรองที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
แมน้ัน  มีความบกพรองในการประมวลหนวยเสียงในระดับการรูจักเสียงตนคําและเสียงทายคําที่
คลองจองกัน และในระดับความตระหนักและรับรูหนวยเสียง สวนเด็กที่มีภาวะการอานบกพรอง
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ที่ใชภาษาดัทช และภาษาเยอรมันเปนภาษาแมน้ันมีความบกพรองในการประมวลหนวยเสียงใน
ระดับความตระหนักและรับรูหนวยเสียง และความยากงายของการเรียนรูการอานในแตละภาษา
ขึ้นอยูกับระบบหนวยเสียงและระบบการเขียนวามีความสัมพันธกันโดยตรงมากนอยเพียงใด 
 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวิธีการสอนการอานแกนักเรียนที่มี 
    ภาวะการอานบกพรอง 
 4.1  หลักการและเทคนิคในการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 การสอนตรง (Direct Instruction) 
 ผดุง  อารยะวิญู (2542: 129) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนตรง ดังน้ี 
 1.  ทดสอบนักเรียนกอนทําการสอน ทั้งน้ีเพ่ือใหทราบระดับความสามารถของเด็กวา
มีทักษะอยูในระดับใด การทดสอบเปนการทดสอบแบบอิงเกณฑ เชน การทดสอบความ 
สามารถของเด็กในการคูณเลขที่ไมมีตัวทด เปนตน 
 2.  สอนนักเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  น่ันคือเม่ือทราบระดับความสามารถของ
เด็กแลว ครูกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชาใหพอเหมาะกับความสามารถของเด็ก  กิจกรรม
การเรียนการสอนจะตองนาสนใจพอจะกระตุนใหเด็กเรียนรูได  การใชเกมคอมพิวเตอรอาจเปน
วิธีหน่ึงที่จะทําใหเด็กไดเรียนรูและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปดวย 
 3.  ทดสอบเด็กตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว    วาเด็กสามารถบรรลุวัตถุประสงคน้ันหรือไม  
เกณฑที่ใชคือ 95% หากเด็กยังไมสามารถผานเกณฑน้ี ครูจะตองสอนจนกระทั่งเด็กสอบผาน  
ถาเด็กยังสอบไมผานจะสอนทักษะในขั้นตอไปไมได 
 4.  เม่ือเด็กมีทักษะดีแลว จึงเริ่มสอนทักษะใหมในระดับชั้นตอไปตามลําดับและ
ดําเนินการสอนและทดสอบตามลําดับ 
 ดังน้ัน การสอนแบบนี้จําเปนตองแยกทักษะใหญออกเปนทักษะยอยๆ แลวจึงใหเด็ก
เรียนรูทักษะยอยๆ น้ัน จนมีความชํานาญ จึงใหเด็กเรียนตอไปจนครบทุกขั้นตอนตามที่กําหนด 
การสอนตรงจึงมีสวนคลายคลึงกับการเรียนรูแบบรูแจง (Mastery Learning) กับการเรียนรูแบบ
ชัดเจน (Precision Teaching) 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา หลักการของการสอนตรงมีดังน้ี 
 1. กําหนดยุทธวิธีเปนขั้นๆ อยางชัดเจน 
 2. เด็กจะตองมีทักษะในแตละขั้น 95% จึงเรียนในขั้นตอไปได 
 3. ครูแกสิ่งที่นักเรียนทําผิดในแตละขั้นใหถูกตอง 
 4. ครูลดบทบาทลง  มุงใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น 
 5. ฝกนักเรียนใหมีทักษะอยางแทจริง ใหทํางานอยางเปนระบบและใชการยกตัวอยาง
ประกอบใหมาก 
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 6. ทบทวนเนื้อหาและทักษะยอยๆ เพ่ือใหแนใจวาเด็กมีแนวความคิดรวบยอดและ
ทักษะในแตละขั้นแลว 
 
 การสอนใหรูแจง  (Learning to Mastery) 
 การเรียนรูแจงเปนปจจัยสําคัญมากประการหนึ่งในการสอนแกนักเรียนที่มีภาวะ การ
อานบกพรองควรเรียนรูแจงโดยบรรลุผลสัมฤทธิ์ 80 เปอรเซ็นต เพ่ือเปนการชี้ใหเห็นวานักเรียน
มีความคงทนและจดจําในสิ่งที่เรียนรูและนักเรียนเหลานี้จําเปนตองไดรับการสอนใหรูแจงในการ
เรียนรูขั้นตน เพ่ือประสบผลสําเร็จในการเรียนรูตอไปในระดับสูง 
 หลักการสอนใหรูแจงมีดังน้ี 
 1. การสอนใหเกิดการเรียนรูโดยอัตโนมัติ (Gaining Automaticity)  
  การสอนใหเกิดการเรียนรูโดยอัตโนมัติ เปนองคประกอบสําคัญมากองคประกอบหนึ่ง
ในการสอนอานใหนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมีความสามารถในการประมวลโดยอัตโนมัติ
ในระดับคํา ชวย ใหนักเรียนไมตองอาศัยการเรียนรูจากความจํามากและสามารถนาํไปสูการเรยีนรู
ในระดับประโยค และระดับยอหนา (Starnovich. 1986) เน่ืองจากนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองมีความสามารถในการรูจักคําในอัตราที่ชากวานักเรียนทั่วไป  ดังน้ันโปรแกรมการสอน
อานจึงควรใหเวลาในการฝกฝนมากขึ้น เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูจนเกิดเปนการเรียนโดย
อัตโนมัติ เบทแมน  (Bateman. 1979) เนนถึงความจําเปนในการสอนการอานโดยสอนซ้ําๆ จน
เกิดเปนการเรียนรูจนเกิดความช่ําชอง (Overlearning) และนําไปสูการเรียนรูโดยอัตโนมัติ คือ
เม่ือนักเรียนอานคําใดๆ จนช่ําชองแลว  เม่ือนักเรียนอานพบคํานั้นในที่ใด  นักเรียนจะรูจักคํา
น้ันโดยอัตโนมัติทันที โดยไมตองอาศัยการระลึกคํานั้นจากความจํา 
 2. เทคนิคการแนะ (Prompting Technique)  
  เทคนิคนี้เปนกาชวยลดขอผิดพลาดที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น และชวยเสริมให
นักเรียนมีการตอบสนองมากขึ้นโดยไมควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากจนเกินไป ไบรอันทและ
คณะ (Bryant. 1999) ไดทําการศึกษาการสอนโดยใชเทคนิคการแนะโดยใชรูปภาพหรือวัตถุเปน
ตัวแนะในการชวยความจํา และผลการศึกษา พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูมากขึ้น  และ
วิธีการสอนของออรตัน - กิลลิงแฮม ไดใชรูปภาพเพื่อเสริมการสรางความ สัมพันธระหวางเสียง
และตัวอักษร ตัวอยางเชนภาพของหมู ใชเปนการแนะเสียงของตัวอักษร p 
 3. การใหขอมูลยอนกลับเชิงวิชาการ  (Academic Feedback) 
  โรเซนไชนน; และสตีเวนส (Rosenshine; & Stevens. 1984) ไดแบงวิธีการให
ขอมูลยอนกลับเชิงวิชาการออกเปนสี่ขั้นตอน คือการสอนสาธิต การสอนโดยมีครูแนะนํา การให
ขอมูลยอนกลับและการเรียนรูโดยอิสระ โปรแกรมการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองไดนําการใหขอมูลยอนกลับเขาไปรวมอยูในโปรแกรมการสอน เชน โปรแกรมไดสตาร 
(DISTAR) และเม่ือครูใชเทคนิคนี้ในการสอนแกนักเรียนระดับสูง ครูควรใชการประเมินอยาง



 

 

163 

สมํ่าเสมอเพื่อเปนการบอกถึงความกาวหนาของนักเรียนและเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 
เทคนิคนี้ยังเปนการชวยใหนักเรียนไดรับรูมาตรฐานหรือความคาดหวังของครูเพ่ือใหนักเรียนได
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเองและเปนการสรางความรับผิดชอบตอความกาวหนาในการเรียนรู  
 4. กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ (Gaining Pupil Attention)  
  เทคนิคนี้นํามาใชตอเม่ือนักเรียนไมมีสมาธิในการเรียนและขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู  เน่ืองจากความลมเหลวจากการเรียนรูจากบทเรียนกอน (Kuluk. 1985) โปรแกรมการสอน
อานใหแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองที่นําเทคนิคนี้มาใชรวมในการสอน ไดแก โปรแกรม
การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษร (Alphabetic Phonics)  และโปรแกรมสลิงเกอร
แลนด (Slingerland) โดยโปรแกรมเหลานี้ตองใหนักเรียนนั่งในทาที่กําหนดกอนที่ครูจะเร่ิมการสอน
โปรแกรมไดสตาร ใชเทคนิคใหสัญญาณดวยมือเพ่ือเปนการเตือนใหนักเรียนหันมาใหความสนใจใน
การตอบสนอง 
 5.  การควบคุมและประเมินความกาวหนาของนักเรียน 
  วิธีน้ีเปนองคประกอบหนึ่งในการสรางความสําเร็จในการเรียนรูใหแกนักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรอง  แมวาวิธีน้ีไมไดถูกนําไปใชในโปรแกรมการสอนอานทุกโปรแกรมก็ตาม  
มีการศึกษาในการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองโดยใชการควบคุมและ
ประเมินความกาวหนา และการศึกษานี้พบวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชวิธีน้ีมีความกาวหนาใน
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนโดยครูไมไดทําการาควบคุมและเก็บขอมูล
ความกาวหนาของนักเรียน อยางไรก็ตาม ถาครูใชวิธีน้ีในการสอน การประเมินจะตองทําอยาง
สมํ่าเสมอ บอยๆ และเปนระบบและครูตองใชขอมูลเหลานี้ ในเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับการสอน
ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นแลว  การสอนโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลเปนวิธีในการชวย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้นกวาวิธีการที่ครูใชการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน โปรแกรมที่ ใชวิธี น้ีคือโปรแกรมการสอนชวยเหล ือฟ นฟูการอ าน   (Reading 
Recovery)  และโปรแกรมการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษร 
 
 เทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน 
 เทคนิคนี้ไดเริ่มใชในชวงทศวรรษที่ 1920 ในการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะ การ
อานบกพรองและยังใชแพรหลายในปจจุบัน ผูที่เริ่มการสอนดวยเทคนิคนี้คือ เกรซ เฟอรนาลด 
ซึ่งทําการสอนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองใหใชนิ้วลากเสนเปนตัวอักษรหรือคําใน
ขณะที่ออกเสียงตัวอักษรหรือคํานั้น วิธีการน้ีเรียกวาวิธี VAKT (Visual = การเรียนรู ทาง
สายตา  Auditory = การรับรูทางการฟง  Kinesthetic = การรับรูทางการเคลื่อนไหว  Tactic = 
การรับรูทางการสัมผัส)  เฟอรนาลด กลาววา การใชวิธี VAKT น้ี  เปนการชวยสรางความจํา
สําหรับขอมูลของสิ่งเรา 
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 ตอมา แซมวล ออรตัน ไดเสนอทฤษฎีวาภาวะการอานบกพรองเกิดจากความบกพรอง
ของความตองการของสมอง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในการมองเห็นภาพกลับขาง ซ่ึงทฤษฎีน้ีจึงทํา
ให ลูกศิษยหลายคนของออรตัน ไดนําเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสหลายดานประกอบใน
โปรแกรม การสอนอาน เชน แอนนา กิลลิงแฮม เปนนักจิตวิทยาไดพัฒนาเทคนิค น้ีมาใชในการ
สอนการอาน เรียกวิธีน้ีวาวิธีการสอนอานของออรตันและกิลลิงแฮม ซ่ึงเปนวิธีการสอนอานแก
นักเรียนที่มีภาวะ การอานบกพรอง วิธีแรกที่ใชเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน 
 เหตุผลที่นักวิชาการหลายทานใชเทคนิคนี้ในการสอนอานคือกิจกรรมในการเคลื่อนไหว 
ชวยสรางความสัมพันธระหวางการรับรูทางสายตาและการรับรูทางการฟง ในการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง และชวยในการอานตัวอักษรจากทิศซายไปยังทิศขวา 
นอกจากนั้นเทคนิคนี้ยังเปนการชวยใหนักเรียนสนใจรายละเอียดของตัวอักษรและคํา  และชวย
ใหสามารถระลึกคําจากความจําระยะยาว 
 ในยุคแรกนั้นมีความแตกตางมากมายในรายละเอียดของเทคนิคนี้ มีนักการศึกษาที่
เสนอเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน เชน ออรตันกลาววานักเรียนตองออก
เสียงของตัวอักษรที่นักเรียนกําลังลากนิ้ววาดรูปรางตัวอักษรนั้น กิลลิงแฮม กลาววานักเรียน
ควรออกเสียงตัวอักษรแตละตัวดวยเสียงดัง เฟอรนาลด กลาววรครูไมควรสอนนักเรียนใหแยก
เสียงแตละเสียงออกจากกัน แตควรใหนักเรียนออกเสียงคําทั้งในขณะที่ใชน้ิวลากวาดรูปของคํานั้น 
แตในปจจุบันนี้ ครูผูสอนที่ใชวิธี ออรตัน - กิลลิงแฮม เห็นพองตกลงวา นักเขียนควรออกเสียง
ตัวอักษรเมื่ออานหรือสะกดคํา (Connel. 1992) 
 ถึงแมวาไดมีการนําเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสมาใชอยางกวางขวางในการ
สอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง และครูผูสอนใชเทคนิคนี้ตางลงความเห็นวาเปน
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ แตมีขอมูลเชิงประจักษนอยมากที่รับรองความมีประสิทธิภาพของ
เทคนิคนี้ เน่ืองจากความไมชัดเจนในการควบคุมตัวแปรตางๆ 
 ผูที่ทําการศึกษาอยางจริงจังถึงผลของเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสนี้คือ 
ชาลส ฮัลม (Charles Hulme) ในป ค.ศ.1981 ฮัลม ไดพยายามศึกษาผลของการใชน้ิววาด
ตัวอักษรที่มีตอการรับรูทางสายตา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการใชน้ิววาดตัวอักษรชวยให
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมีความสามารถมากขึ้นในการจดจําตัวอักษรและรูจักตัวอักษร
มากขึ้น แตการใชเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัสนั้นมีผลนอยมากในการชวยการอานแก
นักเรียนที่ไมมีภาวะ การอานบกพรอง ฮัลมไดอธิบายผลการศึกษาครั้งนี้วา การใชน้ิววาดตัวอักษร
ทําหนาที่โดยตรงในการสรางความสนใจตอสิ่งเราเพื่อใหนักเรียนจดจําและชวยในการเพิ่มขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งเราเพื่อนําไปเก็บไวในหนวยความจํา ฮัลมอธิบายตอไปวาการใชน้ิววาดตัวอักษรชวย
ใหขอมูลเพ่ิมขึ้นสําหรับการจดจําเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในระหวางที่นักเรียนใชน้ิววาดตัวอักษร  
และฮัลมกลาววาระบบความจําการเคลื่อนไหวทํางานควบคูไปกับการจํารูปรางของวัตถุที่ผาน
การรับรูทางสายตา (Clark; & Uhry. 1995) 
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 ในป 1995 บารบารา ไวส ไดทําการศึกษาโดยทดลองใชโปรแกรมการสอนการอานโดย
ใชการจําแนกแยกเสียงของ ลินดา มูด รวมกับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีภาวะ 
การอานบกพรอง ทําการสอนโดยใหครูสอนนักเรียนใหรูจักตําแหนงการเคลื่อนไหวของปากเมื่อ
นักเรียนออกเสียงใดๆ จากนั้นนักเรียนฝกทักษะที่ไดเรียนรูกับบทเรียนในคอมพิวเตอรที่สอน
การเคลื่อนไหวของรูปปาก  และเสียงที่สังเคราะหจากเครื่องคอมพิวเตอร  ถานักเรียนไมรูจัก
คําที่พบเครื่องคอมพิวเตอรจะเนนเสียงแตละเสียง พรอมทั้งการแสดงการเคลื่อนไหวของรูปปาก  
โปรแกรมฝกสอนนี้เรียกวา ROSS ซ่ึงยอมาจาก Reading with Orthographic and Speed 
Segmentation  ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรม ROSS มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อานสูงกวากลุมควบคุมที่ใชวิธีการสอนโดยไมใชเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัส 
 นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอริดา ไดใชโปรแกรมการสอนของลินดา มูด รวมกับ
การสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสแบบสังเคราะห ใหกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 1 ที่มีภาวะ การ
อานบกพรองของทักษะในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง โปรแกรมการสอนนี้เรียกวา PASP 
ซ่ึงยอมาจาก Phonological Awareness with Synthetic Phomics  ผลการศึกษานี้แสดงวาเม่ือ
ครูใชการสอนโปรแกรม PASP รวมกับเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัส การสอนตรง  การสอน
อานโดยวิธีโฟนิกส แบบสังเคราะหชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวากลุมควบคุมที่
ใชวิธีการสอนอานโดยไมใชเทคนิคการสอนโดยใชประสาทสัมผัส (Torgesen. 1995)  
  
 การสอนอานโดยวิธีของเฟอรนาลด (The Fernald Method) 
 วิธีการสอนของเฟอรนาลด เปนวิธีการสอนอานคําทั้งคํา (Whole - Word Method) ที่
เนนการใชประสาทสัมผัสการรับรูทางดานสายตา  ดานไดยิน  ดานการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
ตางๆ โดยไมตองมองเห็น ซ่ึงรับสัมผัสไดโดยอาศัยประสาทในกลามเนื้อ เอ็น ขอตอ ดานการรับ
สัมผัส ซ่ึงอยูบริเวณผิวหนัง รับความรูสึกตอการสัมผัส แรงกด ลักษณะพื้นผิว ความรอน เย็น 
ความเจ็บปวด และการเคลื่อนไหวของขนบริเวณผิวหนัง ซ่ึงเปนที่มาของ VAKT ซ่ึงสามารถ
นํามาใชสอนไดทั้ง  การอานและการเขียน (Bos; & others. 1950: 93) 
 แมคฟาแลนด (McFarland. 1999: 279 - 283) ไดกลาวถึงการสอนโดยวิธีของ    
เฟอรนาลดวา ไดพัฒนาวิชาการดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางดานการอานอยางรุนแรง 
เนนศึกษาทางดานการอานดวยกระบวนการวิเคราะหในลักษณะของการสอนเด็กทั้งคํากอน 
จากนั้นจึงแยกองคประกอบของคําเปนสวนยอยเพ่ือศึกษา หลักวิชาการของเฟอรนาลดเปนที่มาของ
คําวา VAKT ซ่ึงมาจาก V-Visual การมองเห็น A-Auditory การไดยิน K-Kinesthetic การ
เคลื่อนไหว T-Tactile  การสัมผัส ซ่ึงมีลักษณะเปนการสอนอานและเปนพ้ืนฐานของวิธีแกไข
ขอบกพรองของการอานในเวลาตอมา 
 ในปคริสตศักราช 1921 ไดมีการจัดตั้งโครงการการบําบัดในโรงเรียนขึ้นที่มหาวิทยาลัย 
แคลิฟอรเนีย ซ่ึงสี่ปกอนหนานั้นไดมีโครงการที่แกไขขอบกพรองเฉพาะกลุมผูที่มีขอบกพรอง
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ทาง การอาน เชน ผูที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผูที่มีพัฒนาการทางสมองชา อานไมออก 
สะกดคําไมได มีปญหาทางจิต มีระดับสติปญญาสูงกวาปกติ เปนลมบาหมู พูดติดอาง เปนตน 
หลังจากประสบผลสําเร็จในโครงการแรกแลวก็ไดมีการศึกษาอีกครั้งในเวลาตอมา ซ่ึงครั้งน้ี
เกิดขึ้นที่โรงเรียนและไดรวมเอานักเรียนที่มีระดับสติปญญาปกติเขาไวดวย ซ่ึงสวนใหญมีความ
บกพรองดานการอานอยางรุนแรง 
 จุดมุงหมายของการทําโครงการการบําบัดในโรงเรียนนี้เพ่ือเปนการพัฒนาการวินิจฉัย 
การรักษา และการปองกันที่ชวยเด็กแตละคนที่มีปญหาในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมให
พวกเขามีความรูสึกวาพวกเขาทําได  การบังคับเด็กใหเขาชั้นเรียนที่ไมเหมาะสมเปนสิ่งไมควร
ทํา เพราะถาเด็กไมเขาใจหลัก ซึ่งเปนหัวใจของการอาน การเขียน การสะกดคําแลว เด็กจะ
ไมประสบความสําเร็จในการเรียนและสงผลใหความสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตมี
ขีดจํากัดไปดวย 
 วิธีที่ใชในโครงการการบําบัดในโรงเรียน เปนวิธีที่เปดโอกาสใหเด็กไดเริ่มกิจกรรม 
การเรียนรูเองตั้งแตแรก เปนผลใหการเรียนรูประสบความสําเร็จ โดยไมควรใหความสําคัญตอสิ่ง
ที่เด็กไมรู ควรทําใหเด็กสามารถเรียนรูคําใดๆ ที่พวกเขาอยากเรียน โดยไมใสใจตอความยาว
หรือความซับซอนของคําเม่ือกระบวนการเรียนรูเปนไปอยางมั่นคงแลว การปฏิบัติตัวของเด็กก็
จะพัฒนาดีขึ้นในขณะที่ทําการบําบัดดําเนินตอไป 
 เฟอรนาลดไดพัฒนาวิธีการบําบัดขอบกพรองทางการอานโดยวิธีการเคลื่อนไหวน้ิวมือ ซ่ึง
เปนแนวทางแกผูที่ประสบความยากลําบากอยางรุนแรงในการอาน เด็กระดับสติปญญาปกติ 
หรือ  สูงกวาปกติ ก็สามารถเขารวมโครงการนี้ของเธอไดและโดยสวนใหญเด็กจะใชเวลาเรียนรู 
ไดภายในเวลาสองถึงสามเดือนไปจนถึงสองป เด็กทุกคนที่มีปญหาความบกพรองในการอานไม
วาจะเปนเด็กที่อานไมไดเลย  หรืออานไดบางสวนก็สามารถประสบความสําเร็จในการอานดวยวิธีน้ี
ของเธอ นอกจากนั้นเพ่ือพัฒนาความสามารถการอานใหดีขึ้น เฟอรนาลดไดคนพบวาวิธีน้ีไดชวย
เพ่ิมระดับการสะกดคําและการเรียบเรียงคําอีกดวย 
 การศึกษาในโครงการการบําบัดในโรงเรียน เฟอรนาลดพบวา วิธีการอานโดยใชน้ิวชี้ 
ตามไปดวย ใหผลนาพอใจกับเด็กทั้งที่อานไมไดเลยและอานไดบางสวน หลักการทั่วไปของวิธีน้ี
ประกอบไปดวยการกําหนดระดับการพัฒนาทางสติปญญาของเด็กโดยใชการทดสอบระดับสติปญญา 
การทดสอบความสามารถและการทดสอบวินิจฉัยการอาน 
 จากการติดตามการประเมินผลโดยใชการรักษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการอานของ
เด็ก ซ่ึงสัมพันธกับระดับสติปญญาและระดับความคาดหวังทางการศึกษานั้น พบความยาก 
ลําบากในกลุมเด็กที่อานไดบางบางสวน แบงประเภทไดคือ เด็กไมสามารถนําคําที่ใชโดยทั่วไป
ได เด็กอานหนังสือไมคลอง อานเปนคําๆ เด็กไมเขาใจเนื้อหาของเรื่องที่อาน การอานคําธรรมดา
ทั่วไปไมไดบอยๆ จะทําใหเด็กที่อานหนังสือน้ันหันไปสนใจคํานั้นเพียงคําเดียวและเกิดอาการ
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ชะงักและประหมา เกิดปญหากับคําเดิมซํ้าๆ น้ีจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกไมดี อานชา อานเปน
คําๆ จนกระทั่งลืมเน้ือหาที่อานผานมาแลว 
 เด็กที่เขารวมโครงการบําบัดของเฟอรนาลด จะไดเรียนรูวิธีที่เหมาะสมกับระดับสติปญญา
ของเขา  แมเด็กที่มีความบกพรองทางประสาทหรือเด็กที่เรียนรูดวยการมองเห็น ก็สามารถ
ปรับตัวเขากับโปรแกรมของเฟอรนาลดได 
 ขั้นตอนของวิธีการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ มีดังตอไปน้ี 
 1.  คนพบวิธีที่เด็กสามารถเรียนรูการเขียนไดอยางถูกตอง 
 2.  จูงใจใหเด็กเขียนคํานั้น 
 3.  ใหเด็กอานสิ่งที่เขาเขียนและพิมพออกมา 
 4.  การอานเพิ่มเติมในสวนประกอบอื่น 
 

 แมคฟาแลนด (Mcfarland. 1999) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของการสอนอานโดยวิธีของ
เฟอรนาลด (The Fernald Method) ไวดังน้ี 
 

 ข้ันที่ 1 
 อนุญาตใหเด็กเลือกคําที่อยากจะเรียน โดยไมคํานึงถึงความยาวของคํา ครูเขียนคํานั้น
ใหเด็กดวยดินสอในกระดาษ โดยใชขนาดตัวอักษรใหญเหมือนเขียนบนกระดานดํา หรือพิมพ   ก็ได
ใหนักเรียนใชน้ิวชี้คําและออกเสียงในแตละสวนของคําที่เขาชี้ไปทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆ จนกวา
นักเรียนสามารถเขียนคํานั้นไดเองโดยไมตองมองตนแบบ อนุญาตใหนักเรียนเหลือบมอง
ตนแบบไดถาจําเปนใหนักเรียนเขียนคํานั้นลงบนกระดาษ จากนั้นใหเขาแตงเปนเรื่องราวดวย
ตนเอง  พิมพเน้ือเร่ืองที่เด็กแตงขึ้นนั้นและใหเขาอานใหครูฟง ใหเด็กเก็บเอกสารนี้ไวในแฟมคํา
สวนตัวของแตละคน  โดยจัดเรียงคําตามลําดับอักษร ใหเด็กไดเรียนรูการจัดเรียงตัวอักษรตาม
โอกาสอํานวย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการใชพจนานุกรม รวมทั้งเรียนรูตัวอักษรไปดวย ในกรณี
ของเด็กที่ไมสามารถอานไดเลยทุกคําใหกลับไปใชวิธีอาน และใหเด็กชี้ตามไปดวย จนกระทั่ง
เด็กมีทักษะที่เพียงพอที่จะกาวไปสูขั้นตอนที่ 2 ตอไป 
 ลักษณะของขั้นตอนที่ 1 สรุปไดดังน้ี 
 1.  การสัมผัสดวยนิ้วโดยตรง เด็กอาจใชน้ิวมือ หน่ึงน้ิวถึงสองนิ้วในการชี้คําที่อาน ซ่ึง
การเรียนรูจะเกิดเร็วขึ้นมากเมื่อเด็กใชน้ิวสัมผัส มากกวาการใชดินสอหรืออุปกรณอ่ืนๆ 
 2.  เขียนคําที่ชี้อานไดจากความทรงจํา เด็กไมควรลอกคําที่เขาชี้น้ิวอานมานั้นดวย
การมองกลับไปกลับมา ระหวางตนแบบกับกระดาษของเขา เพราะจะทําใหขาดการปะติดปะตอ
ไมไดความหมายของคํา และการเขียนถูกขัดจังหวะ ตาของเด็กควรอยูที่คําที่เด็กเขียน 
 3.  เขียนคําทั้งคํา การเรียนรูที่ดีตองเขียนคําและเรียนรูคําทั้งคําในเวลาเดียวกัน ไม
ควรเรียนรูเพียงเสียงหรือเปนพยางค  ถาเด็กยังเขียนคําไมถูกตอง ใหนําคําที่เขาเขียนผิด
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ออกไปทันที ใหเด็กดูและอานดวยการชี้น้ิวอีกครั้ง และเขียนในกระดาษแผนใหม การลบหรือ
แกไขคําเฉพาะสวนที่ผิดนั้นจะทําใหเด็กสับสน 
 4.  การใชคําประโยค การฝกใชคําในประโยคบอยๆ จะทําใหเด็กคุนเคยกับ
ความหมาย  ของคําที่ถูกตอง โดยปกติในการพูด เด็กจะรูศัพทที่มากพอที่จะอธิบายสิ่งตางๆ ได 
เม่ือเขามีปญหาหรือขอจํากัดเกี่ยวกับคําศัพทน้ัน เขาควรที่จะเร่ิมเรียนรูโดยการเขียนและอานคํา
ตางๆ ที่พวกเขาใชในการพูดอยูแลว 
 
 ข้ันที่ 2  
 การอานโดยใชน้ิวชี้ไปดวยไมจําเปนอีกตอไป เด็กมีการพัฒนาทักษะเพียงพอในการเรียนรู
คําดวยการมองที่คําตนแบบ อานออกเสียง และจากนั้นเขียนคําบนกระดาษโดยไมลอกจาก
ตนแบบ เด็กสามารถเขียนและอานตามใจชอบในสิ่งที่เขาเขียน  การเขียนจะกลายเปนเรื่อง
งายสําหรับเขา และเขาก็สนใจการเขียนมากขึ้น ครูควรอนุญาตใหเขาเขียนอะไรก็ไดที่เขาสนใจ 
 สิ่งที่เกี่ยวโยงกันระหวางขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 คือ เด็กออกเสียงอยางตอเน่ือง
ในคําที่เขาเรียนอยู การมองเห็นและการออกเสียงคําก็ควรเปนไปอยางธรรมชาติ ไมควรออก
เสียงดังหรือเพ้ียนจากความเปนจริงของพยัญชนะ ในแตละพยางคซ่ึงจะทําใหเด็กลืมคําทั้งหมดได 
ในการเขียนก็เชนกัน ใหนักเรียนออกเสียงพยางคที่เขาเขียนไปดวย เพ่ือเด็กจะไดฝกทั้งทักษะการ
พูดและการเขียนในเวลาเดียวกันโดยไมรูตัว 
 เฟอรนาลด แนะนําวาไมควรจํากัดเวลาหรือจํานวนครั้งในการที่นักเรียนดูคําตนแบบ 
เพราะโดยทั่วไป เด็กจะลดจํานวนการมองไดทีละนอย จากนั้นใหเร่ิมคําใหม สั้นๆ 2-3 คํา ทําไป
เรื่อยๆ จนในที่สุดเด็กจะไมจําเปนตองมองตนแบบอีกตอไป ชวงเวลาในการใหเด็กอานดวยการ
ชี้น้ิวไปดวยหรือการมอง ใชเวลาประมาณ 2 - 8 เดือน เน้ือหาการเรียนไมควรงายจนเกินไป ตอ
ระดับสติปญญาของเด็กทั้งในเร่ืองของความยาวและความซับซอนของคํา เด็กจะมีแรงบันดาลใจ
มากกวาที่จะอานและเขียนเน้ือหาที่ยาก  เม่ือเด็กไดคนพบหลักหรือเทคนิคที่เขาทําได จากการ
เขียนและอานคําที่ยากแลว จะทําใหเขามีความยินดีที่จะเรียนรูคําที่ยาวและซับซอนจะงายตอการ
จํามากกวาสําหรับการนํามาใชในครั้งตอไป เม่ือการอานคําดวยการชี้น้ิวหรือการมองไมจําเปน
แลว ครูสามารถแยกแฟมระหวางคํางายและคํายาก และการเขียนคําตนแบบก็สามารถเขียน
ขนาดปกติได  
   
 ข้ันที่ 3 
 ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องจากหนังสือ นักเรียนสามารถอานและบอกไดวาคําไหนที่เขา
ไมรูจัก เม่ืออานเรื่องจนจบแลวใหทบทวนคําใหม จากนั้นใหเขียนคําออกมาจากความจํา และ
ตรวจดูวาคําเหลานั้นมีอยูหรือไม 
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 ข้ันที่  4 
 เริ่มจากการใหนักเรียนพูดโดยทั่วๆ ไป ถึงการสรางคําใหมๆ ที่คลายคลึงกับคําที่เขา
รูอยูแลว ในตอนนี้ความสนใจในการอานของเด็กจะเพิ่มขึ้น  เด็กจะอยากอานหนังสือดวยตัวเอง
เม่ือเด็กพัฒนาทักษะในการอานจนอยูในภาวะปกติแลว  และเด็กจะพบวาการอานเปนเรื่องที่งาย
ขึ้น ในการสอนอานสื่อการสอนที่มีระดับยาก ควรกระตุนใหเด็กกวาดสายตาใหทั่วทั้งยอหนา 
และหาคําที่เด็กไมรูกอน และใหเด็กศึกษาคําเหลานั้นกอนที่จะอานยอหนาทั้งหมด เด็กจะ
สามารถจําคําใหมไดงายขึ้นถาออกเสียงคําเหลานั้นในขณะที่เขียน ใหเด็กออกเสียงซ้ําอีกครั้ง 
แลวปดกระดาษและเขียนใหมอีกรอบ จนในที่สุดเด็กที่มีทักษะมากพอที่จะจําคําเหลานั้น รวมถึง
ความหมายได 
 การสอนทั้ง 4 ขั้นของเฟอรนาลดน้ี นํามาใชไดกับนักเรียนที่อานหนังสืออกเปนบางสวน 
ระหวางแตละขั้นตอนในวิธีนี้ควรประเมินนักเรียนอยางตอเนื่องในอัตราการจําคําตางๆ ที่ได
เรียน  ถาอัตราการจําคําลดลง ใหกลับไปใชขั้นตอนที่ 1 ใหม 
 ในการใหความรูดานการอาน เพ่ือที่จะทําใหเด็กมีพ้ืนฐานการอานที่ดีน้ัน จะทําสําเร็จ
ไดขึ้นอยูกับตัวบุคคลและอายุทางการศึกษาที่เด็กตองการ  เด็กที่อายุนอยจะมีความพรอมที่จะ
กลับเขาสูหองเรียนปกติเม่ือสามารถพัฒนาการอานในระดับที่เพ่ือนรวมชั้นสามารถอานได เด็กที่
อายุมากแลว ควรอยูในกลุมบําบัดจนกวาเขาสามารถจดจําคําใหมๆ และมีความสามารถพอที่จะ
อานคําและพัฒนาพ้ืนฐานแนวความคิดที่จําเปน ความลมเหลวหลายประการเกิดจากเด็กถูก
นํากลับเขาชั้นเรียนโดยที่ยังขาดประสบการณที่เหมาะสมกับสติปญญาและความรวดเร็วในการ
อาน เด็กตองพัฒนาทักษะใหเพียงพอกอนที่จะสามารถอานไดเร็วและเขาใจสื่อการสอนนั้นๆ 
อยางเหมาะสมกับอายุและระดับสติปญญา 
 
 แนวความคิดเก่ียวกับวิธีการสอนของเฟอรนาลด 
 ไวเลย; และซัน (Wiley; & Sons. 1976: 286 - 289) ไดกลาวถึงความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูไวหลายทาน ดังน้ี 
 สมิธ (Smith. 2002) กลาววาเทคนิคการเคลื่อนไหวมือของเฟอรนาลด มีความจําเปน
ตอสภาวะการอาน การที่เด็กเลาเรื่องที่เขาสนใจและครูก็จดเร่ืองราวนั้นไว  จากนั้นใหนักเรียน
อานโดยใชน้ิวชี้ตามไปดวย พรอมกับออกเสียงดังๆ เปนพฤติกรรมที่บอกความตั้งใจสูงสุดของ
เด็ก และใหความรูสึกที่หลากหลาย เด็กเขียนคําตามความตองการและเด็กสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองไดรับความรูทันที บรรลุตามความคาดหมายของเด็ก 
 จอหนสัน; และคณะ  (Johnson; et al. 1963) กลาววา วิธีการสอนของเฟอรนาลด
ชวยเสริมการกระตุนการดู และการฟงดวยการเคลื่อนไหวของการทํางานของมือ และชวยเพิ่ม
พลังทาง ดานจิตใจในการอาน ซ่ึงทําใหเด็กมีความตั้งใจสูง ครูนําเสนอสื่อการสอนอยางเปน
ลําดับและเพิ่มความยาวของเนื้อหา พรอมทั้งทบทวนจนกระทั่งนักเรียนสามารถจํานั้นไดอยางดี 
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วิธีน้ีสามารถนําไป ใชไดกับการเรียนรูคําในครั้งแรก เม่ือเด็กมีทักษะการอานที่ดีแลว ครูก็หยุด
ทําวิธีน้ีได 
 ริเชค (Richek. 1964) กลาววา วิธีสอนของเฟอรนาลดใหความรูสึกในการสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว ในวิธีน้ีสงความรูสึกไปยังสมอง กลามเนื้อเล็กๆ ทุกสวนของทุกผิวสัมผัสของเสน
ขนที่ถูกกระตุนจะสงรูปแบบของความรูสึกนั้น สงไปยังสมอง ซึ่งสงผลตอจิตใจ ที่ขึ้นอยูกับสิ่ง
ที่มากระตุนน้ัน  วิธีของเฟอรนาลดใชการประสานกันระหวางรางกายและจิตใจดวยการมองคําที่
เด็กจะอาน ขณะใชน้ิวชี้หรือสัมผัสไปดวยและเปลงเสียงการอานออกมา 
 
 4.2  โปรแกรมการสอนอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในระดับเด็กเล็ก 
 การสอนอานของออตัน - กิลลิงแฮม 
 ในป ค.ศ.1960 แอนนา  ลิลลิงแฮม และเบสซี่  สตีลแมน  ไดพิมพคูมือการสอนและ
สื่อวัสดุการสอน โดยใชวิธีของออรตัน - กิลลิงแฮม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานแกโปรแกรมการสอนการอาน
อ่ืนๆ ที่ใชประสาทสัมผัสหลายดาน เขารวมประกอบการสอน 
 จูน ออตัน ซ่ึงเปนภรรยาของ ซามูลแอล ออตัน ไดสรุปลักษณะที่เดนสามประการของ
การสอนการอานแนว ออตัน - กิลลิงแฮม ดังน้ี 
 1. เปนการสอนโฟนิกสโดยตรง โดยสอนใหนักเรียนไดยินเสียงแตละเสียงอยาง
ชัดเจน และสอนนักเรียนใหรูจักการผสมเสียงเหลานั้นใหเปนพยางคและคํา 
 2. เปนการสอนการบูรณาการทางภาษา โดยแตละหนวยการสอนนั้นบูรณาการทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนเขาดวยกัน และเปนการใหแรงเสริมซ่ึงกันและกัน 
 3. เปนการสอนอยางเปนระบบ  เปนขั้นตอน  และเริ่มจากบทเรียนที่งายและคอยๆ 
เพ่ิมระดับความยากตามหลักการของการพัฒนาการทางภาษา 
 กิลลิงแฮมและสตีลแมน อธิบายวิธีการสอนอานนี้เปนวิธีที่สรางขึ้นจากความสัมพันธของ
การรับรูทางสายตา การรับรูทางการฟงและการรับรูทางการเคลื่อนไหว ไมควรใชวิธีน้ีรวมกัน
หรือเสริมกับวิธีสอนอานเปนคํา (Sight Word Approach) หรือวิธีสอนอานเบื้องตน (Basal 
Reading Approach)  และไมควรใชสื่อการสอนการอานใดๆ ที่นอกเหนือจากสื่อที่มาจากวิธีน้ี 
ดังนั้นกฎเกณฑที่เขมงวดนี้จึงสรางปญหาใหกับการเขียนการอานในชั้นเรียนปกติ วิธีการนี้ไม
สนับสนุนใหนักเรียนเดาคําที่อาน นักเรียนจําเปนตองรูจักตัวอักษรทั้งหมด 
 วิธีการสอนอานของ ออตัน - กิลลิงแฮม มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ครูใหนักเรียนอานตัวอักษรจากบัตรคํา 
 2. ครูบอกชื่อของตัวอักษร จากนั้นนักเรียนพูดตามครู 
 3. เม่ือนักเรียนเรียนรูจักชื่อของตัวอักษรแมนยําแลว ครูจึงสอนเสียงของตัวอักษรนั้น โดย
ใชวิธีการเดียวกับการสอนชื่อของตัวอักษร 
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 4. ครูเขียนตัวอักษรใหนักเรียนดูและอธิบายรูปรางและทิศทางในการวาดเขียน
ตัวอักษรนั้น 
 5. นักเรียนเขียนตัวอักษรตามแบบที่ครูเขียน 
 6. นักเรียนเขียนตัวอักษรจากความจําโดยไมมองขามตัวอักษรที่ครูเขียน 
 7. นักเรียนตองออกเสียงชื่อของตัวอักษรในขณะที่เขียน นักเรียนจะไมตองออกเสียง
ของตัวอักษรนั้น 
 การสอนตัวอักษรและการผสมตัวอักษรมีลําดับขั้นตอนจากระดับงายไปสูระดับที่ยาก
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ครูสอนตัวอักษร 10 ตัวแรกคือ สระสองตัว  ไดแก a  และ i  พยัญชนะแปดตัว 
ไดแก  f,  h,  b,  j,  k,  m,  p  และ  t 
 2.  ครูสอนอักษรแตละตัวโดยมีสําคัญตอจากเสียง  เชน i - igloo 
 3.  ครูสอนความแตกตางระหวางพยัญชนะและสระ โดยครูสอนนักเรียนใหความสนใจ
ตอตําแหนงของฐานกรณในการเปลงเสียง 
 4.  หลังจากที่นักเรียนเรียนรูชื่อของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรไดอยางแมนยํา
แลว ครูเริ่มสอนการอาน  โดยครูวางบัตรคํา  3 ใบ ที่มีตัวอักษรหนึ่งตัวในแตละบัตรคําลงบนโตะ  
และใหนักเรียนอานออกเสียงตัวอักษรทีละตัว ใหติดตอกันจนคลอง 
 5.  ครูสอนการเขียนคํา และใหนักเรียนลอกตาม 
 6.  ครูฝกใหนักเรียนรูจักคําที่เรียนรู โดยการใชแบบฝกหัด และใชนาฬิกาจับเวลา 
 วิธีการสอนนี้ใชเวลาประมาณ 40 - 60 นาที ในการสอนแตละคาบ ทุกครั้งที่ครูสอน
ตัวอักษรใหม ควรสอนไมเกินหน่ึงถึงสองตัวอักษรใหมในแตละบท การสอนการอานจะเริ่ม
ตอเม่ือนักเรียนสามารถอานการผสมของคําที่มีรูปแบบของพยัญชนะ - สระ - พยัญชนะ จน
คลอง และอานเสียงผสมสองเสียงดังตอไปน้ี คือ th  และ ph  ไดคลอง สําหรับคําที่นักเรียนยังไม
เคยพบ  มากอน ครูขีดเสนใตคํานั้นไวและครูบอกนักเรียนใหลองหัดอานคํานั้น ในระดับประโยค
น้ัน นักเรียนอานในใจกอน และขอความชวยเหลือจากครู ถามีปญหาเม่ือนักเรียนตองอานออก
เสียง ครูกระตุนใหนักเรียนอานประโยคโดยมีทํานองเสียงสูงต่ํา 
 ถานักเรียนเคยอานโดยวิธีการสอนภาษาแบบองครวมและไมสามารถอานคํานั้นได
อยางถูกตอง ครูตองสอนนักเรียนใหแยกคําออกเปนพยางค และใหนักเรียนพยายามผสมพยางค
ใหกลายเปนคําที่มีความหมาย และครูสอนใหนักเรียนรูจักการเขียนเครื่องหมายเนนเสียงหนัก
เบาในแตละพยางคของคํา 
 นอกจากนั้น วิธีการสอนอานแนว ออตัน - กิลลิลแฮมไดอธิบายถึงวิวัฒนาการ การ
เขียน เพ่ือใหนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองไดรูจักประวัติศาสตรของการพัฒนาการเขียน 
โดยเริ่มจากการใชรูปภาพแทนตัวอักษรสูการใชตัวอักษรในการเขียน คูมือครูเสนอประวัติสั้นๆ 



 

 

172 

ของวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ เพ่ือใหครูมีความเขาใจเพิ่มขึ้นของที่มาของคําตางๆ ซ่ึงชวย
ใหเขาใจการสะกดคํา และครูสามารถถายทอดความรูน้ีใหแกนักเรียน 
 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษร (Alphabetic Phonics)  
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษรนั้นไดดัดแปลงมาจากวิธีการสอน
อานของออตัน - กิลลิงแฮม ที่ใชระบบประสาทสัมผัสหลายดานเขารวมในการสอนสําหรับนักเรียน
ที่มีภาวะการอานบกพรอง ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมนี้เริ่มขึ้น
เม่ือประมาณกลางทศวรรษที่ 1960 ที่โรงพยาบาล Texas Scottish Rite ที่เมืองดัลลัสในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดยเกิดจากความรวมมือระหวางแซลลี่ ไชลด  (Sally Childs) ลูเซียส  เวิทส 
(Lucius Waites) และ โรยัล  คอกซ  (Royall  Cox) 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษรใชระบบประสาทสัมผัส คือการ
รับรูทางสายตา การรับรูทางการไดยิน และการรับรูทางการเคลื่อนไหวเพ่ือสรางกิจกรรมใน   
การสอนอาน โปรแกรมนี้ไดตั้งขอสมมติฐานวาคําในภาษาอังกฤษจํานวน 80 เปอรเซ็นตจากคํา 
30,000 คํา ที่ใชกันอยูทั่วไปนั้นมีวิธีการสะกดคําที่เปนไปตามความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษร ดังน้ันนักเรียนควรสามารถอานคําเหลานี้ไดถาไดเรียนรูกฎตางๆ ของความสัมพันธ 
ระหวางเสียงและตัวอักษร คอกซ ใหคําจํากัดความของวิธีโฟนิกสโดยอิงตัวอักษร ดังน้ี “เปน
วิธีการสอนนักเรียน    ใหรูจักแบบของความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรในภาษาอังกฤษ” 
วิธีสอนการอานเสียงของตัวอักษรนั้น เปนไปตามกฎเกณฑจากระดับงายไปสูระดับยาก 
นักเรียนจะตองอานออกเสียง      ทําแบบฝกหัดจนเกิดความชํานาญ และเรียนรูคําจากการใช
วิธีการสังเคราะหคํา (Catts. 1997) 
 
 หลักสูตรและวิธีสอน 
 หลักสูตรการสอนครอบคลุมทักษะการฟง การรูจักตัวอักษรไปจนถึงความสามารถในการ
แยกคําออกเปนพยางค  นักเรียนจะเรียนรูคําศัพทเปนจํานวนมากเพื่อใชในการเรียนรูภาษาใน
ระดับที่สูง และจูดิคธ เบิรซ  (Birsh. 1988) กลาววา วิธีน้ีเปนการสอนใหนักเรียนรูจักการใช
ความคิดเพื่อเรียนรูภาษา (Meta - Language) 
 ลักษณะที่สําคัญของการสอนในโปรแกรมนี้ คือการเนนความสําคัญของลักษณะ
ตัวเขียนในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเกี่ยวของกับระบบเสียงและการเรียวลําดับของหนวยเสียงในคํา  
นอกจากนั้นแลวนักเรียนยังตองเรียนรูวาเสียงของตัวอักษรใดๆ อาจเปลี่ยนเปนเสียงอ่ืนได  ถา
สภาพแวดลอมหรือบริบทเปลี่ยนแปลง  ลักษณะที่สําคัญของโปรแกรมนี้อีกประการหนึ่ง คืการ
ใชเครื่องหมายเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูการออกเสียงไดถูกตอง เชน ในคํา truck เสียง  CK  
จะถูกขีดเสนใตเพ่ือใหนักเรียนทราบวาตัวอักษรทั้งสองตัวน้ีรวมเปนเสียงเดียว  และเสน แนว
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เฉียงจะถูกขีดเสนใตเพ่ือใหนักเรียนทราบวา ตัวอักษรทั้งสองตัวน้ีรวมเปนเสียงเดียวกันและ
เสนแนวเฉียงจะถูกขีดพาดผานตัว  C  เพ่ือใหนักเรียนทราบวานักเรียนตองไมออกเสียง C ใน
คํานี้ 
 การสอนบทเรียนในวันหนึ่งใชเวลาหนึ่งชั่วโมง  โดยแตละบทเรียน นักเรียนเรียนรู
กิจกรรม 11 กิจกรรม ซ่ึงแตละกิจกรรมนี้ใชเวลาประมาณ 3 ถึง 10 นาที ตัวอยางกิจกรรมในการ
เรียนรูมีดังตอไปน้ี 
 1.  ประวัติของภาษา  (5 นาที)  กิจกรรมนี้สอนใหนักเรียนรูจักเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของภาษาอังกฤษ โดยครูนําลูกโลกมาแสดงและอธิบายการเผยแพรของตัวอักษรที่เร่ิม
จากฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 2.  ตัวอักษร (5 นาที) กิจกรรมนี้เนนการเรียงลําดับและทิศทางของตัวอักษร โดยครู
ใหนักเรียนนํานิ้วชี้ของมือซายวางที่ตัวอักษร A และนิ้วชี้มือขวางวางที่ตัวอักษร N จากนั้น
นักเรียนเร่ิมอานตัวอักษร  A และพรอมกับขยับน้ิวชี้มือซายไปในขณะที่อานทีละตัว ไปถึง
ตัวอักษร M  ในขณะที่น้ิวชี้ของมือขวายังอยูที่ตัวอักษร N  หลังจากอานจนจบถึงตัวอักษร N 
แลว นักเรียนจึงใชน้ิวชี้ของมือขวาชี้ไปยังตัวอักษรถัดไปจาก N ไปจนถึง Z พรอมกับอานออก
เสียงตัวอักษรเหลานั้น 
 3.  บัตรอานตัวอักษร (3 นาที) กิจกรรมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนฝกหัดเพื่ออาน
ชื่อตัวอักษรไดโดยอัตโนมัติ 
 4.  บัตรสําหรับการสะกดคํา (3 นาที) สําหรับกิจกรรมนี้ครูออกเสียงหนวยเสียงให
นักเรียนฟงและนักเรียนออกเสียงหนวยเสียงนั้นตามครูและบอกชื่อของตัวอักษรนั้นดวย ครูใช
ทามือในการใหสัญญาณใหนักเรียนฟง  พูด  ตามครู บอกชื่อตัวอักษรและเขียนตัวอักษร 
 5.  เรียนรูเรียงใหม (5 นาที) ครูใชกิจกรรมนี้เพ่ือชวยใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง ถึง
การเคลื่อนไหวฐานกรณสําหรับการออกเสียง โดยในกิจกรรมนี้ครูใชกระจกและใหนักเรียนดูรูป
ปากครู และรูปปากของตนเองในขณะที่เปลงเสียงและใหนักเรียนสํารวจโดยคลําลําคอของตนวาเสยีง
น้ันเปนเสียงโฆษะหรือเสียงอโฆษะ 
 6.  การฝกการอาน  (5 - 10 นาที) ครูใชบทเรียนที่คําศัพทที่นักเรียนเรียนรูมาแลว  
และมีการเลือกคําศัพทที่ใชในการฝกอาน โดยฝกอานคําจากบัตรคํา ถานักเรียนอยูในระดับชั้น
เร่ิมตน  แตถานักเรียนอยูในระดับชั้นสูงขึ้น  ครูใหอานเปนประโยค 
 7.  การฝกการคัดลายมือ  (5 นาที)  ครูสอนการคัดลายมือตามแบบตางๆ โดยใหเริ่ม
คัดจากทิศซายไปยังทิศขวา ครูอาจใหนักเรียนหัดเขียนบนอากาศขึ้นไปเขียนอักษรบนกระดาษ 
และใหเขียนลงในแผนกระดาษ 
 8.  การฝกการสะกดคํา  (10 นาที)  กิจกรรมนี้ใชกับนักเรียนที่เรียนอยูในระดับสูง 
โดยครูออกเสียงคําที่ตองการใหนักเรียนสะกด จากนั้นนักเรียนออกเสียงคํานั้นตามครู และ
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จากนั้นนักเรียนสะกดแยกเสียงแตละเสียงของคํานั้น โดยมองไปยังที่กระจกเพื่อดูการเคลื่อนไหว
ของฐานกรณที่ใชในการเปลงเสียง 
 9.  การศึกษาไวยากรณ (2 - 10 นาที) กิจกรรมนี้ใชสําหรับนักเรียนที่อยูในระดับตน โดย
ครูอานประโยคใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนดูประโยคนั้น จากนั้นครูใชบัตรคําที่บอกหนาที่ของ
ไวยากรณในภาษาอังกฤษ เชน คํานาม  คํากริยา คําคุณศัพท  Article เปนตน  และครูใหบัตร
คําเหลานั้นแกนักเรียนเพ่ือวางทายบนตําแหนงของคําตางๆ ในประโยคใหถูกตอง ตามตําแหนง
ไวยากรณในประโยค จากนั้นครูตรวจสอบความถูกตองและใหขอมูลยอนกลับและแรงเสริมแก
นักเรียน 
 10. ทบทวน (5 นาที) ครูเตรียมบัตรดัชนีไวสําหรับเปนการเตือนครูในสิ่งที่สอนแก
นักเรียน 
 11. การฟงหรืออานเพ่ือความเขาใจ  (5 นาที)  กิจกรรมนี้ใชกับนักเรียนในระดับขั้นสูง  
โดยครูอาจอานกลอนหรือโคลงสั้นๆ และใหนักเรียนอธิบายใจความหรือเน้ือหาหลักของโคลง
หรือกลอนน้ัน ครูเลือกเน้ือหาโดยพิจารณาจากระดับสติปญญาของนักเรียน เพ่ือเปนการกระตุน
ความสนใจของนักเรียน 
 
 โปรแกรมการสอนโดยใชการจําแนกเสียงในเชิงลึก   
 (Auditory Discrimination in Dept, ADD) 
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 ผูพัฒนาโปรแกรมการสอน ADD คือ ชาลส และพาทรีเซีย ลินดามูด (Charles and 
Patricia Lindamood) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนโปรแกรมการสอนทักษะความคิดรวบยอด 
ทางดานการฟง (Auditory Conceptualization) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการอาน การสะกดคําและ
การพูด และสามารถนําไปใชเสริมรวมกับโปรแกรมการสอนอานอ่ืนๆ กลุมนักเรียนที่ใชสอน   เร่ิม
ตั้งแตนักเรียนชั้นอนุบาลเพื่อกระตุนการพัฒนาการตระหนักและรับรูทางเสียงในผูใหญหรือ
นักเรียนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีปญหาในการอานเนื่องจากมีความบกพรองในทักษะ
การวิเคราะหหนวยเสียง 
 ลินดามูด (Lindamood. 1985) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการแกไขความบกพรอง
ทางการเรียนรูภาษาดวยตนเองและการใชทักษะในการสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเสียง โดย  
ลินดามูดไดใหคําจํากัดความของความสามารถนี้วา “เปนความสามารถในการรับรูคุณลักษณะ
และการเรียงลําดับของเสียงพูดและรับรูวารูปแบบของเสียงแตกตางกันอยางไร” ความสามารถนี้ ลิน
ดามูดเรียกวาความสามารถในการเปรียบเทียบ (Comparator Function) หรือความสามารถใน
การจําหนวยเสียงสองหนวยเสียงในความจําเพื่อจุดประสงคในการเปรียบเทียบ แบบทดสอบ
ความสามารถของความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเสียง วัดความสามารถนี้โดยการใหนักเรียนใชแทง
บล็อกสีแทนคําที่ไมมีความหมายโดยครูอาจถามนักเรียนวาถาแทงบล็อกสีเหลือง  สีแดง และสี
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เหลือง แทนเสียง  p i p  แลวใหนักเรียนเรียงแทงบล็อกเพ่ือแทนคํา ip (นักเรียนตองเรียงแทง
บล็อกสีแดง และสีเหลืองตอกัน)  ดังน้ัน นักเรียนจะตองพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับตําแหนง
ของเสียงในคํา โดยอาศัยการเปรียบเทียบจากการรับรูทางการฟง และสามารถสรางคําใหมขึ้นได
โดยการเปลี่ยนแปลงการเรียงลําดับของแทงบล็อก  
 ลินดามูด กลาววาความสามารถนี้มีความสัมพันธอยางมากกับการอานตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา และผลการวิจัยใหขอสรุปวามีประชากรจํานวนครึ่งหน่ึงที่
ความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดทางดานการฟง มีการพัฒนาการตามปกติและมีการ
พัฒนาการเต็มขั้นสําหรับคําหนึ่งพยางค  เม่ือนักเรียนอยูชั้นประถมปที่สี่  แตยังมีประชากรจํานวน
มากที่ทักษะที่ไมสามารถพัฒนาการไดอยางเต็มที่ และมีความบกพรองของทักษะนี้จนกระทั่งเปน
ผูใหญ  ลินดามูดกลาววามีการวิจัยที่ไดพบวามีผูใหญจํานวนมากในหลากหลายอาชีพ เชน นาย
ธนาคาร  วิศวกร  แพทย  ครู และอาชีพอ่ืนๆ ที่มีความบกพรองของทักษะน้ีแฝงอยู  แตไมวา
บุคคลนี้มีอายุเทาใดก็ตาม ลินดามูด กลาววาความสามารถทางดานการฟง สามารถพัฒนาได
โดยการสอนตรงและใชประสาทสัมผัสหลายดานเขารวมสอนดวย 
 
 โปรแกรมการสอนโดยวิธีสลิงเกอรแลนด (Slingerland Approach) 
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 เบธ สลิงเกอรแลนด (Beth Slingerland)  เปนผูคิดคนโปรแกรมการอานนี้ขึ้น โดย
ดัดแปลงจากวิธีการของ ออตัน - กิลลิงแฮม โดยใหหลักการวาการเรียนรูภาษานั้นขึ้นอยูกับการ
ทํางานระหวางประสาทสัมผัส โดยนําหลักการนี้เขาสูโปรแกรมการสอนทุกหลักการ เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาของการรับรูขอมูลทางการมองเห็น การฟง และการเคลื่อนไหว โปรแกรมการสอนนี้ได
เร่ิมในป ค.ศ.1960 ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสํานักงานใหญ
อยูที่เมืองแบลวู (Bellvue)  มลรัฐวิชิงตัน 
 โปรแกรมการสอนอานนี้ใชสําหรับสอนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองหลัง จาก
ไดรับการคัดกรองจากครูผูใชแบบทดสอบ Slingerland Screening Test ซ่ึงใชคัดกรองนักเรียน
เม่ือนักเรียนอยูภาคสุดทายในระดับชั้นอนุบาล คือภาคตนของชั้นประถมปที่ 1 นักเรียนเหลานี้
จะถูกจัดใหเรียนในโปรแกรมการสอนโดยวิธีสลิงเกอรแลนด แทนที่จะใหเรียนในวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ   ในหลักสูตรทั่วไป และมักใชเวลาในโปรแกรมนี้ประมาณอยางนอยสองป สําหรับ
นักเรียนที่ มีอายุมากกวานั้น  อาจใชแบบทดสอบฉบับอ่ืนซึ่งมีใหใชทดสอบจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และเขาเรียนในโปรแกรมการสอนอานนี้ ถาครูเห็นวาเหมาะสมตองไดรับการ   
สอนอาน 
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 โปรแกรมการสอนอานดวยวิธีของทเราบ  (Traub Method) 
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 ผูคิดคนโปรแกรมการสอนอานดวยวิธีทเราบ หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา Recipe for 
Reading คือ นีนา ทเราซ (Nina Traub) โดยไดดัดแปลงจากวิธีการของ ออตัน - กิลลิงแฮม ใช
สําหรับการสอนอานแบบตัวตอตัวและเริ่มใชในเมืองออสซี่น่ิง (Ossining) ในรัฐนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1960 โดยมีผูปกครองจากชุมชนเขามาชวยเหลือในการสอน
แบบตัวตอตัว 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธีทเราบน้ัน ใชวิธีการสอนโฟนิกสแบบสังเคราะหโดย การ
สอนเสียงของตัวอักษรแตละตัวกอนสอนในระดับพยางคและในระดับคํา และใชประสาทสัมผัส
หลายดานเขารวมดวยและกลาววานักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง ควรไดรับการวินิจฉัยและ
ได รับการวางแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
 โปรแกรมการสอนอาน Project Read 
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 ผูพัฒนาโปรแกรมการสอนอาน Project Read  คือแมรี่  ลี  เอนฟลด (Mary Lee 
Enfield)  และวิคตอเรีย กรีน (Victoria Greene)  ในป 1969 เพ่ือใชในการสอนในโรงเรียนของ
รัฐบาลในเมืองบลูมิงตันมลรัฐมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกาแกนักเรียนที่ไมไดรับประโยชนจาก
การสอนอานโดยวิธีสอนอานเบื้องตน  (Basal Reading Program) Project Read ไดเร่ิมถูกใช
ทดลองเปนเวลา 3 ป เพ่ือสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบแบบโดยตรงในชั้นเรียนปกติ
แกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการสะกดคํา อยูในระดับต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 25 
จุดประสงคหลักของโปรแกรมการสอนอานนี้คือวิธีการสอนอานที่ไมสิ้นเปลืองแกนักเรียนที่ไม
สามารถเรียนรูการอานในชั้นเรียนปกติ และเพ่ือเปนการเสริมการชวยเหลือการอานระหวาง 
วิธีการสอนอานในชั้นเรียนและในหองสอนเสริมวิชาการ 
 ปจจุบันนี้ โปรแกรมการสอนอาน Project Read ถูกใชสอนใหแกนักเรียนชั้นประถมป
ที่หน่ึงถึงชั้นประถมปที่หก ที่มีระดับการอานต่ํากวาเพื่อนนักเรียนรวมหองและสอนใหแก
นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรู โปรแกรมนี้สามารถนําไปใชสอนแกนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา โดยสอนการอานเพื่อความเขาใจ การสอนการเรียนเรียงความ และสรวิทยา 
    
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธี  DISTAR 
 ประวัติความเปนมาและหลักการ 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธี DISTAR ยอมาจาก Direct Instruction System of 
Teaching Arithmetic and Reading) ซ่ึงถูกพัฒนาโดย เวสลี่ย เบกเกอร (Wesley Becker) และ   
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ซิกไฟรด เองเกลแมนน (Siegfried Engelmann) ที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอเรกอน โดยเริ่มใชสอน
ในป ค.ศ.1968 ซ่ึงเปนหน่ึงในจํานวนโครงการการสอนเกาโครงการที่รัฐบาลแหงประเทศสหรัฐ 
อเมริกาใหการสนับสนุนเพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาสําหรับนักเรียน
ดอยโอกาสที่เรียนอยูในชั้นประถมปที่หน่ึงถึงชั้นประถมปที่สาม 
 โปรแกรมการสอนอานโดยวิธี DISTAR ถูกสรางขึ้นจากทฤษฎีสี่ขอ  ดังน้ี ประการแรก
นักเรียนทุกคนไมวามีประวัติครอบครัวและความพรอมในการพัฒนาการอานเปนไป อยางไรก็ตาม 
นักเรียนทุกคนจะสามารถเรียนรูได และครูตองรับผิดชอบตอความลมเหลวในการเรียนของ
นักเรียนแตละคน ประการที่สอง ครูตองสอนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนในการเรียนรูแกนักเรียนที่มี
ความดอยโอกาสในดานเศรษฐกิจและสังคม ประการที่สาม นักเรียนที่ดอยโอกาสมักจะมีความ
เสียเปรียบในการเรียนรูทักษะพื้นฐาน เน่ืองจากครูใชหลักสูตรทั่วไปที่ใชอยูในโรงเรียนโดยไม
พยายามสอนตามความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนแตละคน และประการสุดทายครูตองให
เวลามากขึ้นในการสอนนักเรียนดอยโอกาสเพื่อใหนักเรียนเหลานี้ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทียบเทากับนักเรียนอ่ืนในชั้นเรียน  ถึงแมวาโปรแกรมการสอนอานโดยวิธี  DISTAR ใช
สอนนักเรียนที่ดอยโอกาส  แตโปรแกรมนี้นํามา ใชสอนนักเรียนที่มีภาวะการบกพรองดวย 
   
 4.3  การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส  (PHONICS) 
 คําจํากัดความ 
 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส เปนการสอนใหนักเรียนรูจักความสัมพันธระหวางตัวอักษร
ในภาษาเขียน และหนวยเสียงในภาษาพูด ซ่ึงเปนการสอนนักเรียนใหใชความสัมพันธน้ีในการ
อานและเขียน มีคําตางๆ ที่หมายถึงวิธีโฟนิกส ดังน้ี 
 graphophonemic relationships 
 letter - sound associations 
 letter - sound correspondences 
 sound - symbol correspondences 
 sound – spellings 
 ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม จุดประสงคหลักของการสอนอานโดยวิธีโฟนิกส เพ่ือ 
ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจวาการอานเกิดจากความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางตัวอักษร
และเสียงพูด ซ่ึงชวยใหนักเรียนรูจักคําตางๆ ไดอยางถูกตอง และเปนไปโดยอัตโนมัติ และ
สามารถถอดรหัสคําที่ไมคุนเคยได โดยนักเรียนมีความสามารถในการอานทั้งในระดับคําและใน
ระดับประโยคและยอหนา 
 วิธีโฟนิกสมักหมายถึง วิธีการหนึ่งหรือโปรแกรมหน่ึงในการสอนการอาน แตแทที่จริงแลว 
วิธีโฟนิกสคือชุดในการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถสรางความสัมพันธระหวางเสียงและ
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ตัวอักษร อยางไรก็ตาม การสอนใดๆ ที่เนนความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรอาการ
เรียกวา วิธีโฟนิกส (Phonics Method) (Slavin. 2003) 
 
 ความรูวิธีโฟนิกส (Phinics Knowledge) 
 หมายถึง การที่นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง ความรูน้ี
ชวยใหนักเรียนสามารถเห็นวาเสียงพูดและตัวอักษรมีความเกี่ยวของกันอยางไร การเรียนรูวิธีโฟ
นิกสตองมีพ้ืนฐานความรูมาจากความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 ความรูวิธีโฟนิกสมีความสัมพันธโดยตรงกับการรูจักคํา ซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับความ 
สามารถในการอานคลอง และนําไปสูการอานเพื่อความเขาใจความรูวิธีโฟนิกส สามารถประเมิน
โดยใหนักเรียนอานคําที่ไมคุนเคยที่มีองคประกอบของเสียงที่งายซึ่งมีการจัดองคประกอบคลายกบั
คําที่นักเรียนคุนเคย (Eldredge. 2002) 
   
 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส (Phonics Instruction) 
 หมายถึง วิธีตางๆ ที่ครูใชในการสอนโฟนิกส วิธีบางวิธีอาจมีประสิทธิภาพกวาวิธีอ่ืน 
เน่ืองจากการที่นักเรียนมีพัฒนาการทางพุทธิปญญาเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน การสอนใหนักเรียน
รูจักเสียงตนและเสียงสัมผัสทายคําใชสอนกับนักเรียนที่ยังไมมีความตระหนักในการรับรูหนวย
เสียงอยางสมบูรณ 
 การสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกสที่ มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสอนใชวิธีที่ชัดเจน 
(Explicit Approach)  ซ่ึงเนนใหนักเรียนสามารถแยกหนวยเสียงในคํา และบอกวาตัวอักษรใด
แทนเสียงใด 
 
 ความสําคัญของวิธีโฟนิกส  
 การที่นักเรียนไมสามารถสรางความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร กอใหเกิดปญหา 
การอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง ซึ่งนักเรียนเหลานี้อาจจะมีความสามารถถอดรหัส  
ถาคํานั้นมีสวนที่มีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรอยางงาย  แตอาจจะเดาสวนที่
นักเรียนไมสามารถสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง  (Idol - Maestas. 1981) 
 ความสามารถในการสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงนั้นมีความสัมพันธกับ
ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง หมายความวา นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงนั้น นักเรียนจะตองมีความเขาใจกอนวาคําในภาษาพูด 
สามารถถูกแยกออกเปนหนวยเสียงเล็กๆ ได และสามารถเขาใจวาหนวยเสียงเล็กๆ สามารถ
นํามารวมกันเปนคําที่มีความหมายได การสอนใหนักเรียนมีพัฒนาการในความตระหนักและรับรู
หนวยเสียง จะเห็นในชวงที่นักเรียนอยูในชั้นอนุบาลและชั้นประถมปที่ 1 และสอนวิธีโฟนิกส 
อาจเริ่มในชั้นอนุบาล แตสวนใหญจะเร่ิมสอนในชั้นประถมปที่ 1 และปที่ 2 (Slavin. 2003)  
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ความตระหนักและ 
รับรูหนวยเสยีง 

 

ความรูโฟนิกส 
 

การรูจักคํา 

 

การอานคลอง 
การอานเพื่อ 
ความเขาใจ 

 มีการวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นวาการที่นักเรียนมีความรูในการอานโดยใชวิธีโฟนิกส
มีความสัมพันธในการพัฒนาทักษะเบื้องตนในการอาน  ความรูน้ีมีผลกระทบตอความ สามารถ
ในการถอดรหัสคํา (Starnovich. 1986) และการที่นักเรียนมีความบกพรองในการถอดรหัสคํา 
กอให เกิดการอานที่ชาและไมสามารถถอดรหัสคําที่ไมคุนเคย (Calfee; & Drum. 1986)         
ซ่ึงปญหาเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับการที่นักเรียนขาดความรูเกี่ยวกับการอานโดยวิธี   
โฟนิกส 
 แอรี่ (Ehri. 1992) พบวา นักเรียนไมสามารถใชวิธีการเปรียบเทียบคําใหมได
จนกระทั่งนักเรียนเหลานี้มีความรูโฟนิกสที่เพียงพอ ดังน้ันความรูโฟนิกส จึงเปนปจจัยสําคัญใน
การเพิ่มพูนความสามารถในการรูจักคํา 
   
 ความรูโฟนิกสที่มีผลตอการอานเพื่อความเขาใจ 
 มีการศึกษาถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุในการอาน โดยวิธีโฟนิกสไปสูการอานเพื่อ 
ความเขาใจ ดังภาพประกอบ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 29 แสดงความสัมพันธระหวางความรูโฟนิกส และการอานเพื่อความเขาใจ 
 
 ที่มา:  Lloyd Eldredge. (2005)  p. 55. 
 
 ในภาพประกอบ 29  แสดงใหเห็นวาความรูโฟนิกส มีผลตอการพัฒนาการรูจักคํา  
การรูจักคํานําไปสูการอานเพ่ือความเขาใจ ถานักเรียนไมสามารถเขาใจและไมรูจักตัวอักษรที่
ปรากฏอยูในหนังสือ นักเรียนจะไมเขาใจความหมายของคําที่อาน นอกจากนั้นแลว นักเรียนยัง
ตองอานคลองดวย ถานักเรียนอานชาเกินไป มีผลทําใหการเขาใจเนื้อหามีความไมสมบูรณ
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เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถตองพยายามกับการถอดรหัสคํา จึงไมสามารถใหความสนใจตอ
เน้ือหาเทาที่ควรได  ดังน้ันความเขาใจในการอานลดลง คณะกรรมการการอานแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกลาววาความรูโฟนิกสนําไปสูการพัฒนาการความสามารถในการรูจัก
คํา และเม่ือการรูจักคํามีความรวดเร็วและถูกตองมากขึ้นจะชวยสงเสริมการอานเพื่อความเขาใจ  
 
 บทสรุปจากคณะกรรมการการอานแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (National Reading Panel. 2000) 
 จากการวิเคราะหเชิงอภิมานในหัวขอวิธีโฟนิกส คณะกรรมการการอานแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหขอสรุปดังน้ี 
 1.  การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ ชวงสงเสริมการอานใหกับนักเรียน
มากกวาโปรแกรมการสอนอานชนิดอ่ืนที่ไมเปนระบบหรือที่ไมใชวิธีโฟนิกส 
 2.  การสอนอานวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบมีหลายวิธีและมีประสิทธิภาพกวาวิธีการ
สอนอานโดยไมใชโฟนิกสโดยการสงเสริมพัฒนาการการอาน 
 3.  การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพตอเม่ือนําไปสอนกับ 
นักเรียนกลุมเล็ก 
 4. การสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ สรางผลกระทบมากที่สุดตอพัฒนาการ 
ทางการอานเม่ือครูเพ่ิมสอนในระดับอนุบาลหรือในชั้นประถมปที่ 1 
 5. การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพมากกวา การสอนอาน
โดยไมใชโฟนิกส ในการชวยปองกันภาวะการอานบกพรองในนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงและชวย
ในการแกไขปญหาในการอานแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 6. การพัฒนาทักษะในการอานคําและการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ เกิดจาก 
การสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ เม่ือเปรียบเทียบกับการสอนอานโดยไมใชโฟนิกส  
ตั้งแตการสอนใหแกนักเรียนในวัยอนุบาลจนถึงนักเรียนในระดับวัยรุน 
 7.  การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบมีประโยชนกับนักเรียนในทุกสังคมและทุก 
เศรษฐานะ 
 8.  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ มีผลสัมฤทธิ์ในการ
อานสูงกวานักเรียนที่สอนอานโดยไมใชโฟนิกส หรือสอนอานอยางไมเปนระบบ ซ่ึงรวมถึงการ
สอนภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach) วิธีการสอนอานเบื้องตน (Basal 
Reading Approach) 
 9.  การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ ชวยพัฒนาการอานในนักเรียนใหเห็น
ไดอยางชัดเจนตอเม่ือไดทําการทดลองสอนในรูปแบบที่มีการควบคุมอยางเขมงวดเทานั้น 
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 10. การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสอยางเปนระบบ ตองนําไปบูรณาการกับการสอนอาน
ดวยวิธีอ่ืนเพ่ือสรางโปรแกรมการอานที่ความสมดุลย ดังน้ัน การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสไมใช
เปนโปรแกรมการสอนอานโดยเบ็ดเสร็จเพียงวิธีเดียว 
 
 ความสัมพันธระหวางความรูโฟนิกสและการรูจักคํา 
 เอรี่ (Ehri. 1992) ไดพัฒนาทฤษฎีของการรูจักคํา เพ่ืออธิบายวาความรูโฟนิกสมีผล
อยางไรตอการรูจักคํา ทฤษฎีน้ีกลาววานักเรียนไมใชเสนทางการรับรูทางสายตา (Visual 
Route) ในการเขาใจความหมายของคําเม่ืออานพบคํานั้น  แตนักเรียนใชเสนทางการประมวล
หนวยเสียงโดยผานทางสายตา (Visual - Phonological Route) แทน โดยการที่นักเรียนถอด 
รหัสคําที่อานพบใหเปนหนวยเสียงและนําไปสูการเขาใจความหมาย ดังน้ันนักเรียนมีกระบวนการ
ประมวลขอมูลเม่ืออานพบคํา ดังน้ี 
 1. ทําการประมวลแยกหนวยเสียงที่พบในคํา 
 2. วิเคราะหเสียงของคํานั้นและหาความสัมพันธกับความหมายที่อยูในคลังคําศัพท 
 3. ความหมายของคําไดมาจากการเรียนรูในชั้นเรียนหรือจากประสบการณ 
 ในขณะที่อานนั้นนักเรียนคาดการณหรือทํานายความหมายของคําในบริบทใน
ขณะน้ัน หรือในบริบทที่อานตอไปและทําการตรวจสอบความหมายของคําจากบริบทแวดลอม 
ดังน้ันนักเรียนสรางความหมายของคําในขณะที่อาน ยกตัวอยางประโยคเหลานี้เปนภาษาอังกฤษ 
 
 The beautiful satin dress was torn.  Therefore, a tear in your ……….. doesn’t 
help the situation.  
  
 จากประโยคทั้ง 2 ประโยคดังกลาว เม่ือนักเรียนอานแลวควรจะเติมคํา eye ใน
ชองวางที่สองเพ่ือทําใหประโยคทั้งสองมีความสมบูรณ นักเรียนอาจเติมคํา dress ในชองวางก็
ไดเน่ืองจากนักเรียนอานขอความจากประโยคแรกกอใหเกิดความเขาใจวาเสื้อที่ขาดและเมื่อ
นักเรียนอานประโยคแรกพบคํา torn ซ่ึงมีความคลายคลึงกับคํา tear  และอาจมีความคลองจอง 
กับคํา  bear ดังน้ันในขณะที่อานนั้นนักเรียน 
 1. สรางความหมายของคําจากบริบทแวดลอมในขณะที่อาน 
 2. ทําการคาดเดาเนื้อหาของบริบทในขณะที่อาน 
 3. ประมวลการความสัมพันธของการสะกดคําและความหมายพรอมกัน 
 4. ทําการแกไขเม่ือความหมายของคําที่ไดมาไมสัมพันธหรือเหมาะสมกับบริบทของ
เรื่องที่อาน 
 เอรี่ (Ehri. 1982) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นอนุบาลใน
การอานคําที่ไมมีความหมายที่มีการสะกดคําอยางเปนระบบ (เชน msk เม่ือเทียบกับคํา mask)  
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และคําที่ไมมีความหมายที่มีการสะกดคําอยางไมเปนระบบ (เชน uhe เม่ือเทียบกับคํา mask) 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวานักเรียนที่ยังไมเร่ิมหัดการอานสามารถ อานคําที่มีการสะกดอยางไม
เปนระบบไดงายกวาคําที่มีการสะกดอยางเปนระบบ ในขณะที่นักเรียนที่เร่ิมเรียนรูการอานนั้น
สามารถอานคําที่มีการสะกดอยางเปนระบบงายกวาคําที่มีการสะกดอยาง ไมเปนระบบ นักวิจัย
ทั้งสองทานใหเหตุผลวานักเรียนที่ยังไมเริ่มหัดการอานนั้น ขาด ความรูในเร่ืองความสัมพันธของ
ตัวอักษรและเสียงที่จําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงที่จําเปนในการสราง
ความสัมพันธระหวางระบบหนวยเสียงและความหมายที่อยูในความจํา ซ่ึงทดลองไดจากการที่
นักเรียนเหลานี้รูจักความ สัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงจํานวนนอยมาก  ในขณะที่นักเรียนที่
เร่ิมเรียนรูการอานนั้น  เน่ืองจาก นักเรียนกลุมนี้รูจักการใชความรูของความสัมพันธระหวาง
เสียงและตัวอักษร เพื่อใชในการสรางความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางหนวยเสียงและ
ความหมายที่อยูในความจํา  ซ่ึงทดลองไดจากการที่นักเรียนเหลานี้ รูจักความสัมพันธระหวาง
ตัวอักษรและเสียงจํานวนนอยมาก ในขณะที่นักเรียนที่เร่ิมเรียนรูการอานนั้น เน่ืองจากนักเรียน
กลุมน้ีรูจักการใชความรูของความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร เพ่ือใชในการสราง
ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางหนวยเสียงและความหมายที่อยูในความจํา ซ่ึงทดสอบได
จากการที่นักเรียนกลุมน้ี รูจักชื่อของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรเหลานั้น 
 เอร่ี (Ehri. 1983) ไดทําการศึกษาความเร็วในการอานของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการอาน และนักเรียนที่อานชา ในชั้นประถมปที่  1 ปที่ 2 และปที่ 4 โดยใหนักเรียนทั้งสอง
กลุมอานกลุมคําที่คุนเคย เชน cat, red และอานคําที่ไมมีความหมาย เชน mig  fup และผูวิจัย
ทั้งสองไดใหนักเรียนทั้งสองกลุมไดฝกฝนในการอานคําที่คุนเคยและคําที่ไมมีความหมายเปน
จํานวน 18 ครั้ง ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน สามารถอานคําที่
ไมมีความหมายดวยอัตราความเร็วเทากับการอานคําที่มีความหมายในขณะที่กลุมนักเรียนที่
อานชา ไมสามารถอานคํา  ที่ไมมีความหมายไดในอัตราความเร็วเทากับคําที่มีความหมายใน
ขณะที่กลุมนักเรียนที่อานชา ไมสามารถอานคําที่ไมมีความหมายไดในอัตราความเร็วเทากับคําที่
มีความหมาย โคยนักวิจัยทั้งสองทานใหเหตุผลวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานนั้นมี
ความรูโฟนิกสที่พอเพียง ในการสรางความสัมพันธระหวางการสะกดคําและการอานออกเสียง 
 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสที่มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนรูจักคําไดอยางรวดเร็วขึ้น 
เน่ืองจากประการแรกนักเรียนที่รูจักการแยกเสียงและรวมเสียงจะเรียนรูการอานออกเสียง คําที่
ไมคุนเคย การเรียนรูคําโดยวิธีน้ีชวยใหนักเรียนจําคําไดดีกวาการเรียนรูคําจากการเดา
ความหมายจากบริบท เน่ืองจากนักเรียนตองสนใจวิเคราะหตัวอักษรทั้งหมดในคํานั้นมากกวา
การวิเคราะหตัวอักษรบางตัว (Adams. 1990) ประการที่สอง การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสชวยให 
นักเรียนเรียนรูความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงที่มีแบบแผนที่เปนปกติในภาษาเขียนไว 
ซ่ึงชวยใหรูจักคําอ่ืนๆ อาจมีเคยพบมากอน  นักเรียนจะถูกสอนใหสนใจการเรียงลําดับของ
ตัวอักษรทุกตัวในคําและมีความตระหนักถึงรูปแบบความสัมพันธของเสียงและตัวอักษร 
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 แดงค (Dank. 1976) พบวา นักเรียนสามารถเรียนความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษรไดรวดเร็วในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปที่หน่ึง เม่ือนักเรียนเหลานี้ไดรับการสอนใหแยก
และผสมเสียง สวนฟอกซ; และเราท (Fox; & Routh. 1984) พบวา การที่นักเรียนมีความรู 
ความสัมพันธองเสียงและตัวอักษร ชวยเพิ่มความสามารถในการเรียนรูคําศัพทใหมๆ ในภายหลัง 
 เอร่ี (Ehri. 1992) กลาววา นักเรียนที่เร่ิมหัดการอานตองเรียนรูการอานออกเสียง
ตัวอักษรในคําเพื่อที่จะทําการถอดรหัสคํานั้น คณะกรรมการการอานแหงชาติ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในป 2000 ไดกลาววาวิธีที่ชวยใหนักเรียนสรางการรูจักคําศัพทไดน้ันคือวิธีการ
สรางการรูจักคําศัพทไดน้ัน คือวิธีการสอนโฟนิกส หรือการใชวิธีการเปรียบเทียบคําในการอาน 
วิธีเหลานี้ชวยใหนักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงเพ่ือสรางคําขึ้นในความจํา 
 นักเรียนที่มีคําศัพทมากพอในความจํา สามารถเรียนรูคําศัพทใหมๆ ไดโดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบคําใหมและคําศัพทที่อยูในความจําโดยประเภทวาคําใหมน้ันมีสวนใดที่มีความ
คลายคลึง กับคําศัพทที่อยูในความจํา เชน ถานักเรียนรูจัก Match และเก็บไวในความจําแลว  
และเม่ือนักเรียนอานพบคําวา  patch ไปเปรียบเทียบกับคํา  Match เพ่ือพิจารณาวาคําสองคํานี้
มีสวนใดที่เหมือนกัน และชวยในการออกเสียงคําใหมน้ี 
  
 4.4  การสอนระบบเสียงภาษาอังกฤษโดยวิธีโฟนิกส 
 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั้นประกอบดวยหนวยเสียงทั้งหมด 41 หนวยเสียง 
คือ หนวยเสียงพยัญชนะ 25 หนวยเสียงและหนวยเสียงสระ 16 หนวยเสียง ดังตอไปน้ี (ดูภาคผนวก  
ก: การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย) 
  
 หนวยเสียงพยัญชนะ 
 หนวยเสียงในพยัญชนะมีความสม่ําเสมอมากกวาหนวยเสียงในสระตัวอยาง หนวย
เสียง /d/ มักจะมีรูปตัวอักษร  d ตลอดเวลา สวนหนวยเสียงบางหนวยเกิดจากการนําตัวอักษร
มารวมกัน เรียกวา ทวิอักษร (Diagraph) เชน คํา Shoe  หรือ  church  สวนหนวยเสียงสี่ตัว
ทายเหลานี้ คือ c = /s/,  g = /j/, qu = /kr/ และ  x = /ks/  น้ัน จะสอนหลังจากนักเรียน ไดเรียนรู
หนวยเสียงอ่ืนๆ กอนแลว  หนวยเสียงพยัญชนะที่ใชสอนสําหรับนักเรียนที่เร่ิมเรียนการอานมี
ดังตอไปน้ี 
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b 
c 
d 
f 
g 
h 
j 
k 
l 
m 
n 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ball 
cat 
dog 
fish 
goat 
hat 
jar 
king 
lion 
man 
nail 

 p 
r 
s 
t 
v 
w 
y 
z 
c 
g 
x 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

pen 
ring 
sun 
ten 
vase 
wagon 
yo - yo 
zebra 
city 
giraffe 
fox 

 
 ทวิอักษร (Digraph)  ที่ใชสอนแกนักเรียนที่เริ่มเรียนรูการอานมีดังน้ี 
   ch  = /ch/ chair 
   sh  = /sh/ shoe 
   th  = /th/ thumb 
   th  = /th/ the 
   wh  = /w/ wheel 
 
 หนวยเสียงพยัญชนะที่ไมตรงตามตัวอักษร 
 ตัวอักษร  c สามารถแทนหนวยเสียง  /k/  และ /s/  เชน ในคํา  cup  และ city 
ตัวอักษร  g สามารถแทนหนวยเสียง /g/  และ /j/  เชน คําวา go  และ giant  ตัวอักษร  c ใช
แทนหนวยเสียง  /k/ มากกวาหนวยเสียง  /s/  (Gunning. 1975)  สวนตัวอักษร g ใชแทนหนวย
เสียง /g/ บอกวาหนวยเสียง  /j/  (Gunning. 2000) เพราะฉะนั้นในการสอนการอานโดยสอน
ตัวอักษร  c = /k/  และ  g  = /g/  กอนที่จะสอน  c  =  /s/  และ  g  = /j/ 
 ครูควรสอนกฎตอไปน้ีแกนักเรียน 
 - ตัวอักษร  g  ใชแทนหนวยเสียง  /j/  เม่ือตามดวยสระ  e, i หรือ y  เชน คําวา  
gem, giant และ  gym  (ยกเวนคําตอไปน้ี  geese, get,  girl และ  give) 
 - ตัวอักษร  c  ใชแทนหนวยเสียง  /k/  เม่ือตามดวยสระ  a, o  หรือ  u เชน คําวา
can, cold หรือ cup 
 - ตัวอักษร  c  ใชแทนหนวยเสียง  /s/ เม่ือตามดวย  สระ  e, i  หรือ y  เชน คําวา
cent, circus หรือ  cycle 
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 - ตัวอักษร  g ใชแทนหนวยเสียง  /g/ เม่ือตามดวยสระ  a, o  หรือ u เชน  คําวา 
gave, got  หรือ guppy 
 กันนิ่ง (Gunning. 2000) เสนอวิธีการสอนใหนักเรียนรูจักการแผขยายความรูของ
ตัวอักษร  c  และ k  โดยครูใหนักเรียนรูจักวาตัวอักษร  c = /k/  และ  c = /s/ กอน  กอน
จากนั้นจึงสอนใหนักเรียนรูจักวาตัวอักษร  g = /g/ และ g = /j/  หรือครูสอนใหนักเรียนรูจักวาใน
ภาษาอังกฤษนั้นมีความแตกตางระหวางตัวอักษรและเสียง โดยตัวอักษรหนึ่งอาจแทนได
มากกวาหนึ่งเสียง  ถานักเรียนยังมีปญหาวาจะเลือกเสียงใดสําหรับตัวอักษร  c และ  g  กันนิ่ง  
เสนอวิธีการชวยเหลือดังน้ี 
 1.  ใหนักเรียนเลือกออกเสียงหลักของตัวอักษรนั้น 
 2.  เม่ือนักเรียนออกเสียงคํานั้นแลว ไมไดคําที่มีความหมายใหนักเรียนลองเลือกเสียง
ใหม 
 3.  ถานักเรียนยังออกเสียง แลวยังไดคําที่ไมมีความหมาย ครูสอนใหนักเรียนดูจาก
บริบทแวดลอม หรือขอความชวยเหลือจากครู 
 
 กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 
 ในภาษาอังกฤษนั้น กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําจะประกอบดวยหนวยเสียงสอง
เสียงหรือมากกวานั้น และสะกดดวยตัวอักษรสองตัวหรือมากกวานั้น ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
 กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําของ  L 
    bl (blanket),  cl (cloud),  gl (glass), 
   pl (plane),  sl (sleep) 
 กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําของ R 
   br (bread),  cr (crab),  fr (frog), 
   gr (grapes),  pr (proud),  tr (tree) 
 กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําของ  S 
   sc (scarecrow),  sch (school),  scr (scream), 
   shr (shrink),  sk (skunk),  sl (sleep), 
   sm (smile),  sn (snake),  sp (spoon), 
   spl (splash),  spr (spring),  st (star), 
   str (string),  squ (square),  sw (swing) 
 กลุมหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําอ่ืนๆ 
   tw (twelve),  qu (queen) 
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 หนวยเสียงสระ 
 หนวยเสียงสระในภาษาอังกฤษมี 21 หนวยเสียง ซ่ึงประกอบดวยสระเสียงสั้น  (cat,  
pet,  hit,  hot,  but)  สระเสียงยาว  (late,  meet,  life,  hope)  สระอ่ืนๆ (paw,  cow,  boy,  
book, moan)  และสระที่มีเสียง  r (her,  hear,  fire,  where,  your)   
 ในทางภาษาศาสตร  สระที่มีเสียง  r  ไมไดถูกจัดอยูในจําพวกเสียงสระ  แตในการ
สอนอานภาษาอังกฤษโดยธรรมเนียมนิยม  สระที่มีเสียง  r  ถูกจัดอยูในจําพวกเสียงสระ  หนวย
เสียงสระและตัวอักษรที่สัมพันธกับหนวยเสียงสระ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

หนวยเสียงสระ ตัวอยางการสะกดคํา 

สระเสียงสั้น 
/a/ 
/e/ 
/i/ 
/o/ 
/u/ 

 
hat,  cat,  bat 
ten,  bed,  better 
fit,  little,  hit 
hot,  mop,  bottle 
cup,  bus,  butter 

  
สระเสียงยาว 

/ a  / 
/ e  / 
/ i  / 
/ o  / 
/ u  / 

 
สระอ่ืนๆ 

/aw/ 
/oi/ 
/o o / 
/oo/ 
/wo/ 

/ ∂ / 
 
 

 
made,  nail,  cake 
he,  see,  tree 
bike,  night,  smile 
no,  goat,  hope 
mule,  music,  use 
 
 
ball,  saw,  walk 
boy,  joy,  join 
zoo,  blue,  two 
took,  book,  push 
cow,  owl,  south 
ago, banana,  telephone 
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หนวยเสียงสระ ตัวอยางการสะกดคํา 

สระที่มีเสียง  R 
/ar/ 
/air/ 
/eer/ 
/ir/ 
/or/ 

 
car,  star,  heart 
fair,  chair,  bear 
deer,  ear,  cheer 
sir,  her,  bird 
door,  for,  four 

 
 เสียงตนและเสียงสัมผัสทายคํา  (Onset and Rimes) 
 ในการสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสในระดับเบื้องตนนั้น ครูสอนสระโดยสอนเปนสวน
หน่ึงของเสียงสัมผัสทายคํา เน่ืองจากสระที่ปรากฏอยูในเสียงสัมผัสกับคํา จะมีการออกเสียงที่
แนนอนกวาการสอนสระที่ปรากฏอยูโดดเดี่ยว  เชน ตัวอักษร a  จะสามารถแทนเสียงมากกวา  12 
เสียง แตถา a  ปรากฏอยูใน  rime  แลว ผูเรียนสามารถคาดเดาเสียง  a  ไดงาย  เชน -at,  -
an,  -ap,     -ain, -ay และ -ate เปนตน  เน่ืองจากเสียงสัมผัสทายคําเปนสิ่งที่นักเรียนคาดเดา
ไดงาย บทเรียน  โฟนิกสจะใชเสียงสัมผัสทายคําเปนหลักสําคัญในการสอนอาน ภาคผนวกที่ 2 
แสดงเสียงสัมผัสทายคําที่พบบอยในภาษาอังกฤษ 
 
 แนวทางในการสอนอานโดยวิธีโฟนิกส 
 กันน่ิง (Gunning. 2000) ไดเสนอแนวทางในการสอนอานโดยวิธีโฟนิกส ดังน้ี 
 1.  ครูควรสอนนักเรียนใหสามารถอานสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นโดยที่นักเรียน ไม
จําตองสามารถแบงแยกจําแนกวาสระใดเปนเสียงสระยาวและสระใดเปนสระเสียงสั้น 
เพราะฉะนั้น ครูควรสอนใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีสระเสียงเหลานี้ 
 2.  ครูควรสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสใหมีความสัมพันธกับกิจกรรมการอานและ
กิจกรรมการเขียน  วิธีที่ครูจะตัดสินใจวาจะสอนเสียงในวิธีโฟนิกสน้ัน  ครูควรพิจารณาวาเสียง
น้ันจะปรากฏวาในหนังสืออานของนักเรียน (Hoff. 1988) 
   3. ครูควรจํากัดเวลาในการสอนวิธีโฟนิกส ครูควรใชเวลาประมาณ 15 - 30 
วินาที ในการสอนโดยวิธีโฟนิกส  ครูใชเวลาที่เหลือในการสอนการสะกดคํา และการเขียน 
 
 การสอนความตระหนักและรับรูเสียงโฟนิกส 
 เอลเดรดจ (Eldredge. 2005) กลาวถึงกิจกรรมเพื่อการสอนความตระหนักและรับรู
เสียง ดังตอไปน้ี 
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 1.  ความสามารถในการผสมหนวยเสียง (Phoneme Blending) ตัวอยางการสอน เชน 
  1.1  ครูใหนักเรียนรวมเสียง  /ba/ และ  /k/ 
  1.2  ครูใหนักเรียนรวมเสียง  /b/  และ  /ak/ 
  1.3  ครูใหนักเรียนรวมเสียง  /b/  /a/  และ /k/ 
 2.  ความสามารถในการบอกความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรในคํา 
(Phoneme Association)   
  2.1  ครูวางรูปภาพสามรูปตอหนานักเรียน และใหนักเรียนชี้ไปยังรูปที่ขึ้นตนดวย
เสียง  /t/ 
  2.2  ครูบอกใหนักเรียนบอกคําที่ขึ้นตนดวยเสียง  /t/ 
  2.3  ครูวางรูปภาพสามรูปตอหนานักเรียน และใหนักเรียนชี้ไปยังรูปที่ลงทายดวย 
/t/ 
  2.4  ครูวางรูปภาพสามรูปตอหนานักเรียน  และใหนักเรียนชี้ไปยังรูปที่มีเสียง /u/ 
อยูตรงกลางคํา 
  2.5  ครูบอกใหนักเรียนบอกคําที่มีเสียง /u/ อยูตรงกลางคํา 
 3.  ความสามารถในการแยกหนวยเสียงบางหนวยเสียง (Phoneme Segmentation)  
ตัวอยางการสอน เชน 
  3.1  ครูบอกวาเสียงแรกของคํา top  คือ เสียง  t - t - t - top ใหนักเรียนบอกวา
เสียงแรกของคํา  cat คืออะไร 
  3.2  ครูบอกนักเรียนวาเสียงแรกของ man คือ /m/ ใหนักเรียนบอกวาเสียงแรกของ
คํา  no  คืออะไร  
  3.3  ครูบอกนักเรียนวาเสียงลงทายของคํา lip คือ /p/  ใหนักเรียนบอกเสียงลงทาย
ของคํา  biss 
  3.4  ครูบอกนักเรียนวาคํา  catch สามารถแบงออกเปนสองเสียง คือ /k/  และ 
/ch/  ใหนักเรียนแบงเสียงสองเสียงของคํา pan 
  3.5  ครูบอกนักเรียนวา เสียงที่ตรงกลางคํา top  คือ /o/ ใหนักเรียนบอกเสียง 
ที่ตรงกลางของคํา  man 
 4.  ความสามารถในการแยกหนวยเสียงทั้งหมดในคํา (Segmentation Words) 
ตัวอยางการสอน  เชน 
  4.1  ครูบอกนักเรียนใหฟงคํา so โดยแยกเปนเสียง  /s/  และ /o/  หลังจากนั้น ครู
ใหนักเรียนแยกเสียงของคํา up 
  4.2  ครูบอกนักเรียนใหฟงคํา  dog   โดยแยกเปนเสียง  /d/   /o/  และ  /g/  
หลังจากนั้นครูใหนักเรียนแยกเสียงของคํา  cat 
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  4.3  ครูบอกนักเรียนใหฟงคํา jump โดยแยกเปนเสียง  /j/  /u/  /m/ และ  /p/
หลังจากนั้นครูใหนักเรียนแยกเสียงของคํา  last 
  4.4  ครูบอกนักเรียนใหฟงคํา  stop  โดยแยกเปนเสียง  /s/  /t/  /o/  และ  /p/   
หลังจากนั้นครูใหนักเรียนแยกเสียงของคํา  sleep 
 5.  ความสามารถในการนับหนวยเสียง (Phoneme Counting) ตัวอยางการสอน เชน 
  5.1  ครูใหนักเรียนฟงคํา go  โดยแยกเปนเสียง  /g/  และ /o/ และใหนักเรียนนับ
จํานวนหนวยเสียงที่ไดยิน 
  5.2  ครูบอกใหนักเรียนนับหนวยเสียงจากคําบอกของครู เชน  คํา me 
 6.  ความสามารถในการลดเพิ่มและแทนเสียง (Phoneme Manipulation) ตัวอยางการ
สอน เชน 
  6.1  ครูใหนักเรียนพูดคํา tan โดยตัดเสียงตนคํา คือ /t/ 
  6.2  ครูใหนักเรียนพูดคํา tan โดยตัดเสียงทายคํา คือ /n/ 
  6.3  ครูใหนักเรียนเติมเสียงหนาคํา เชน ใหนักเรียนเติมเสียง /p/ หนาคํา an 
  6.4  ครูใหนักเรียนแทนเสียงหนาคํา เชน ใหนักเรียนแทนเสียง /t/ ดวยเสียง /m/ 
ในคํา man 
  
 กิจกรรมการสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
 เอลเดรดจ (Eldredge. 2005) ไดจําแนกกิจกรรมในการสงเสริมความตระหนักและรับรู
หนวยเสียง ดังน้ี 
 1.  การใชกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน 
  เอลเดรดจกลาววา นักเรียนสวนมากจะเรียนรูคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน 
กอนที่จะพัฒนาความสามารถในการแยกและผสมรวมหนวยเสียงหลังจากที่นักเรียนมีความสามารถ
ในการฟงคําที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกันแลว นักเรียนจะสามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับการตระหนัก
และรับรูหนวยเสียง 
  กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่มีเสียงสัมผัสคลองจอง ไดแก การที่ครูอาน   บท
กลอน และหนังสือสําหรับเด็กเล็กเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคําและเสียงของคํา ใน
ระหวางครูอานบทกลอนใหนักเรียนฟงนั้น  ครูอาจใหนักเรียนตบมือเม่ือไดยินคําที่มีเสียงสัมผัส
คลองจองกัน หรือเม่ือไดยินคําที่ขึ้นตนดวยเสียงใดๆ หรือครูอาจใหนักเรียนคิดคําใดๆ ที่มีเสียง
สัมผัสคลองจองกับคําที่ครูอานใหนักเรียนฟง 
  กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ครูอาจใช เชน การใชเกมสโดยครูสรางคําถามและถามนักเรียนวาคํา
ใดที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกันหรือไม ครูควรใหนักเรียนไดเห็นและอานหนังสือที่ครูใชกิจกรรมที่
ใชในกิจกรรมเหลานี้เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรับรูและเขาใจถึงความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษร 
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  ครูอาจใหนักเรียนพูดตามคําที่มีเสียงตนเหมือนกันโดยเพ่ิมความเร็วในการพูด
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (Tongue Twister) ตัวอยางเชน ในภาษาไทยครูอาจสรางประโยคขึ้นดังน้ี โดยมี
เสียง  /s/ ปรากฏในทุกๆ ตําแหนงตนคํา เชน 
  สาวแสนสวยใสเสื้อสีสม  สวมสายสรอยสีแสด  ตัวอยางในภาษาอังกฤษนั้น ครู
อาจสรางประโยคที่ขึ้นตนดวยเสียง  /h/ ในทุกตําแหนงตนคํา เชน 
  Hank held a healthy hamster in his hat. 
  การใชกิจกรรม Tongue Twister น้ี เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความตระหนัก และ
รับรูถึงหนวยเสียงในคําที่นักเรียนไดยิน 
    
 2.  การใชกิจกรรมการเลนเกมสเพื่อพัฒนาความตระหนักและการรับรู 
หนวยเสียง 
  2.1  กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการนับหนวยเสียง 
   กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการพับหนวยเสียง ใชเพื่อชวยใหนักเรียนรูจัก
และตระหนักถึงหนวยเสียง โดยการฟงคําที่ครูอานออกเสียงและนักเรียนนับจํานวนหนวย
เสียงที่ไดยิน 
   กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการนับหนวยเสียง  อาจมีขั้นตอนดังน้ี 
   1) ครูนําแผนไมหรือแผนพลาสติกสีใดก็ได ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมโดยมีความกวาง
และความยาวดานละ 2 น้ิว จํานวน 3 แผน โดยสามารถนําไปติดอยูบนกระดานได ครูไมเขียน
ตัวอักษรใดๆ อยูบนแผนสี่เหลี่ยมนั้น 
   2) ครูนําแผนสี่เหลี่ยมทั้งสามแผนวางเรียงกันเปนแนวยาวอยูบนกระดาน 
   3) ครูออกเสียง คํา at  เปนสองหนวยเสียง คือ /a/  และ /t/ โดยครูเลื่อนแผน
สี่เหลี่ยมหางจากกันประมาณ 4 น้ิว เม่ือครูออกทีละหนึ่งหนวยเสียง   
   4) ครูถามนักเรียนวาไดยินเสียงกี่เสียง และใหรอใหนักเรียนตอบ 
   5) ครูนําแผนสี่เหลี่ยมมาเรียงในลักษณะเดิมบนกระดาน 
   6) ครูใหนักเรียนออกมาหนาชั้น และใหนักเรียนออกเสียงคํา at โดยแยก 
หนวยเสียง  /a/  /t/ 
   7) ครูบอกใหนักเรียนเลื่อนแผนสี่เหลี่ยมจํานวนออกไป 4 น้ิวเม่ือนักเรียน 
ออกเสียงทีละหนวยเสียง 
   8) ครูถามนักเรียนวา นักเรียนเลื่อนแผนสี่เหลี่ยมจํานวนกี่แผนและรอให 
นักเรียนตอบ 
   9) ถามนักเรียนวาคํา at มีกี่เสียงในคํานั้น  และรอใหนักเรียนตอบ 
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   10) ครูอาจใชคําตอไปน้ี  สําหรับคําที่มีหนวยเสียงสองหนวย เชน an, as, 
am, if, is, on, it, in  เปนตน  ครูอาจใชคําตอไปน้ีสําหรับคําที่มีหนวยเสียงสามหนวย เชน  bat, 
big, sit, sad, fan, bed, bus  เปนตน 
  2.2  กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการบอกความสัมพันธระหวางเสียงและอักษรในคํา  
   กิจกรรมนี้เปนเกมสที่ใหนักเรียนจับคูหนวยเสียงที่นักเรียนไดยินกับคําที่
หนวยเสียงนั้น ครูอาจใชกิจกรรมการเลนเกมสสําหรับบอกความสัมพันธระหวางเสียงและอักษร
ในคําโดยใหนักเรียนเดาเสียงในตําแหนงตอไปน้ี 
   1)  เสียงตนคํา 
    ครูบอกนักเรียนใหเดาคําสําหรับสัตวนํ้าที่มีปกและมีเสียงขึ้นตนดวย /d/  
นักเรียนควรใหคําตอบ คือ duck 
   2)  เสียงทายคํา 
    ครูบอกนักเรียนใหเดาคํา สําหรับสิ่งที่นักเรียนใชรับประทานกับเนยและ 
สิ่งน้ันมีเสียงลงทายดวย /d/  นักเรียนควรใหคําตอบ คือ bread 
   3)  เสียงสระ  
    ครูบอกนักเรียนใหเดา คําที่ใชหมึกสําหรับการเขียนหนังสือ และคํานั้น 
มีเสียง /e/ อยูตรงกลางคํา นักเรียนควรใหคําตอบ p คือ pen 
  2.3  กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการผสมหนวยเสียง 
   ครูใชกิจกรรมการเลนเกมสน้ีเพ่ือใหนักเรียนสามารถผสมหนวยเสียงที่แยก
จากกันใหเปนคําที่มีความหมาย โดยครูอาจใชกิจกรรมเกมสตอไปน้ี 
   1) ครูบอกนักเรียนวาครูกําลังคิดถึงคําๆ หน่ึงระกอบดวยเสียง /k/  /a/  และ 
/t/  และครูถามนักเรียนวาคํานั้นคืออะไร นักเรียนควรใหคําตอบคือ  cat 
   2) ครูอาจนําถุงที่มีของเลนตางๆ อยูขางในและครูหยิบของในถุงและบอก
นักเรียนวาครูกําลังสัมผัสของเลนชิ้นหนึ่ง ชื่อ /k/  /a/  และ /n/  และครูถามนักเรียนวาของเลน
ชิ้นนั้นคืออะไร นักเรียนควรใหคําตอบคือ  can 
   คําที่ครูอาจนํามาใชในกิจกรรมนี้ เชน  bike,  book, dog, duck, hat, queen  
เปนตน 
  2.4  กิจกรรมการเลนเกมสสําหรับการแยกหนวยเสียง 
   ในกิจกรรมนี้ครูใหนักเรียนแยกหนวยเสียงจากคําที่นักเรียนคุนเคยหรือเคย
เรียนมากอน เชน นักเรียนอาจแยกเสียงคํา cat เปน /ka/  และ /t/ หรืออาจเปน /k/ และ /at/  
นักเรียนบางคนอาจสามารถแยกหนวยเสียงทั้งหมดของคํา  cat ไดคือ  /k/  /a/  และ /t/ และ
นอกจากนั้นครูควรถามนักเรียนในชั้นวาคํานั้นคืออะไร 
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 4.5  การสอนอานโดยวิธีการสอนตรง (Direct Instruction Approach) 
 ดักลาส; และคณะ (Douglus; et al. 2006: 178 - 180) ไดเสนอโปรแกรมในการสอนอาน 
โดยวิธีการสอนตรง ซ่ึงประกอบดวย 
 1.  การสอนการอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
 2.  การสอนการอานระดับคํา 
 3.  การสอนการอานใหคลอง 
 4.  การสอนการอานคําศัพท 
 5.  การสอนการอานเพื่อความเขาใจ 
 การทบทวนวรรณกรรมในฉบับนี้ ผูนิพนธจะทบทวนหัวขอหลักสองหัวขอแรก คือ
การสอนการอาน ความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร และการสอนการอานระดับคํา 
 
 การสอนอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
 การสอนการอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรในวิธีการสอนการอาน โดย
ใชวิธีการสอนตรง แบงออกเปนสองระดับ ดังน้ี 
  
 การสอนการอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ระดับที่ 1 
 แนวทาง 4 ประการในการสอนในระดับ 1 มีดังน้ี 
 1.  การเรียงลําดับข้ันในการสอน 
  1.1  แยกตัวอักษรที่มีความเหมือนในดานรูปรางและเสียง 
   แยกตัวอักษรสองตัวที่มีลักษณะคลายกันมากเทาใด นักเรียนจะยิ่งมีความ
สับสนในการเรียนรูตัวอักษร ไดแก ตัวอักษรคูเหลานี้คือ  b  d,  b  p,  q  p,  n  m,  h  n,  v  w  
และ  n  r  สวนตัวอักษรที่มีเสียงคลายกัน ไดแก ตัวอักษรคูเหลานี้ ไดแก  /f/ /v/, /t/ /d/,  /b/ /d/,  
/b/ /p/, /k/ /g/, /m/ /n/ ครูควรสอนเสียงที่มีความคลายกันใหแยกจากกันโดยสอนเสียงอ่ืนที่
ตางกันอยางนอยสามเสียง ตัวอยางเชน ถาสอนเสียง  /t/ ในบทเรียนที่ 40  ครูควรสอนเสียง  /r/  
/l/ และ  /m/ กอนสอนเสียง  /d/  เน่ืองจากเสียง  /t/ และ  /d/ มีความคลายคลึงกันมาก  คูอักษร
ที่มีความหมายคลายคลึงกันทั้งรูปรางและเสียง เชน  (b, d)  (m, n)  (b, p)  (e, i)  ควรสอนแยก
จากกันโดยสอนตัวอักษรอื่นที่ตางกันอยางนอย 6 ตัวอักษร 
  1.2  สอนตัวอักษรที่ปรากฏบอยกอน 
   กันนิ่ง (Gunning. 2000) ไดเสนอลําดับขั้นของการสอนพยัญชนะและสระ
ตามลําดับความถี่ที่ปรากฏตามระดับดังน้ี 
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   ระดับที่  1 
   - พยัญชนะตน และหนวยเสียงที่พบไดบอย 
      s = /s/  r = /r/  n  = /n/ 
      m = /m/ g = /g/  h = /h/ 
      b  = /b/  l = /l/  t = /t/ 
      f = /f/  c  = /k/  d  = /d/ 
 
   - พยัญชนะตนและหนวยเสียงที่พบไดนอย 
      j = /j/  y = /y/  z  = /z/ 
      p = /p/  c = /s/  qu = /kw/ 
      w = /w/  g = /j/  x  = /ks/ 
      k = /k/  v = /v/  x = /z/ 
  
   - พยัญชนะตนที่และหนวยเสียงเปนทวิอักษรที่พบไดบอย 
      sh = /sh/ th = /th/ 
      ch  = /ch/ wh  = /hw/ หรือ /w/ 
 
   ระดับที่  2 
   - พยัญชนะทายคํา 
   - พยัญชนะควบกล้ําที่อยูตําแหนงตนคําที่พบไดบอย 
      ตัวควบกล้ํา  L  เชน bl, cl, fl, gl, pl, sl 
      ตัวควบกล้ํา  R  เชน br, cr, dr, fr, gr, pr, tr 
      ตัวควบกล้ํา  S เชน sc, sch, sk, sl, sm, sn, sp, spl 
         st, str, squ, sw 
      ตวัควบกล้ําอ่ืนๆ เชน tw, qu 
   - กลุมสระเสียงยาว 
     
   ระดับที่  3 
   - พยัญชนะตนและหนวยเสียงที่เปนทวิอักษรที่พบไดนอย 
       kn  = /n/,  ph  = /f/,  wr  = /r/ 
   - กลุมสระอ่ืนๆ 
   - กลุมคําที่มีโครงสราง สระ + r เชน -ar, ark, -arm, -air, -or เปนตน 
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   ระดับที่  4 
   - คําที่มีมากกวา 1 พยางค 
  
  1.3  สอนตัวอักษรพิมพเล็กกอนตัวอักษรพิมพใหญ 
   ครูควรสอนนักเรียนให รู จักตัวอักษรพิมพเล็กกอนตัวอักษรพิมพใหญ 
เน่ืองจากหนังสือภาษาอังกฤษที่นักเรียนอาน สวนใหญใชตัวอักษรพิมพเล็ก ถานักเรียนรูจัก
ตัวอักษร พิมพเล็กจะสามารถอานเขาใจประโยคนี้ได เชน 
   Sam had on his best hat. 
   แตถานักเรียนรูจักแตตัวอักษรพิมพใหญ  นักเรียนจะไมสามารถอานประโยค
ดังกลาวได  ยกเวนตัวอักษรพิมพเล็กและตัวอักษรพิมพใหญที่มีลักษณะเหมือนกัน แตแตกตาง
กันที่ขนาด เชน sS, cC  เปนตน โดยที่ครูอาจสอนตัวอักษรเหลานี้พรอมกันได   
   การจําแนกตัวอักษรพิมพเล็กและตัวอักษรพิมพใหญตามความคลายคลึงของ
รูปราง สามารถแสดงไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

รูปรางแตกตางกัน รูปรางเหมือนกัน รูปรางเหมือนกันบางสวน 
aA        eE        qQ 
bB        rR         dD 
gG       hH 

cC     kK       oO       pP 
sS     uU       wW      xX 
zZ     vV        yY 

fF           mM           jJ 
nN          tT             lL 
il            nN 
 

 
  1.4  สอนเสียงเพียงเสียงเดียวสําหรับตัวอักษรเดียว 
   เน่ืองจากตัวอักษรบางตัวสามารถแทนเสียงไดมากกวาหนึ่งเสียงตัวอยาง เชน 
ตัวอักษร c บางครั้งแทนเสียง /k/  เชนคํา  cat  และแทนเสียง  /s/  เชน city  ดังน้ัน ครูควรสอน
เสียงเพียงเสียงเดียวสําหรับตัวอักษรนั้นในกรณีที่ตัวอักษรนั้นมารถแทนเสียงมากกวาหนึ่งเสียง 
   ดักลาส; และคณะ (Douglas;  et,al. 2006) ไดเสนอลําดับการสอนตัวอักษร
ดังน้ี  a  m  t  s  i  f  d  r  o  g  l  h  u  c  b  n  k  v  e  w  j  p  y  T  L  M  F  D  I  N  A  
R  E  H  G  B  x q  z  J  Q 
   ขอสังเกตจากการลําดับการสอนตามตัวอยาง มีดังน้ี 
   1) ตัวอักษรที่มีลักษณะคลายกันทั้งเสียงและรูปรางนั้น เชน คูอักษรตอไปน้ี  
e, i;  b, d;  m, n;  และ b, p  จะถูกแยกโดยใชอักษรจํานวน  13, 7, 13 และ 6 ตัวตามลําดับ 
   2) ตัวอักษรพิมพใหญที่มีลักษณะไมเหมือนตัวอักษรพิมพเล็ก จะถูกนํามา
สอนหลังจากตัวอักษรพิมพเล็กไดนํามาสอนเกือบจนหมด 
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   3) ตัวอักษรที่ปรากฏบอยจะถูกนํามาสอนกอนตัวอักษรที่ปรากฏไมบอย 
ตัวอักษรพิมพตัวเล็ก เชน  j, y, x, q และ z  จะถูกสอนตอนทาย  สวนตัวอักษร a  และ m  ถูก
เลือกมาใชสอนกอนอันดับแรก  เน่ืองจากเปนตัวอักษรที่ใชบอย และงายในการออกเสียงสําหรับ
นักเรียน 
 
 2. ความเร็วในการสอน 
  อัตราความเร็วในการสอนตัวอักษรขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนแตละคน 
โดยทั่วไปถาครูสอนนักเรียนที่ไมเคยรูตัวอักษรมากอนเลย  จะใชเวลาวันที่สองหรือวันที่สามในการ
สอนตัวอักษรตัวใหมตอไป โดยครูจะตองมีการสอนและใหแบบฝกหัดแกนักเรียนทุกวัน 
  เม่ือครูสอนตัวอักษร 5 ตัวแรกแลว ครูไมควรสอนตัวอักษรตัวใหม ถานักเรียนไม
สามารถอานออกเสียงตัวอักษร 5 ตัวแรกไดถูกตอง ครูควรทบทวนตัวอักษรที่นักเรียนเรียนผาน
มาแลว  จนกวานักเรียนสามารถอานตัวอักษรทั้งหมดไดถูกตอง แตถานักเรียนอานตัวอักษรผิด
เพียงตัวเดียวจากตัวอักษร 5 ตัวที่นักเรียนเรียนรู  ครูอาจสอนตัวอักษรใหมได แตครูตองไมสอน
ตัวอักษรที่มีลักษณะคลายกันกับตัวอักษรที่นักเรียนยังมีปญหาในการอาน 
    
 ข้ันตอนในการสอนอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ระดับที่ 1 
 ขั้นตอนในการสอนอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ระดับที่ 1 ประกอบ ดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ 2 ประการ คือ ขั้นแนะนําตัวอักษรใหม และขั้นแยกความแตกตางของตัวอักษร 
 1. ขั้นแนะนําตัวอักษรใหม (Introductory Format) 
  ในขั้นน้ีครูอานออกเสียงเพื่อเปนตัวแบบใหแกนักเรียน จากนั้นครูใหนักเรียนออกเสียง
ตามโดยดูสัญญาณจากครู  ถาครูคิดวานักเรียนทั้งกลุมตอบถูกตอง ครูจะทดสอบนักเรียนให
อานออกเสียงทีละคน 
 2. ขั้นแยกความแตกตางของตัวอักษร (Discrimination Format) 
  ในขั้นนี้ครูจะสอนตัวอักษรใหมและทบทวนตัวอักษรเกาที่เรียนมาแลวโดยครูจะ
เขียนตัวอักษรใหมหลายๆ ตัว ผสมปะปนไปกับตัวอักษรเกาที่เรียนรูไปแลว และเม่ือครูให
นักเรียนทําแบบฝกหัดในการอานนั้น ครูควรเรียงตัวอักษรใหมที่สอนปะปนไปกับตัวอักษรเกา 
โดยเพิ่มตัวอักษรเกามากขึ้นไปเรื่อยๆ สลับกับการใหนักเรียนอานตัวอักษรใหม ดังตัวอยาง เชน 
ถาครูสอนตัวอักษร  f  ครูควรสรางแบบฝกหัดดังน้ี  f  a  f  r  m  f  s  I  o  f  n  I  r  o  f 
  ครูทําการสอนเชนเดียวกับในขั้นแนะนําตัวอักษรใหม ครูใหนักเรียนทั้งกลุมอาน
จนกระทั่งนักเรียนทุกคนตอบถูกตอง จากนั้นครูจึงทดสอบนักเรียนทีละคน 
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 แนวทางในการเลือกตัวอักษร 
 1.  โดยทั่วไปครูควรรวบตัวอักษรใหมและสอนรวมกับตัวอักษรเกาในวันที่สอง 
หลังจากที่ครูสอนตัวอักษรใหม 
 2.  ใหครูนําเสนอตัวอักษรใหมตามการเรียงลําดับตัวอักษร ดังน้ี  a  m  t  s  i  f  d  r  
o   g  l  h  u  c  b  n  k  v  e  w  j  p  y  T  L  M  F  D  Z  N  A  R  E  H  G  B  x  q  z  
J  Q 
 3.  ครูควรสอนตัวอักษรใหมในขั้นแยกความแตกตางทุกวันเปนเวลาสองสัปดาห 
 4.  ครูเนนการสอนตัวอักษรสระทุกวัน 
 
 การสอนอานความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ระดับที่ 2 
 ในระดับที่ 2 น้ี ครูสอนการอานโดยการผสมตัวอักษร และครูอาจสอนการผสม
ตัวอักษรเหลานี้กอนจะสอนอานเปนคํา 
 ดักลาส; และคณะ  (Douglas. et,al. 2006) ไดเสนอลําดับการผสมตัวอักษรสองตัวที่
ปรากฏบอยในภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
   1.  th    10. ea   19. ir 
   2.  er    11. oo   20. ur 
   3.  ing   12. ee   21. kn 
   4.  sh    13. ai   22. oi 
   5.  wh   14. ch   23. oy 
   6.  qu    15. or   24. ph 
   7.  ol    16. ay   25. wr 
   8.  oa    17. igh   26. au 
   9.  ar    18. ou   27. aw 
    
 ขอสังเกตจากตาราง มีดังน้ี 
 1.  กลุมตัวอักษร th, wh และ ol จะถูกสอนกอนเนื่องจากเปนกลุมตัวอักษรที่ปรากฏ
บอยในคําตางๆ เชน this, that, when, where และ  old  
 2.  กลุมตัวอักษร er และ ing จะถูกสอนกอน เน่ืองจากกลุมอักษรเหลานี้จะปรากฏ
เปนสวนของปจจัยในคําภาษาอังกฤษ เชน cutter  และ  cutting 
 3.  กลุมตัวอักษร  sh และ ch จะถูกสอนแยกโดยครูสอนกลุมตัวอักษรผสมกับตัวอ่ืน
ประมาณ 9 กลุมระหวาง  sh และ ch  เน่ืองจากนักเรียนอาจสับสนกับกลุมตัวอักษร sh และ ch  
ถาครูสอนในเวลาที่ใกลเคียงกัน 
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 ความเร็วในการสอน 
 โดยทั่วไปนักเรียนควรอานชุดของคําที่สอนมากอน โดยอัตราความเร็ว 2 วินาที ตอ 1 
คํา โดยมีความถูก 95% กอนที่ครูจะสอนคําใหม แตมีขอยกเวนในกรณีที่นักเรียนมีความ สับสน
ระหวางกลุมตัวอักษรผสมสองกลุมที่มีลักษณะและเสียงที่ใกลเคียงกัน  ในกรณีนี้ครูควรสอน
กลุมตัวอักษรผสมกลุมใหมที่มีลักษณะและเสียงที่แตกตางจากกลุมตัวอักษรชุดเดิม เชน ถา
นักเรียนมีความสับสนระหวางตัวอักษรผสมของ  oo  และ ou ครูควรสอนตัวอักษรผสม ir แตถา
นักเรียนมีความสับสนกับกลุมตัวอักษรผสมมากกวาสองคู ครูควรทําการสอนอานกลุมตัวอักษร
ที่นักเรียนมีปญหาทั้งหมดกอนที่ครูจะสอนกลุมตัวอักษรใหม 
 
 การสอนอานระดับคํา 
 การสอนอานระดับคําแบงออกเปนสามหัวขอ คือ การสอนอานออกเสียงโดยวิธีสะกด
คําที่มีความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง การอานเปนคําและการสอนการอานคําที่ ไมมี
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง 
  
 การสอนอานออกเสียงโดยวิธีสะกดคําที่มีความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษร 
 ครูเริ่มการสอนอานคําที่มีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรเมื่อนักเรียนเรียนรู
ต ัวอักษรไดประมาณ 4 ถึง 6 ตัวอักษร และมีความสามารถในการอานแยกและผสม      
หนวยเสียง 
 ในการสอนอานออกเสียงโดยใชว ิธ ีสะกดคํานั ้น  ครูเริ ่มตนใชคําที ่ม ีโครงสราง
พยัญชนะ + สระ และพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ โดยชัพยัญชนะที่เปนเสียงตอเน่ือง ครูบอก
ใหนักเรียนอานไปยังคําที่ครูชี้ นักเรียนอานดวยอักษรทีละตัว และรวมเสียงเหลานี้เปนคํา  
หลังจากนั้นนักเรียนรวมเสียงไดแลว นักเรียนอานคําออกเสียงคํานั้นดวยอัตราความเร็วปกติ 
 
 แนวทางในการสรางคําเพื่อใชในการสอนอาน 
 1. การสอนการอานคําในสัปดาหแรกควรใชจํานวนคําประมาณ  2 - 4  คํา  
เน่ืองจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับการอานสะกดคํา ดังน้ันครูจึงจําเปนตองสอนการอานสะกดคํา 
เหลานี้ซํ้าๆ หลายครั้ง 
 2. ถานักเรียนสามารถอานคําทุกคําไดโดยไมผิดพลาด ครูจึงเพ่ิมคําใหมใหนักเรียน
อาน 
 3. ครูใชคําที่มีตัวอักษรที่นักเรียนเรียนรูมาแลว  ครูจะตัดสินวานักเรียนเรียนรู การ
อานคําไดอยางถูกตองตอเม่ือนักเรียนสามารถอานคําเหลานี้ไดถูกตองติดกันในสองบทเรียน 
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 4. จํานวนตัวอักษรใหมที่ใชในการสรางคํา ควรมีอยูในคําที่ใชในการอานประมาณ
จํานวนครึ่งหน่ึงของชุดคําใหมที่ครูใหนักเรียนอาน 
 5. การสรางชุดคํานั้นครูควรเรียงลําดับคําในลักษณะที่นักเรียนไมสามารถอานเดาได
โดยทั่วไปครูไมควรใชชุดคําที่มีตัวอักษรที่ครูใชสอนปรากฏซ้ํากันในตําแหนงเดียวกันมากกวา
สองคําในชุดเดียวกัน เชน ชุดคําศัพทที่ไมเหมาะสมที่ใชในการสอน เชน sit, mat, rut, fat  
เน่ืองจากตัวอักษร  t ปรากฏในตําแหนงทายคําในทุกคํา 
     
 การสอนคําที่มีโครงสรางตางๆ 
 คําที่มีเสียงและตัวอักษรสัมภาษณกัน สามารถแบงเปนประเภทตามความซับซอนของ
โครงสรางโดยแบงเปนประเภท ดังน้ี 
 1. โครงสรางคําที่เปน  ส พ  และ พ ส พ ที่เริ่มตนดวยเสียงตอเน่ือง เชน at man 
 2. โครงสรางคําที่เปน  พ ส พ พ ที่เริ่มตนเสียงตอเน่ือง เชน  lamp rums 
 3. โครงสรางคําที่เปน  พ  ส  พ  ที่เริ่มตนดวยเสียงกัก  เชน hot cap 
 4. โครงสรางคาํที่เปน  พ  ส พ พ ที่เริ่มตนดวยเสียงกัก เชน hand  cast  
 5. โครงสรางคําที่เปน  พ พ ส พ โดยที่เสียงพยัญชนะแรกสองตัวเปนเสียงตอเน่ือง  
เชน  slap  frog 
 6. โครงสรางคําที่เปน พ พ ส พ โดยที่เสียงพยัญชนะตนตัวใดตัวหนึ่งเปนเสียงกัก 
เชน  crib  stop 
 7. โครงสรางคําที่เปน พ  พ ส พ พ เชน  brand  clamp 
 8. โครงสรางคําที่เปน พ พ พ ส พ  และ พ พ พ ส พ พ เชน split, sprint 
 ครูควรเริ่มตนการสอนอานสะกดเสียงดวยคําที่มีโครงสรางพยัญชนะ + สระ และ 
พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ ซ่ึงอาจจะใชเวลาสอนประมาณ 20 - 30 บทเรียนกอนที่นักเรียน      
จะสามารถอานสะกดคําไดอยางไมผิดพลาด  เม่ือนักเรียนสารมารถถอดคําอานออกเสียงสะกด
คําที่มีโครงสรางพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ ที่เร่ิมตนดวยเสียงตอเน่ืองเปนจํานวน สี่ตัวโดย 
ไมผิดพลาดในเวลาสองวันติดตอกัน ครูสามารถเริ่มสอน คําที่มีโครงสรางพยัญชนะ + สระ + 
พยัญชนะ + พยัญชนะที่เริ่มตนดวยเสียงตอเน่ือง หลังจากที่นักเรียนสามารถอานสะกดคําที่มี
โครงสราง พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ + พยัญชนะ แลว  โดยไมผิดพลาดเปนจํานวนสามคําแลว  ครู
จึงเริ่มนําคําที่มีโครงสรางพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ และคําที่มีโครงสราง พยัญชนะ + สระ + 
พยัญชนะ + พยัญชนะ       มาสอนโดยใหนักเรียนสามารถแยกความ แตกตางระหวางคําที่มี
โครงสรางสองแบบนี้ได 
 ครูเร่ิมการสอนอานสะกดคําที่มีโครงสราง พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ ที่มีเสียง
พยัญชนะเริ่มตนดวยเสียงกักหลังจากที่นักเรียนสามารถอานคําที่มีโครงสราง พยัญชนะ + สระ 
+ พยัญชนะ + พยัญชนะ ที่มีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงตอเน่ืองไดแลว  และตามดวยการสอน
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อานคําที่มีโครงสราง พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ + พยัญชนะ ที่มีเสียงพยัญชนะเร่ิมตนดวย
เสียงกัก 
 ขั้นตอนสุดทายคือการที่ครูสอนคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงควบกล้ําโดยแบงการ
สอนคําเหลานี้ออกเปนสองประเภท คือ คําที่เร่ิมตนดวยเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวเปนเสียง
ตอเน่ือง เชน snap, frog และ sled และคําที่มีพยัญชนะตนตัวใดตัวหน่ึงเปนเสียงกัก เชน stop, 
club, grape และ  spin  เปนตน  มีจํานวนคําไมมากที่มีเสียงพยัญชนะตนสองเสียงเปนเสียง
ตอเน่ือง และนักเรียนไมมีความยากลําบากในการอานสะกดกลุมที่มีโครงสรางเหลานี้ แต
นักเรียนจะมีความยากลําบากในการอานสะกดกลุมคําที่เสียงพยัญชนะตนตัวใดตัวหน่ึงเปนเสียง
กัก เชน stop และ skin ดังน้ันครูจึงตองใหนักเรียนฝกหัดอานคําที่มีโครงสรางเหลานี้มากขึ้นและ
บอยขึ้น  
 
 การอานเปนคํา 
 ในการสอนอานเปนคํานั้น นักเรียนจะไมอานออกเสียงสะกดตัวอักษรทีละตัว  แต
นักเรียนจะอานคํานั้นทันทีโดยใชความเร็วปกติ ครูใหนักเรียนอานคําจากชุดของคําที่นักเรียนได
เรียนการอานออกเสียงสะกดคํามากอน และครูคอยๆ เพ่ิมคําที่ใหนักเรียนอานจนกระทั่งนักเรียน
สามารถอานชุดคําที่ใหอานทั้งหมด 
 ครูอาจใหนักเรียนอานเปนคําทันทีที่นักเรียนสามารถอานสะกดคําที่มีโครงสราง 
พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ ที่มีเสียงพยัญชนะเปนเสียงตอเน่ือง จํานวนสี่คําโดยไมผิดพลาด
  
 การสอนอานเปนคําในระดับข้ันแนะนํา 
 ในการสอนระดับน้ีครูสรางความเชื่อมโยงระหวางการอานออกเสียงโดยสะกดคําเปน
การอานเปนคํา โดยครูใหนักเรียนอานสะกดตัวอักษรแตละตัวโดยไมออกเสียงใหครูไดยิน และ
เม่ือครูใหสัญญาณนักเรียนจะออกเสียงคํานั้นโดยใชอัตราความเร็วในการออกเสียงปกติ  โดยครู
แสดงวิธีการอานสะกดคําโดยไมออกเสียง และครูจึงอานออกเสียงคําคํานั้นดวยความเร็วปกติ  
จากนั้นครูจึงใหนักเรียนทําตามแบบอยางที่ครูสอนแสดง ครูสอนนักเรียนในขั้นตอนนี้ทุกวัน
จนกระทั่งนักเรียนสามารถอานเปนคําถูกตอง ติดตอกันเปนเวลา 2 วัน จากนั้นครูจึงเริ่มให
นักเรียนอานหรือทําแบบฝกหัดการอานเปนคําโดยครูไมตองแนะวิธีในการอาน 
 
 การอานเปนคําในข้ันฝกฝน 
 ในขั้นน้ีครูบอกใหนักเรียนอานสะกดคําโดยไมออกเสียงและเมื่อครูใหสัญญาณ 
นักเรียนจะอานออกเสียงคําดวยความเร็วปกติ ครูใหนักเรียนอานชุดของคําเปนจํานวนสอง
ครั้ง จุดประสงคของการใหนักเรียนอานครั้งแรก เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคําแตละคําภายใน 
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3 วินาที สวนจุดประสงคของการใหนักเรียนอานครั้งที่สองเพื่อใหนักเรียนสามารถอานคําแตละ
คํา ภายใน 2 วินาที 
 
 การสอนอานคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
 ในการออกแบบหรือเลือกคําเพื่อใชในการอานคําที่ไมมีความสัมพันธ ระหวางเสียง
และตัวอักษรนั้น ครูควรคํานึงวาคําเหลานี้อาจจะไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรใน
บางบท และคําเหลานี้อาจจะมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรในบางบท 
 ตัวอยางเชน คํา park น้ัน เปนคําที่ถูกจัดอยูในจําพวกคําที่ไมมีความ สัมพันธระหวาง
เสียงและตัวอักษร ในชวงการสอนการอานชั้นเริ่มแรก เน่ืองจากนักเรียนจะเรียนรูวาตัวอักษร a 
เปนสระเสียงสั้น  แตเม่ือนักเรียนเรียนการอานในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะเรียนรูการอานผสม
ตัวอักษรและเรียนรูวาตัวอักษรผสม ar น้ันจะปรากฏอยางสม่ําเสมอสําหรับคําที่มีโครงสรางของ
สระ + r  เชน คํา park, hard, start เปนตน ดังน้ันนักเรียนจะเรียนรูคําวา park ไมใชเปนคําที่  
ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรอีกตอไป 
 คําบางคํายังมีลักษณะที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร เชน คํา was, 
they, said และ break  เปนตน  เน่ืองจากวาในกลุมคําเหลานี้จะมีตัวอักษรบางตัวที่ไมมี
ความสัมพันธกับเสียงที่นักเรียนอาน 
 
 การเริ่มการสอนอานคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
 ดักลาส; และคณะ (Douglas; et,al. 2006) เสนอใหครูเร่ิมทําการสอนนักเรียนใหอาน
คําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรที่มีโครงสรางพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ ได
ทุกตัวดวยความเร็ว 3 วินาทีตอหน่ึงคํา เหตุผลที่ครูชะลอการสอนอานคําที่ไมมีความสัมพันธ
ระหวางเสียงและตัวอักษร เน่ืองจากนักเรียนควรมีความสามารถเพียงพอในการใหความสนใจ
กับการอานสะกดคําที่มีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรเสียกอน 
 เน่ืองจากความไมแนนอนและความซับซอนของคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษร ครูควรเริ่มแทรกคําเหลานี้ 1 คํา ในทุกๆ บทเรียนที่สี่ถึงบทเรียนที่หก และสอนคําที่ 
10 ขึ้นไปในทุกบทเรียนที่สาม ครูไมควรสอนคําใหมจนกวานักเรียนจะสามารถอานคํา จํานวน 
10 คําที่สอนไปแลวอยางถูกตองจากชุดของคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร  
ครูไมควรสอนคําใหมที่มีลักษณะเหมือนกันในขณะที่นักเรียนยังมีปญหาคําเกาอยู  เชน ครูไม
ควรสอนคํา where ถานักเรียนยังมีความยากลําบากในการอานคํา were แกครู อาจสอนคํา said 
ใหแกนักเรียนได เน่ืองจากคํา said และ were ไมมีความคลายคลึงกันในดานลักษณะและเสียง  
และถานักเรียนยังมีความยากลําบากในการอานคําที่เรียนไปแลว จํานวน 2 คํา ขึ้นไป  ครูไม
ควรสอนนักเรียนใหอานคําใหม 
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 ลําดับคําที่ใชสอน 
 ครูควรคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี เม่ือเลือกลําดับคําที่ใชสอน เชน  
 1. ความเหมือน   
  คูของคําที่มีลักษณะและเสียงคลายกัน เชน saw - was, of - off,  were - where  
ควรไดรับการแยกการสอนหางกันอยางนอย 15 บทเรียน การสอนแยกจากกันนี้ชวยใหนักเรียน
สามารถเรียนรูคําแรกกอนที่จะเรียนรูคําตอไป เพื่อลดโอกาสนักเรียนเกิดความสับสน 
 2. คําที่เกี่ยวของกัน 
  คําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร อาจเกี่ยวของซ่ึงกัน และกัน 
เน่ืองจากมีบางสวนของคําที่คลายกัน ตัวอยางเชน 
 

some 
come 

talk 
walk 
chalk 

mother 
brother 
other 

most 
post 
ghost 

to 
do 

live 
give 

none 
done 

 
  โดยทั่วไปแลว ครูควรสอนอานคําที่มีลักษณะดังกลาวพรอมกัน 
 3. จํานวนของคํา 
  โดยทั่วไปครูควรสอนคําที่จะปรากฏบอยในหนังสืออานของนักเรียน กอนคําที่
ปรากฏไมบอย ไมมีการกําหนดกฎเกณฑตายตัว สําหรับคําที่ครูจะสอนตามลําดับ  
 
 การสอนอานการคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรโดยวิธีการ
สอนตรง 
 กอนที่ครูจะสอนนักเรียนใหอานคําที่ไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร
น้ัน ครูควรบอกนักเรียนวาคําเหลานี้เปนคํา “พิเศษ” หรือคํา “ตลก” จากนั้นครูจึงใหนักเรียนอาน
ออกเสียงตามตัวอักษรที่นักเรียนเห็น  แตครูชวยแกไขการอานออกเสียงใหถูกตอง เชน เม่ือ
นักเรียนอานคํา was น้ัน ใหนักเรียนอานสะกดคําดังน้ี  w a a a sss แตใหออกเสียงเปน  wuz 
เปนตน  การสอนอานโดยวิธีน้ีมีประโยชนตอการอานของนักเรียน เน่ืองจากประการแรกวิธีการ
สอนอานนี้เปนวิธีที่ทําใหนักเรียนยังตองเอาใจใสในการอานสะกดคําตลอดเวลา ประการที่สอง วิธีน้ีเปน
การสอนใหนักเรียนเรียนรูวาการอานสะกดคํานั้นใชสําหรับการถอดรหัสคําทุกคํา ถึงแมวา
เหลานั้นจะมีเสียงที่แตกตางจากเสียงที่ควรจะเปน  ประการที่สามการสอนการอานโดยวิธีน้ีเปน
การเตรียมความพรอมของนักเรียนในการสะกดคําโดยนักเรียนไมอาจจะพึ่งการฟงเสียงของคํา
เพียงประการเดียว เพ่ือชวยในการสะกดคํา 
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 4.6  การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 สแปฟฟอร; และโกรเซอร (Spafford; & Grosser. 2005) ไดเสนอองคประกอบการคัด
แยกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองโดยมีองคประกอบตอไปน้ี 
 
 การซักประวัติ 
 การซักประวัติควรรวมถึงประวัติภาวะการอานบกพรองในครอบครัว ความลาชาของ
การพัฒนาการทางภาษาและการพูด ปญหาในการความเขาใจในการฟง ปญหาทางสังคมและ
อารมณ  ผูซักประวัติควรซักถึงวานักเรียนมีวิธีในการเรียนรูอยางไร  ซ่ึงชวยทําใหเขาใจถึง
กระบวนการเรียนรูของนักรเยน เชน กระบวนการจํา นักเรียนตอบสนองสภาพแวดลอมในการ
สอนอยางไร และนักเรียนทําการประมวลผลการเรียนรูอยางไร ตัวอยางของลีลาการเรียนรูของ
นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง เปนดังน้ี 
 1. นักเรียนที่มีภาวการณอานบกพรองที่มีภาวะสมาธิสั้น นักเรียนเหลานี้อาจจะมี
ลักษณะเชนน้ี 
  1.1 วอกแวกงาย 
  1.2 ไมสามารถทําตามขั้นตอนของบทเรียนหรืองานที่มอบหมาย 
  1.3 หุนหันพลันแลน 
  1.4 ไมสามารถวางแผนการเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียนและในชีวิตประจําวัน 
  1.5 มีความยากลําบากในการอานและการเขียน 
 2. นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมีพรสวรรคและปญญาเลิศ 
  2.1 มีความสามารถทางการใหเหตุผล มีความคิดในเชิงวิเคราะหและสังเคราะห 
ความสามารถในความคิดเชิงอภิพุทธิปญญา และความคิดที่เปนอเนกนัย 
  2.2 มีความสงสัยใครอยากรูตลอดเวลา 
  2.3 ไมสามารถวางแผนการเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียนและในชีวิตประจําวัน 
  2.4 ชอบทํางานคนเดียวหรืออาจชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
 การประเมินความสามารถทางพุทธิปญญา 
 การประเมินความสามารถทางพุทธิปญญา เปนการประเมินภาพรวมทั้งหมดของ
ความสามารถทางพุทธิปญญา เปนความสามารถทางการเขาใจและการใชภาษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการบันทึกความกาวหนาทางการเรียนที่แสดงถึงพัฒนาการเรียนรู เม่ือเวลา
ผานไปการประเมินความสามารถทางพุทธิปญญาสามารถประเมินในองคประกอบดังตอไปน้ี 
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 1. ทักษะยอยในการอานและการเขียน 
  นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองควรไดรับการประเมินทักษะในการอานและการ
เขียนในดานตางๆ ดังน้ี 
  1.1  ทักษะความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
   นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองมักจะมีความบกพรองในการตระหนักและ
รับรูหนวยเสียง ดังน้ันครูควรประเมินทักษะยอยดังตอไปน้ี 
   1) ความสามารถในการแยกหนวยเสียง 
   2) ความสามารถในการจัดประเภทของหนวยเสียง 
   3) ความสารมารถในการนําหนวยเสียงเขามารวมกัน 
   4) ความสามารถในการแบงคําออกเปนหนวยเสียงยอย 
   5) ความสามารถในการลดหรือตัดหนวยเสียง 
   6) ความสามารถในการเพิ่มหนวยเสียง 
   7) ความสามารถในการแทนหนวยเสียง 
   ความสามารถในการแยกและความสามารถในการนําหนวยเสียงเขามา
รวมกัน จัดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดในการถอดรหัสคําเม่ือนักเรียนอานพบคําใหม  คณะกรรมการ 
การอานแหงชาติแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดระบุวา ความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวย
เสียง และความสามารถรูจักตัวอักษรเปนตัวพยากรณที่ดีที่สุดถึงความสามารถในการอานของ
นักเรียนใน ชวงสองปแรกของการเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2  ความสามารถในการสะกดคํา 
   ริชารด เจนทรี (Gentry. 1996) ไดเสนอวิธีในการวิเคราะหความสามารถในการ
สะกดคํา โดยพิจารณาจากการสะกดคําตามพัฒนาการของความสามารถในการสะกดคํา  ดังน้ี 
   1) ระดับกอนมีความสามารถในการสื่อสาร (Precommunication Level) 
นักเรียนที่มีความสามารถในระดับน้ีจะอยูในขั้นเตรียมอนุบาล ความผิดพลาดในการสะกดคําจะ
ไมมีแบบแผนแนนอน เชน อาจสะกดคํา and เปน zs 
   2) ความสามารถในการสะกดคําระดับกึ่งสัทอักษร (Semiphonetic Level)  
นักเรียนที่มีความสามารถในระดับน้ีอยูในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมปที่หน่ึง  นักเรียน
จะแสดงลักษณะการสะกดโดยใชตัวอักษรควบกล้ําจากพยัญชนะตน และพยัญชนะทายของคํา 
เชน สะกดคํา  kind เปน kd  เปนตน 
   3) ความสามารถในการสะกดคําสัทอักษร (Phonetic Level) นักเรียนสะกดคํา
ในระดับน้ีโดยสะกดคําตามเสียงที่ตนเองไดยิน ดังน้ันการสะกดคําในระดับน้ีจะใกลเคียง กับคําที่
เปนเปาหมาย เชน สะกดคํา understand เปน understaon  โดยนักเรียนจะมีความ สามารถ
สะกดคําที่มีความถี่ในการเกิดบอยไดงายดายกวาคําที่มีความถี่ในการเกิดนอย 
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      นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองสวนมากจะหยุดชะงักในการสะกดคําอยู
ในระดับน้ี เน่ืองจากนักเรียนเหลานั้นพยายามสะกดคําโดยใชความสัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษรในการสะกด แตไมสามารถใชความรูในการสะกดคําจากการวิเคราะหหนวยคําหรือไมมี
ความรูในกรณีที่คํานั้นไมมีความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร 
   4) ความสามารถในการสะกดคําระดับคลองแคลว (Proficient Level)  เปน
ความสามารถในการสะกดคําที่นักเรียนรูจักรายละเอียดของการสะกดคําอยางแทจริง โดย
นักเรียนสามารถวิเคราะหระบบหนวยเสียง ระบบหนวยคํา และขอยกเวนและกฎเกณฑตางๆ ใน
การสะกดคํา 
  1.3  ความสามารถในการอานเปนคํา (Sight Word)  
   คือความสามารถของนักเรียนในการรู จักคําทันทีที่อานพบโดยนักเรียน 
สามารถดึงคําเหลานั้นมาจากความจําไดโดยอัตโนมัติ วิธีการประเมินความสามารถในการอาน
เปนคํา สามารถทําไดโดยครูใหนักเรียนอานคําตางๆ จากหนังสือหรืออานจากบัตรคํา ครูตอง
สังเกตวานักเรียนไมสามารถอานคําที่พบไดบอยคําใด ตัวอยางเชน คํา the, of, and, a, to, in, 
is, you, that และ it เปนคําที่เกิดประมาณหนึ่งในสี่ของคําที่นักเรียนจําเปนตองรู (Cunningham. 
et,al. 2000) ในกรณีที่นักเรียนมีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอยหรือปานกลาง ครูอาจ
ประเมินความสามารถในการอานเปนคํา อาจใชคําที่ปรากฏอยูในสภาพแวดลอมของนักเรียน 
  1.4  ความสามารถในการถอดรหัส (Decoding) 
   คือความสามารถที่นักเรียนสามารถเปลี่ยนจากตัวอักษรใหเปนเสียงและนํา
เสียงเหลานั้นมารวมเปนคําที่มีความหมาย ครูอาจประเมินโดยใชบัตรคําที่มีตัวอักษรภาษา 
อังกฤษทั้ง 26 ตัว รวมทั้งตัวอักษรพิมพใหญ และตัวอักษรพิมพเล็ก ทวิอักษร เชน ch, sh, th, 
wh, ph เปนตน  สําหรับนักเรียนที่อยูในระดับที่กัดจากระดับเริ่มตนนั้น ครูอาจประเมินความ 
สามารถในการอานคําที่ลงทายดวยหนวยคําตางๆ เชน -ing, -tion, -ous และ -y  เปนตน 
   ถานักเรียนไมสามารถถอดรหัสคําได ครูควรประเมินความสามารถในการ
ตระหนักและรับรูหนวยเสียง โดยประเมินความสามารถของนักเรียนในองคประกอบตางๆ ของ
ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง เชน ความสามารถในการแยกหนวยเสียง ความสามารถใน
การรวมหนวยเสียง เปนตน 
  1.5  ความสามารถในการใชบริบท (Use of Context) 
   การประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชบริบทนั้น  สามารถทําไดโดย
ใหนักเรียนเติมคําในชองวางในประโยคหรือในยอหนา ซ่ึงชวยใหครูสามารถทราบวานักเรียน
สามารถใชบริบท รูปภาพ ภูมิหลังความรู และความคุนเคยกับเรื่องที่อานเพ่ือใชในการคาดเดา 
หรือทํานายความสามารถของคําศัพทที่ตนเองไมรูจัก 
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  1.6  ความสามารถแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง (Self - Correlation) 
   ครูควรฟงในขณะที่นักเรียนอานโดยสังเกตวาเม่ือนักเรียนอานคําผิด เขา
ตระหนักหรือไมวาเขากําลังอานคําผิด และทําการแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง โดยไมตองใหครู
แนะนํา การวัดความสามารถในการแกไขขอผิดพลาดของตนเองเปนตัวบงชี้ที่ดีวานักเรียนไดรับ
ประโยชน จากการใหความชวยเหลือในการสอนอาน และเริ่มมีความสามารถในการอานดวย
ตนเอง 
   วิธีในการคํานวณอัตราการแกไขขอผิดพลาดดวยตนเองมีดังน้ี 
 
 จํานวนคําที่นักเรียนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 
 จํานวนขอผิดพลาดทั้งหมด 

X 100 = … % 

 
   ตัวอยางเชน นักเรียนอานคําผิด 16 คํา แตแกไขคําผิดดวยตนเองจํานวน 4 คํา 
 

 16 
 4 

X 100 =  25% 

 
 

   ครูอาจนําตัวเลขของอัตราการแกไขขอผิดพลาดดวยตนเองมาใชเปนแรงจูงใจ
ในการสอนอานแกนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีวุฒิภาวะพอเพียงที่จะเขาใจถึงจุดประสงคของการ
ใชอัตราการแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง 
  1.7  ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ (Comprehension) 
   ครูสามารถประเมินความสามารถในการอาน โดยการใหนักเรียนอานในใจ
หรืออานออกเสียง ครูประเมินความสามารถนี้โดยการใหนักเรียนสรุปเรื่องที่อานโดยใชคําพูด
ของตนเอง หรือครูใชคําถามเพื่อถามขอมูลที่นักเรียนอาน รวมถึงการใชคําถามเพื่อใหนักเรียน
ตีความ การคาดเดา หรือการวิเคราะหเน้ือหาที่นักเรียนอาน 
   ปญหาที่อาจพบไดในการอานเพื่อความเขาใจ มีดังน้ี 
   1)  นักเรียนอาจอานเพียงเปนการอานออกเสียงเทานั้น โดยไมเขาใจความหมาย
ของคําที่อาน ซ่ึงเปนการชี้ใหเห็นวานักเรียนไมมีความสามารถในการรูจักคํา จึงทําใหไมสามารถ
ประมวลขอมูลจากคําที่อาน 
   2)  นักเรียนไมมีกลยุทธในการชวยประมวลขอมูล  เชน นักเรียนไมทําการ
กวาดสายตาอานคราวๆ กอนที่จะลงมืออานอยางละเอียด หรือไมตั้งคําถามในใจกอนที่จะอาน
และไมทบทวนในสิ่งที่อาน 
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 แบบทดสอบการอานเพื่อวินิจฉัย 
 แบบทดสอบการอานเพ่ือวินิจฉัยสรางขึ้นเพ่ือชวยใหครูสามารถสํารวจทักษะและ
ความรูในการอานเชิงลึก และชวยใหครูสามารถหาขอบกพรองและจุดออนในการอาน ตัวอยาง
ของลักษณะของแบบทดสอบการอาน เพ่ือวินิจฉัยมีดังตอไปน้ี 
 1.  การทดสอบความรูโฟนิกส โดยใชตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษรและทวิ
อักษร ในแบบทดสอบ 
 2.  การทดสอบความสามารถในการถอดรหัส โดยใชคําจากระดับงายไปสูระดับที่ยาก 
 3.  การทดสอบความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง ประกอบดวย
แบบทดสอบในการฟงเพ่ือประเมินความสามารถของนักเรียนในการแยกรวมสัมผัสคลองจองหนวย
เสียง 
 4.  การทดสอบความสามารถในการรูจักคํา โดยใชคําที่ปรากฏบอยจากชุดของคําที่มา
จากบทเรียนมาตรฐานในชวงชั้นเรียน 
 
 แบบทดสอบการอานเชิงวินิจฉัยที่สําคัญในภาษาอังกฤษ 
 แบบทดสอบการอานเชิงวินิจฉัยในภาษาอังกฤษมีเกณฑในการแบงกวางๆ ดังน้ี 
 1.  ใชเกณฑความเปนมาตรฐาน โดยเกณฑน้ีสามารถแบงออกเปนแบบทดสอบที่เปน
มาตรฐาน (Standardized Test) และแบบทดสอบที่ยังไมเปนมาตรฐาน (Nonstandardized Test)  
 2.  ใชเกณฑตามจํานวนของผูถูกวัด โดยเกณฑน้ีสามารถแบงออกเปน 
แบบทดสอบรายบุคคล (Individual Test)  และแบบทดสอบแบบกลุม  (Group Test) 
  
 Gray Diagnostic Reading Test - Second Edition (GDRT - 2) 
 แบบทดสอบการอานเชิงวินิจฉัย Gray Diagnostic Reading Tests (พิมพครั้งที่ 1) 
(GDRT-2) ไดถูกพิมพใหมในป ค.ศ.2004 และปรับปรุงจากแบบทดสอบการอาน Gray Oral 
Reading Tests - Diagnostic (GORT - D) ซ่ึงถูกตีพิมพในป ค.ศ.1991) โดยมีผูสราง
แบบทดสอบนี้คือ Brium Bryant, J. Lee Widerholt และ Diane Pedrotty Bryant แบบทดสอบ 
GDRT - 2 มีจุดประสงคเพ่ือ 
 1. ศึกษาจุดแข็งและจุดดอยในการอาน     
 2.  บันทึกความกาวหนาในการอาน 
 3.  วินิจฉัยปญหาเฉพาะดานในการอาน 
 4.  เปนเครื่องมือในการวิจัยสําหรับปญหาในการอาน 
 แบบทดสอบ GDRT - 2 เปนการประเมินผลแบบอิงกลุม (Norm - Referenced) ใช
กับกลุมประชากร อายุ 6 ป 0 เดือน ถึงอายุ 13 ป 11 เดือน มี 2 ฟอรม คือ ฟอรม A และฟอรม 
B  โดยแตละฟอรมมีแบบทดสอบยอยหลักจํานวน 4 แบบทดสอบยอย และมีแบบทดสอบยอย
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เสริมจํานวน 3 แบบทดสอบยอย คะแนนจากแบบทดสอบยอยหลักทั้ง 3 ถูกนํามารวมกัน และใช
สรางคะแนนในดานการถอดรหัส (Decoding) การอานเพื่อความเขาใจ (Comprehension) และ
การอานทั่วไป (General Reading) 
 แบบทดสอบการอาน GDRT - 2 ประกอบดวยแบบทดสอบยอยหลักสี่แบบทดสอบ 
เพ่ือประมาณความสามารถในการอานในดานตางๆ ดังน้ีคือ 
 1.  การรูจักตัวอักษร /คํา (Letter / Word Recognition)  แบงออกเปนสามระดับ 
ในระดับแรกนั้นเปนประเมินการรูจักตัวอักษรและรูปแบบของคํา  ในระดับที่สองเปนการประเมิน 
ความสามารถในการเรียกชื่อของตัวอักษร และในระดับที่สามเปนการประเมินความสามารถในการ
อานชุดของคํา 
 2.  ความสามารถในการวิเคราะหเสียง  (Phonetic Analysis)  เพ่ือประเมินความ 
สามารถในการรูจักความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร แบงออกเปนสองระดับในระดับแรก 
เปนการประเมินความสามารถในการบอกวาเสียงตนคําตรงกับตัวอักษรใด และในระดับที่สองเปนการ
ประเมินความสามารถในการอานคําไมมีความหมาย เชน zim, wuf 
 3.  การอานคําศัพท  (Reading Vocabulary) แบงออกเปนสองระดับ  ระดับแรกเปน
การประเมินความสามารถในการรูจักคําศัพทเม่ือนักเรียนไดเห็นภาพ และในระดับที่สองเปน 
การประเมินความสามารถในการรูจักคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
 4.  การอานอยางมีความหมาย (Meaningful Reading)  แบงออกเปนสองระดับ ใน
ระดับแรกประเมินทักษะการอานเบื้องตน เชน การรูจักตัวอักษรและคํา การจับหรือถือหนังสือ 
การรูจักเม่ือใดเริ่มตนและเม่ือใดหยุดการอาน ในระดับที่สองเปนการประเมินความสามารถในการ
เขาใจการอานเนื้อเรื่อง  โดยในเนื้อเร่ืองน้ันจะมีชองวางใหนักเรียนเติมคําที่หายไป โดยมี
ตัวอักษรแรกของคําพิมพไวใหเปนตัวแนะแกนักเรียน เชน  Sue and I saw the a …….. fly.    
It was fun. นักเรียนตองอานคําที่หายไปคือ  airplane. 
 คะแนนของแบบทดสอบหลักสี่แบบทดสอบนี้สามารถรวมกันสรางเปนคะแนนรวมใน
ดานตางๆ ดังน้ี 
 1.  คะแนนรวมทางดานการถอดรหัส เปนคะแนนรวมจากคะแนนของการรู จัก
ตัวอักษร/คํา และความสามารถในการวิเคราะหเสียง เพ่ือบอกความสามารถของนักเรียนในการ
รูจักตัวอักษร และเสียงของตัวอักษร ไมวานักเรียนอานใชวิธีการโดยวิเคราะหเสียงหรืออานจาก 
คําเปนคํา 
 2.  คะแนนรวมทางดานการอานเพื่อความเขาใจ เปนคะแนนรวมจากการอานคําศัพท
และการอานอยางมีความหมาย เพ่ือบอกถึงความสามารถของนักเรียนในการเขาใจความหมาย
ของคําแตละคําและเนื้อหาของเรื่องที่อาน 
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 3.  คะแนนรวมทางดานการอานทั่วไป เปนคะแนนรวมของแบบทดสอบหลักทั้งสี่
แบบทดสอบ เพ่ือบอกถึงความสามารถในการอานทั่วไป รวมถึงการถอดรหัสและทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจ 
 นอกจากนั้นแลว  แบบทดสอบการอาน GDRT - 2 ยังมีแบบทดสอบยอยเสริม จํานวน 
3 แบบทดสอบ คือการฟงคําศัพท (Listening Vocabulary) ความเร็วในการเรียกชื่อตัวอักษร 
(Rapid naming) และความตระหนักและรับรูหนวยเสียง (Phonological Awareness)  
แบบทดสอบยอยเหลานี้ใชเพ่ือเสริมการทดสอบการอาน เน่ืองจากผลที่ไดจากแบบทดสอบยอย
เสริม เหลานี้มีความสัมพันธเชิงสหสัมพันธกับการอานเทานั้น  และคะแนนรวมจากแบบทดสอบ 
ยอยเสริมเหลานี้ไมนํามารวมกัน เนื่องจากเนื้อหาของแบบทดสอบเหลานี้ไมมีความสัมพันธ
ในเชิงทฤษฎี    ซ่ึงกันและกัน 
 
 แบบทดสอบการอาน GDRT - 2 ไดรับการปรับปรุงในประเด็นตอไปน้ี 
 1.  ผูสรางแบบทดสอบนี้   เก็บขอมูลจากกลุมประชากรครั้งลาสุดในชวงป ค.ศ.2001 - 2002 
 2.  ลักษณะของกลุมตัวอยาง  เชน  อายุ  ที่อยูอาศัยตามลักษณะภูมิประเทศ  เพศ 
เชื้อชาติ (คนผิวขาวและคนผิวดํา) ชนกลุมนอย (คนเชื้อสายฮิสแปนิก คนเอเชีย) รายไดของ
ครอบครัว การศึกษาของผูปกครอง และลักษณะความตองการพิเศษตางๆ ไดใชการสํารวจตาม สํา
มะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.2000 
 3.  ขอมูลของกลุมประชากรไดแบงขั้นตามอายุ 
 4.  การศึกษานี้แสดงวาไมมีความลําเอียงในดานวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ และ 
ลักษณะความตองการพิเศษ 
 5.  การศึกษานี้นําอายุมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน และแยกตามเพศ 
ชนกลุมนอย เชื้อชาติ ปญหาความยุงยากในการเรียนรู ภาวะสมาธิสั้นและไมอยูน่ิง ภาวะปญญา
เลิศ และกลุมประชากรปกติทั้งหมด และมีคาความเชื่อม่ันอยูที่ .88 
 6.  แบบทดสอบนี้มีคาความเที่ยงตรงที่แสดงใหเห็นวา ผลของการทดสอบที่คาความ
เที่ยงตรงในกลุมประชากรทั้งหมดและในกลุมยอย  โดยคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสําหรับ
แบบทดสอบยอยที่ใชแบบมาตรประมาณคาอยูที่ 9 - 10 และสําหรับคะแนนความสามารถรวมอยูที่ 
90 - 110  
 7.  แบบทดสอบฟอรม A และแบบทดสอบฟอรม B มีคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคาความเชื่อม่ันเทากัน จึงแสดงใหเห็นวาแบบทดสอบทั้งสองฟอรมน้ี เปน
แบบทดสอบคูขนานได 
 ไบรแอนท; และริเวียรา (Bryant; & Rivera. 1997) ไดสรุปทฤษฎีอธิบายถึงการ 
เรียนรูการอานดังน้ี 
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 1. ทฤษฎีจากการถอดรหัสสูการเขาใจ เนนความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร
โดยเมื่อนักเรียนเรียนรูการถอดรหัสตัวอักษรและคํา จะทําใหพวกเขาเขาใจในสิ่งที่อานไดดีขึ้น 
 2.  ทฤษฎีจากการเขาใจสูการถอดรหัส   ซ่ึงเนนความสําคัญของความสามารถในการ
อานคําทั้งคําและคําในบริบท ทฤษฎีน้ีกลาววาความสามารถในการอานเกิดจากผลผลิตของการให
นักเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยหนังสือ กิจกรรมการอาน การเขียนและการพูด 
 3.  ทฤษฎีปฏิสัมพันธระหวางการถอดรหัสและการเขาใจ ไดกลาวไววาความสามารถใน
การอาน เกิดจากการที่นักเรียนรูจักตัวอักษร คํา และความหมายพรอมกัน ดังนั้น นักเรียนจะใช
ทักษะความรูเกี่ยวกับเรื่องหนวยเสียง ตัวอักษร ไวยากรณและความหมายพรอมกัน เพ่ือใชใน
การถอดรหัสความหมายของคําในเนื้อเรื่องที่อาน 
   
 เหตุผลของการสรางแบบทดสอบยอยหลักของ GDRT - 2 
 1.  การรูจักตัวอักษร / คํา 
  การวิจัยทางการอานแสดงใหเห็นวา การรูจักชื่อของตัวอักษรมีความสัมพันธอยาง
มากตอความสําเร็จในการอานในเด็กเล็ก และการเขาใจเนื้อหาในเรื่องที่อานนั้นตองอาศัย   
การรูจักตัวอักษรแตละตัว ดังน้ันการทดสอบการอานมีทักษะทดสอบตัวอักษรทีละตัวและการ
อานคํา ความ สามารถในการอานคํานั้นมีความสัมพันธอยางมากกับกิจกรรมการอานอ่ืนๆ ใน
แบบทดสอบการอานเกือบทุกแบบทดสอบจะรวมการทดสอบการรูจักตัวอักษร / คํา เสมอ เชน 
แบบทดสอบ Diagnostic Achievement Battery - Third Editon (2002) แบบทดสอบ Woodcock  
Reading Mastery - Review - Normative Update (1998) เปนตน 
 2.  ความสามารถในการวิเคราะหเสียง 
  ทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรเปนทักษะสําคัญที่ใชใน
การอานออกเสียงสะกดคํา เพ่ือนํามาใชในการถอดรหัสคําที่นักเรียนไมเคยพอมากอน ทักษะนี้
รวมถึงความสามารถในการจําแนกแยกความแตกตางของตัวอักษร การรูจักความสัมพันธ ระหวาง
เสียงและตัวอักษร และความสามารถในการวิเคราะหระบบเสียงของคํา 
 3.  การอานคําศัพท 
  ถานักเรียนอานพบคําที่พวกเขาไมสามารถเขาใจความหมายเปนจํานวนมาก  
นักเรียนจะไมสามารถเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน ดังน้ันการเขาใจความหมายของคําที่อาน จึงเปนสวน
สําคัญในการอานเพ่ือความเขาใจ ซ่ึงเปนจุดประสงคหลักในการสอนการอาน การเขาใจ 
ความหมายของคํายังตองอาศัยความรูจากทักษะอ่ืนๆ เชน การเขาใจหนวยคํา มีหนาที่วิภัตติ 
ปจจัย เพ่ือชวยใหเขาใจหนวยคําอิสระและหนวยคําผูกพัน เชน mis - manage - ment 
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 4.  การอานอยางมีความหมาย 
  นักเรียนจะรับรูคําในประโยคและในเนื้อเร่ือง และนําความหมายของคําเหลานี้มา
รวมกันเปนความคิดรวบยอด และนักเรียนยังตองมีความสามารถในการอานตีความจากเนื้อเร่ือง
ที่อาน เน่ืองจากคําบางคํามีความหมายมากกวาหนึ่งความหมายหรือมีการอานออกเสียงได
มากกวาหนึ่งเสียงและบางครั้งการอานเขาใจความหมายของคําตองอาศัยการศึกษาบริบทรอบขาง
ดวย ดังนั้นการทดสอบการอานจึงจําเปนตองทดสอบการอานเพื่อความเขาใจดวย   
   
 คลารก (Clark. 1995) ไดเสนอกระบวนการประเมินนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
โดยแบงเปนสามระยะ ระยะแรกเปนการประเมินโดยดูความแตกตางระหวางระดับสติปญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะที่สองเปนการประเมินความบกพรองของกระบวน การประมวล
หนวยเสียงและระยะที่สามเปนการประเมินทักษะการอานและการเขียนซึ่งเปนแนวทางในการ
จัดการใหความชวยเหลือโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 การประเมินระยะแรก ประกอบดวยการทดสอบสองประเภท คือ 
 1.  ความแตกตางระหวางสติปญญาและความสามารถในการอาน  
  เปนการประเมินโดยดูจากความแตกตางของการทดสอบระดับสติปญญาและและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะความสามารถในการอาน คลารกกลาววาผลการประเมิน
ภาวะการอานบกพรองตองมาจากความแตกตางของความสามารถในการอานและการเขาใจภาษา
พูด 
  ในขณะที่ยังมีขอขัดแยงหรือความไมเห็นดวยในหมูนักวิชาการในการใชการทดสอบ
ระดับสติปญญาในการวินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองนั ้น ปจจุบันการใชการ
ทดสอบระดับสติปญญาโดยทดสอบ (Verbal Scale IQ) และการทดสอบความสามารถทางการ
อาน ยังถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติทั่วไป โดยสามารถจําแนกผลการทดสองไดดังน้ี 
  1) ถานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานต่ํา  และมีผลการทดสอบระดับสติปญญาโดย 
ทดสอบภาษา นักเรียนคนนั้นมีภาวะการอานบกพรองแตมีระดับสติปญญาสูง 
  2) ถานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานต่ํา ผลการทดสอบระดับสติปญญาโดยทดสอบ
ภาษาต่ํา แตมีผลการทดสอบระดับสติปญญาโดยทดสอบการแสดงออก (Performance Scale 
IQ) สูง นักเรียนคนนั้นมีความบกพรองทางภาษา แตมีระดับสติปญญาสูง 
  3) ถานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานต่ํา และมีคะแนนรวมของการทดสอบระดับ 
สติปญญาต่ํา นักเรียนคนนั้นมีภาวะการอานบกพรองและมีปญหาอ่ืนรวม ซ่ึง Starnovich เรียก 
นักเรียนพวกนี้วา Garden Variety Poor Reader หรือ General Reading Backwardness ซ่ึง
อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน การสอนที ่ไมเหมาะสม สติปญญาต่ํากวาปกติหรือขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู แบบทดสอบที่นํามาใชในระยะนี้ เชน แบบทดสอบยอย การอานเพื่อ
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ความเขาใจจาก Wechsler Individual Achievement Tests (WIAT) หรือจากแบบทดสอบ 
Woodcock - Johnson เปนตน  
 2.  ความแตกตางระหวางและภายในวิชาการตางๆ 
  2.1  สตาโนวิก (Starnovich. 1991) เสนอการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ความสามารถในการฟงและความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชผลการ
ทดสอบการวัดระดับสติปญญา  แตตองระวังถึงความแตกตางของความรูภูมิหลังของนักเรียน 
เชน นักเรียนผูน้ันมีความเขาใจในสิ่งที่นักเรียนฟงจากครูหรือไม 
  2.2  ความแตกตางระหวางความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและความ 
สามารถในการถอดรหัสคํา 
  2.3  ความแตกตางระหวางความสามารถในการอานและความสามารถในการคาํนวณ  
เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดที่วาภาวะการอานบกพรองเปนปญหาการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจง 
(Specific Learning Disorder)  ไมใชเปนปญหาการเรียนรูทั่วไป (General Learning Disorder)  
  2.4  ความแตกตางระหวางความถูกตองในการอานและความเร็วในการอาน 
  2.5  ความแตกตางระหวางการอานคําที่มีความหมายและคําที่ไมมีความหมาย แต 
มีลักษณะเสียงที่คลายกัน 
  2.6  ความแตกตางระหวางความสามารถในการสะกดคํา และความสามารถใน 
การถอดรหัสคํา 
 การประเมินระยะที่สอง เปนการประเมินความสามารถในการประมวลหนวยเสียง  
ประกอบดวยการประเมินความสามารถยอยสามประการ คือ 
 1.  ความสามารถในการเรียกชื่อดวยความเร็ว (Rapid Naming) ผูคิดคนการทดสอบ
ความสามารถในการเรียกชื่อดวยความเร็ว คือ มารธา เดนกลา (Martha Dunckla) และริตา     
รูเดิล (Rita Rudel) ในป 1976 ประกอบไปดวยการใหนักเรียนเรียกชื่อ สีหาสี  ตัวเลข  รูปภาพ 
ของวัตถุ และตัวอักษร การใหคะแนนอยูกับความเร็วในการเรียกชื่อมากกวาความถูกตอง ผล
ของการทดสอบไมไดใชบงบอกอยางชัดเจนวานักเรียนมีภาวะการอานบกพรอง แตนํามาใชในการ
ประกอบการวินิจฉัยเทานั้น คลารกกลาววานักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะมีผลการ
ทดสอบต่ํากวานักเรียนปกติประมาณหรือเทากับลบสองของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  ความจําระยะสั้นทางภาษา (Verbal Short - Term Memory) เชน การใหจํา
ตัวอักษร หรือเปรียบเทียบการจําคําที่ไมมีความเกี่ยวของกับและจําคําในประโยค ผลการ
ทดสอบนํามาใชในการประกอบการวินิจฉัยเทานั้น ไมสามารถนํามาใชในการวินิจฉัยบงชี้วา
นักเรียนมีภาวะ การอานบกพรอง 
 3.  การทดสอบความตระหนักและรับรูหนวยเสียง (Phonological Awareness) 
 สตาโนวิก (Starnovich. 1986) กลาววา นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะมี
ปญหาในการทดสอบใดทดสอบหนึ่ง แตไมใชวานักเรียนทุกคนที่มีลักษณะเปนนักเรียนที่มี
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ภาวะ การอานบกพรองจึงจําเปนตองใชผลเหลานี้ประกอบกับผลของความแตกตางระหวางการ
ทดสอบระดับสติปญญาและผลสัมฤทธิ์ในวิชาการตางๆ 
 การประเมินระยะที่สาม  การประเมินในระยะที่สามเปนการประเมินจุดออนและ  
จุดแข็งของทักษะการอานของนักเรียน รวมถึงการประเมินกลยุทธและทักษะที่นักเรียนที่ใชใน
การประเมินในระยะนี้ อาจใชวิธีตอไปน้ี 
 1.  สังเกตอยางใกลชิดหรือบันทึกเทปวิดีโอการอานของนักเรียน เพ่ือศึกษาวิเคราะหกล
ยุทธที่นักเรียนใชในการอาน 
 2.  ฟงนักเรียนอานหนังสือที่คุนเคยหรือเปนหนังสือที่นักเรียนชอบ ซ่ึงอาจจะเปน
หนังสือที่อานที่บานหรือจากที่โรงเรียน 
 3.  ใชแบบทดสอบมาตรฐานในการวินิจฉัย ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ไดรับการทดสอบกับ
กลุมประชากรที่มีอายุใกลเคียงกัน 
 4.  วิเคราะหการสะกดคํา จากการทดสอบและจากตัวอยางงานเขียน ซ่ึงจะใหขอมูล
เกี่ยวกับความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและความรูทางโฟนิกส ซ่ึงจะมีประโยชนในการวางแผน  
การใหความชวยเหลือ 
 เม่ือนําผลการประเมินวินิจฉัยทั้งหมดมาประมวลเขาดวยกัน ถานักเรียนผูน้ันมีความ
แตกตางอยางมากระหวางผลการทดสอบระดับสติปญญาหรือภาษาพูด และความสามารถในการ
อานโดยไมมีสาเหตุอ่ืนแลว นักเรียนผูน้ันอาจไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะการอานบกพรองและผล
การทดสอบของความสามารถในการตระหนักและรับรูเสียงเปนการยืนยันลักษณะความบกพรอง
ทางภาษาและผลการประเมินในระยะที่สามเปนขอมูลที่จะบอกใหรูวาควรจะสอนในระดับใด และ
ใชวิธีการใดในการสอน 
 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนภาษาตางประเทศ 
 5.1  สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ประเภทของภาษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ไดจําแนกภาษาเปน 3 ประเภท 
ดังน้ี 
 1.  ภาษาแม (Mother Tongue) หมายถึง ภาษาแรกที่เด็กเรียนตั้งแตวัยแรกเกิดใน
กรณีที่พอแมใชภาษาไมเหมือนกัน เด็กจะมีภาษาแม 2 ภาษา หรือที่เรียกทวิภาษา (Bilingualism)  
ในกรณีเชนนี้เด็กมีวิธีการเรียนและพัฒนาการในภาษาทั้ง 2 คลายกัน ตามพัฒนาการทางสรีระ
และสมองตามลําดับอายุ 
 2.  ภาษาที่สอง (Second Language) หมายถึงภาษาที่ใชในชุมชนที่เด็กเติบโตอัน
แตกตางไปจากภาษาแมที่พอแมใช เชน ภาษาอังกฤษในสิงคโปร (ภาษาแมอาจจะเปนภาษา
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มาเลยหรือจีน) หรือภาษาไทยในจังหวัดสุรินทร  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย  (ภาษาแม คือภาษาเขมร  
หรือสวย) การเรียนภาษาไทยของครอบครัวคนจีนที่พูดภาษาจีนในครอบครัว การเรียนภาษาไทย
ของเด็กไทยเชื้อสายมาเลย ภาษาที่สองนี้มักจะเริ่มเรียนเม่ือเด็กอายุประมาณ 5 - 7 ขวบไปแลว  
เม่ือเขาสูระบบโรงเรียนการเรียนภาษาที่สองนี้จะคอนขางคลายกับการเรียนภาษาแมและ
ภาษาในโรงเรียน ก็คือ ภาษาที่สองนั่นเอง  ในกรณีน้ีเด็กจะไดใชภาษาที่สองตลอดเวลา
เน่ืองจากชุมชนดังกลาวใชภาษาที่สองเปนภาษาราชการ  การเรียนภาษาที่สองมีองคประกอบ
คือ ภาษาแมของเด็ก เปนคนละภาษากับภาษาที่ใชเปนภาษาประจําชาติ เด็กมีความสนใจใน
การใชภาษาแมมากกวาภาษาที่ใชประจําชาติในวัยกอนเขาเรียน และเม่ือเขาเรียนเด็กเหลานี้ 
หากไมมีการจัดการเรียนการสอนแยกออกตางหากจะไมสามารถเขาใจการเรียนการสอนที่ใชภาษา
ประจําชาติในการสื่อสาร 
 3.  ภาษาตางประเทศ (Foreign Language) หมายถึง ภาษาที่เด็กเรียนโดยใชภาษา
แมหรือภาษาที่สองเปนเครื่องมือสื่อสารในระบบที่มีการเรียนการสอน มักจะสอนในชั้นมัธยม 
เม่ือเด็กกําลังเขาสูวัยรุนหรือกอนหนานั้นในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โอกาสในการใชภาษาที่
เรียนในหองเรียนจะมีนอย เชน ในกรณีการเรียนของภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
  
 จุดมุงหมายของการศึกษาภาษา 
 กาญจนา (2541) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการเรียนภาษาแตละ 3 ประเภท ขางตน
วาในปจจุบัน การศึกษามีหลายแบบ แลวแตวาผูศึกษาจะมีจุดมุงหมายอยางไรในการศึกษานั้นๆ 
โดยทั่วๆ ไป เม่ือพูดถึงการศึกษาภาษาจะนึกถึงแนวทางการศึกษาภาษาแบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึง
สรุปไดดังน้ี  
 1.  ศึกษาภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษานั้นได เชน การที่เด็กเรียนรูภาษาแมเพ่ือจะได
สามารถสื่อสารกับแมและผูอ่ืนในสังคมของตนได  หรือการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อให
สามารถติดตอกับชาวตางประเทศได เปนการศึกษาเพื่อใหรูและเกิดทักษะที่จะฟงและพูด
ภาษาที่ตองการเรียนนั้นได  และอาจเพิ่มทักษะอานและเขียนสัญลักษณ คือตัวหนังสือที่ใชเขียน
ภาษานั้นดวยในเวลาตอมา 
 2.  ศึกษาภาษาเพื่อสืบสาวใหทราบความเปนมาของภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือกลุม  
ภาษาใดภาษาหนึ่ง การศึกษาทํานองนี้จะมีการสืบสาวคําในภาษา เพ่ือสมมติรูปคําที่เปนแบบ
ด้ังเดิมของภาษาที่ศึกษานั้น 
 3.  ศึกษาเพื่อสืบสาวความเปนมาของคําที่ใชในภาษา เปนการศึกษาเพื่อใหทราบที่มา
ของคําวาเกิดขึ้นไดอยางไรเปลี่ยนรูปลักษณะและความหมายมาอยางไร 
 4.  ศึกษาเพื่อใหรูจักภาษา เปนการศึกษาเพื่อเขาใจธรรมชาติ ลักษณะโครงสราง
ภาษาในลักษณะที่เปนระบบของสัญลักษณ ซ่ึงมนุษยกําหนดขึ้นใชโดยใหมีความหมายแทนสิง่ของ
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กิจกรรม ประสบการณ ความคิด ความรูสึก ความตองการ ฯลฯ ที่มนุษยรูจักและตองการสื่อ
ออกไปใหผูอ่ืน 
 สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษานั้น  เนนใหผูเรียนเรียน
ภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษานั้นได  โดยเริ่มตนจากทักษะการฟงและพูด และทักษะการอาน
และเขียนตามมา  และสามารถติดตอสื่อสารกับเจาของภาษาโดยใชภาษาอังกฤษได 
 
 สาระหลักสูตร 
 1.  ความสําคัญ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 
โดยไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
  ภาษาอังกฤษไดรับการกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น โดยสถานศึกษาสามารถ จัด 
เปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน และจัดเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมที่มี
ความลึกและเขมขึ้นหรือรายวิชาใหมใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
และความแตกตาง ตั้งแตชวงชั้นที่ 2 ขึ้นไป สวนภาษาตางประเทศอื่นๆ เชน ภาษาฝรั่งเศส  
เยอรมัน  จีน ญ่ีปุน  และภาษาเพื่อนบาน เชน  ลาว  เขมร  พมา  ยาวี  มาเลย ฯลฯ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  ที่จัดทําเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
 2.  ลักษณะเฉพาะ 
  การเรียนภาษาตางประเทศ ไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น  
แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการ
ในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง
คลองแคลวและเหมาะสมนั้น  ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาที่ดี  ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน การจัดกระบวน การเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ
ภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษา  จึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝก
ทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อัน
จะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเองได (Learner Independence) และสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
ในการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ในการศึกษาตอ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมาย
สําคัญ ประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 
 3.  โครงสราง  
  โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทาง
ภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency - Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ 
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  1) ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
  2) ชวงชั้น ป.4-6 ระดับตน  (Beginner Level) 
  3) ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา  (Developing Level) 
  4) ชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา (Expanding Level) 
 4.  องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  4.1  สาระ (Standards) 
   สาระ คือ กรอบเนื้อหา (Framework) หรือขอบขายองคความรู (Content 
Area) ที่จัดเปนหมวดหมู (Categories)  ของเนื้อหาเฉพาะอยางเปนระบบ  ซ่ึงแตกตางกันไป
จากธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  สาระตางๆ มีความสัมพันธระหวางกันและควรไดรับการ
สอนในลักษณะบูรณาการมากกวาจะแยกสอนทีละสาระ 
   สาระที่กําหนดไว สะทอนถึงเปาหมาย (Goals)  ในการเรียนรูภาษาตาง 
ประเทศ สาระทั้งหมด จึงควรไดนําไปสอนในทุกระดับชั้น  ในลักษณะที่ถักทอผสมสผสมเขา
ดวยกัน เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรู ภาษาทุกดาน พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาในลักษณะที่
กาวหนาไปตาม ความตอเน่ืองของกระบวนการเรียนรูนําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนภาษาใน
ระดับสูงขึ้น  แยกเปน  4 สาระ คือ 
   สาระที่  1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communications) 
   ภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาตาง 
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชเพียงแคการจดจําคําศัพทและรูปประโยคในภาษา นักเรียน
ตองใชภาษาไดคลอง เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาและตระหนักถึงวิธีการที่จะนําภาษาและ
วัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
   สาระที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cutures) 
   ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืนๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ รูปแบบ
พฤติกรรมและเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนที่มีตอสังคมของเราวัฒนธรรมมี
องคประกอบ 3 สวน คือ แนวคิด (Perspectives) การปฏิบัติ (Practices) และผลผลิต (Product) 
ภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม นักเรียนจะมีโอกาสไดสะทอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชน
ชาติอ่ืน 
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   สาระที่  3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
(Connections) 
   นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว  เน้ือหาที่ปรากฏอยูในกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน  เปนแหลงความรูที่มีคา การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จะชวย
เสริมความรูในกลุมสาระการเรียนรูใหกับนักเรียนในขณะที่กําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 
   สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 
   การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียนมาใชในโรงเรียน
และนําความรูที่ไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4.2 มาตรฐานการเรียนรู  (Learning Standards) 
   มาตรฐานการเรียนรู หมายถึงสิ่งที่คาดหวังวานักเรียนตองรูและสามารถทําได  
ภายในเวลา 12 ป มีองคประกอบ 3 สวน คือ ความรู ทักษะ / กระบวนการ และคุณธรรม  
จริยธรรม คานิยม ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคในจุดหมายของหลักสูตร ดังน้ัน
มาตรฐานการเรียนรู จึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชน นําไปกําหนด
หลักสูตร จัดหลักสูตรการสอนและการประเมินผลใหเปนแนวนเดียวกัน เพื่อใหการเรียนรูเปน
ประสบการณที่มีความเชื่อมโยงตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  มาตรฐานการเรียนรูเปนสิ่งที่บงบอกถึง
ความรูและประสิทธิภาพตางๆ ที่นักเรียนสามารถทําไดในแตละสาระและใชเปนมาตรฐานกลาง
สําหรับการตรวจสอบ ประเมิน และตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู จํานวนมาตรฐานการเรียนรู
ในแตละสาระมีไมเทากัน แตละมาตรฐานการเรียนรูมีความหมายที่ครูผูสอนควรทําความเขาใจ
ใหกระจางดังตอไปน้ี 
   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
   เขาใจคําสั่ง คําขอรอง นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆ 
สั้นๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของตน ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เขา
ใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย ใน
เรื่องเสียง  สระ พยัญชนะ เขาใจคํา  กลุมคํา ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยออก
เสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆ ไดถูกตอง และเขาใจภาษาทาทาง การสื่อสาร ของเจาของ
ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจาก
ภาษาอังกฤษ 
   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   เขาใจคําสั่ง คําขอรอง เร่ืองสั้นๆ นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาดวย
ภาษางายๆ สั้นๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของตน ขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับตนเองเขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษา



 

 

217 

และวัฒนธรรมไทย ในเร่ืองเสียง  สระ พยัญชนะ คํา  วลี ประโยค เขาใจคํา กลุมคํา ที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆ ไดถูกตอง และเขาใจ
ภาษาทาทาง การสื่อสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็น
ประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และ
แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
   เขาใจคําสั่ง คําขอรอง เร่ืองสั้นๆ นิทานงายๆ ที่มีภาพประกอบ สนทนาดวย
ภาษางายๆ สั้นๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการและความรูสึกของตนเอง 
บุคคลและสิ่งตางๆ รอบตัว นําเสนอความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง 
และขอมูลตางๆ ในกิจวัตรประจําวัน เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ในเรื่องเสียง  สระ พยัญชนะ คํา  วลี ประโยค และ
ขอความงายๆ เขาใจคํา กลุมคําที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยออกเสียง สระ 
กลุมคํา และประโยคงายๆ ไดถูกตอง และเขาใจรูปแบบพฤติกรรม ถอยคํา สํานวนงายๆ ที่ใชใน
การสื่อสารของเจาของภาษา รวมทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็น
ประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมและ
แสวงหาความรู ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ 
  
 ทักษะการอาน (Reading Skill) 
 ทักษะการอานหมายถึง ความสามารถในการรับสารดวยการอานจากสื่อตางๆ ไดโดย
สามารถจับใจความไดถูกตอง ครบถวน รวมถึงการอานออกเสียงไดถูกตองและชัดเจน  อีกดวย 
 เปาหมายของการอาน  จําแนกไดดังน้ี 
 1.  การอานออกเสียง (Reading Aloud) คือ การเปลงเสียงถอยคํา ที่เขียนไว  ออกมา
ใหถูกตอง ชัดเจน และเปนที่เขาใจแกผูฟง ซ่ึงมีหลักเชนเดียวกับการพูดคือการออกเสียง คํา 
การลงน้ําหนักคํา การออกเสียงสูงต่ํา และการเวนจังหวะในการออกเสียงในประโยค 
 2.  การอานเพ่ือความเขาใจ (Reading Comprehension) คือ การแปลความหมายของ
อักษรออกมาเปนความคิด โดยไมเปลงเสียง ซ่ึงสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได คือ 
ตีความจากเรื่องที่อานได 
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอานนั้น ควรดําเนินการดังน้ี (นาตยา. 2545) 
 ระดับประถมศึกษาตอนตน  กระบวนการสอนอานในภาษาตางประเทศจะคลายกับ
กระบวนการสอนอานในภาษาแมเชนกัน  แตอาจพัฒนาชากวา การเลือกใชหนังสือที่ใหอานที่
เหมาะกับผูเรียนตามความสนใจของเขา  มีบทอานสั้นๆ เฉพาะเจาะจง มีภาพที่ใชเปนตัวแทน
ในการบอกหรือสื่อสารความเขาใจเพื่อชวยในการเดาความหมายของคําที่ไมรูจัก การเขาใจระบบภาษา 



 

 

218 

ความสัมพันธของสัญลักษณในการอานออกเสียง  การเชื่อมโยงความสัมพันธ  ระหวางคําใน
ภาษาตางประเทศนั้นกับภาษาอื่นเหลานี้จะชวยพัฒนาทักษะการอานและการดูให แกผูเรียนได 
 เด็กเล็กๆ ตองการการเรียนรูจากสิ่งพิมพที่เราความสนใจของเขา เชน เปนโปสเตอร 
แผนภูมิ ฉลาก โมบาย เครื่องหมาย ภาพ สัญลักษณ ที่สะทอนวัฒนธรรมของภาษานั้น ครูจึง
ควรใชสื่อเหลานี้สงเสริมการอานและการดูของผูเรียน  หนังสือที่นํามาใหผูเรียนอาน ควรเปน
เลมใหญ แข็งแรง ทนทาน มีภาพประกอบมากๆ เน้ือหาสาระสนุก เราใจ เหมาะกับวัยและระดับ
ความสามารถทางการอาน  ในขณะที่เขาอาน เขาไดพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ไปพรอมๆ กันไปดวย 
เชน เขาไดสังเกตการวาดภาพ ลักษณะการกระทํา  นิสัยของตัวละคร การแสดงอารมณ  การ
ตอบสนองออกมาเปนภาษาแมหรือภาษาไทย รวมทั้งมีโอกาสพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรหรือ
สาระความรูอ่ืนๆ ได 
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใหนักเรียนไดอานจากเนื้อหาที่ยาวและซับซอน 
วิธีการเรียนภาษาจากการอานที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น การอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ  ใชตัวชวยเพ่ือสรางความเขาใจในการอานใหนอยลง  สาระที่ใหเขาอาน ใหเขาไดสํารวจ  
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมของเจาของภาษาไปพรอมๆ กัน เชน อานฉลากที่ติดมากับ
ผลิตภัณฑตางๆ เครื่องใชในบาน ตั๋วรถเมล แผนที่ โฆษณาตางๆ การใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
มาเปนสื่อในการอานและการดู 
 วรรณคดี นิทาน นิยาย หนังสือที่เด็กรูจักคุนเคย แตเขียนเปนภาษาตางประเทศนั้น จะ
เปนสื่อที่ชวยพัฒนาดานการอานได  เพราะเขาพอจะเขาใจโครงเรื่องมากอนแลว ในขณะที่เขา
อานและดู ผูเรียนอาจไมเขาใจภาษาทุกคําขอมูลทุกอยางที่ปรากฏอยูในหนังสือน้ันก็ไมเปนไร  
เพียงแตตองการใหเขาไดเชื่อมโยงแนวคิดความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากเขา  
เพ่ือพัฒนาความเขาใจในสังคมโลกตอไปในอนาคต 
 

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดการสอน   

 6.1 ความหมายของชุดการสอน 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของชุดการสอนไว ดังน้ี 
 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 291) ไดกลาวถึงความหมายของชุดการสอนไววาเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู อันประกอบดวย วัตถุประสงค  เน้ือหา และวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ไว
เปนชุดๆ เพ่ือจัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู 
 กรองกาญจน  อรุณรัตน (2536: 193) ไดกลาวถึงความหมายของชุดการสอนไววา
เปนชุดของสื่อประสม (Multi - Media) ที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาและประสบการณในการเรียนแต
ละหนวย โดยนําวิธีการจัดระบบมาใช ซ่ึงประกอบดวย  5 องคประกอบ คือ การกําหนด
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วัตถุประสงคและรวบรวมขอมูล  กระบวนการดําเนินงานตามแผน ผลลัพธยอนกลับ  ขอกําหนด
มีจุดมุงหมาย เกณฑ ขอตกลง และขอมูลยอนกลับ 
 สรุปไดวาชุดการสอนหมายถึงการนําวัสดุอุปกรณในรูปของสื่อการเรียนมาประสมให
สอดคลองกับเน้ือหาวิชาและประสบการณของแตละหนวยถายทอดมายังผูเรียนดวยเครื่องมือ 
เพ่ือ ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
 
 6.2  องคประกอบของชุดการสอน 
 ชูชีพ  ออนโคกสูง (2524: 7 - 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนไวดังน้ี   
 ชุดการสอนควรประกอบดวยสวนตางๆ  5 สวน คือ 
 1.  คําชี้แจง (Prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของบทเรียน ขอบขายของชุดการสอน  
สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีพ้ืนฐานความรูกอนเรียน  และขอบขายของกระบวนการทั้งหมดของชุดการ
สอน 
 2.  จุดมุงหมาย (Objective) จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดวาผูเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จอะไรหลังจากที่เรียนแลว 
 3.  การประเมินผลเบื้องตน (Pre - assessment) เพ่ือทดสอบความรูของผูเรียนกอน
ใชชุดการสอน 
 4.  การประเมินผลขั้นสุดทาย (Enabling - assessment) เปนการกําหนดแนวทางและ
วิธีเพ่ือไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น 
 5.  การประเมินผลขั้นสุดทาย  (Post - assessment) 
 ชุดการสอนอาจมีองคประกอบดังน้ี 
 1.  หัวขอเร่ืองเปนการแบงหนวยการเรียนออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียน
อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 2.  คูมือการใชชุดการสอนเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูที่จะใชชุดการสอน ผูใชชุดการสอน
ตองศึกษาคูมือใหเขาใจอยางแจมชัด ในคูมือประกอบดวย 
  2.1  คําชี้แจงเกี่ยวกับชุดการสอนเพื่อสะดวกสําหรับผูที่จะนําชุดการสอนไปใช 
  2.2  สิ่งที่จะตองเตรียมกอนสอน  สวนมากจะบอกสิ่งที่มีขนาดใหญเกินกวาที่จะ
บรรจุในชุดการสอนหรือสิ่งมีชีวิตเนาเปอย  สิ่งที่เปราะแตกงาย หรือสิ่งที่ตองใชรวมกับคนอื่น  
ซ่ึงเปนวัสดุราคาแพง เปนตน 
  2.3  บทบาทของนักเรียนเสนอแนะวานักเรียนจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนอยางไรบาง 
  2.4  การจัดชั้นเรียน 
  2.5  แผนการสอน ซ่ึงประนกอบดวยหัวขอตางๆ ดังน้ี 
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   2.5.1 หัวขอเรื่อง  กําหนดเวลาเรียน  จํานวนผูเรียน 
   2.5.2 เน้ือหาสาระอยางยอ 
   2.5.3 ความคิดรวบยอดหรือหลักการที่มุงเนน 
 3.  วัสดุประกอบการเรียน  ไดแก สิ่งของหรือขอมูลตางๆ ที่จะใหนักเรียนนักศึกษา
คนควา  เชน เอกสาร  ตํารา  บทคัดยอ  รูปภาพ  แผนภูมิ  วัสด  เปนตน 
 4.  บัตรงาน  เปนสิ่งจําเปนสําหรับชุดการสอน  เปนคําแนะนําในเรื่องที่จะศึกษาคําสั่ง
ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม เปนตน 
 5.  กิจกรรมสํารองจําเปนสําหรับชุดการสอนแบบกลุม   กิจกรรมสํารองนี้ตองเตรียม
ไวสําหรับนักเรียนบางคนหรือบางกลุมที่ทําไดสําเร็จกอนคนอ่ืน  ใหมีกิจกรรมอยางอ่ืนทําเพื่อ
เปนการสงเสริมการเรียนรูของผูอ่ืนใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายหรือ
กอใหเกิดปญหาทางวินัยในชั้นเรียน 
 6.  ขนาด รูปแบบของชุดการสอน  ชุดการสอนไมควรใหญหรือเล็กเกินไป ควรจัดใหมี
ขนาดพอเหมาะเพื่อสะดวกในการเก็บรักษา 
 สรุปไดวา ชุดการสอนจะตองประกอบดวยจุดมุงหมายของชุดการสอน คูมือการใชสื่อ 
และวัสดุประกอบการเรียน  กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล 
  
 6.3  คุณคาของการใชชุดการสอน 
 สุพร  ชัยเดชสุริยะ  (2526: 41 - 52) ไดกลาวถึงคุณคาของการใชชุดการสอนไว ดังน้ี 
 1.  สรางความสนใจและเปนแรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียนมากขึ้น 
 2.  ใหนักเรียนไดเห็นสิ่งที่เปนรูปธรรม นักเรียนจะไดรับความรูและประสบการณตรง 
มากกวาการพูดโดยไมเห็นสิ่งใดในเรื่องที่พูดเลย 
 3.  ชวยใหนักเรียนจดจําสิ่งที่ครูสอนไดรวดเร็วและสามารถจําไดเปนระยะเวลายาวนาน 
 4. สามารถนําสิ่งที่เปนจริงจากแหลงตางๆ มาสูหองเรียนไดมากขึ้น 
 5.  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดแจมแจงมากขึ้น 
 6.  ใชเปนเครื่องมือ ทบทวน สรุปหรือทําใหวิชาการตางๆ มีความสัมพันธในบทเรียน 
 7.  นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น เชน ทํากิจกรรมรวมใน 
 8.  นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการเรียน จึงสามารถเรียนรูไดเร็วขึ้น เพราะสนใจมาก
ขึ้น พรอมที่จะเรียน จดจําไดแมนยํา  สวนครูก็สนุกสนานกับการสอนเพลิดเพลินดวย 
 สรุปไดวา ชุดการสอนมีคุณคาทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี ทั้งยังทําให
นักเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนรูอยางเต็มที่ และสนุกสนานเพลิดเพลินดวย 
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 6.4  การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 อธิพร  ศรียมก (2525: 249) ไดกลาวถึง การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการสอนวา
เปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหเราทราบวาเม่ือใชสื่อกับนักเรียนแลว เกิดประสิทธิผลใน  การ
เรียนการสอนมากนอยเพียงใด ดังน้ัน จะเปนอยางยิ่งที่จะนําเครื่องมือที่สรางไปตรวจหา
ประสิทธภิาพ 
 ในการทดสอบหาประสิทธิภาพนี้อาศัยการทดลอง โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1.  1 : 1 (แบบเด่ียว) คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน  ปานกลาง และเกง 
คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น  โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบ
เด่ียวนี้ จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรุงแลวจะสูงขึ้นมาก กอนนําไป
ทดลองแบบกลุมในขั้น  E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 60/60 
 2.  1: 10 (แบบกลุม) คือการทดสอบผูเรียน 6 - 10 คน (คละผูที่เรียนเกงกับออน)
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเทา
เกณฑ  โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณ 10% น่ันคือ E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 
 3.  1: 100 (ภาคสนาม)  คือ  ทดสอบกับผูเรียนทั้งชั้น  40 - 100 คน  คํานวณหา
ประสิทธิภาพแลวทําการปรับปรุง ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ําจากเกณฑ    
ไมเกิน 2.5% ก็ไดยอมรับหากแตกตางกันมาก  ผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอน
ใหม โดยยึดสภาพตามจริงเปนเกณฑ  สมมติวาเม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลวได 83.5/85.4 ก็
แสดงวาชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/58.4 ใกลเคียงกับเกณฑ 85/85 ที่ตั้งไว แตถาตั้ง
เกณฑไว 75/75 แตถาผลการทดลองเปน 83.5/84.5 ก็อาจเลื่อนเกณฑมาเปน 85/85 ได 
 สรุปไดวา การหาประสิทธิภาพชุดการสอนนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีจุดเดนจุดดอย
อยางไร ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอนมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 6.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการสอน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 โรจนี  กิมสูงเนิน (2537: 79) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนบานหนองสาหราย  อําเภอปาก
ชอง  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นตามเกณฑ 
80/80 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 80.34/80.33 และคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังการ ทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และจากการ
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ตอบแบบสอบถามนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนและดานเนื้อเรื่อง สาระความรู โดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และระดับมากที่สุด 
 ดวงใจ  วรรณสังข  (2541)  ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะไทย   
ของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูจากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะ 
ไทย โดยศึกษากับนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูอายุ 4 - 6 ป จํานวน 6 คน ที่มีความจําสับสน 
ในตัวพยัญชนะไทย ที่คลายกัน ทดลองสอนดวยชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทย 
พบวาพยัญชนะของชุดการสอนเปน 95.33/82.00 ความสามารถจําพยัญชนะไทยอยูในระดับดี 
ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูหลังการสอนสูงกวาคน
อ่ืน การสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฟราเชียร (Frazier. 1975: 2589) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดการสอน โดยใชชุด   
การสอนอบรมครูในโปรแกรมอบรมครูประถมศึกษาระดับ 1 เพ่ือใหครูนําความรูจากการอบรม
ไปใชสรางชุดการสอนสําหรับเด็กระดับ 1 โดยทําการทดลองกับครูจํานวน 66 คน แบงเปนกลุม
ควบคุม 26 คน กลุมทดลอง 40 คน ผลการศึกษาพบวา คะแนนทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ครูที่ไดรับการอบรมดวยชุดการสอนสามารถนําความรู
ไปใชสรางชุดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แมคโคลแมน (MacColeman. 1975: 109 - A) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
การใชชุดการสอนกิจกรรมกลุมในการสอน วิชาสังคมศึกษากับนักเรียนระดับ 9 จํานวน 24 
หองเรียนโดยจัดสอนออกเปนหองละ 3 กลุม รวม 72 กลุม การแบงกลุมตามระดับสติปญญา 
อายุ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ใชชุด
การสอนรวมกับการอภิปรายเปนกลุมเล็กๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ใชชุดการ
สอนเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนเพียง
อยางเดียวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 จากผลวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการสอน พอสรุปไดวาชุดการสอนมีประโยชนมากในการชวย
แกปญหาทางการศึกษาได ชวยทําใหครูผูสอนมีความสะดวกในการสอนมีแบบอยางที่เปน
มาตรฐาน สามารถทําการสอนดวยความม่ันใจ มีประสิทธิภาพและชวยลดภาระของครูในการ
เตรียมการสอน  นอกจากนั้นนักเรียนก็ชอบเรียนดวยชุดการสอนเพราะสนุก อุปกรณที่แปลกๆ 
ชวยดึงดูดความสนใจและนักเรียนสามารถเรียนรู ตลอดจนพิจารณาผลการเรียนดวยตนเอง
ได ทําใหนักเรียนเกิด ความพึงพอใจและสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมขยายการเรียนรูออกไป 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีลําดับการดําเนินการเปน 
5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษา      ปที่ 2-3 
 ขั้นตอนที่ 3 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ในแตละขั้นตอนประกอบดวยการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  การสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 

การสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรเปนนักเรียนระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่กําลังศึกษอยู
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพ 
มหานคร  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่
กําล ังศึกษาอยู ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
เลือกมาโดยวิธีการสุมแบบผสมผสาน (multistage sampling) โดยแบงโรงเรียนเปน 3 ขนาด
ตามจํานวนนักเรียน จุมพล  สวัสดิยากร. 2520 : 66)  คือโรงเรียนขนาดใหญ (1,200 คนขึ้นไป) 
โรงเรียนขนาดกลาง (600 - 1,199 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ไมเกิน 600 คน) สุมโรงเรียน
ตัวอยางมา 15 เปอรเซ็นต ของจํานวนโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน จาก
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ทั้งหมด 21 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง     1 โรงเรียนจากทั้งหมด 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก 2 โรงเรียน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทุงมหาเมฆ 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  โรงเรียนสายน้ําทิพย  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  โรงเรียนพิบูล
อุปถัมภ  และโรงเรียนวัดนาคปรก กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543 : 75) ไดจํานวนนักเรียนรวม
ทั้งหมด 853 คน แลวสุมนักเรียนมาเปนตัวอยางจากชั้นประถมศึกษาปที่  2-3 ของแตละ
โรงเรียน มาเปนสัดสวนไดเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน  ดังจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางตอไปน้ี 
  

โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน (คน) 

 

ขนาด 
จํานวน
โรงเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน
โรงเรียนท่ี
สุมได 

ชื่อโรงเรียน 
ชั้น

ประถมศึกษา
ปท่ี  2 

ชั้น
ประถมศึกษา

ปท่ี  3 

รวม 
จํานวน 

(คน) 

ใหญ 
 
 
 
กลาง 
 
เล็ก 

21 
 
 
 
7 
 

10 

3 
 
 
 
1 
 
2 
 

ทุงมหาเมฆ 
อนุบาลพิบูลเวศน 
สายน้ําทิพย 
 
พิบูลอุปถัมภ 
 
มหาวีรานุวัตร 
วัดนาคปรก 

70 
72 
65 
 

82 
 

69 
60 

75 
70 
78 
 

72 
 

70 
70 

145 
142 
143 

 
154 

 
139 
130 

รวม 38 6  418 435 853 
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 การสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3  มีขั้นตอนในการสรางดังแสดงไวในภาพประกอบดังน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 30 ลําดับขั้นตอนในการสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง     
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
 
 จากภาพประกอบเปนลําดับขั้นในการสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรอง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 

1. กําหนดจุดมุงหมาย 
ในการสรางแบบวินิจฉัย 

2. ศึกษาคนควา รวบรวม 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. สรางแบบวนิิจฉัย      
แตละชุด ทั้งหมด 6 ชุด 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ 

5. ทดสอบกับกลุมตัวอยาง
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ

ภาษา 

6. นําแบบวินิจฉัยที่
ปรับปรุงแลวไปทดสอบ
กับกลุมตวัอยางเพื่อหา
คาความเชื่อม่ันของแบบ

วินิจฉัย 

7. สรางเกณฑปกติและ 
กําหนดเกณฑการตัดสิน 

8. เขียนคูมือการใชแบบวนิิจฉัย 9. จัดพิมพเปนรูปเลมที่สมบูรณ 
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  1.1  เพ่ือสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3   
  1.2  เพ่ือหาคุณภาพของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3   
  1.3  เพ่ือหาเกณฑปกติและเกณฑการตัดสิน 
 2.  ศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ศึกษาแนวสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 จากแบบวินิจฉัยการอานของเกรย ตีพิมพครั้งที่  2 (Gray 
Diagnostic Reading Test - Second Edition : GDRT - 2) นํามาปรับปรุงใชกับนักเรียนไทยที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ซ่ึงเปนแบบวินิจฉัยการอานใชกับกลุมประชากรอายุ 6 
ป 0 เดือน ถึงอายุ 13 ป 11 เดือน ซ่ึงเปนการทดสอบรายบุคคล ประกอบดวยแบบทดสอบยอย 
6 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา (Letter and Word From 
Recognition) แบบทดสอบความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพใหญ (Upper Case 
Letter Recognition) แบบทดสอบความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็ก (Lower 
Case Letter Recognition) แบบทดสอบความสามารถในการรูจักคําศัพทจากการฟง (Word 
Recognition From Listening) แบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา 
(Letter - Sound Association) และแบบทดสอบความสามารถในการเขาใจความหมายของ
คํานาม (Word Understanding of Nouns) นอกจากนี้ยังศึกษาคนควาบัญชีคําศัพท ที่เกิดขึ้น
บอยในแบบเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2-3 จากหลักสูตร
ภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนํามาใชในการสรางแบบวินิจฉัย 
 3.  ทําการสร างแบบวิน ิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3   
  สรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 2 -  3  ซ่ึงประกอบดวยแบบวินิจฉัยยอย จํานวน 6 ชุด คือ แบบทดสอบ
ความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา แบบทดสอบความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญ แบบทดสอบความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็ก แบบทดสอบความสามารถ
ในการรูจักคําศัพทจากการฟง แบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา และ
แบบทดสอบความ สามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
เอกสารมาสรางเปนแบบวินิจฉัย  ซึ่งมีแบบวินิจฉัยและแบบบันทึกคะแนนจากการวินิจฉัย
โดยจะทําการทดสอบแบบกลุม ประกอบ ดวยแบบวินิจฉัยยอยจํานวน 6 ชุด ดังน้ี 
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  ชุดที่ 1 ความสามารถในการรู จักตัวอักษรและคํา เน้ือหาที่ใชในการวินิจฉัยคือ 
ตัวอักษร พิมพใหญ ตัวอักษรพิมพเล็ก ตัวเลข สัญลักษณ และคํา จํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 
  ชุดที่ 2.1 ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ตัวพิมพใหญ เน้ือหาที่ใชในการ
วินิจฉัย คือ ตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ปรากฏเปนจํานวน 80% 50% และ 20% ของตัวอักษร
ทั้งหมดที่อยูแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 จํานวน 7 ขอ คะแนนเต็ม 7 
คะแนน 
  ชุดที่ 2.2 ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ตัวพิมพใหญ เน้ือหาที่ใชในการ
วินิจฉัย คือ ตัวอักษรตัวพิมพเล็กที่ปรากฏเปนจํานวน 80% 50% และ 20% ของตัวอักษร
ทั้งหมดที่อยูแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 จํานวน 7 ขอ คะแนนเต็ม 7 
คะแนน 
  ชุดที่ 3 ความสามารถในการรูจักคําศัพทจากการฟง   เน้ือหาที่ใชในการวินิจฉัย  
คือ คําศัพทที่ปรากฏเปนจํานวน 80% ของคําศัพททั้งหมด (สําหรับการฟง) ในแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 จํานวน 20 ตัว คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  ชุดที่ 4 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา เน้ือหาที่ใชในการวินิจฉัยคือ 
พยัญชนะ ที่เกิดจากการใชริมฝปาก เพดานออน ปุมเหงือก ชองระหวางเสนเสียง เสียงสระหนา 
และเสียงสระหลัง  จํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
  ชุดที่ 5 ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม เน้ือหาที่ใชในการ
วินิจฉัยคือ คํานามจากหมวดของสัตว สิ่งของ ตัวเลข ของเลน ยานพาหนะ อุปกรณกีฬา และ
อาชีพ จํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
 4.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
  นําแบบวินิจฉัยที่สรางขึ้นทั้ง 5 ชุด ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเด็กที่มีความบกพรองทาง 
การเรียนรู ดานการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และดานการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบดานโครงสรางและเนื้อหา ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงพินิจโดย   การหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และ
ปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับตัวพิมพเล็กใหชัดเจนใน
แบบวินิจฉัยชุดที่ 1 ปรับชองตารางที่บรรจุตัวอักษรใหกวางขึ้นในแบบวินิจฉัย ชุดที่ 4 ปรับภาพ
หลอดไฟ และลูกบอล ในแบบวินิจฉัยชุดที่ 5 ใหเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
 5.  ทดสอบเพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษา 
  นําแบบวิ นิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 2-3 ทั้ง 5 ชุด ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของภาษาที่
ใชในการวินิจฉัย และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 2-3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภที่เปนเด็กปกติจํานวน 60 คน เปนกลุม เม่ือวันที่ 11 
มิถุนายน 2550 และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 ความสามารถในการรู จักตัวอักษรและคํา ใชคําพูดวา “ใหนักเรียนทํา
เครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรภาษาอังกฤษในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4” ผลปรากฏวา
นักเรียนไมเขาใจในคําสั่ง จึงเปลี่ยนโดยครูพูดวา “ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาททับ
ตัวอักษรในขอ 1 และขอ 2” จากน้ันครูหยุดพูด 30 วินาที และพูดตอไปวา “ใหนักเรียนทํา
เครื่องหมายกากบาททับคําภาษาอังกฤษในขอ 3 และขอ 4” 
  ชุดที่ 4 ความสามรถในการวิเคราะหเสียงหนาคําใชคําพูดวา “ทําเครื่องหมาย
กากบาท ลงบนตัวอักษรที่ตรงเสียงหนาที่นักเรียนไดยิน” ผลปรากฏวานักเรียนไมเขาใจในคําสั่ง
จึงเปลี่ยนเปน “ทําเครื่องหมายกากบาทลงบนตัวอักษรที่ตรงเสียงหนาของคําที่นักเรียนไดยิน” 
 6.  ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบวินิจฉัยดานความเชื่อม่ัน 
  ดําเนินการทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูล
เวศม ปที่ 2 จํานวน 43 คน และปที่ 3 จํานวน 42 คน โดยใชแบบวินิจฉัยการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่สรางขึ้น ไปทดสอบเพื่อหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยดวยวิธีการสอบซ้ํา (test - retest method) โดยเวนระยะหาง 2 
สัปดาห โดยทดสอบ     ครั้งแรกเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2551 และทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 
มกราคม 2551 
 7.  นําแบบวินิจฉัยที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
  นําแบบวินิจฉัยซ่ึงปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-
3 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทุงมหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  
โรงเรียนสายน้ําทิพย  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  และโรงเรียนวัดนาคปรก 
ซึ่งเปนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยแบงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 853 คน ตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 
 8.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือสรางเกณฑปกติ และกําหนดเกณฑการตัดสิน 
  นําขอมูลที่ไดจากการวินิจฉัยมาตรวจใหคะแนนในแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับ แลวนํา
คะแนนที่ไดในแตละฉบับไปคํานวณหาจุดตัด โดยใชเทคนิคของแองกอฟ (Angoff. 1971) ซ่ึงเนน
การกําหนดคะแนนจุดตัด  จากสมรรถภาพขั ้นต่ําซึ ่ง เปนว ิธ ีการที ่ได มาจากการใหครู
ผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ผูเชี่ยวชาญดานเด็กที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูจํานวน 5 คน พิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินวาในแบบวินิจฉัย
แตละฉบับน้ัน คะแนนใดเปนคะแนนที่ใชตัดสินวานักเรียนคนใดเปนนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองสําหรับภาษาอังกฤษและคํานวณหาจุดตัดในรูปแบบของเปอรเซ็นตไทล (percentile) 
โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 
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 9.  เขียนคูมือการใชแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  และจัดพิมพเปนรูปเลมที่สมบูรณ 
 นําขอมูลทั้งหมดมาเขียนเปนคูมือการใชแบบวินิจฉัยฉบับสมบูรณประกอบดวยเนื้อหา  
วิธีการทดสอบ การแปลผล และเกณฑการตัดสิน แลวดําเนินการจัดพิมพคูมือการใชแบบวินิจฉัย
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 เปนรูปเลม
ที่สมบูรณ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  จัดเตรียมเครื่องมือวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3 ที่สรางขึ้น 
 2.  ติดตอกับผูบริหารโรงเรียนที่จะใชเปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมายวันและเวลา
ในการเก็บขอมูล 
 3.  ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลครั้งน้ีจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.  ดําเนินการทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม จํานวน 
51 คน โดยใชแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่สรางขึ้น ไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อม่ันโดยเวนระยะหาง 2 สัปดาห 
โดยทดสอบครั้งแรกเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2551 และทดสอบครั้งที่สองในวันที่ 31 มกราคม 
2551 
 5.  นําแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 จํานวน 6 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทุงมหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม โรงเรียนสายน้ําทิพย โรงเรียน
มหาวีรานุวัตร  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ และโรงเรียนวัดนาคปรก โดยแบงเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน รวม
ทั้งสิ้น 853 คน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหคุณภาพของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรองโดยหาคาสถิติ ไดแก ดัชนีความ
สอดคลอง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คะแนนเปอรเซ็นไทล และกําหนดจุดตัดและเกณฑปกติ
โดยใชเทคนิคของแองกอฟ   
 สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
 1. วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบวินิจฉัย ใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 89)  โดยมีสูตรดังน้ี 
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  สูตร  
N

R
                IOC ∑=  

 
  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
       เชิงพฤติกรรม 

   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 2. วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบวินิจฉัย  โดยวิธีสอบซํ้า (Test - 
Retest) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 84)  โดยมีสูตรดังน้ี 
 

  สูตร  
2222tt

)Y(YN}{)X(XN{

)Y)(X(XYN                r
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 
  เม่ือ rtt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   X แทน คะแนนสอบครั้งแรก 
   Y แทน คะแนนสอบครั้งหลัง 
   N แทน จํานวนผูสอบ 
 
 3.  วิเคราะหคะแนนเปอรเซ็นตไทล (Percentile) ของแบบวินิจฉัย โดยใชคาคะแนน
เปอรเซ็นตไทล  (เยาวดี  วิบูลยศรี. 2540 : 66)  โดยมีสูตรดังน้ี 
    

  สูตร  
n

100 )f
2
1 cf(

                Percentile
+

=  

 
  เม่ือ f แทน คะแนนความถี่ 
   cf แทน ความถี่สะสม 
   n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 4.  วิธีการหาคะแนนจุดตัด  โดยใชเทคนิคของแองกอฟ  (Angoff)  มีลําดับขั้นดังนี้                   
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 128) 
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  4.1  นําขอสอบทั้งหมดใหครูผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา
ปที่  2-3  จํานวน  5  คน  พิจารณาเนื้อหาขอสอบและความยาก 
  4.2  ใหครูผูสอนพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินวาในแบบวินิจฉัยแตละฉบับน้ัน  
คะแนนใดเปนคะแนนต่ําสุดที่นักเรียนปกติในชั้นสอบผาน 
  4.3  นําคะแนนต่ําสุดที่ไดจากครูผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  นํามาหาคาเฉลี่ยของแบบ
วินิจฉัยแตละฉบับสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองสําหรับภาษาอังกฤษ 
 5.  การกําหนดเกณฑปกติ 

  กําหนดเกณฑปกติโดยใชคะแนนที่สูงกวาเปอรเซ็นตไทลที่  10 
  

การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2-3 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
 ประชากร  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน  
พญาไท  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 86 คน เลือกมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) 
 

นักเรียน 

ชั้น จํานวน (คน) 
ประถมศึกษาปที่  2 
ประถมศึกษาปที่  3 

40 
46 
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 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา   
ปที่  2-3  มีขั้นตอนในการสรางดังแสดงไวในภาพประกอบดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  31  ลําดับขั้นในการสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
      ชั้นประถมศึกษาปที่  2-3    
 
 จากภาพประกอบเปนลําดับขั้นในการสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่  2-3  มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ          
ชั้นประถมศึกษาปที่  2-3    

1. กําหนดจุดมุงหมายใน 
การสรางแบบประเมิน 

2. ศึกษาคนควา รวบรวมเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

3. กําหนดชนิดและโครงสรางและ 
สรางแบบประเมินตามโครงสราง 

4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงพินิจ 

5. ทดสอบเนื้อหาความ
เหมาะสมของภาษา 

6. หาคาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนกรายขอ 
และคาความเชื่อม่ัน 

7. สรางคูมือประกอบการ
ใชแบบประเมิน 
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  1.1 เ พ่ือการสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ   ชั้น
ประถมศึกษาปที่  2-3   ดานความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก 
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา และ
ความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
  1.2  เพ่ือหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนา
คํา ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา และความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
 2.  ศึกษาคนควา รวบรวม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2542 สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
บัญชีคําศัพทภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ทฤษฎีการอานคําในภาษาอังกฤษแลว
สราง แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่  2-3 
 3.  กําหนดชนิดและโครงสราง และสรางแบบประเมินตามโครงสราง 
  แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่  2-3  เปน
การประเมินความสามารถใน  แตละดาน ดังน้ี 
  แบบทดสอบฉบับที่ 1 การประเมินความสามารถในการรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ครอบคลุมตัวอักษร  ภาษาอังกฤษตัวเล็ก 25 ตัวอักษร จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
  แบบทดสอบฉบับที่ 2 การประเมินความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําเปน
เสียงที่เกิดจากริมฝปาก เพดานออน ปุมเหงือก ชองระหวางเสนเสียง สระเสียงหนา สระเสียง
หลัง โดยเสียงเหลานี้เปนคําที่ปรากฏเปนจํานวน 80% ของเสียงหนาคําทั้งหมดที่อยูในหนังสือ
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 มีจํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
  แบบทดสอบฉบับที่ 3 การประเมินความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา 
สรางโดยใชคํานามที่พบบอยในหนังสือภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-3 และเปนคําที่
มีสระ a e i o และ u  มีจํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
  แบบทดสอบฉบับที่ 4 การประเมินความสามารถในการอานออกเสียงคําโดยไมมี
รูปภาพประกอบ โดยสุมเลือกมาจากคําที่ใชสอนในชุดการเสริมสรางทักษะการอานคําใน
ภาษาอังกฤษ ในบทที่ 2, 5, 8, 14, 17, 20 และ 23 จํานวน 12 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน 
 4.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาพิเศษ ดานการ
สอนภาษาอังกฤษ และดานการวัดผลและวิจัยการศึกษา จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบดาน
โครงสรางและเนื้อหาดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
และปรับปรุง ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจน
และการเรียงลําดับของรูปภาพ 
 



 

 

234 

 5.  ทดสอบเนื้อหาความเหมาะสมของภาษา 
  นําแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ไป 
ทดสอบกับกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษา และเวลาที่ในการทดสอบแตละชุด 
โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 45 คน และประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวน  41 คน โรงเรียนพญาไท เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2551 และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แกไข โดยผลการทดสอบนี้ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง 
 6.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกรายขอ
และคาความเชื่อม่ัน 
  นําแบบประเมินที่แกไขปรับปรุงแลวทั้ง 4 ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน 
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 โรงเรียนกุนนทีวิทยาคม จํานวน 50 คน เม่ือวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2551 เพ่ือหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกรายขอ คัดเลือกขอที่อยูใน
เกณฑคือ คาความยากงายตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไปและหา
คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทั้ง 4 ชุด โดยวิธีคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder -Richardson)  
 7.  เขียนคูมือประกอบการใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่  2 – 3 
  7.1  เขียนคูมือประกอบการใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ             
ชั้นประถมศึกษาปที่  2 – 3 ในดานการประเมินความสามารถในการรู จักชื่อตัวอักษร 
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา ความ สามารถในการเขาใจความหมายของคํา และ
ความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
  7.2 กําหนดเกณฑการประเมินดานความสามารถในการรู จักชื่อตัวอักษร 
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา และ
ความสามารถใน    การอานออกเสียงโดยใชเกณฑการประเมินตามหลักสูตร การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 - 3) และจากสมุดรายงานผลการพัฒนาผูเรียนเปน
รายบุคคลดังน้ี 
  เกณฑการตัดสินความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร 
  คะแนน 25 - 20 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
         (ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
  คะแนน 19 - 17 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
         (ไดคะแนนรอยละ 70 - 79) 
  คะแนน 16 - 15 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
         (ไดคะแนนรอยละ 60 - 69) 
  คะแนน 14 - 12 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑขั้นต่ํา 
         (ไดคะแนนรอยละ 50 - 59) 
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  คะแนน 11 -  0 คะแนน หมายถึง มีความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นที่กําหนด 
         (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 49) 
   
  เกณฑการตัดสินความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา 
  คะแนน 10 - 8 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
         (ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
  คะแนน 7 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
         (ไดคะแนนรอยละ 70 - 79) 
  คะแนน 6 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
         (ไดคะแนนรอยละ 60 - 69) 
  คะแนน 5 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑขั้นต่ํา 
         (ไดคะแนนรอยละ 50 - 59) 
  คะแนน 4 - 0 คะแนน หมายถึง มีความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นที่กําหนด 
         (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 49) 
   
  เกณฑการตัดสินความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา 
  คะแนน 10 - 8 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
         (ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
  คะแนน 7 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
         (ไดคะแนนรอยละ 70 - 79) 
  คะแนน 6 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
         (ไดคะแนนรอยละ 60 - 69) 
  คะแนน 5 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑขั้นต่ํา 
         (ไดคะแนนรอยละ 50 - 59) 
  คะแนน 4 - 0 คะแนน หมายถึง มีความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นที่กําหนด 
         (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 49) 
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  เกณฑการตัดสินความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
  คะแนน 12 - 10 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
         (ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
  คะแนน 9 - 8 คะแนน หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
         (ไดคะแนนรอยละ 70 - 79) 
  คะแนน 7 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
         (ไดคะแนนรอยละ 60 - 69) 
  คะแนน 6 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑขั้นต่ํา 
         (ไดคะแนนรอยละ 50 - 59) 
  คะแนน 5 -  0 คะแนน หมายถึง มีความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นที่กําหนด 
         (ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 49) 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  จัดเตรียมแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปที่  
2-3ดานความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ดานการวิเคราะหเสียงหนาคํา  ดานการเขาใจ
ความหมายของคํา และดานการอานออกเสียงคํา 
 2.  ติดตอกับผูบริหารโรงเรียนที่จะใชเปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมายวันและเวลา
ในการเก็บขอมูล 
 3.  ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลครั้งน้ีจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.  นําแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ของโรงเรียนกุนนทีวิทยาคม เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  จํานวน 20  คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน  25  คน  รวม
เปนจํานวนทั้งสิ้น  50 คน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551  เพ่ือหาคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนกและคาความเชื่อม่ัน   
 5.  นําผลการประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษมาวิเคราะห 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  2-3  เพ่ือศึกษาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  
โดยหาคาสถิติ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก และคาความ
เชื่อม่ัน 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
 1.  วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity)  ของแบบประเมินทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ   ใชคาดัชนีความสอดคลอง (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 89)  
โดยมีสูตรดังน้ี 
 
 

  สูตร   
N

R
                IOC ∑=  

   

 
  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
      เชิงพฤติกรรม 

   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 2.  วิเคราะหคาความยากงายของขอสอบเปนรายขอของแบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ ใชคาความยากงายของขอสอบเปนรายขอ (เยาวดี วิบูลยศรี. 2540 : 114)  
โดยมีสูตรดังน้ี 
  
 

  สูตร   
N
R                P =  

 
  เม่ือ P แทน คาความยากงายของแบบทดสอบแตละฉบับ 
   R แทน จํานวนผูตอบถูกในขอน้ัน 
   N แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 
 3.  วิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอของแบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ ใชคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอ (เยาวดี วิบูลยศรี. 2540 : 153)  
โดยมีสูตรดังน้ี 
  
 

  สูตร   
LH

LH

NN
PP

               p
+
−

=  
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  เม่ือ p แทน คาอํานาจจําแนก 
   PH แทน จํานวนผูตอบถูกในขอน้ันในกลุมสูง 
   PL แทน จํานวนผูตอบถูกในขอน้ันในกลุมต่ํา 
   NH แทน จํานวนคนในกลุมสูง 
   NL แทน จํานวนคนในกลุมต่ํา 
 
 4.  วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ใช
วิธีคูเดอร - ริชารดสัน  (Kuder - Richardson) KR - 20   (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 
2538 :   197 - 198)  โดยมีสูตรดังน้ี 
 

  สูตร   
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
t

tt S
pq

1
1n

n               r  

 
  เม่ือ rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท

ภาษาอังกฤษ             
   n แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
   p แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ 
   q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ 
   2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
 

การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมี
ระดับ เชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงวัดไดจากเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่มีปญหา
การเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะวิญู (2544)  โดยไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน   
ที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาส  ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่มี
ระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ จากแบบคัด
แยกของ ผดุง  อารยะวิญู (2544) และมีภาวะการอานบกพรองจากการทดสอบดวยแบบ
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วินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น เลือกมาโดยใชวิธีเจาะจง (Purposive 
Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 คน ชวงคะแนน
จากการวินิจฉัย จากคะแนนที  ตั้งแต 61 ขึ้นไป เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8  
คน  ชวงคะแนนจากการวินิจฉัยจากคะแนนที  ตั้งแต  61 ขึ้นไป  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

นักเรียน 

ชั้น จํานวน (คน) 
ชวงคะแนนจากการวินิจฉัย 

ประถมศึกษาปที่  2 
ประถมศึกษาปที่  3 

12 
8 

จากคะแนนที ตั้งแต  61 ขึ้นไป 
จากคะแนนที ตั้งแต  61 ขึ้นไป   

 
 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีขั้นตอนในการสรางดังแสดงไวใน
ภาพประกอบดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสรางชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยการสอนอานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ และการสอนอานคําภาษาอังกฤษโดยประยุกตวิธีโฟนิกส   และการสอนอานโดยใช
วิธีพหุสัมผัส มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 
 

1.  ศึกษาทฤษฎีและกําหนดขอบขายของเนื้อหา แลวสรางชุดเสริมทักษะการอาน  จํานวน  
2  ชุด  ไดแก ชุดที่ 1 มีบทเรียนทั้งหมด 28 บทเรียน   และชุดที่ 2  มีบทเรียนทั้งหมด 
24 บทเรียน 

2.  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา 

3.  นําชุดเสริมทักษะการอานมาปรับปรุงแกไข 

4.  นําชุดเสริมทักษะการอานไปทดลองใช 
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 1.  ศึกษาทฤษฎีและกําหนดขอบขายของเนื้อหา 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศในวิชา
ภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3) พุทธศักราช 2544 เทคนิคการสอนโดย
ใชพหุสัมผัส และการสอนอานโดยใชวิธีโฟนิกสของคลาก เอดมัน (Clark - Edmands. 2005) 
  1.2  กําหนดขอบขายเน้ือหาการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนโครงสรางของ
แผนการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง และโครงสรางของแผนการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง   
 
ตาราง 1 โครงสรางของเนื้อหาการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
     ปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  ดังรายละเอียด  ดังน้ี 
 

เน้ือหา 
จํานวนครั้ง 
ที่สอน 

1.  ตัวอักษร p 
2.  ทบทวนอักษร p 
3.  ตัวอักษร  b 
4.  ทบทวนตัวอักษร  p  b 
5.  ตัวอักษร t 
6.  ทบทวนตัวอักษร  p  b  t 
7.  ตัวอักษร d 
8.  ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d 
9.  ตัวอักษร  c  k 
10. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k 
11. ตัวอักษร  f 
12. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f 
13. ตัวอักษร  s 
14. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s 
15. ตัวอักษร  m  n 
16. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n 
17. ตัวอักษร  w  h 
18. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n  w  h 

1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

เน้ือหา 
จํานวนครั้ง 
ที่สอน 

19. ตัวอักษร  l  r 
20. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n  w  h 
21. ตัวอักษร  y 
22. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y 
23. ตัวอักษร  g  v 
24. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v 
25. ตัวอักษร  z  j 
26. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v  z  j 
27. ตัวอักษร  x 
28. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v  z  j  x 

1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 

 
ตาราง 2 โครงสรางของเนื้อหาการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
     ปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  ดังรายละเอียด  ดังน้ี 
 

เน้ือหา 
จํานวนครั้ง 
ที่สอน 

บทที่  1  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  t 
บทที่  2  ทบทวน บทที่  1 
บทที่  3  ทบทวน บทที่  2  และทดสอบ 
บทที่  4  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  n 
บทที่  5  ทบทวน บทที่  1  และบทที่  4 
บทที่  6  ทบทวน บทที่  5  และทดสอบ 
บทที่  7  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  p 
บทที่  8  ทบทวนบทที่  1,  4  และ  7 
บทที่  9  ทบทวน บทที่  9  และทดสอบ 
บทที่ 10 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  i + t 
บทที่ 11 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7 และ 9 
บทที่ 12 ทบทวนบทที่ 11 และทดสอบ 

1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

เน้ือหา 
จํานวนครั้ง 
ที่สอน 

บทที่  1  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  t 
บทที่  2  ทบทวน บทที่  1 
บทที่  3  ทบทวน บทที่  2  และทดสอบ 
บทที่  4  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  n 
บทที่  5  ทบทวน บทที่  1  และบทที่  4 
บทที่  6  ทบทวน บทที่  5  และทดสอบ 
บทที่  7  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  p 
บทที่  8  ทบทวนบทที่  1,  4  และ  7 
บทที่  9  ทบทวน บทที่  9  และทดสอบ 
บทที่ 10 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  i + t 
บทที่ 11 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7 และ 9 
บทที่ 12 ทบทวนบทที่ 11 และทดสอบ 
บทที่ 13 คําศัพทเกิดกับโครงสราง i + g 
บทที่ 14 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9 และ 13 
บทที่ 15 ทบทวนบทที่ 14 และทดสอบ 
บทที่ 16 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง o + g, x, t 
บทที่ 17 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9, 13 และ 16 
บทที่ 18 ทบทวน บทที่ 17 และทดสอบ 
บทที่ 19 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง u + s + n 
บทที่ 20 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9, 13, 16 และ 19 
บทที่ 21 ทบทวน บทที่ 20 และทดสอบ 

1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 
1  ชม. 

 
 2.  การตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
  นําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน 3 คน พิจารณาความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหา ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องการใชภาษา การเรียงลําดับการ
ดําเนินกิจกรรมรูปแบบของแบบฝกหัดและสื่ออุปกรณที่ใชในกิจกรรม 
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 3.  การปรับปรุงแกไข 
  นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดเน้ือหาที่
ถูกตองเหมาะสม กอนนําไปใชทดลองกับเด็กที่มีภาวะการอานบกพรองที่ไมใชกลุมทดลองกับ
เด็กที่มีภาวะ การอานบกพรองที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือปรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมและเวลาที่ใช
ในแตละขั้นตอนใหเหมาะสม รวมที่ใชในการสื่อและอุปกรณ 
 4.  การทดลองใช 
  นําเครื ่องมือที ่ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผู เชี ่ยวชาญแลว ไปทดลองที่
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 จํานวน 2 กลุม โดยแบงเปนกลุมชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 คน และกลุมชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 คน ซ่ึงจากการ
ทดลองพบวาเวลาที่ใชกิจกรรมการสอนจะตองใชเวลาประมาณ 60 นาที จึงกําหนดเวลาที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการสอนเปนเวลา 60 นาที ซ่ึงจากเดิมกําหนดใชเวลา 45 นาที 
 

นักเรียน 
เวลาในการจัดกิจกรรมการสอน 

(นาที) 

ชั้น จํานวน (คน) เดิม ทดลอง 
ประถมศึกษาปที่  2 
ประถมศึกษาปที่  3 

6 
6 

45 
45 

60 
60 

 

การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest 
Design (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 120) ดังน้ี 
 

กลุม สอบกอน วิธีสอน สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
  เม่ือ E แทน  นักเรียนชั้นประถมศีกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   X แทน  การสอนโดยใชแผนการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษและการสอน 
        อานคําภาษาอังกฤษ 
   T1 แทน  การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนการทดลอง 
   T2 แทน  การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 
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 2.  ข้ันตอนการทดลอง ดําเนินการดังน้ี 
  การทดลองครั้งน้ี ดําเนินในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 16 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 60 นาที โดยดําเนินการทดลองตามลักษณะขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ขั้นตอนการทดลอง 
   2.1.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
    1) จัดเตรียมแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ที่สรางขึ้น 
    2) ติดตอกับผูบริหารโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางคือ โรงเรียนวัด      
เวตวันธรรมาวาส พรอมทั้งนัดหมายวันและเวลาในการเก็บขอมูล 
    3) ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลครั้งน้ีจากบัณฑิต
วิทยาลัย 
    4) ดําเนินการคัดแยกนักเรียนโดยพิจารณาจากรายชื่อของนักเรียน
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่ไดรับคัดแยกจากทางโรงเรียนแลววาเปนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทาง การเรียนรูและถูกคัดแยกใหไดรับการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
ไดรับความชวยเหลือ ทางดานสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา สําหรับการเรียนรูจากกองการศึกษาพิเศษสวนกลาง จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาโดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
    5) ใชแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่สรางขึ้นเพ่ือทําการทดสอบและวินิจฉัยนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2-3 จํานวน 20 คน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ไดนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองทาง
ภาษาอังกฤษ จํานวน 12 คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 คน และเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา    ปที่ 3 จํานวน 6 คน โดยนักเรียนที่มีผลจากการใชการวินิจฉัยการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษไดคะแนนไดต่ํากวาเกณฑปกติคะแนนของกลุมตัวอยางได  ดังน้ี 
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ตาราง  3  คะแนนจากแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

คะแนน
จุดตัด 

ชุดที่ 1 
2 

ชุดที่ 2.1 
6 

ชุดที่ 2.2 
5 

ชุดที่ 3 
3 

ชุดที่ 4 
3 

ชุดที่ 5 
2 

คนที ่
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

 
3 
2 
2 
2 
3 
4 

 
3 
0 
1 
2 
3 
4 

 
2 
1 
2 
2 
0 
0 

 
0 
1 
2 
1 
1 
0 

 
1 
0 
1 
1 
0 
1 

 
ตาราง  4  คะแนนจากแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

คะแนน
จุดตัด 

ชุดที่ 1 
2 

ชุดที่ 2.1 
6 

ชุดที่ 2.2 
6 

ชุดที่ 3 
4 

ชุดที่ 4 
5 

ชุดที่ 5 
3 

คนที ่
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
2 
1 
1 
0 
1 
1 

 
4 
5 
3 
2 
3 
4 

 
4 
3 
2 
2 
3 
3 

 
1 
1 
1 
0 
1 
2 

 
1 
0 
0 
0 
1 
2 

 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

 
    6) ทําการทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งจํานวน 12 คน ทางดาน
สติปญญา โดยใชแบบทดสอบทางสติปญญา Coloured Progressive Matrices (CPM) เพ่ือให
ไดกลุมตัวอยางที่มีระดับสติปญญาปานกลางขึ้นไปและไมมีความพิการซ้ําซอน ดําเนินการทดสอบใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 12 คน มีระดับสติปญญาปานกลางขึ้นไป  
ดังน้ี 
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ชั้น นักเรียนคนที่ อายุ (ป  เดือน) 
ระดับสติปญญา 

 
ประถมศึกษาปที่  2 
 
 
 
 
 
 
ประถมศึกษาปที่  3 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7.0 
7.5 
7.0 
7.0 
7.5 
7.0 

 
8.0 
8.0 
8.0 
8.5 
8.0 
8.5 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
  2.2  การคัดเลือกและเตรียมครูสอนการอาน 
   2.2.1 คัดเลือกครูสอนการอาน โดยเปนครูที่สอนอยูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 
2-3 จํานวน 4 คน ซ่ึงมีประสบการณในการสอนเด็กที่มีภาวะการอานบกพรองในชั้นเรียนของตน 
และเต็มใจที่จะเขารับการอบรมในวิธีการสอนสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
   2.2.2 ทําการอบรมครูสอนการอานสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี โดยใชเวลาในการ
อบรม 3 วัน กอนทําการทดลองสอนการอานแกกลุมตัวอยาง โดยทําการอบรมในระหวางวันที่ 26 - 28 
พฤษภาคม 2551 ที่โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
  2.3 ประเมินกลุมตัวอยางกอนทําการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
   นําแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
ที่สรางขึ้นเพ่ือทําการประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางกอนการทดลองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551  
  2.4 ขั้นดําเนินการทดลอง 
   ทําการทดลองโดยใชชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  เปนเวลา 13 สัปดาห สัปดาหละ 4 
วัน วันละ 60 นาที ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 
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สัปดาห
ท่ี 

คร้ัง
ท่ี 

วัน เดือน ป เวลา เน้ือหา 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 

9 มิ.ย. 51 
10 มิ.ย. 51 
11 มิ.ย. 51 
12 มิ.ย. 51 
 
16 มิ.ย. 51 
17 มิ.ย. 51 
18 มิ.ย. 51 
19 มิ.ย. 51 
 
23 มิ.ย. 51 
24 ม.ิย. 51 
25 มิ.ย. 51 
26 มิ.ย. 51 
 
30 มิ.ย. 51 
1 ก.ค. 51 
2 ก.ค. 51 
3 ก.ค. 51 
 
7 ก.ค. 51 
8 ก.ค. 51 
9 ก.ค. 51 
10 ก.ค. 51 
 
21 ก.ค. 51 
22 ก.ค. 51 
23 ก.ค. 51 
24 ก.ค. 51 

12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 

1.  ตัวอักษร p 
2.  ทบทวนอักษร p 
3.  ตัวอักษร  b 
4.  ทบทวนตัวอักษร  p  b 
 
5.  ตัวอักษร t 
6.  ทบทวนตัวอักษร  p  b  t 
7.  ตัวอักษร d 
8.  ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d 
 
9.  ตัวอักษร  c  k 
10. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k 
11. ตัวอักษร  f 
12. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f 
 
13. ตัวอักษร  s 
14. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s 
15. ตัวอักษร  m  n 
16. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n 
 
17. ตัวอักษร  w  h 
18. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n  w  h 
19. ตัวอักษร  l  r 
20. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  n  w  h 
 
21. ตัวอักษร  y 
22. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y 
23. ตัวอักษร  g  v 
24. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v 

 
 
 
 
 



 

 

248 

สัปดาห
ท่ี 

คร้ัง
ท่ี 

วัน เดือน ป เวลา เน้ือหา 

7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 

1 
2 
 
3 
4 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 
 
1 
 

28 ก.ค. 51 
29 ก.ค. 51 
 
30 ก.ค. 51 
4 ส.ค. 51 
 
 
13 ส.ค. 51 
14 ส.ค. 51 
18 ส.ค. 51 
19 ส.ค. 51 
 
20 ส.ค. 51 
21 ส.ค. 51 
25 ส.ค. 51 
26 ส.ค. 51 
 
27 ส.ค. 51 
28 ส.ค. 51 
1 ก.ย. 51 
2 ก.ย. 51 
 
16 ก.ย. 51 
17 ก.ย. 51 
18 ก.ย. 51 
22 ก.ย. 51 
 
23 ก.ย. 51 
24 ก.ย. 51 
25 ก.ย. 51 
29 ก.ย. 51 
 
30 ก.ย. 51 

12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 

 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 
12.00-13.00น. 

 
12.00-13.00น. 

25. ตัวอักษร  z  j 
26. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v  
z  j 
27. ตัวอักษร  x 
28. ทบทวนตัวอักษร  p  b  t  d  c  k  f  s  m  l   r   y  g  v  
z  j  x 
 
บทที่  1  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  t 
บทที่  2  ทบทวน บทที่  1 
บทที่  3  ทบทวน บทที่  2  และทดสอบ 
บทที่  4  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  n 
 
บทที่  5  ทบทวน บทที่  1  และบทที่  4 
บทที่  6  ทบทวน บทที่  5  และทดสอบ 
บทที่  7  คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  a  +  p 
บทที่  8  ทบทวนบทที่  1,  4  และ  7 
 
บทที่  9  ทบทวน บทที่  9  และทดสอบ 
บทที่ 10 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง  i + t 
บทที่ 11 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7 และ 9 
บทที่ 12 ทบทวนบทที่ 11 และทดสอบ 
 
บทที่ 13 คําศัพทเกิดกับโครงสราง i + g 
บทที่ 14 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9 และ 13 
บทที่ 15 ทบทวนบทที่ 14 และทดสอบ 
บทที่ 16 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง o + g, x, t 
 
บทที่ 17 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9, 13 และ 16 
บทที่ 18 ทบทวน บทที่ 17 และทดสอบ 
บทที่ 19 คําศัพทที่เกิดกับโครงสราง u + s + n 
บทที่ 20 ทบทวน บทที่ 1, 4, 7, 9, 13, 16 และ 19 
 
บทที่ 21 ทบทวน บทที่ 20 และทดสอบ 
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  2.5 ขั้นการประเมินหลังการสอน 
   เม่ือสิ้นสุดการทดลองแลวทําการประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
หลังการทดลอง โดยใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-
3 ที่สรางขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
          ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษกอนและหลังทดลอง   โดยหาคาสถิติ  ไดแก  คามัธยฐาน  คาพิสัยควอไทล   และ       
ใชวิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
 1.  สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
  1.1  วิ เคราะหค า มัธยฐาน  (Median) เ พ่ื อศึ กษาทักษะการอ านคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษ  ใชคามัธยฐาน (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543 : 145) โดยมีสูตรดังน้ี 
 

  สูตร   
2

1N                Mdn +
=  

  
  เม่ือ N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
  1.2  วิเคราะหคาพิสัยควอไทล เพ่ือศึกษาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ใช
คาพิสัยควอไทล (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543: 152)  โดยมีสูตรดังน้ี 
 
  สูตร   IQR = Q3 - Q1 
 
   Q3        =          
 
 
   Q1     =          
 
  เม่ือ IQR แทน คาพิสัยควอไทล 
   Q3 แทน คาที่ตําแหนง ¾ หรือ 75% 
   Q1 แทน คาที่ตําแหนง ¼ หรือ 25%   
 

N X 3 

4 

N   

4 
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 2.  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ดาน กอนและหลังการฝกในกลุมตัวอยาง  คํานวณความแตกตางของ
ความสามารถในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ดาน ใชสถิติแบบ Nonparametric 
Statistics โดยใชวิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test (นิภา  
ศรีไพโรจน. 2533 : 91)  ดังน้ี 
 

  สูตร   D  = Y - X 
 
  เม่ือ D แทน คาความแตกตางของขอมูลและคูกอนและหลังการทดลอง 
   X แทน คะแนนความสามารถกอนการทดลอง 
   Y แทน คะแนนความสามารถหลังการทดลอง 
 
  จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
  กํากับอันดับที่ดวยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายที่มีอยูเดิม 
  หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก และมีเครื่องหมายลบตามลําดับคา 
  คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย) เราเรียกคานี้วา T  
     
 

     Z  =  ( )
Τ

−
S

TET
 

 

  เม่ือ   ( )
4

1)( +
=

NNTE  

 

      ( )( )
24

121 ++
=

NNNST  

 
  เม่ือ )(TE  แทน    คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 

    N  แทน    จํานวนนักเรียน 
    TS   แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Z     แทน    คะแนนมาตรฐาน 
   T     แทน    คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา  
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 3.  สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน 
  ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) การเปรียบเทียบคามัธย
ฐาน ที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนเรื่อง 
คาของเงินในและการใชจายของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6) ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดย
ใชสูตรของซายด เทส ฟอร มีเดียน วัน แซมเปล (The Sign Test for Median : One Sample) 
(Miltion J.Susuan, Paul M. Mcteer, and Janet J. Corbet. 1997 : 594 - 595) โดยมีสูตรดังน้ี 
 

     P (X ≤ M)  =  P (X ≥ M) =  1 
        2 
  เม่ือ  M แทน คามัธยฐานที่ตั้งไว (เกณฑที่กําหนดไว) 
   X แทน จํานวนคาของมัธยฐานที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 
      หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ตั้งไว (+) 
      โดยพิจารณาใชคา +  เม่ือตั้งสมมติฐาน  Ha  :  M < M0  
      และพิจารณาใชคา +  เม่ือตั้งสมมติฐาน  Ha  :  M > M0 

      เม่ือ  M  เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลองและ  M0 เปน 
      คามัธยฐานที่กําหนดไว 
 

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 
 เม่ือสิ้นสุดการทดลองแลวไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง  ดังน้ี 
 
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง                
มีขั้นตอนในการประเมิน  ดังแสดงไวในภาพประกอบดังน้ี 
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ภาพประกอบ 32 ลําดับขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะ 
     การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวการณอาน 
     บกพรอง   
 
 จากภาพประกอบ 32 เปนลําดับขั้นตอนในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เสริม สรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี   
 1.  เม่ือสิ้นสุดการทดลองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินการแลว
ปรับปรุงแกไขชุดการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  โดยปรับคําสั่งเกี่ยวกับ
ทักษะการฟงเสียง  ปรับแบบฝกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษใหเปนตัวอักษรที่มีขนาดใหญขึ้น  
นอกจากนี้ใหปรับรูปภาพในแบบฝกหัดใหมีขนาดใหญขึ้นอีกดวย   
 2.  สงใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู   ดาน
การสอน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ดานการวัดผลและวิจัยการศึกษา จํานวน 3 คน 
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  โดยผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหปรับ
คําสั่งเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษร J  โดยปรับขั้นตอนการลากเสนเขียนตัวอักษร J ใหชัดเจนมาก
ขึ้น 
 3 ปรับปรุงรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษตามที่
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะจนไดรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษไดกําหนดโครงสรางของแบบประเมินแลวสรางแบบประเมินตามโครงสราง โดย
เนนความสอดคลองกันของขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

1. ปรับปรุงชดุการเสริมสรางทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

3. ปรับปรุงรูปแบบ 

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรง        
เชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ 
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 1.  คุณภาพของแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3 
 2.  ประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 3. คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
 เกณฑการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษา อังกฤษมีดังน้ี 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 80% ขึ้นไป   รูปแบบมีความเหมาะสมดีมาก 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 70-79%      รูปแบบมีความเหมาะสมดี 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 60-69%      รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 50-59%      รูปแบบมีความเหมาะสมนอย 
 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันตั้งแต 49% ลงมา  รูปแบบไมมีความเหมาะสม 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  

ขั้นตอนที่ 1 การสรางแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
 1. สรุปลักษณะและโครงสรางของแบบวินิจฉัยภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 มีลักษณะเปนแบบทดสอบที่มีอุปกรณและแบบ
บันทึกคะแนนจากการทดสอบ โดยการทดสอบเปนรายบุคคล ประกอบดวยแบบวินิจฉัยแยกยอย
จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 
  1.1  ชุดที่ 1  ความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคําในภาษาอังกฤษเปนการ
ทดสอบความสามารถในการแยกความแตกตางของตัวอักษรและคําในภาษาอังกฤษออกจาก
ตัวเลขและสัญลักษณ มีจํานวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมายจาก
กากบาททับบนตัวอักษรภาษา อังกฤษในขอ 1 และขอ 2 และทําเครื่องหมายกากบาททับบนคํา
ภาษาอังกฤษใน    3 และขอ 4 
  1.2  ชุดที่ 2.1 ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ  มี
จํานวน 7 ขอคะแนนเต็ม 7 คะแนนโดยใหนักเรียนฟงชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษจากเทป จากนั้น
ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในชองสี่เหลี่ยมโดยตรงกับชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษที่
นักเรียน  ไดยินจากเทป 
  1.3  ชุดที่ 2.2 ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็กมีจํานวน 7 ขอ 
คะแนนเต็ม 7 คะแนนโดยใหนักเรียนฟงชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษจากเทป จากนั้นใหนักเรียนทํา
เครื่องหมายกากบาท ลงในชองสี่เหลี่ยม ใหตรงกับชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษที่นักเรียนไดยินจาก
เทป 
  1.4  ชุดที่  3  ความสามารถในการรูจักคําศัพทภาษาอังกฤษจากการฟง มีจํานวน 20  
ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยใหนักเรียนอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่อยูในชองสี่เหลี่ยมและให
ฟงเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษจากเทปและใหนักเรียนเลือกคําที่ถูกตอง โดยทําเครื่องหมาย
กากบาทลงในชองสี่เหลี่ยมใหตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษที่นักเรียนไดยินในแตละขอ 
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  1.5  ชุดที่  4  ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา  มีจํานวน 8 ขอ คะแนน
เต็ม 8 คะแนน โดยใหนักเรียนดูตัวอักษรภาษาอังกฤษในชองสี่เหลี่ยมและทําเครื่องหมายกากบาท
ลงบนตัวอักษรที่ตรงกับเสียงหนาของคําที่นักเรียนไดยินจากเทป 
  1.6  ชุดที่ 5 ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานามมีจํานวน 8 ขอ 
คะแนนเต็ม 8 คะแนน โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทลงบนคําศัพทที่มีความหมายตรง
กับรูปภาพที่นักเรียนเห็น 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3   มีผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี 
 1.  คาดัชนีความสอดคลองความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3 มีผลการวิเคราะห
ดังตาราง 5 
 
ตาราง  5 คาดัชนีความสอดคลองความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษา    
     อังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  จําแนกเปนรายชุด 
 

แบบวินิจฉยัการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง ชดุที่ 
ขอที่ 

1 2.1 2.2 3 4 5 ความหมาย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

แบบวินิจฉยัการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง ชดุที่ 
ขอที่ 

1 2.1 2.2 3 4 5 ความหมาย 
16 
17 
18 
19 
20 

   1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

  ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
 จากตาราง 5 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ทั้ง 6 ชุด แตละขอตางก็มีความ
เหมาะสมของ แตละชุดทุกขอ 
 
 2.  คาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 หาคาดวยวิธีการสอบซ้ํา (Test - Retest Method) โดยเวน
ระยะหาง 2 สัปดาห มีผลการวิเคราะหดังตาราง 6 
 
ตาราง  6 คาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 แตละชุด จําแนกตามชั้นเรียน 
 

แบบวินิจฉยัการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 
ชุดที่ นักเรียนชั้น 

1 2.1 2.2 3 4 5 
รวมทั้ง 6 ชุด 

ประถมศึกษาปที่ 2 .85 .75 .82 .96 .91 .97 .92 
ประถมศึกษาปที่ 3 .89 .91 .89 .97 .91 .91 .90 

 
 จากตาราง 6 แสดงวาแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 มีคาความเชื่อมั่นใกลเคียงกัน คือ แบบวินิจฉัยสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ชุดที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .85 ชุดที่ 2.1 เทากับ .75 ชุดที่ 
2.2 เทากับ .82 ชุดที่ 3 เทากับ .96  ชุดที่  4 เทากับ .91 ชุดที่ 5 เทากับ .97 และรวมทั้งชุด
เทากับ .92 แบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ชุดที่  1 มีคาความเชื่อม่ัน
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เทากับ .89  ชุดที่  2.1 เทากับ .91 ชุดที่ 2.2  เทากับ .89 ชุดที่ 3 เทากับ .97 ชุดที่ 4 
เทากับ  .91 ชุดที่  5 เทากับ .91 และรวมทั้งชุดเทากับ .90 
 คาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 - 3  จากการวิจัยนี้มีคาเทากับ .92 สําหรับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 
และ .90 สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1วาแบบวินิจฉัย
การอานคําศัพท ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 
  

 3.1 เกณฑการตัดสินของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาคํานวณหาคะแนนจุดตัดใน
รูปของเปอรเซ็นไทล (percentile) และกําหนดเกณฑตัดสินโดยนําวิธีเทคนิคของแองกอฟโดย
ใหผู เชี ่ยวชาญเนื ้อหาว ิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 และ
ผูเชี่ยวชาญดานเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 5 คน พิจารณาเกณฑกําหนด
ตัดสิน มีผลการวิเคราะหดังน้ี 
 
ตาราง  7  คะแนนจุดตัดของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน             
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  โดยใชเทคนิคแองกอฟ 
 

แบบวินิจฉยัการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง ชดุที่ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ 1 2.1 2.2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
2 
1 
2 
2 

7 
6 
6 
5 
6 

5 
5 
5 
4 
5 

2 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
2 
3 

1 
2 
2 
2 
2 

คะแนนรวม 9 30 23 14 14 9 
เฉลี่ย 1.8 6 4.6 2.8 2.8 1.8 

คะแนนจุดตัด 2 6 5 3 3 2 
 

 จากตาราง 7 แสดงวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 5  ไดกําหนดคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่  
1  อยูที่  2  คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่ 2.1 อยูที่  6  คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุด
ที่  2.2  อยูที่ 5 คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบที่ 3 อยูที่ 3 คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่ 4 
อยูที่  3  และคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่  5  อยูที่  2  ซ่ึงถานักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่  2  ถาไดคะแนนต่ํากวาจุดตัดเหลานี้ก็จะเปนนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองทาง
ภาษาอังกฤษ 
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ตาราง 8 คะแนนจุดตัดของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน                   
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคแองกอฟ 
 

แบบวินิจฉยัการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง ชดุที่ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ 1 2.1 2.2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
2 
2 
3 
2 

6 
6 
5 
6 
6 

6 
6 
5 
6 
6 

4 
4 
4 
3 
3 

6 
5 
5 
5 
6 

4 
3 
4 
3 
3 

คะแนนรวม 11 29 29 18 27 17 
เฉลี่ย 2.2 5.8 5.8 3.6 5.4 3.4 

คะแนนจุดตัด 2 6 6 4 5 3 

 
 จากตาราง 8  แสดงวาผูเชี่ยวชาญทั้ง  5 ไดกําหนดคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุด
ที่ 1  อยูที่  2  คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่  2.1 อยูที่  6  คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ
ชุดที่  2.2  อยูที่  6  คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่  3  อยูที่  4  คะแนนจุดตัดของ
แบบทดสอบชุดที่  4  อยูที่  5  และคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบชุดที่  5  อยูที่  3  ซ่ึงถา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ถาไดคะแนนจุดตัดต่ํากวาจุดตัดเหลานี้ก็จะเปนนักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรองทางภาษาอังกฤษ  
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ตาราง 9 เกณฑปกติและเกณฑตัดสินของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2ในรูปแบบของเปอรเซ็นตไทล  (N = 435) 
   

เปอรเซ็นตไทลของแบบทดสอบ 
คะแนน 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2.1 ชุดที่ 2.2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.0 
52.4 
21.6 
1.95 
0.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.3 
38.1 
9.08 
3.22 
1.15 
0.23 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.8 
35.5 
14.6 
5.29 
1.84 
0.46 

- 
- 

 
 
 
 

99.3 
98.6 
98.1 
96.0 
91.3 
86.0 
78.6 
70.2 
60.7 
48.1 
36.1 
26.4 
19.3 
12.8 
5.75 
1.26 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.1 
83.5 
68.2 
51.3 
33.2 
17.5 
7.82 
2.18 
0.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.5 
93.5 
80.5 
63.6 
46.4 
27.5 
12.3 
4.14 
0.80 

 

 จากตาราง 9 แสดงถึงการใชเกณฑการตัดสินในตําแหนงเปอรเซ็นตที่ 10 สําหรับแบบ
วินิจฉัย ทั้ง  6 ชุด ตามแนวคิดของแรธวอน (Rathvon. 2004 : 20) ที่เสนอแนะใหใชเปอรเซ็นต
ไทลที่ 10 เปนเกณฑจุดตัดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีภาวะการอานคําศัพท
บกพรองในวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งถานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดคะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นต
ไทลที่ 10 ก็จะอยูในภาวะการอานบกพรอง คือ ไดคะแนนต่ํากวา 2 แบบวินิจฉัยชุดที่  1 ได
คะแนนต่ํากวา  6 ของแบบวินิจฉัยชุดที่ 2.1 ไดคะแนน ต่ํากวา  5 ของแบบวินิจฉัยชุดที่ 2.2 ได
คะแนนต่ํากวา 3 ของแบบวินิจฉัยชุดที่  5  
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ตาราง 10 เกณฑปกติและเกณฑตัดสินของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง 
     สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในรูปแบบของเปอรเซ็นตไทล  (N = 418) 
  

เปอรเซ็นตไทลของแบบทดสอบ คะแนน 
 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2.1 ชุดที่ 2.2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.5 
25.6 
13.4 
2.2 
0.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.3 
27.2 
3.6 
0.7 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69.3 
22.7 
5.0 
2.3 
0.8 
- 
- 
- 

 
 

98.3 
97.0 
94.5 
88.5 
82.7 
77.9 
70.1 
61.6 
52.8 
43.5 
31.2 
19.6 
11.2 
10.8 
9.1 
7.2 
3.6 
0.8 
0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.9 
68.3 
43.7 
26.3 
15.4 
8.5 
4.0 
1.0 
0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.4 
66.2 
44.0 
25.5 
11.2 
3.5 
0.24 

- 

 
 ตาราง  10  แสดงถึงการใชเกณฑตัดสิน ณ ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 สําหรับ
แบบวินิจฉัยทั้ง 6 ชุด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีภาวะการอานคําศัพทบกพรองใน
วิชาภาษาอังกฤษ ถานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ไดคะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นตไทลที่ 10 ก็จะ
อยูในภาวะการอานบกพรองคือไดคะแนนต่ํากวา 2 ของแบบวินิจฉัยชุดที่ 1 ไดคะแนนต่ํากวา 6 
ของแบบวินิจฉัยชุดที่  2.1 ไดคะแนนต่ํากวา  6 ของแบบวินิจฉัยชุดที่  2.2  ไดคะแนนต่ํากวา  5 
ของแบบวินิจฉัยชุดที่  3  ไดคะแนนต่ํากวา  4 ของแบบวินิจฉัยชุดที่  4  ไดคะแนนต่ํากวา  3 
ของแบบวินิจฉัยชุดที่  5 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 
 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีน       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีผลการวิเคราะหดังตาราง 11 
 

ตาราง 11  ประสิทธภิาพของชุดเสริมทักษะการอานคําศพัทภาษาอังกฤษสําหรบันักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  (E1 / E2) 
 

คนที ่
คะแนนระหวางเรียน 

(คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเตม็  55  คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

76 
85 
70 
80 
85 
80 
85 
83 
87 
81 
85 
78 

ดี 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

45 
47 
47 
46 
45 
45 
46 
46 
47 
45 
44 
43 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 
เฉลี่ย 
รอยละ 
ระดับ 

975 
81.25 
81.25 
ดีมาก 

 606 
50.50 
91.82 
ดีมาก 

 

 
 E1 =  81.25      E2 =  91.82 
 E1 / E2 =   81.25 / 91.82 
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 ตาราง  11  แสดงถึงประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีคา E1 / E2 เทากับ 
81.25 / 91.82 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ E1 / E2 = 80 / 80 
 ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่วา ประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอาน
บกพรองเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 

ขั้นตอนที่ 3 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
 สรุปลักษณะและโครงสรางของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ            
ชั้นประถมศึกษาปที่  2 – 3  เปนแบบทดสอบ ประกอบดวยแบบประเมินจํานวน 4 ดาน ดังน้ี 
 1.  ดานความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ครอบคลุมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก
25 ตัวอักษร คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยใหนักเรียนบอกชื่อตัวอักษรทีละขอ ตามที่ครูชี้
ตัวอักษรใหนักเรียนดู 
 2.  ดานความสามารถในการวิเคราะหหนาคํา เปนเสียงเกิดจากริมฝปาก  เพดานออน   
ปุมเหงือก ชองระหวางเสนเสียง สระเสียงหนา สระเสียงหลัง มีจํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 
คะแนน โดยใหนักเรียนฟงคําที่ครูพูดและทําเครื่องหมายกากบาททับบนตัวอักษรที่ตรงกับเสียง
หนาของคําที่นักเรียนไดยิน 
 3.  ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา เปนคําที่มีสระ  a  e  i  o  และ  u  
มีจํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทลงบนคําศัพทที่
มีความหมายตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเห็น 
 4.  ความสามารถในการอานออกเสียงคํา มีจํานวน  12  ขอ คะแนนเต็ม  12 คะแนน 
โดยนักเรียนอานออกเสียงคําตามที่ครูชี้ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  มีผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี 
 1.  คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  มีผลการวิเคราะหดังตาราง 12 
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ตาราง 12 คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ                   
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3  เปนรายฉบับ 
 

แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 
ขอที่ 

1 2 3 4 
ความหมาย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
 จากตาราง 12  แสดงวา ดัชนีความสอดคลอง  (IOC) แบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ทั้ง  4 ฉบับ แตละขอตางก็มีความเหมาะสม
ของแตละฉบับทุกขอ 
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 2.  คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3   มีผลการวิเคราะหดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษา    
     อังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร และผลการคัดเลือก              
     ขอทดสอบ 
 

ขอที่ p r การแปลความหมาย ผลการพิจารณา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.70 
0.80 
0.80 
0.64 
0.66 
0.76 
0.74 
0.91 
0.72 
0.64 
0.80 
0.82 
0.70 
0.75 
0.81 
0.74 
0.78 
0.80 
0.80 
0.81 
0.76 
0.72 
0.74 
0.80 
0.80 

0.44 
0.22 
0.52 
0.42 
0.55 
0.68 
0.42 
0.73 
0.66 
0.53 
0.44 
0.46 
0.78 
0.60 
0.53 
0.46 
0.72 
0.66 
0.80 
0.65 
0.78 
0.65 
0.49 
0.56 
0.44 

เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 
เปนขอสอบที่ใชได 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คดัเลือกไว 
คัดเลือกไว 
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 จากตาราง 13 แสดงวาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถ ในการรูจักชื่อตัวอักษร มีคาความยากงายอยู
ระหวาง 0.64 ถึง 0.80  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22 ถึง  0.80  ซ่ึงสามารถนํามาใชไดทุกขอ 
 
ตาราง 14 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท 
     ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา 
     และผลการคัดเลือกขอทดสอบ 
 

ขอที่ p r การแปลความหมาย ผลการพิจารณา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.58 
0.51 
0.60 
0.62 
0.57 
0.59 
0.61 
0.54 

0.70 
0.30 
0.26 
0.72 
0.55 
0.65 
0.43 
0.60 

เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 14 แสดงวาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถ ในการวิเคราะหเสียงหนาคํา มีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.51 ถึง 0.62 มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.26 ถึง 0.72 ซ่ึงสามารถนํามาใชไดทุก
ขอ 
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ตาราง 15 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท 
     ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถในการเขาใจความหมายของ 
     คํา และผลการคัดเลือกขอสอบ 
 

ขอที่ P r การแปลความหมาย ผลการพิจารณา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.46 
0.40 
0.35 
0.65 
0.71 
0.82 
0.80 
0.45 
0.74 
0.59 

0.59 
0.60 
0.35 
0.46 
0.62 
0.64 
0.69 
0.38 
0.45 
0.49 

เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 

คัดเลือกไว 
คัดเลอืกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 15 แสดงวาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถในการเขาใจความหมายของคํามีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.35 ถึง 0.82 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.30 ถึง 0.69 ซ่ึงสามารถใชไดทุกขอ 
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ตาราง 16 คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษา  
     อังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ในดานความสามารถในการอานออกเสียงคํา และผล 
     การคัดเลือกขอสอบ 
 

ขอที่ P r การแปลความหมาย ผลการพิจารณา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0.45 
0.56 
0.60 
0.33 
0.41 
0.38 
0.68 
0.45 
0.40 
0.50 
0.62 
0.49 

0.61 
0.72 
0.34 
0.35 
0.25 
0.80 
0.71 
0.63 
0.59 
0.70 
0.60 
0.46 

เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 
เปนขอสอบทีใ่ชได 

คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 
คัดเลือกไว 

 
 จากตาราง 16 แสดงวาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ในดานความสามารถ ในการอานออกเสียงคํามีคาความยากงายอยู
ระหวาง 0.33 ถึง 0.68 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.25 ถึง 0.80 ซ่ึงสามารถใชไดทุกขอ 
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 3. คาความเชื่อ ม่ันของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 2 - 3 นําแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 – 3 ที่สรางขึ้นไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยวิธี คูเดอร -     
ริชารดสัน (Kuder - Richardson) แลวนําคะแนนมาหาคาความเชื่อม่ัน โดยมีผลการวิเคราะห 
ดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา       
     ปที่ 2 - 3  ในแตละฉบับ 
 

ฉบับที ่
1.  ความสามารถใน

การรูจักชื่อ
ตัวอักษร 

2.  ความสามารถใน
การ วิเคราะหเสียง
หนาคํา 

3.  ความสามารถใน
การเขาใจ
ความหมายของคํา 

4.  ความสามารถใน
การอานออก
เสียงคํา 

0.70 0.82 0.86 0.81 

 
 จากตาราง  17 แสดงวาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ทั้ง  4 ฉบับ มีคาความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.70 ถึง 0.86 โดยฉบับที่ 3 มี
คาความเชื่อม่ันสูงสุดเทากับ  0.86 รองลงไปคือฉบับที่ 2 และ 4 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.82 
และ 0.81 ตามลําดับ และฉบับที่  1 มีคาความเชื่อม่ันต่ําสุดเทากับ 0.70 คาความเชื่อม่ันของ
แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3  จากการวิจัยน้ีฉบับ
ที่ 2 ถึง 4 ตางก็สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่วาแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา     ปที่ 2 – 3  ที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 ยกเวน
แบบประเมินทักษะฉบับที่ 1 ซ่ึงต่ํากวาคาความเชื่อม่ันที่กําหนดไวในสมมติฐานการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 – 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 18 คะแนนมัธยฐาน พิสัยควอไทลและระดับความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร 
     ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) นักเรียน 

คนที ่
คะแนนที่ได 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนนที่ได 
ระดับ

ความสามารถ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
3 

ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 

20 
18 
19 
19 
17 
19 
18 
20 
18 
18 
18 
17 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

Mdn 
IQR 
ระดับ 

3 
0 

แกไข 

 18 
1 
ดี 

 

 
 จากตาราง 18 แสดงวาคะแนนความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนไดรับการสอนโดยใชชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพท ภาษาอังกฤษอยูระหวาง 2 - 4 คะแนน คามัธยฐานเทากับ  
3 และมีคาพิสัย     ควอไทลเทากับ 0 มีความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรอยูในระดับตอง
แกไข หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว มี
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คะแนนอยูระหวาง 17 - 20 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 18 และมีพิสัยควอไทลเทากับ 1 มี
ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพเล็กอยูในระดับดี ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยฉบับที่ 4.1 วาความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยู ในระดับดี โดยระดับ
ความสามารถรายบุคคลนั้น พบวา มีความสามารถในการรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ
เล็ก อยูในระดับดีมาก 2 คน อยูในระดับดี จํานวน 4 คน  
 
ตาราง 19 คะแนน มัธยฐาน พิสัยควอไทล และระดับความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคาํ 
     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) นักเรียน 

คนที ่
คะแนนที่ได 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนนที่ได 
ระดับ

ความสามารถ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 

9 
9 
9 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
8 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 
ระดับ 

1 
1 

แกไข 

 8 
1 

ดีมาก 

 

 
 จากตาราง 19 แสดงวาคะแนนความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนไดรับการสอนโดยใชชุดเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ อยูระหวาง 0 - 2 คะแนน คามัธยฐานเทากับ  1 คาพิสัยค
วอไทลเทากับ  1 มีความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําอยูในระดับตองแกไข หลังจาก
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ไดรับการสอนโดยใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว  มีคะแนนอยูระหวาง 
7 - 9 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 7.5 คาพิสัยควอไทลเทากับ 1 มีความสามารถในการวิเคราะห
เสียงหนาคําระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.2 ที่วาความสามารถในการ
วิเคราะหเสียงหนาคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรองหลังการ
ใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี โดยระดับความสามารถ
รายบุคคลนั้น พบวามีความสามารถการวิเคราะหเสียงหนาคําอยูในระดับดีมาก 10 คน อยูใน
ระดับดี  1  คน 
 
ตาราง 20 คะแนนมัธยฐาน พิสยัควอไทล และระดับความสามารถในการเขาใจความหมายของ 
     คําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) นักเรียน 

คนที ่
คะแนนที่ได 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนนที่ได 
ระดับ

ความสามารถ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 

7 
8 
9 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

Mdn 
IQR 
ระดับ 

1 
0 

แกไข 

 7.5 
1 

 
 

ดีมาก 

  
 จากตาราง 20  แสดงวาคะแนนความสามารถในการเขาใจความหมายของคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนไดรับการสอนดวยชุด
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เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ อยูระหวาง 0 - 2 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 1 
และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 0  มีความสามารถในการเขาใจความหมายอยูในระดับตองแกไข 
หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว มีคะแนนอยู
ระหวาง 7 - 9 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 7.5 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 1 มีความสามารถอยู
ในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.3 ที่วาความสามารถในการเขาใจ
ความหมายของคําของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองหลังการใชชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี  โดยระดับความสามารถรายบุคคลนั้น 
พบวามีความสามารถในการเขาใจความหมายของคําอยูในระดับดีมาก จํานวน 6 คน อยูใน
ระดับดี จํานวน 6 คน 
 
ตาราง 21 คะแนนมัธยฐาน พิสัยควอไทล และระดับความสามารถในการอานออกเสียงคําของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

คะแนนหลังการทดลอง 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) นักเรียน 

คนที ่
คะแนนที่ได 

ระดับ
ความสามารถ 

คะแนนที่ได 
ระดับ

ความสามารถ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
2 
2 

ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 
ตองแกไข 

10 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
10 
10 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 
ระดับ 

2 
1 

แกไข 

 8.5 
1 

ดีมาก 

 
 

ดีมาก 
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 จากตาราง 21 แสดงวาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงคําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนไดรับการสอนดวยชุดเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ อยูระหวาง 0 - 2 คะแนน คามัธยฐานเทากับ  1 และมีคาพิสัยควอ
ไทลเทากับ  1 มีความสามารถในการอานออกเสียงคําอยูในระดับตองแกไขหลังจากไดรับการ
สอนโดยใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว มีคะแนนอยูระหวาง 8 - 10 
คะแนน คามัธยฐานเทากับ 8.5 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 1 มีความสามารถอยูในระดับดี
มาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4.4  ที่วาความสามารถในการอานออกเสียงคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองหลังการใชชุดเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี โดยระดับความสามารถรายบุคคลนั้น พบวามี
ความสามารถในการอานออกเสียงคําอยูในระดับดีมาก จํานวน 3 คน อยูในระดับดี จํานวน 9 คน 
 

ตาราง 22  คาพี (P - Value) ของความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก 
     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

คามัธยฐานที ่
จําแนกไวระดับดี + - 

P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
12 

20 
18 
19 
19 
17 
19 
18 
20 
18 
18 
19 
15 

17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 
17 - 19 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0032 

Mdn 
IQR 

18 
1 

 12 - 19   

  
 จากตาราง 22 แสดงวาคะแนนที่นักเรียนทําไมแตกตางจากคามัธยฐานที่กําหนดไวใน
ระดับดี จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.1 ที่ตั้งไววาความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 



 274 

ตาราง  23  คาพี (P-Value) ของความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําของนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเก็บ 8 คะแนน) 

คามัธยฐานที ่
จําแนกไวระดับดี + - 

P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
12 

9 
9 
9 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
8 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0032 

Mdn 
IQR 

8 
1 

 12 0  

 
 จากตาราง 23 แสดงวาคะแนนที่นักเรียนทําไมแตกตางจากคามัธยฐานที่กําหนดไวใน
ระดับดี จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.2 ที่ตั้งไววาความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 
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ตาราง  24  คาพี (P - Value) ของความสามารถในการเขาใจความหมายของคําของนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเก็บ 8 คะแนน) 

คามัธยฐานที ่
จําแนกไวระดับดี + - 

P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
12 

7 
8 
9 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0032 

Mdn 
IQR 

7.5 
1 

 12 0  

 
 จากตาราง 24 แสดงวาคะแนนที่นักเรียนทําไมแตกตางจากคามัธยฐานที่กําหนดไวใน
ระดับดี จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.3 ที่ตั้งไววาความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 
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ตาราง 25 คาพี (P-Value) ของความสามารถในการอานออกเสียงคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
     ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเก็บ 8 คะแนน) 

คามัธยฐานที ่
จําแนกไวระดับดี + - 

P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
12 

10 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
10 
10 

9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 - 8 
9 – 8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0032 

Mdn 
IQR 

8.5 
1 

 12 0  

 
 จากตาราง 25 แสดงวาคะแนนที่นักเรียนทําไมแตกตางจากคามัธยฐานที่กําหนดไวใน
ระดับดี จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4.4 ที่ตั้งไววาความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบความสามารถในการรูจักชื่อของตัวอักษรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
    ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท 
    ภาษาอังกฤษ 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

ลําดับตางเครือ่งหมาย 
นักเรียน 
คนที ่ กอนการ

ทดลอง 
(X) 

หลังการ
ทดลอง 

(Y) 

ผลตางของ 
คะแนน 
D = Y-X 

ลําดับที ่
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
3 

20 
18 
19 
19 
17 
19 
18 
20 
18 
18 
18 
17 

17 
14 
15 
17 
14 
17 
15 
18 
15 
14 
15 
14 

1.0 
2.5 
6.5 
40 
2.5 
10 
6.5 
12 
6.5 
2.5 
6.5 
2.5 

+1.0 
+2.5 
+6.5 
+40 
+2.5 
+10 
+6.5 
+12 
+6.5 
+2.5 
+6.5 
+2.5 

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

T = 0* T+ = 
75.5 

T- = 0 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 26 แสดงวาความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการทดลองใชชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังการทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีความสามารถใน
การรู จักชื่อตัวอักษรสูงกวาการทดลอง สอดคลองกับสมมติฐานการวิ จัยขอที่ 5.1 ที่วา
ความสามารถในการรู จักชื่อตัวอักษรหลังการใชชุดเสริม สรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
    ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท 
    ภาษาอังกฤษ 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ลําดับตางเครือ่งหมาย 
นักเรียน 
คนที ่ กอนการ

ทดลอง 
(X) 

หลังการ
ทดลอง 

(Y) 

ผลตางของ 
คะแนน 
D = Y-X 

ลําดับที ่
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

9 
9 
9 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
8 

8 
9 
9 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

10 
11.5 
11.5 
5.5 
5.5 
1 

5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 

+10 
+11.5 
+11.5 
+5.5 
+5.5 
+1 

+5.5 
+5.5 
+5.5 
+5.5 
+5.5 
+5.5 

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

T = 0* T+ = 
78.0 

T- = 0 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 27 แสดงวาความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา      ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการทดลองใชชุดเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพท ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังการทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองมีความสามารถ
ในการวิเคราะหเสียงหนาคําสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5.2 
ที่วาความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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ตาราง 28 การเปรยีบเทียบความสามารถในการเขาใจความหมายของคําของนกัเรยีนชั้นประถมศกึษา 
    ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท 
    ภาษาอังกฤษ 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ลําดับตางเครือ่งหมาย 
นักเรียน 
คนที ่ กอนการ

ทดลอง 
(X) 

หลังการ
ทดลอง 

(Y) 

ผลตางของ 
คะแนน 
D = Y-X 

ลําดับที ่
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

7 
8 
9 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 

7 
8 
8 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
6 

9 
11.5 
11.5 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
4 
4 

+9 
+11.5 
+11.5 
+4 
+4 
+4 
+9 
+4 
+4 
+9 
+4 
+4 

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

T = 0* T+ = 
78.0 

T- = 0 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 28 แสดงวาความสามารถในการเขาใจความหมายของคําของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการทดลองใชชุดเสริมสรางทักษะ
การอานคําศัพท ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการ
ทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีความสามารถในการ
เขาใจความหมายของคํา  สูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5.2 ที่วา
ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา หลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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ตาราง  29 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
    ปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท 
    ภาษาอังกฤษ 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ลําดับตางเครือ่งหมาย 
นักเรียน 
คนที ่ กอนการ

ทดลอง 
(X) 

หลังการ
ทดลอง 

(Y) 

ผลตางของ 
คะแนน 
D = Y-X 

ลําดับที ่
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
2 
2 

10 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
10 
10 

8 
7 
6 
6 
7 
7 
8 
6 
9 
7 
8 
8 

9.5 
5.5 
2 
2 

5.5 
5.5 
9.5 
2 
12 
5.5 
9.5 
9.5 

+9.5 
+5.5 
+2 
+2 

+5.5 
+5.5 
+9.5 
+2 
+12 
+5.5 
+9.5 
+9.5 

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

T = 0* T+ = 
78.0 

T- = 0 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 25 แสดงวา ความสามารถในการอานออกเสียงคําของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการทดลองใชชุดเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพท ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยหลังการ
ทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองมีความสามารถในการอาน
ออกเสียงคําสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5.4 ที่วาความสามารถ
ในการอานออกเสียงคํา หลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้น 



 281 

 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษา อังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง 
 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  มีผลการ
วิเคราะหดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 30 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
ระดับความ 
เหมาะสม 

1. แบบวินิจฉัยการอานคําศัพท 
   ภาษาอังกฤษ 
   1.1 เน้ือหาในการทดสอบ 
   1.2 วิธีการทดสอบ 
   1.3 การแปลผลการทดสอบ 
   1.4 เกณฑการตัดสิน 
 
2. แบบประเมินทักษะการอาน 
   คําศัพทภาษาอังกฤษ 
   2.1 เน้ือหาในการประเมิน 
   2.2 วิธีการประเมิน 
   2.3 เกณฑการตัดสิน 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
 
 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
 
 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
 
 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

1.0 
1.0 
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ตาราง 30  (ตอ) 
 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
ระดับความ 
เหมาะสม 

3. ชุดการเสริมสรางทักษะ 
   การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
   3.1 เน้ือหา 
   3.2 กิจกรรม 
   3.3 แบบฝก 
   3.4 การประเมินผล 
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 จากตาราง 30 แสดงวาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของประสิทธิภาพรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากทุกขอ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการการวจัิย
ขอที่ 3 ที่วาประสิทธิภาพ ชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะ  การอานบกพรองอยูในระดับเหมาะสมดี 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง ดังน้ี 
  1.1  สรางแบบวินิจฉัยภาวการณอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
  1.2 สรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1.3  สรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษา 
อังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1 ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3   
ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1.  แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 
ที่มีภาวะการอานบกพรองที่สรางขึ้นมีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80  
 2.  ประสิทธิภาพชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่เปนไปตามเกณฑ  80 / 80 
 3.  แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 
 4.  ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มี
ภาวะ การอานบกพรองอยูในระดับดี 
  4.1  ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอยูในระดับดี 
  4.2  ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.3  ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.4  ความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
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 5.  ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวการณอานบกพรองอยูในระดับดี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. การสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1.1 การสรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง   สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3  
   ประชากรเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร  
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการ
ซํ้าซอนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
เลือกมาโดยวิธีการสุมแบบผสมผสาน (multistage sampling) โดยแบงโรงเรียนเปน 3 ขนาด
ตามจํานวนนักเรียน (จุมพล  สวัสดิยากร.  2520: 66)  คือโรงเรียนขนาดใหญ (1,200 คนขึ้นไป) 
โรงเรียนขนาดกลาง (600 - 1,199 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ไมเกิน 600 คน) สุมโรงเรียน
ตัวอยางมา 15 เปอรเซ็นต ของจํานวนโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน 
จากทั้งหมด 21 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียนจากทั้งหมด 7 โรงเรียน และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2 โรงเรียน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทุง
มหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  โรงเรียนสายน้ําทิพย  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  โรงเรียน
พิบูลอุปถัมภ  และโรงเรียนวัดนาคปรก กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด
ตัวอยางของ Krejcie และ Morgan  (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543: 75) ไดจํานวนนักเรียนรวม
ทั้งหมด 853 คน แลวสุมนักเรียนมาเปนตัวอยางจากชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3 ของแตละ
โรงเรียน มาเปนสัดสวนไดเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน 
  1.2 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อานมีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงวัดไดจากเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่
มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะวิญู (2544)  โดยไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
ที่ 2   ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาส  ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่มี
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ระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ จากแบบคัดแยก
และมีภาวะการอานบกพรองจากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรองที่สรางขึ้น เลือกมาโดยใชวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  1.3 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา            
ปที่ 2 - 3 
     ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพมหานคร 
   กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนพญาไท  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  จํานวน  86  คน  เลือกมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย (purposive  sampling) 
 2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1 ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
อานมีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงวัดไดจากเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่
มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะวิญู (2544)  โดยไดคะแนนต่ํากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 - 3 ที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานที่มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ที่ไดคะแนนต่ํากวา
เกณฑปกติ จากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น 
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาส เลือกโดยใชวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  2.2  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   เครื่องมือที่ ใช ในการวิ จัยมี 3 ชนิด คือ แบบวินิจฉัยการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรอง   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ประกอบดวยแบบวินิจฉัย 
จํานวน 6 ชุด ดังน้ี คือแบบวินิจฉัยความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา ความสามารถใน
การรู จักชื่อตัวอักษร ตัวพิมพใหญ ความสามารถในการรู จ ักชื ่อต ัวอ ักษรตัวพิมพเล ็ก 
ความสามารถในการรูจักคําศัพทจากการฟง ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา และ
ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม แบบวินิจฉัยน้ีจะมีแบบทดสอบและแบบ
บันทึกคะแนนจากการทดสอบ โดยทําการทดสอบเปนรายบุคคล แตละชุดมีรายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 
1 ความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา จํานวน 4 ขอ    คะแนนเต็ม 4 คะแนน ชุดที่ 2.1 
ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพใหญ จํานวน 7 ขอ คะแนนเต็ม 7 คะแนน ชุดที่ 
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2.2 ความสามารถในการรูจักตัวอักษรตัวพิมพเล็ก จํานวน 7 ขอ คะแนนเต็ม 7 คะแนน ชุด
ที่ 3 ความสามารถในการรูจักคําศัพทจากการฟง จํานวน 20 ขอ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ชุดที่ 4 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา จํานวน 8 ขอ   คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
และความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม จํานวน 8 ขอ   คะแนนเต็ม 8 คะแนน  
 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3 
ประกอบดวยแบบประเมินจํานวน 4 ชุด คือชุดที่ 1  ประเมินความสามารถในการรูจักชื่อ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ชุดที่ 2 ประเมินความสามารถใน
การวิเคราะหเสียงหนาคํา จํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม  8 คะแนน ชุดที่ 3 ประเมินความสามารถ
ในการเขาใจความหมายของคําจํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน และชุดที่ 4 ประเมิน
ความสามารถในการอานออกเสียงคํา จํานวน 12 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน ลักษณะของแบบ
ประเมินทั้ง 4 ชุด เปนแบบปรนัย สําหรับแบบประเมินชุดที่ 1 - 3 ใหนักเรียนกากบาททับคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงหนึ่งคําตอบ สอบแบบประเมินชุดที่ 4 ใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่นักเรียนเห็น 
และชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 2 ชุด คือ ชุดการสอนอาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส และชุดที่ 2 คือการสอนอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส โดยชุดที่ 1 มีบทเรียนทั้งหมด 28 บทเรียนและชุด
ที่ 2 มีบทเรียนทั้งหมด 24 บทเรียน 
 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองโดยทําการทดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพ่ือใช
เปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 -  3 ที่สรางขึ้น คัดเลือกนักเรียนที่มีภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรอง  ไดจํานวน 12 คน ดานความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคําดานความสามารถในการ
รูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพใหญ ดานความสามารถในการรู จักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ดาน
ความสามารถในการรูจักคําศัพทจาก  การฟง ดานความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําและ
ดานความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม แลวใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เพ่ือประเมินความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ
วิเคราะหเสียงหนาคํา ความสามารถในการเขาใจความหมายคําและความสามารถในการอานออก
เสียงคําเพื่อประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง ที่ใชเปนกลุมตัวอยางกอนทดลอง เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2551 แลว
ดําเนินการทดลองตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เริ่มทําการทดลองโดยใชชุด
การสอนอานตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัสและชุดการสอนการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัสใหแกครูผูสอน 4 คน ในการเก็บขอมูลครั้งน้ี ไดทําการ
ฝกครั้งละ 40 นาที โดยใชชุดการสอนอานคําภาษาอังกฤษ ใชเวลาจํานวน   28 ครั้ง ชุดการสอน
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อานคําภาษาอังกฤษ ใชเวลาจํานวน  24 ครั้ง ชุดการสอนอานคําภาษาอังกฤษใชเวลาจํานวน 
24 ครั้ง การวิเคราะหขอมูลของแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ทําการหาคาสถิติ ไดแก ดัชนีความสอดคลองคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ และคะแนนเปอรเซ็นตไทล สวนแบบประเมินทักษะการเรียนรู ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความ
เชื่อม่ัน สําหรับความสามารถทางการเรียนรูการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยวิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed-Rank Test 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  รูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองโดยใชแบบวินิจฉัยที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 2 
การเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น ซ่ึง
มีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1  แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 2 - 3 มีลักษณะเปนแบบทดสอบ ใชทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล ประกอบดวย
แบบวินิจฉัยจํานวน 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา มีจํานวน 4 ขอ 
ชุดที่ 2.1 ความสามารถในการรู จักชื่อตัวอักษรตัวพิมพใหญ มีจํานวน 7 ขอ ชุดที่ 2.2 
ความสามารถ ในการรูจักชื่อตัวอักษรตัวพิมพเล็ก มีจํานวน 7 ชุด ชุดที่ 3 ความสามารถในการ
รูจักคําศัพทจาก  การฟง มีจํานวน 20 ขอ ชุดที่ 4 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา มี
จํานวน 8 ขอ ชุดที่ 5 ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม มีจํานวน 8 ขอ  
  1.2  ชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนกิจกรรม
การเรียนรูและแบบฝกหัดประกอบดวยชุดการเรียนรู 2 ฉบับ คือ ชุดการสอนอานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส มีจํานวน 28 บท และชุดการสอนอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส มีจํานวน 24 บท 
  1.3 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนปรนัย 
ประกอบดวยความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร มีจํานวน 25 ขอ ฉบับที่ 2 ประเมินดาน
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา มีจํานวน 8 ขอ ฉบับที่ 3 ประเมินความสามารถใน
การเขาใจความหมายของคํา มีจํานวน 10 ขอ และฉบับที่ 4 ประเมินความสามารถในการอาน
ออกเสียงคํา มีจํานวน     12 ขอ โดยในฉบับที่ 1-3 น้ัน ใหนักเรียนกากบาททับบนขอที่ถูกตอง 
สวนฉบับที่ 3 ใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่ครูชี้ 
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 2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง จากการศึกษาพบวา
รูปแบบมีความ เหมาะสมอยูในระดับดีมาก โดย 
  2.1  แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 - 3 ที่ มีภาวะการอานบกพรอง มีคาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ทั้งฉบับอยูที่ .92 และแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้ง
ฉบับอยูที่ .90 โดยคะแนนจุดตัดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีโฟนิกส ดังนี้ 
ชุดที่ 1 คะแนนจุดตัด  อยูที่ 2 ชุดที่ 2.1 คะแนนจุดตัดอยูที่ 6 ชุดที่ 2.2 คะแนนจุดตัดอยูที่ 5 ชุด
ที่ 3 คะแนนจุดตัดอยูที่ 3 ชุดที่ 5 คะแนนจุดตัดอยูที่ 2 คะแนนจุดตัดสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีแองกอฟ มีดังนี้  ชุดที่ 1 คะแนนจุดตัดอยูที่ 2 ชุดที่ 2.1 คะแนน
จุดตัดอยูที่ 6 ชุดที่ 2.2 คะแนนจุดตัดอยูที่ 6  ชุดที่ 3 คะแนนจุดตัดอยูที่ 4 ชุดที่ 4 คะแนนจุดตัด
อยูที่ 5 และชุดที่ 5 คะแนนจุดตัดอยูที่ 3 และ   เม่ือนําเกณฑปกติและเกณฑการตัดสินภาวะการ
อานบกพรอง ณ ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มาเปรียบเทียบแลว จะไดคะแนนจุดตัดที่
ใกลเคียงกับการใชวิธีแองกอฟ สําหรับทั้งแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
และชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
  2.2  แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษทั้ง 4 ฉบับ มีคาความ
เชื่อม่ันอยูที่ 0.70 ถึง 0.86 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.82 มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.22 ถึง 0.80 
  2.3  ความสามารถทางการเรียนรูการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง จากการไดรับการฝกดวยชุดเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูดีขึ้นโดย ความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษรอยูในระดับดี ความสามารถในการ
วิเคราะหเสียงหนาคํา ความ สามารถในการเขาใจความหมายของคํา และความสามารถในการ
อานออกเสียงคําอยูในระดับดีมาก เม่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอาน บกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ พบวาความสามารถ ในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบวา แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรองมีคาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 ทั้งฉบับอยูที่ .92 และแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ทั้งฉบับอยูที่ .90 ซ่ึงอยูในระดับที่เชื่อถือได นอกจากนี้แบบวินิจฉัยทั้ง 2 ชุดนี้มีเกณฑตัดสิน
ภาวะการอานบกพรองโดยใชวิธีแองกอฟ มีคาใกลเคียงกับเกณฑการตัดสินภาวะการอาน
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บกพรอง ณ เปอรเซ็นตไทลที่ 10 ทั้งนี้เน่ืองจากวิธีพิจารณาเกณฑตัดสินโดยวิธีแองกอฟเปนวิธี 
นําผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาหรือครูผูสอน พิจารณาวานักเรียนที่มีสมรรถภาพขั้นต่ําสุดตามเนื้อหา
ขอสอบ จะตอบขอสอบแตละชุดถูกตองเปนเทาใด จึงไดแบบวินิจฉัยที่มีคุณภาพในการชวย
วินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในวิชาภาษาอังกฤษ 
 จากการวิจัยจึงทําใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการคัดแยกและ
วินิจฉัย นักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในวิชาภาษาอังกฤษ  เนื่องดวยความสามารถใน
การรูจักชื่อตัวอักษร มีความสัมพันธอยางมากตอความสําเร็จในการอานของนักเรียน และการ
เขาใจเนื้อหาในเร่ืองน้ีอานนั้นตองอาศัยการรูจักอักษรแตละตัวอยางชํานาญ ความสามารถใน
การวิเคราะหเสียงเปนทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร ซ่ึงเปนทักษะใน
การอานออกเสียงสะกดคํา เพ่ือนํามาใชในการถอดรหัสคําที่นักเรียนไมเคยพบมากอน ทักษะนี้
รวมถึงความสามารถในการจําแนกแยกความแตกตางของตัวอักษร ซ่ึงเปนทักษะในการตระหนัก
และรับรูระบบหนวยเสียงซึ่งสอดคลอง กับมารเซลล (Marcel. 1980) ที่กลาววาความสามารถใน
การวิเคราะหเสียงมีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการสะกดคํา และนักเรียนที่มีความ
บกพรองในการสะกดคําจะไดรับคะแนนต่ําในกิจกรรมการวิเคราะหเสียง และยังสอดคลองกับ 
สแปฟฟอรด; และโกรเซอร (Spafford; & Grosser. 2005) ที่กลาววานักเรียนที่มีปญหาในการ
วิเคราะหเสียง ควรไดรับการวิเคราะหทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะหเสียงเพื่อ
วินิจฉัยวานักเรียนผูนั้นมีภาวะการอานบกพรองหรือไม  ซ่ึงปญหาของการวิเคราะหเสียงอาจ
เกิดจากการที่นักเรียนไมมีระบบของหนวยเสียงในภาษานั้นเพียงพอที่จะเก็บไวในความจําระยะ
ยาว เพ่ือสามารถนําออกมาใชในการอานภาษานั้น และยังสอดคลองกับ คีโรกา; และคณะ 
(Quiroga; et,al. 2002) ที่กลาววานักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองนั้น จําเปนอยางยิ่ง
ที ่ตองมีความสามารถในการวิเคราะหเสียงและรูจักตัวอักษร เชนเดียวกับนักเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม นอกจากนั้นการวินิจฉัยความสามารถในการอานคําศัพทเปนการ
ทดสอบที่สําคัญอีกหนึ่งองคประกอบ เน่ืองจากถานักเรียนอานพบคําที่พวกเขาไมสามารถเขาใจ
ความหมายเปนจํานวนมาก นักเรียนจะไมสามารถเขาใจเนื้อเรื่องที่อาน ดังน้ันการเขาใจ
ความหมายของคําที่อาน จึงเปนสวนสําคัญในการอานเพื่อความเขาใจ ซ่ึงเปนจุดประสงคหลักใน
การสอนอาน ซ่ึงสอดคลองกับ นิโคลสัน (Nicholson. 1998) ที่กลาววาการอานที่มีประสิทธิภาพ
คือการรูจักคําไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ความเร็วและความถูกตองในการรูจักคํามาจากจํานวน   
คําศัพทที่พอเพียงที่อยูในความจําและความสามารถในการรับรูการเรียงตัวอักษรเปนรูปรางของ
คําที่คุนเคยมากมายในหนังสือเรียน และถานักเรียนไมคุนเคยกับตัวอักษรและการวิเคราะหเสียง
แลว นักเรียนจะเกิดความยากลําบากในการอานออกเสียง ดังน้ันนักเรียนตองเรียนรู จัก
ความสัมพันธที่เปนระบบระหวางเสียงในภาษาพูดและตัวอักษรในหนังสือ  ถานักเรียนขาด
ความสามารถดังกลาว นักเรียนจะไมสามารถอานออกเสียงคําไดถูกตอง ดังนั้นแบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นนี้จึงเหมาะสมสําหรับครูในการนํามาวินิจฉัยปญหาในระดับ
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ตางๆ ที่กอใหเกิดภาวะการอาน บกพรองในภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนปญหาของการรูจัก
ตัวอักษร ปญหาในการวิเคราะหเสียง ปญหาในการอานคํา และ    การเขาใจความหมายของคํา
ที่อาน 
 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ คา
ความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.82 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.80 คาความ
เชื่อม่ันอยูระหวาง 0.70 ถึง 0.86 แสดงวาแบบประเมินที่สรางขึ้นเปนแบบประเมินที่มีคุณภาพ 
ซ่ึงเหมาะสมในการนําไปใชในการประชุมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543: 126) ที่วาเครื่องมือในการวิจัยที่มีคาความยากงาย และ
คาอํานาจจําแนกในชวงดังกลาว เปนขอสอบที่มีคุณภาพรายขอดี และเหมาะสมทําใหผูวิจัย
สามารถรวบรวมขอมูลไดตรงในสิ่งที่จะตองวัด ดังน้ันเครื่องมือที่นํามาใชในงานวิจัยตองเปน
เครื่องมือที่ดี มีความเที่ยงตรง มีความนาเชื่อถือ มีอํานาจจําแนก ดังน้ันแบบประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นน้ีมีคุณภาพตรงตามเกณฑที่กําหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลพ้ืนฐานจากการ
สรางแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่
มีภาวะการอานบกพรอง และจากการที่ไดกําหนดจุดมุงหมายในการสราง ศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนกําหนดโครงสรางในการประเมินในดานตางๆ ที่ชัดเจน
และครอบคลุมการประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองได จึงเหมาะสม
เปนแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนที่จะทําการสอนการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เพ่ือครูผูสอนจะไดทราบวานักเรียนมีความสามารถในการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษระดับใด มีขอบกพรองที่ใดบาง (และหลังจากที่นักเรียนไดรับการเสริมสรางทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว ครูสามารถนําแบบคําศัพทภาษาอังกฤษนี้ประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรู จึงเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่นํามาใชในการชวยเหลือการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง สําหรับชุดเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ น้ันประกอบดวยแบบฝกหัดและกิจกรรมที่ใชการสอนอานโดยวิธีโฟ
นิกสและพหุสัมผัส ไดแก การฟง การมองเห็น การสัมผัส และการเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการเรียนรูตัวอักษร และคําภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบวาความสามารถใน
การเรียนรูคําภาษาอังกฤษ หลังจากไดรับการฝกดวยชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ โดยความสามารถในการรูจักชื่อตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก อยูในระดับดี 
สวนความสามารถในการวิเคราะหเสี่ยงหนาคํา ความสามารถ ในการอานออกเสียงคําอยูในระดับ
ดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
ที่มีภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
พบวาความสามารถทั้ง 4 ดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะการสอน
อานโดยวิธีโฟนิกส เปนการสอนใหนักเรียนมีความสามารถในการบอกความ สัมพันธระหวาง



 291 

เสียงและตัวอักษรที่ใชสําหรับการสะกดและอานคํา ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดที่จะชวยให
นักเรียนใหอานอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญในการเรียนการอานและการ
เขียน กลวิธีน้ียังสามารถนําไปใชในการอานคํายากและคําที่ไมคุนเคย ซ่ึงสอดคลองกับรูวิน ที่
กลาววาความสามารถในการอานคําศัพทน้ัน นักเรียนตองมีความสามารถในการอานวิเคราะหคํา
ที่เปนหนวยเสียง มีความสามารถในการเขาใจวาหนวยเสียงสามารถเกิดในตําแหนงตางๆ ของ
คํา มีความสามารถในการรูวาตัวอักษรใดแทนหนวยเสียงใด (Ruvin. 2000: 25 - 26) 
นอกจากนั้นแลวนักเรียนยังไดเรียนจากบทเรียนที่สรางขึ้นจากความเหมือนและความตางของ
ลักษณะทางภาษา ระหวางภาษาแมและภาษาอังกฤษ กลาวคือนักเรียนจะเรียนรู เสียงใน
ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะคลายคลึงกับเสียงในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงที่นักเรียนคุนเคยและ
เรียนรูงาย และจึงคอยสอนเสียงภาษาอังกฤษที่ไมปรากฏในเสียงภาษาไทย ซ่ึงเปนทักษะที่ยาก
ขึ้น ซ่ึงตางกับการเรียนรูตัวอักษร ภาษาอังกฤษแบบระบบเดิมที่ไมไดมีการจําแนกความ
คลายคลึงของเสียงตัวอักษรระหวางภาษาแม กับภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาในการ
อานตัวอักษรแกนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง ซ่ึงสอดคลองกับเบนเดอรและลารคิน ที่กลาว
วาแมวานกัเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะไมมีปญหาทางสติปญญาก็ตาม แตนักเรียนเหลานี้
อาจไมสามารถรับรูความแตกตางและความเหมือนระหวางเสียง ตัวอักษร ความหมายและ
โครงสรางไวยากรณ ระหวางภาษาแมและภาษาตางประเทศ  เพราะฉะนั้นครูจึงตองสราง
บทเรียนการสอนอานโดยคํานึงถึงความเหมือนและความตางของลักษณะทางภาษาระหวางภาษา
แมและภาษาอังกฤษ (Bender; & Larkin. 2003: 127 - 136) และยังสอดคลองกับสแปฟฟอรด
และโกรเซอรที่กลาววาถานักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศมีความคุนเคย กับเสียงในภาษาแม
ของตนแลว นักเรียนควรจะสามารถถายโอนเสียงในภาษาแมเพ่ือสรางความ สามารถในการถาย
โอนกันในระหวางภาษาได (Spafford; & Grosser. 2006: 76 - 93) ดังน้ันการที่นักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
ความรูเกี่ยวกับความตระหนักและรับรูหนวยเสียงและรูจักตัวอักษรเชนเดียวกับนักเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และนักเรียนจะตองมีความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางตัวอักษรและเสียง นักเรียนยังจะตองมีความเขาใจวาคําในภาษาพูด สามารถถูกแยก
ออกเปนหนวย เสียงเล็กๆ ได และสามารถเขาใจวาหนวยเสียงเล็กๆ น้ันสามารถนํามารวมกัน
เปนคําที่มีความหมายได ดังนั ้นการที ่น ักเรียนมีความรู ในการอานโดยใชว ิธ ีโฟนิกสมี
ความสัมพันธในการพัฒนาทักษะเบื้องตนในการอาน ความรูน้ีมีผลกระทบตอความสามารถใน
การถอดรหัสคํา ซ่ึงสอดคลองกับ  สตารโนวิกสที่กลาววาความรูทางโฟนิกส มีผลตอการ
พัฒนาการรูจักคํา การรูจักคํานําไปสูการอานเพื่อความเขาใจ ถานักเรียนไมสามารถเขาใจและ
ไมรูจักตัวอักษรที่ปรากฏอยูในหนังสือ นักเรียนจะไมเขาใจความหมายของคําที่อาน นอกจากนั้น
แลวนักเรียนยังตองอานใหคลองดวย ถานักเรียนอานชาเกินไป มีผลทําใหการเขาใจเนื้อหามี
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ความไมสมบูรณ เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถรูจักคํา จึงตองใชเวลาและความพยายามในการ
สะกดคํา จึงไมสามารถใหความสนใจตอเน้ือหาเทาที่ควร (Starnovich. 1989: 203 - 205)   
 นอกจากการสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสแลว ชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษา อังกฤษจะนําวิธีการสอนการอานโดยใหพหุสัมผัสเขามาบูรณาการกับการสอนอานโดย
วิธีโฟนิกส ซ่ึงเหมาะกับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูโดยเฉพาะมักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรอง เน่ืองจากในชุดฝกนี้นักเรียนตองเรียนรูการอานโดยใชการเรียนรูทางสายตา (Visual) 
การรับรูทางการฟง (Auditory) การรับรูทางการเคลื่อนไหว (Kinesthestics) และการรับรู
ทางการสัมผัส (Tactile) ซ่ึงเปนชวงการสรางความจําสําหรับขอมูลของสิ่งเรา เทคนิคเหลานี้ยังเปน
การชวยใหนักเรียนสนใจรายละเอียดของตัวอักษรและคําและชวยใหนักเรียนสนใจรายละเอียด
ของตัวอักษรและคําและชวยใหสามารถระลึกคําจากความจําระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับสมิธ และ
แคริแกน ที่กลาววาเทคนิคการเคลื่อนไหวมือ มีความจําเปนตอการสอนการอาน และการชวย
เสริมสรางการอานโดยการใหดู ใหฟง และการสัมผัสตางชวยเพิ่มทักษะและความจําเพื่อบันทึก
ในความจําระยะยาว เพ่ือใชในการอาน โดยความ รูสึกเหลานี้จะสงนําสิ่งเราไปยังสมอง 
กลามเนื้อเล็กๆ ทุกสวนของผิวสัมผัสจะสงความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูไปยังสมอง และเปน
การประสานความสัมพันธระหวางรางกายและสมองดวยการมองเห็น ตัวอักษรที่นักเรียนอาน
ขณะใชน้ิวชี้หรือสัมผัสไปดวย และเปลงเสียงการอานออกมา (Smith; & Carrigan. 1959: 45 - 
49) และยังสอดคลองกับฮัลมที่กลาววา การใชเทคนิคการสอนโดยใชประสาท สัมผัสทั้งหาสราง
ความสนใจตอสิ่งเราเพื่อใหนักเรียนจดจํา และชวยในการเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเราเพื่อนําไปเก็บ
ไวในหนวยความจํา การใชน้ิววาดตัวอักษร ชวยใหขอมูลเพ่ิมขึ้นสําหรับการจดจําเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวในระหวางที่นักเรียนใชน้ิววาดตัวอักษร และระบบความจําการเคลื่อนไหวของ
รางกายทํางานควบคูไปกับการจํารูปรางของตัวอักษรที่ผานการรับรูทางสายตา (Hulme. 1981: 
89 - 92) 
 จากการศึกษาครั้งน้ี พบวาความเหมาะสมของชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษา อังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง มีคุณภาพ
เหมาะสมอยู   ในระดับดีมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเครื่องมือแตละชุดผานการตรวจสอบหาคา
เที่ยงตรงเชิงพินิจ จากผูเชี่ยวชาญและหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีทางสถิติและการดําเนินตาม
ขั้นตอนของชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ตั้งแตการวินิจฉัยนักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรอง การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษและการใชชุดเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้น พรอมทั้งมีการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือให
เหมาะสมกับการดําเนินตอไป เพ่ือเปนรูปแบบหนึ่งของการชวยเหลือนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองในภาษาอังกฤษ 
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 ในดานความสนใจและความตั้งใจของนักเรียนในชั้นเรียนนั้น ปรากฏวานักเรียนมีความ
สนใจในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น มีความสนุกสนานกับกิจกรรมซึ่งไดแก กิจกรรม
เสริมทักษะในการฟงแยกเสียงโดยในกิจกรรมประกอบดวยการใหนักเรียนไดใชน้ิวมือวาดรูป
ตัวอักษรในอากาศ วาดรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษที่บนหลังของครู ตบมือเพ่ือฟงแยกเสียง การ
เลนเกมบิงโก ลวนแตเปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานและเปนการเสริมแรงเพ่ือสรางความ
สนใจในการเรียนรูการอานตัวอักษรและการอานคํา นักเรียนมีความตั้งใจมาเขาเรียนคอนขาง
สมํ่าเสมอ และมีนักเรียนบางคนที่เขามาในชั้นเรียนกอนการเรียนเร่ิมขึ้นเพ่ือทําการซักซอมการ
อานออกเสียงและการอานเขาใจคําศัพทจึงเปนการแสดงใหเห็นวากิจกรรมการสอนในชั้นเรียนได
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความตองการที่จะทําการเรียนรูเพ่ิมขึ้นกอนที่เร่ิมมีการสอนจริงในชั้น
เรียน และเปนการสอนแบบเพื่อนชวยเพ่ือน และตางพยายามชวยแกไขการอานออกเสียง
ตัวอักษรและคํา กิจกรรมการสอนจึงเปนการเสริมความมั่นใจในการอานออกเสียงตัวอักษรและ
อานคําใหมากขึ้น  เมื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียน  นักเรียนรายงานวา
พวกเขามีความสนุกสนานในการเรียน มีความมั่นใจในการอานออกเสียงตัวอักษรและคําศัพท 
และมีความตองการใหมีการเรียนการสอนโดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัสในโอกาสตอไป 
 สําหรับความพึงพอใจของครูที่รวบรวมนั้น ครูที่รวมการวิจัยครั้งน้ีมีทั้งหมด 2 ทาน 
โดยมีประสบการณในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม ครูทั้ง 2 ทานตาง
รายงานวา   มีความพึงพอใจตอแผนการสอนและกิจกรรมการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูวิจัย
ไปสาธิตการสอนสัปดาหละ 2 วัน และรวมสังเกตการณการสอนอีก 2 วัน จึงทําใหครูมีความ
ม่ันใจในการออกเสียงและเขาใจแผนการสอนและกิจกรรมการสอน ครูยังรายงานวานอกจาก
นักเรียนสามารถอานออกเสียง ตัวอักษรและคําศัพทภาษาอังกฤษไดดีขึ้นแลว นักเรียนเหลานั้น
ยังอานภาษาไทยไดดีขึ้นดวย อาจเปนเพราะนักเรียนเร่ิมมีความตระหนักเกี่ยวกับหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจจะมีบางหนวยเสียง ที่เหมือนกับหนวยเสียงในภาษาไทย จึงทําใหมี     
การถายโอนการตระหนักหนวยเสียงในภาษาไทยมีมากขึ้น  จึงสงผลตอความสามารถใน     
การอานออกเสียงคําในภาษาไทย  ทําใหนักเรียนเร่ิมมีความรักในอานมากขึ้น นอกจากนั้นครูยัง
มีความพึงพอใจในกิจกรรมและบทเรียนในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองดวยครูมีทักษะและความรูเพ่ิมขึ้น
ในการสอนอานภาษาอังกฤษโดยวิธีโฟนิกส ซ่ึงเปนการสอนการอานออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ โดยใชหลักสัทศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยตรง ประกอบ
กับการสอนอานตัวอักษรภาษาอังกฤษและการสอนอานคําภาษาอังกฤษ เปนทักษะที่ตองอาศัย
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การฝกฝนเกิดความชํานาญในการสอนภาษาตางประเทศ จึงควรมีการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินการฝก อบรมครูผูสอนมีความมั่นใจในการสอนอานออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ
คําภาษาอังกฤษรวมถึงการฝกอบรมครูผูสอน สามารถคนหาและชวยเหลืออยางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารเวลาในการนําวิธีสอนบูรณาการเขากับการสอนภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียนปกติ และการดึงนักเรียนออกมาจากหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนเต็มที่ใน
การเรียนรูภาษอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 
 ขอเสนอแนะของการนําไปใช 
 ผูที่จะนําแบบวินิจฉัย แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษและชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรไดรับการอบรมกอนนําไปใชจริงกับนักเรียน 
รวมถึงการที่ครูตองไดรับการอบรมทางดานสัทศาสตรภาษาอังกฤษ และควรศึกษาและปฏิบัติตาม
คําสั่งในคูมืออยางเครงครัด และตองดําเนินการรูปแบบทุกขั้นตอนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การชวยเหลือนักเรียน 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยข้ันตอไป 
 1.  ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนคําภาษาอังกฤษที่มีโครงสราง 2 พยางคขึ้น
ไป เพ่ือเปนการเพิ่มสวนขยายตอของการอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีพยางคมากกวาหนึ่ง
พยางค 
 2.  ควรทําการศึกษาวิจัยการสอนใชชุดเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษเม่ือนําไปใชสอน
ในหองเรียนโดยบูรณาการเขากับเน้ือหาในวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปกติในชั้นประถมศึกษาป
ที่ 2-3 
 3.  ควรทําการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของชุดการเสริมสรางทักษะการสอนอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง เม่ือนําไปใชกับประชากรและกลุม
ตัวอยาง ที่ใหญขึ้น เพ่ือทําใหชุดการเสริมสรางทักษะการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
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