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 การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพื่อการศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอนอานแบบ    
DR-TA กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง มีระดับการสูญเสียการไดยิน
ตั้งแต 26- 89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา  และมีใบรับรองความพิการ  
สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได  มีระดับสติปญญาปกติ กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ดําเนินการสอน
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ใจความแบบ  DR-TA และแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ที่มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.83 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล และสถิติทดสอบ  
Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test 
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         The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  achievement  in Thai reading 
comprehension ability of students Grade II with hearing impairment through The DR-TA Instruction.  
The  sample  group  for  this  study  consisted  of  five  children with  hearing  impairment  
with  hearing  loss  between  26-89 dB  with words reading and lip  reading  and  normal  
intelligence in Grade II,  Ratwinit School, Bangkok.  For  the  experiment,  Teaching  Plan  of  
the  DR-TA  instruction  and  pretest,  posttest  in  Thai  reading  comprehension  ability  
were  used  in  this  study  and  0.83  reliability.  The  students  participated  in  50  minutes  
session for 15 sessions.  The  collected  data were  analyzed  by  using  Median,  Inter - 
quartile  Range and The Sign Test for Median : One Sample  and  The  Wilcoxon  Matched - 
Pairs  Signed - Ranks  Test.  
 
 The findings  of  the  research  were  as  follows : 
 1. The  Thai  reading  Comprehension  ability  of  students  Grade II  with   
hearing  impairment  through  The DR-TA  instruction  was  in  the  good  level. 
 2. The  Thai  reading  Comprehension  ability  of  students  Grade II  with  
hearing  impairment  after  through  The DR-TA  instruction  was  significantly  higher  than 
those  before  through  The DR-TA  instruction. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะภาษาเปนประสบการณ
และเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ถาขาดสื่อสําคัญน้ีแลวมนุษยอาจไมสามารถรวมกัน
เปนสังคมได เน่ืองจากมนุษยมิอาจที่จะอยูอยางโดดเดี่ยวตามลําพัง แตจะตองติดตอไปมาหาสูกัน
โดยมีภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญชวยใหเขาใจกัน การใชภาษาของมนุษยตองอาศัยกระบวนการ
ทางภาษา คือ การรับเขาและการสงออก ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน ดังน้ันการเรียนรู
ภาษาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย เพ่ือใหเกิดประโยชนในการติดตอและสื่อความหมายใหเขาใจ
กันไดอยางถูกตองเหมาะสม และใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูและสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได  (กรมวิชาการ.  2546: 4) 
 ภาษาไทยมีบทบาทที่สําคัญกับวิถีชีวิตของคนไทย เพราะใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหวางคนไทยทั้งชาติ เปนเคร่ืองมือในการถายทอดวัฒนธรรม ความรู ความคิด ซ่ึงคนไทย ทุกคน
จําเปนตองเรียนรูเพ่ือใหมีความเขาใจ และสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2542: 6) ซ่ึงจะเห็นไดวาในหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดวิชาภาษาไทยเปนรายวิชาทักษะพื้นฐานของการเรียนรูในการแสวงหา
ความรูใหม สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ จุดมุงหมายสําคัญในการสอนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา คือเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะทางภาษา ซ่ึงประกอบดวยทักษะการฟง การพูด การอาน  
และการเขียน ใหสามารถใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และพัฒนาความคิด นํามาซึ่งการพัฒนา
คุณภาพของคนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (อัจฉรา  ชีวพันธ. 2547: 17) 
 การอานถือวาเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งใชเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูในการเรียนรูวิชาการตางๆ เพื่อพัฒนาความคิด สติปญญา และ
เสริมสรางประสบการณ การอานที่มีประสิทธิภาพจะตองอานและจับใจความได สรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่อานได จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของการอาน พบวา ในปจจุบันมีเด็กจํานวน ไมนอยที่
สามารถอานหนังสือและสะกดคําที่ตนคุนเคยไดอยางคลองแคลว แตมีปญหาในการทําความเขาใจ
กับเนื้อหาหรือความหมายของสิ่งที่ตนอาน (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 176) ซึ่งสอดคลองกับ  
กิติยวดี บุญซ่ือ และอัญญมณี บุญซ่ือ (2549: 117) ที่กลาววา เด็กสวนใหญ อานออกเขียนได    
อานไดคลองแตจับใจความไมไดเลย ทําใหการอานไมมีความหมาย และไมมีประโยชน เพราะไมไดรู
เรื่องหรือไดสาระความรูจากเรื่องที่อาน และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา  
ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนก็คืออานแลวจับใจความไมได ไมสามารถสรุปประเด็นได          
ไมสามารถแยกความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ทําใหไมไดรับประโยชน จากการอานเทาที่ควร ทั้งยัง
เปนอุปสรรคตอการเรียนรู และการศึกษาวิชาตางๆ ดวย (กรมวิชาการ.  2546: 188)   
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 ดังน้ันทักษะที่ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและฝกฝนเปนอันดับแรกคือ การอาน โดยถือวา
การอานเปนศูนยกลาง หรือหัวใจที่จะชวยพัฒนาทักษะทางภาษา สงเสริมผูเรียนใหรูจักใชกระบวนการคิด 
อันเปนทางนําไปสูการพัฒนาการฟง การพูด การเขียน และใชภาษาไดดี (บันลือ พฤกษะวัน. 2543: 3) 
เพราะทักษะการอานเปนทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญยิ่งในการแสวงหาความรู ชวยปรับและขยาย
ประสบการณของตน ชวยทําใหคนพัฒนาตนเอง ทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และนํา
ความรูจากการอานมาพัฒนาชีวิตของตนใหดีขึ้น (อัจฉรา  ชีวพันธ.  2547: 140)   
 เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีขอจํากัดในการเรียนรูอันเนื่องมาจากสูญเสียการไดยิน  
จึงทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมักมีปญหาทางการอานมากกวาเด็กปกติ ในเมื่อเด็ก   
มีความบกพรองทางการไดยิน เราจึงควรกระตุนประสาทสัมผัสทางดานอ่ืนที่เหลืออยูมาชวยสนับสนุน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานการมองเห็น ซึ่งสอดคลองกับศรียา  
นิยมธรรม (2541: 113) ที่กลาววา กาวแรกที่คนเรียนรูภาษาก็โดยอาศัยโสตประสาท แตสําหรับเด็ก
หูหนวกแลว การเรียนรูโดยวิธีน้ีเปนเรื่องที่เปนไปไมได ดังน้ันจึงตองอาศัยประสาทสวนที่เหลือคือ
สายตาและการสัมผัส ภาษาพูดไมไดอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรง สายตามีประโยชนชวยในการเรียนรู
ภาษาไดจริง จะเห็นไดจากการอานหนังสือ สวนประสาทสัมผัสก็มีสวนชวย เชน การอานหนังสือ 
ของคนตาบอด ดังน้ันเม่ือคนตองสูญเสียการไดยิน ไมวาจะเปนการสูญเสียเพียงบางสวนหรือทั้งหมด 
ก็ควรไดรับการฝกฝนใหใชประสาทสวนที่เหลือใหเปนประโยชนในการเรียนรูภาษา ถึงแมวาสายตา
ไมอาจชวยในการเรียนรูภาษาไดดีเทากับโสตประสาท แตก็เปนประสาทที่ดีที่สุดสําหรับเด็กหูหนวก
จะพึงมี สําหรับชวยในการรับรูภาษา  
 จากการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมักมีปญหาในดานความเขาใจภาษา 
เพราะการที่เด็กเหลานี้สูญเสียการไดยิน ทําใหลําดับขั้นของการพัฒนาการทางภาษาแตกตางไป 
จากเด็กปกติ ทั้งน้ีเพราะเรื่องของการไดยินเปนหัวใจในการเรียนรูภาษา (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 56) 
เด็กหูหนวกจําเปนตองอาศัยการรับรูภาษาไทย ทางการอานแทนการฟง ความเขาใจในการอานจึงมี
ความสําคัญตอการเรียนรูภาษาของเด็กมาก เพราะการอานอยางเขาใจทําใหเกิดความสามารถใน
การเชื่อมโยงและขยายความรูความจํา ใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงถือวาเปนหัวใจ
ของการอาน (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 177)   
 การใชภาพเขามาเปนสวนหนึ่งในการชวยใหเกิดความเขาใจในการอานเน้ือเร่ืองจะชวย
กระตุนความคิด และประสบการณเดิม เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงกับความรูใหมได ดังที่ บันลือ พฤกษะวัน 
(2543: 50) ไดกลาวไววา ภาพจะชวยแปลความหมายและสรางความเขาใจ และยังชวยขยาย
ประสบการณของผูอานไดกวางขวางขึ้น เด็กเรียนรูการอาน โดยอาศัยตาสังเกตภาพที่สัมผัสกับคํา
ภาพที่แสดงอาการเคลื่อนไหวสัมพันธกับประโยค ซึ่งเด็กจะสามารถอานเรื่องราวโดยอาศัย
สถานการณของภาพเปนเครื่องบอกความเปนไปของเรื่อง และดวยวิธีการสอนอานแบบ DR-TA 
(Directed Reading-Thinking Activity) เปนวิธีหน่ึงที่มีจุดมุงหมายในการฝกการคาดเดาเนื้อเร่ือง
โดยใชภาพและหรือชื่อเร่ือง เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคในการอาน และฝกกระบวนการคิด  
ซ่ึงเปนวิธีที่พัฒนาขึ้นโดย สตาฟเฟอร (Russell G. Stauffer. 1969) และตอมาเทอรนีย และคณะ  
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(Tierney, Readence; & Disher. 1995) ไดปรับปรุงวิธีน้ีขึ้นใหม ซ่ึงวิธีสอนอานแบบนี้มีความยืดหยุน  
สามารถปรับใชไดกับการสอนอานและการสอนเขียนไดทุกระดับ ทั้งที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ใชสอนนักเรียนได ทุกระดับชั้นและทุกระดับความสามารถ นอกจากนี้วิธีดังกลาว
ยังเปดโอกาสใหครูสามารถเลือก จัดกิจกรรมหรือสอนเสริมหลังจากการอานเนื้อเร่ืองแลว ซ่ึงครูอาจ
เลือกอธิบายโครงสรางทางภาษา หรือความหมายของคําศัพทที่มีความจําเปนตอการทําความเขาใจ
ในการอานที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องหรือใหนักเรียนไดอภิปรายคําที่เปนปญหารวมกันหลังจากอาน
เน้ือเร่ืองไปแลว โดยในทุกกิจกรรมครูจะเปนผูใหคําแนะนําแกนักเรียน เพ่ือชวยในการเชื่อมโยงความรู
เดิมของนักเรียนกับขอมูลใหม ที่นักเรียนไดรับ ใหเกิดเปนความรูใหมขึ้นการปฏิบัติเชนนี้จะทําให
นักเรียนสามารถเรียนรู และทําความเขาใจกับเน้ือหาตางๆ อยางมีเปาหมายและประสบความสําเร็จได 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน จึงไดนําการสอนอานแบบ DR-TA มาใชในการสอน
อานจับใจความแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยการสอนประกอบดวย 2 ชวง ดังน้ี  
ชวงที่ 1 เปนกระบวนการอานและการคิด แบงเปน 4 ขั้นตอนคือ (1) การคาดเดา (2) การอานเนื้อเรื่อง 
(3) การแปลความหมาย (4) การตรวจสอบความเขาใจ และในชวงที่ 2 เปนกระบวนการฝกสรุป
สาระสําคัญ โดยการสรุปสาระสําคัญของเน้ือเรื่องและทําแบบฝกหัด เพ่ือเปนการเสริมทักษะการอาน
จับใจความของนักเรียนใหถูกตองและแมนยําขึ้น จากวิธีการดังกลาวจะชวยสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถอานจับใจความ  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการอานและเกิดกําลังใจ  
สามารถนําความรูจากการอานมาพัฒนาการเรียนรู  ใหดีขึ้นตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังจากการสอนอานแบบ  DR-TA   
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังจากการสอนอานแบบ  DR-TA   
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลของการศึกษาคนควาในครั้งน้ี จะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาไทย และผูที่
เกี่ยวของ ในการนําการสอนอานแบบ DR-TA ไปใชในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  ตอไป  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงที่มีสมรรถภาพ
ทางการไดยินเม่ือทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ 
ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26 - 89 เดซิเบล ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสต
สัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได มีระดับสติปญญา
ปกติ และไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงที่มี
สมรรถภาพทางการไดยินเมื่อทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1,000 และ  
2,000 เฮิรตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26 – 89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัดการไดยิน
จากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได      
มีระดับสติปญญาปกติ ไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนราชวินิตในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 5 คน  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling) 
 การสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) เปนวิธีการสอนอานที่
มุงฝกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการอาน โดยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงค
ในการอานดวยตนเอง ดวยการคาดเดาเนื้อหาจากการดูภาพที่สัมพันธกับเรื่อง ที่กําลังจะอาน    
จากนั้นจึงใหนักเรียนอานเนื้อเร่ือง เพ่ือตรวจสอบการคาดเดา และยืนยันหรือแกไขการคาดเดานั้น  
วิธีสอนแบบนี้จะใหนักเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการอานดวยตนเอง ดวยการใชความคิดกอน   
การอาน ขณะอาน และหลังการอาน เน้ือหาของบทเรียนในการทดลองครั้งนี้เปนประเภทนิทานและ
บทความเชิงความรู  โดยดําเนินการสอนตามขั้นตอนการสอนอาน ของ เทอรนีย และคณะ (Tierney, 
Readence; & Disher. 1995) ซ่ึงแบงขั้นการสอนออกเปน  2 ชวงหลัก  ดังน้ี 
 ชวงที่ 1 กระบวนการอานและคิด (Directing the reading-thinking process) ซ่ึงมีขั้นตอน  
4 ขั้นดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
  ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนดูรูปภาพ แลวใหนักเรียนคาดเดาเนื้อหา     
ของเรื่องที่กําลังจะอานนั้นเกี่ยวกับอะไร ครูพยายามกระตุนดวยคําถาม ใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคาดเดาเนื้อหาของเรื่อง 
  ขั้นที่ 2 การอาน 
       นักเรียนเริ่มอานเนื้อเรื่องในสวนแรก (อานออกเสียง) โดยครูอานนําและใหนักเรียน
อานตาม  เพ่ือใหนักเรียนไดดูขอความตามครูไปดวยและไดอานทุกตัวอักษร  หลังจากอานเสร็จแลว
ใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่ไมรูความหมาย และครูอธิบายความหมายของคําศัพท 
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      ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย 
       นักเรียนอานเนื้อเรื่องแบบคราวๆ อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบการคาดเดา และในระหวางที่
นักเรียนอานเน้ือเรื่องและแปลความหมายอยูน้ัน ใหครูคอยสังเกตการทํางานและใหความชวยเหลือ
เม่ือนักเรียนตองการ  หากนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับคําศัพท ครูแนะนําใหนักเรียนใชวิธีตอไปน้ี 

  ก. ดูรูปภาพอีกครั้ง  
ข. อานประโยคซ้ําอีกครั้ง  
ค. เปดพจนานุกรม 
ง. ถามเพื่อนหรือครู 

      ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ 
      นักเรียนปดเรื่องที่อาน (แตใหเปดภาพไว) ครูเร่ิมถามคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ในการอานของนักเรียน หากคําตอบของนักเรียนเปนคําหรือพยางค ใหครูชวยเสริมคําตอบนั้นให
เปนประโยค โดยครูชวยเขียนคําตอบบนกระดาน และใหนักเรียนอานออกเสียงประโยคที่นักเรียนตอบ  
  หากเนื้อเร่ืองมีความยาวหลายยอหนา ใหทําการแบงสอนทีละยอหนา โดยปฏิบัติตาม
ขั้นที่ 1-4 ซํ้าอีกครั้ง  จนกวาจะจบทั้งเรื่อง 
 ชวงที่ 2  การฝกสรุปสาระสําคัญ (Fundamental skill training) 
 เปนชวงของการรวบรวมขอมูลหลังจากการอานเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยครูและนักเรียน
ชวยกันสรุปเน้ือเร่ืองทั้งหมด ดวยการนําภาพมาประกอบการสรุป เพ่ือเปนการเสริมทักษะการอาน
จับใจความของนักเรียนใหถูกตอง และแมนยําขึ้น จากนั้นจึงใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความสามารถอานจับใจความ  
 
 นิยามคําศัพทเฉพาะ 
      ความสามารถอานจับใจความ หมายถึง ความเขาใจเนื้อเรื่องของขอความที่อานเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยสามารถบอกไดวาเนื้อเร่ืองที่อานกลาวถึงเรื่องใด และ
สาระหรือประเด็นที่สําคัญของเร่ืองที่อานคืออะไร  ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถอาน 
จับใจความจากนิทานและบทความ (เชิงความรู) ที่สรางขึ้นและผานการหาคุณภาพ เรียบรอยแลว 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย                                                                                                   

                               
                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตงึ หลังการสอนอานแบบ DR-TA อยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตงึ หลังการสอนอานแบบ DR-TA สูงขึ้น 

การสอนอานจับใจความแบบ  DR-TA 

ข้ันตอนการสอน เน้ือเรื่อง 

ชวงที่ 1 กระบวนการอานและคิด 
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
       ใหนักเรียนคาดเดาเรื่องจากภาพ 
ขั้นที่ 2 การอาน 
       ใหนักเรียนอานออกเสียง 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย   
โดยใชวิธีตอไปนี้    
     3.1 ดูรูปภาพอีกครั้ง 
     3.2 อานประโยคซ้ําอีกครั้ง 
     3.3 เปดพจนานุกรม 
     3.4 ถามเพื่อนหรือครู 
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ 
       ใหนักเรียนปดเรื่องที่อาน 
และตอบคําถามของครู 
        
 
ชวงที่ 2  ฝกสรุปสาระสําคัญ 

1. สรุปสาระสําคัญของเนื้อเรื่อง 
2. ทําแบบฝกหัด 

 
 
 
 
(Tierney, Readence; & Disher. 1995) 

1. นิทาน 
   1.1  กากับเหยือกน้ํา 
   1.2  ราชสีหกบัหนู 
   1.3  กบกับเสือ 
 
2. บทความ 
   2.1  หน ู
   2.2  น้ํามาจากไหน 
   2.3  คุณคาของกลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) 
 

ความสามารถ 
อานจับใจความ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอนอานแบบ DR-TA ไดศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
 
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
    1. ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
    2. ระดับการสูญเสียการไดยนิ     
     3. ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน 
     4. สาเหตุของการสูญเสียการไดยิน 
     5. พัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
     6. การจัดการศึกษาสําหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
     7. วิธีสอนภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
     8. หลักทั่วไปในการสอนภาษาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
การอานจับใจความ 
    1. ความหมายของการอาน 
     2. ประเภทของการอาน 
     3. องคประกอบของความพรอมในการอาน 
     4. ระดับความเขาใจในการอาน   
     5. พัฒนาการทางการอาน   
     6. ความหมายของการอานจับใจความ 
     7. ความสําคญัของการอานจับใจความ 
     8. จุดมุงหมายของการอานจับใจความ   
     9. ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน   
     10. การสอนอานในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-2   
     11. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
     12. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
การสอนอานแบบ  DR-TA 
     1. การสอนอานแบบ  DR-TA 
     2. ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับการสอนอานแบบ  DR-TA 
  2.1 ทฤษฎีโครงสรางความรู 



 8 

  2.2 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางขอความกับประสบการณเดิม 
  2.3 ทฤษฎีโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด 
  2.4 การคาดเดา 
     3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอานแบบ  DR-TA 
 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 1. ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซ่ึงสามารถ
สรุปไดดังน้ี (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 21; ศรียา นิยมธรรม. 2542: 195-199; ประจิตต อภินัยนุรักต;  
และมลิวัลย  ธรรมแสง. 2529: 6)   
 เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดยินมีหลายระดับ ตั้งแต
หูตึง คือ ไดยินเล็กนอยไปจนถึงไมไดยิน จะไมไดยินเลยถาไมใสเครื่องชวยฟง และขั้นหูหนวก คือ  
ใสเครื่องชวยฟงแลวก็ยังแทบใชประโยชนไมได การแบงระดับการไดยินนั้นใชเกณฑพิจารณาของ
สมาคมโสต ศอ นาสิก แพทยประเทศไทย ซ่ึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของระดับการไดยินตาม  
คามาตรฐานระหวางชาติ ISO 1964 โดยใชคาเฉลี่ยระดับการไดยินที่ความถี่ 500, 1,000 และ 
2,000 เฮิรตซ  ในหูขางดีกวา  ดังน้ี 
  1. ระดับหูตึงเล็กนอย     26 - 40  เดซิเบล 
  2. ระดับหูตึงปานกลาง   41 - 55  เดซิเบล 
  3. ระดับหูตึงคอนขางมาก   56 - 70  เดซิเบล 
  4. ระดับหูตึงมาก    71 - 90  เดซิเบล 
  5. ระดับหูหนวก    91  เดซิเบลขึน้ไป 
 นักการศึกษาในตางประเทศไดใหความหมายของผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน มัวส 
(Moores. 1978) แครอล และทอม (Carol Padden; & Tom Humphries. 1988) โดยกลาวไววา  คนหูตึง 
(a hard of hearing person) หมายถึงคนที่สูญเสียการไดยินระหวาง 35-89 เดซิเบล บุคคลดังกลาว
มีปญหาในการฟง มีความเขาใจภาษาอยูบาง สามารถใชการไดยินที่เหลืออยูในการสื่อสารไดสามารถ
ใชประโยชนจากเครื่องชวยฟงได และคนหูหนวก (a deaf person) หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยิน
มากกวา 90 เดซิเบล ในหูขางที่ดีกวา การสูญเสียดังกลาวทําให คนหูหนวกไมสามารถใชการไดยิน
ในการกระบวนการแสวงหาความรูความเขาใจในขอเท็จจริงตางๆ ไมวาเขาจะใชเครื่องชวยฟง
หรือไมก็ตาม ดังน้ันคนหูหนวกจึงมักใชภาษามือ (Sign Language) ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น   
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสีย
การไดยิน โดยใชคาเฉลี่ยระดับการไดยินที่ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ดีกวา 
หากสูญเสียการไดยินนอยก็จะที่มีความเขาใจภาษาอยูบางและสามารถใชประโยชนจากเครื่องชวย
ฟงได และสูญเสียการไดยินมากหรือหูหนวก จะใชภาษามือ (Sign Language) ในการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น       
 
 2.  ระดับการสูญเสียการไดยิน 
 การแบงระดับการสูญเสียการไดยิน ทําใหทราบถึงระดับความสามารถในการใชการไดยิน
ที่เหลืออยูในการเขาใจภาษาและการเรียนรู และเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับระดับของการสูญเสียการไดยิน โดยสามารถแบงระดับการสูญเสียการไดยิน โดยใชคาเฉลี่ย 
ระดับการไดยินที่ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ดีกวา (ศรียา นิยมธรรม; 
และประภัสสร นิยมธรรม. 2542: 75; และพวงแกว กิจธรรม. 2542: 228-229) ดังน้ี 

 

ระดับการไดยนิ 
คาเฉลี่ยของ 
การไดยิน 

ลักษณะ 

1.ระดับปกต ิ
2.ระดับหูตึงเล็กนอย 
3.ระดับหูตึงปานกลาง 
 
 
4.ระดับหูตึงมาก 
 
5.ระดับหูตึงรนุแรง 
6.ระดับหูหนวก 

25  เดซิเบล ลงมา 
26-40  เดซิเบล 
41-55  เดซิเบล 
 
 
56-70  เดซิเบล 
 
71-90  เดซิเบล 
    91  เดซิเบล ขึ้นไป 

เปนการไดยินของคนปกต ิ
ไมไดยินเสียงพูดเบาๆ และอาจพูดไมชัด 
ไมเขาใจสิ่งทีค่นอ่ืนพูด  ซ่ึงพูดคุยดวยเสยีงธรรมดา
ไมไดยิน  ผูพูดตองอยูในระยะใกล (3-5 ฟุต) 
พูดดังแลวยังไมไดยิน  ฟงเสียงพูดคุยไมคอยรูเร่ือง 
เสียงตะโกนยงัไมไดยิน 
อาจฟงเสียงดัง ๆ ไดบาง  แตมักรับรู 
ทางการสั่นสะเทือนมากกวา 

 
 วิกิพีเดีย (Wikipedia. 2009: Online) ไดแบงระดับการสูญเสียการไดยินไว 5 ระดับ ดังน้ี 
     สูญเสียการไดยินเล็กนอย 
  สําหรับวัยเด็ก   20-40  เดซิเบล 
  สําหรับวัยผูใหญ   25-40  เดซิเบล 
     สูญเสียการไดยินระดับปานกลาง 41-55  เดซิเบล 
     สูญเสียการไดยินระดับมาก  56-70  เดซิเบล 
     สูญเสียการไดยินระดับรนุแรง 71-90  เดซิเบล 
     สูญเสียการไดยินระดับรนุแรงมาก   91      เดซิเบล  ขึ้นไป 
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 3. ประเภทของความบกพรองทางการไดยิน 
 ศรียา นิยมธรรม (2542: 22-23) และริกเกอร (J.Ricker Polsdorfer. 2009. Online) ได
พิจารณาแบงประเภทของการสูญเสียการไดยิน โดยคํานึงถึงตําแหนงที่เกิดความผดิปกติของกลไก
การไดยิน  ดังน้ี 
  3.1 การนําเสียงเสีย  (Conductive hearing loss) 
  เปนการสูญเสียการไดยิน ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่สวนใดสวนหนึ่งของหูชั้นนอก
และหูชั้นกลาง ซ่ึงเปนสวนของการนําเสียง เชน แกวหูทะลุ หูนํ้าหนวก กระดูกหูสามชิ้นเคลื่อนไหว
ไมได  เปนตน 
  3.2 ประสาทหูเสีย  (Sensorineural hearing loss) 
  เกิดจากความผิดปกติที่หูชัน้ในหรือประสาทหู เชน ประสาทหูเสียจากการแพยา หรือ
เสียงระเบิด เสียงอึกทึก เปนตน 
      3.3 ผสม  (Mixed hearing loss) 
  การสูญเสียการไดยินประเภทนี้เกิดจากการที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางมีความผิดปกติ
รวมกับหูชั้นในหรือประสาทหู เชน การเปนโรคหูนํ้าหนวกเรื้อรัง  เปนตน 
  3.4 การแปลเสียงเสีย  (Central hearing loss) 
                เกิดจากสมองที่ทําหนาที่รับและแปลความหมายของเสียงเสียซ่ึงเกิดจากเนื้องอกใน
สมอง สมองอักเสบ เสนเลือดในสมองแตก ทําใหศูนยรับฟงเสียงใชการไมได 
  3.5 จิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological hearing loss) 
  ความผิดปกติจากจิตใจหรืออารมณ ทําใหไมมีการตอบสนองตอเสียง แสดงอาการเหมอืน
คนหูหนวก หูตึง ทั้งที่กลไกการไดยินปกติ ตองใหแพทยหรือนักจิตวิทยารักษา 
  ดังที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความบกพรองทางการไดยินมีดวยกันหลายประเภท  
ขึ้นอยูกับตําแหนงของการสูญเสียการไดยนิ และความผิดปกติทางดานอารมณก็มีผลตอการตอบสนองตอ
การไดยิน  จึงสงผลใหมีปญหาทางการพูดดวยเชนกัน 

 
 4.  สาเหตุของการสูญเสียการไดยิน 
 ความบกพรองทางการไดยินสามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ ดังน้ี (วารี  ถิระจิตร. 2542: 
45-47; และ รจนา ทรรทรานนท; และคนอื่นๆ. 2528: 56) 
  4.1 หูหนวกโดยกําเนิด (Congenital Deafness) หมายถึง ทารกที่จะเกิดมานั้นมี 
ความพิการของอวัยวะรับเสียงตั้งแตอยูในครรภมารดา เม่ือคลอดออกมาแลวปรากฏอาการหูหนวก
แตแรกเกิดซึ่งอาจแบงเปน 2 ประเภทคือ 
         4.1.1  หูหนวกตามกรรมพันธุ (Hereditary Deafness) เปนอาการหูหนวกของทารก 
ที่มีความพิการสืบพันธุจากบิดาหรือมารดาหรือบรรพบุรุษ เชน พอแมหูหนวก ลูกอาจหูหนวก
หรือหลานหูหนวก 
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        4.1.2  หูหนวกขณะตั้งครรภ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ ไดแก 
         4.1.2.1  หูหนวกขณะเปนทารก เชน ขณะมารดาตั้งครรภบังเอิญหกลม     
ถูกกระทบกระแทกอยางแรง ทารกที่กําลังเจริญเติบโตอยูในครรภอาจถูกบีบ ถูกกด ถูกกระแทกหรือ
เลือดไปหลอเลี้ยงไมสะดวก ทําใหอวัยวะการไดยินพิการได เม่ือทารกคลอดออกมาก็มีอาการหูหนวก 
แตกําเนิดออกมาดวย 
        4.1.2.2  หูหนวกจากการคลอด คือศีรษะถูกบีบขณะคลอด เน่ืองจากกระดูก     
เชิงกรานเล็กหรือคีมจับศีรษะทารกไมถูกที่  เปนตน 
        4.1.2.3  หูหนวกจากการเติบโตของอวัยวะหูผิดปกติ ทารกที่เกิดมาอาจไมมี
ใบหู ไมมีรูหูขางเดียวหรือสองขาง เม่ือมีความพิการเกิดขึ้นกับอวัยวะหูสวนหนึ่งสวนใด ทําใหหูหนวก
ไดเหมือนกัน 
        4.1.2.4 หูหนวกจากพิษยาตอมารดาขณะตั้งครรภ ระหวางที่มารดาตั้งครรภ
อาจเจ็บปวย และจําเปนตองใชยาบางอยางรักษา ยานั้นอาจเปนพิษตออวัยวะหูของทารกในครรภได  
เชน ยาควินิน ยาแอสไพริน ยาสเตร็ปโตมัยซิน และยาเพนนิซิลิน เปนตน หญิงตั้งครรภควรระมัดระวัง
ในการใชยาใหมากที่สุด เพราะยาสามารถซึมผานรกไปยังทารกในครรภไดโดยงาย อันตรายที่
รายแรงมากในหญิงมีครรภ การรับประทานยาที่มีผลทําใหทารกในครรภพิการโดยเฉพาะระยะ      
3 เดือนแรกของการตั้งครรภ  และใกลคลอด 
        4.1.2.5  หูหนวกจากโรคติดตอขณะตั้งครรภ เชน โรคหัดเยอรมัน ทารกที่
ไดรับเชื้อไวรัสชนิดนี้จากมารดาขณะที่อยูในครรภใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ อาจมีผลทําให
เกิดความผิดปกติของรางกายและศีรษะของทารกเล็กกวาปกติ สมองไมเจริญเติบโตหรือหูหนวก 
        4.1.2.6  ความผิดปกติของหมูเลือดของมารดาและเด็ก เกิดมาจากมีอาการ
ตัวเหลือง อาการตัวเหลืองมักเกิดในระยะ 2 ถึง 3 ชั่วโมงกอนคลอด เน่ืองจากมีการแตกทําลายของ
เม็ดเลือดแดง ทําใหมีสารสีเหลืองในกระแสเลือดของเด็ก เม่ือสารสีเหลืองน้ีไปเกาะที่ผิวหนังทําใหมี
อาการตัวเหลือง แตถาสารสีเหลืองไปเกาะที่เซลประสาทหู  ทําใหเด็กมีประสาทหูพิการได 
        4.1.2.7  สาเหตุเน่ืองจากมดลูก เชน มดลูกเล็กเกินไป ตําแหนงของมดลูก
คว่ําไปขางหนา หรือขางหลังมากเกินไป มีความผิดปกติของการเกาะตัวของรก เชน รกเกาะต่ํา
ขวางทาง รกหลุดลอกตัวกอนกําหนด สาเหตุดังกลาวทําใหมารดาตกเลือดขณะตั้งครรภ  ทําใหเลือด
ไปเลี้ยงสมองไมพอ  สมองขาดออกซิเจนทําใหเด็กเกิดมามีประสาทหูพิการได 
       4.2  หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกที่เกิดมามีอวัยวะและ
ประสาทหูปกติแตตอมาภายหลังปรากฏวาหูหนวกขึ้น เราเรียกหูหนวกหลังคลอด โอกาสที่จะทําให
หูหนวกจึงมีหลายอยาง  ซ่ึงสามารถแบงไดดังน้ี 
   4.2.1  หูหนวกจากโรคระบบประสาท เชน การปวยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ 
   4.2.2  หูหนวกจากโรคติดตอ เชน ภายหลังจากการปวยดวยโรคหัด ไขหวัดใหญ  
คางทูม  หัดเยอรมัน  อาจมีอาการหูหนวกได 
   4.2.3  หูหนวกรวมกับโรคตอมไรทอ เชน โรคตอมพิทูอิทอรี ที่มีอาการหูหนวกรวมดวย 
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   4.2.4 หูหนวกจากโรค หู-คอ-จมูก อวัยวะของหู คอ จมูก ติดตอถึงกัน และใกลเคียง
กันมากเมื่ออวัยวะดังกลาวเกิดโรคมักกระทบกระเทือนถึงกัน 
   4.2.5 หูหนวกจากพิษยาและสารเคมี เม่ือผูปวยไดรับยาเปนพิษตออวัยวะ         
หูสวนในและประสาทหู  เชน  ควินิน  ยาสเตร็ปโตมัยซิน  และยาคานามัยซิน  เปนตน 
   4.2.6  หูหนวกจากอันตรายตออวัยวะหู และประสาทหู เชน การตกบันได ตกจาก 
ที่สูง นอกจากศีรษะไดรับความกระทบกระเทือนแลว กระดูกขมับแตกราวหรือการถูกตบ ที่หูอยาง
รุนแรง  ทําใหหูหนวกได 
 นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืนที่เปนสาเหตุของการสูญเสียการไดยินคือความดังของเสียงตางๆ 
เชน เสียงระเบิด เสียงปน เสียงเครื่องบิน เสียงเครื่องจักรในโรงงาน เปนตน เสียงเหลานี้  หากไดรับ
อยางตอเน่ืองเปนเวลานาน ก็จะทําใหหูเกิดความพิการได   
 ดังน้ันสรุปไดวา สาเหตุของความบกพรองทางการไดยินอาจเกิดจากหลายสาเหตุแบงเปน  
หูหนวกกอนคลอด โดยเกิดความผิดปกติในชวงที่ทารกอยูในครรภซ่ึงอาจเกิดไดจากกรรมพันธุและ
ไมใชกรรมพันธุ  และหูหนวกหลังคลอด โดยเกิดความผิดปกติขึ้นขณะคลอด และหลังจากที่ทารก
คลอดออกมาแลวซ่ึงอาจเกิดจากการไดรับสารพิษหรือผลกระทบของเสียงที่ดังเกินไปจากสิ่งแวดลอม
รอบตัวเรา  

 
 5.  พัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2542) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยเปรียบเทียบกับเด็กปกติไวดังน้ี 
 ชวงอายุ 2 ปแรก 
 1.  เด็กปกติ จะมีการเลนเสียงและในการเลนเสียงนี้จะดําเนินไปเรื่อยๆ ถาพอแมชวยกระตุน  
สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะเริ่มเลนเสียงเชนกันแตจะลดนอยลง และจะหยุดเม่ืออายุ
ประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยูกับระดับการสูญเสียการไดยินและการกระตุนของพอแมโดยเฉพาะเด็ก  
ที่สูญเสียการไดยิน 
 2.  เม่ือเด็กปกติอายุไดประมาณ 6 เดือนขึ้นไปจะมีการเลนเสียงและสามารถทําเสียงตางๆ 
ไดเกือบหมด สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีการเลนเสียงอยูบาง แตแทบไมมี         
การเลียนเสียงเลย เด็กจะใชวิธีการรองไหเพ่ือเรียกความสนใจจากผูใหญแทน              
 3.  เด็กปกติสามารถพูดคําแรกไดเม่ืออายุประมาณ 1 ป สวนเด็กที่มีความบกพรองทาง       
การไดยินในระดับหูตึงจะลาชากวาและในเด็กหูหนวกยังไมสามารถพูดคําที่มีความหมายได 
 4.  เด็กปกติสามารถรูจักคําตางๆ ไดประมาณ 50-250 คํา การใชไวยากรณยังผิดๆ ถูกๆ 
ยังตองใชทาทางประกอบคําพูด สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมักใชทาทางในการติดตอสื่อสาร
กับผูอ่ืน ในการพูดอาจแสดงรูปปากในการพูดไดแตไมมีเสียง 
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 ชวงอายุ 2-4 ป 
 1.  เด็กปกติสามารถใชประโยคบอกเลา ประโยคคําถามไดถูกตองและใชภาษาพูดใน   
การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นได สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงอาจพูดไดบาง
เล็กนอยถามีเครื่องชวยฟงและไดรับการฝกฝน และใชการอานริมฝปากและสีหนาทาทางประกอบ
ความเขาใจ 
 2. เด็กปกติรูจักคําศัพทประมาณ 2,000 คํา เม่ืออายุราว 4 ป จะเรียนรูหนาที่ของคํา รูจัก
ใชคําในตําแหนงตางๆ เชน คํานาม คําคุณศัพท สามารถนําคําที่รูจักมาผูกเปนประโยคได สวนเด็ก
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงจะรูจักคําศัพทประมาณ 100-500 คํา ในเด็กหูหนวกหาก
หูหนวกกอนถึงวัยน้ีจะรูจักคําศัพทประมาณ 5-25 คํา 
 3.  เด็กปกติมักจะสนุกเพลิดเพลินไปกับคําพอง บทกลอน จังหวะของคําในบทกลอน  
ชอบฟงนิทาน แตในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมีโอกาสเชนนี้นอกจากกลุมเด็กหูตึงเล็กนอยที่
ไดรับการฝกฝนแลวก็ยังไมสามารถเพลิดเพลินกับถอยคําเทาเด็กปกติ อาจสนใจลีลา จังหวะของ
ทํานองการพูดการอานมากกวา 
 ชวงอายุ 4-6 ป     
 1.  เด็กปกติเม่ืออายุประมาณ 5 ป มักมีพัฒนาการทางภาษาไดเกือบสมบูรณ ยกเวนการใช
ประโยคที่ซับซอน มีปญหาเกี่ยวกับหลักการใชไวยากรณอยูบาง สวนเด็กที่มีความบกพรองทาง        
การไดยินยังไมสามารถพูดเปนประโยคที่ถูกตองได 
 2.  ดานการเปลงเสียง เด็กปกติสามารถออกเสียงไดชัดเจนเกือบครบทุกเสียง สวนเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงหากไดรับการฝกฝนอาจเปลงเสียงไดบาง  ในเด็กที่หูหนวก
มาแตกําเนิดจะมีการเปลงเสียงที่เพ้ียนไป และหากไมไดรับการฝกฝนจะพูดไมเปนคําเลย 
 3.  เด็กปกติรูจักคําศัพทประมาณ 3,000-6,000 คํา และสามารถนําคํามาใชในประโยค
แบบตางๆ ไดอยางถูกตอง สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะรูคําศัพทประมาณ 2,000 คํา  
เปนอยางมาก 
 ชวงอายุ 6-8 ป 
 1.  เด็กปกติอายุประมาณ 7 ปจะสามารถเขาใจและมีความคิดในสิ่งที่เปนนามธรรม รูจัก
สนุกกับการเลนคํา สวนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในเรื่องที่เกี่ยวกับนามธรรม เปนเรื่อง
ยากมาก จะรูจักความหมายของคําก็เพียงที่ไดรับการบอกการสอนเทานั้น 
 2.  รอยละของการใชคําเมื่ออายุประมาณ 8 ป ปรากฏดังน้ี 
   เด็กปกต ิ  
    คํานาม    28% 
        คํากริยา    23% 
        คํานําหนานามและคําคุณศพัท 14% 
    คําสรรพนาม   11% 
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    คําบุพบท    7% 
    คําคุณศัพท    4% 
    คําวิเศษณและคําเชื่อมประโยค  1% 
    เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
          คํานาม    48% 
          คํากริยา             12% 
          คํานําหนานาม    2% 
          คําสรรพนาม    1% 
 ศรียา  นิยมธรรม (2542: 68-69) ยังไดกลาวอีกวา เน่ืองจากความบกพรอง ทางการไดยิน
ทําใหเปนผลใหเกิดความบกพรองทางภาษาของเด็กดวย จึงสงผลถึงการประมวลขอมูลและกอใหเกิด
การขาดประสบการณและสงผลถึงพัฒนาการและการพัฒนาความคิดรวบยอดดวย และผดุง อารยะวิญู 
(2542: 76-77) กลาวอีกวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจมีปญหาในการปรับตัว ซ่ึงสาเหตุ
สวนใหญมาจากการสื่อสารกับผูอ่ืน หากเด็กสามารถสื่อสารไดดี ปญหาทางอารมณอาจลดลง ทําให
สามารถปรับตัวได ดานจิตใจ มักชอบระแวงสงสัย อารมณราย โกรธงาย ฉุนเฉียว บางทีไมมีเหตุผล  
ปรับตัวเขากับคนอื่นคอนขางยากบางรายขี้อาย เขากับเพ่ือนไมได อยูไมสุขซนมากกวาเด็กปกติ   
 จากที่ไดกลาวมาแลวสรุปไดวา  ความบกพรองทางการไดยินสงผลใหเด็กมีพัฒนาการทาง
ภาษาลาชากวาเด็กปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการทําความเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมจึง 
ทําใหเด็กมีปญหาในการเรียนรูและการสื่อสารกับคนอื่น และดวยความบกพรองทางการสื่อสารนี้เอง
ก็ยังสงผลใหเด็กมีปญหาในการปรับตัวเขากับสังคมอีกดวย  
 
 6.  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 สํานักงานการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550: 19-22) ไดกลาวถึง การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไวดังน้ี 
 1.  เด็กหูตึง ตองจัดใหเด็กหูตึงไดใชเครื่องชวยฟงที่เหมาะสม ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา
ทักษะการสื่อสารไดอยางเหมาะสมเต็มศักยภาพของแตละคน เน่ืองจากเด็กหูตึงจําเปนตองดูริมฝปาก
และการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใชในการพูด ดูผูพูด และดูสิ่งอ่ืนๆ รอบตัว เพ่ือเสริมการฟงใหสามารถ
รับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรใหเด็กหูตึงไดเห็นปากผูพูดอยางชัดเจน โดยจัดที่น่ังของ
ผูเรียนใหเหมาะสมและมีแสงสวางเพียงพอ 
 2.  เด็กหูหนวก ควรสื่อสารโดยการใชภาษามือ การสะกดนิ้วมือ การอานริมฝปาก การดูผูพูด 
และส่ิงอ่ืนๆ รอบตัว ดังน้ัน ครูผูสอนดานภาษาพูดจึงตองจัดใหมีลามภาษามือในการเรียนการสอน
ทุกครั้ง นอกจากนั้นจะตองจัดใหมีผูชวยจดคําสอนหรือบรรยาย เพ่ือใหเด็กนําไปใชศึกษาทบทวนได  
ซึ่งอาจเปนเพื่อน ผูปกครอง อาสาสมัคร หรือผูที่สถานศึกษาจัดใหตามความเหมาะสม ควรจัดให
เด็กหูหนวกไดเรียนภาษามือไทยเปนภาษาที่หน่ึง และเรียนรูภาษาไทยเปนภาษาที่สอง เพ่ือใหเด็ก
สามารถสื่อสารทั้งสองภาษาไดคลองแคลวเทาเทียมกัน 
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 รูปแบบของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะตองคํานึงถึง
องคประกอบหลายประการทั้งตัวเด็กเอง บิดามารดา ผูปกครองและโรงเรียนหรือสถานใหบริการ
การศึกษาแกคนเหลานี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับตัวเด็กเอง ไดแก ระดับของความพิการ และอายุ
ของเด็กเม่ือเริ่มสูญเสียการไดยิน ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการพิจารณารวมกับระดับและประเภท
ของความพิการของหู ตลอดจนความสามารถในการใชภาษาพูดของเด็กที่หูพิการนั้น เชน เด็กที่
สูญเสียการไดยินแตกําเนิดก็ยอมไมสามารถใชภาษาพูดหรือพูดไมถูกตอง ชัดเจน เพราะไมเคยได
ยินเสียงและไมมีทักษะในการพูดมากอน เพราะฉะนั้นในการสอน จึงจําเปนตองใชวิธีฝกพัฒนาการ
ทางการใชภาษา อันประกอบดวยการฟง การฝกพูดออกเสียงเปนสําคัญ          
 รูปแบบของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินดังน้ี   
(มลิวัลย  ธรรมแสง.  2521: 1-4; อรนุช  ลิมตศิริ. 2547: 77-79) 
 1.  เด็กหูหนวกมี 2 รูปแบบ 
  1.1  การเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะเด็กหูหนวก สําหรับสอนเด็กที่สูญเสีย     
การไดยินมากๆ สวนใหญเปนโรงเรียนประจํา นอกจากนี้ ผดุง อารยะวิญู (2542: 13-14) ยังกลาวอีกวา   
การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กหูหนวกยืดหยุนได เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถ
ของเด็ก วิชาที่สอนคือ วิชาสามัญซ่ึงจําเปนแกการดํารงชีวิตในอนาคตของเด็ก และวิชาชีพ เพ่ือเปน
การปูพื้นฐานทางดานวิชาชีพใหแกเด็ก ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพได และใหมีความรู
ความสามารถพอที่จะเรียนตอในทางวิชาชีพในระดับสูงขึ้นได สําหรับครูผูสอน ควรเปนผูที่ไดเรียน
มาทางดานนี้โดยเฉพาะ และในการจัดชั้นเรียนควรคํานึงถึงความสามารถเปนหลัก โดยเฉพาะ
ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ ทางการเรียนวิชาสามัญ  
พฤติกรรมทางสังคม  ตลอดจนวุฒิภาวะของเด็กดวย  
  1.2  ชั้นพิเศษสําหรับเด็กหูหนวกในโรงเรียนปกติ โดยมีครูประจําชั้นพิเศษที่เปนผูสําเร็จ
การศึกษาทางดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยเฉพาะเปนผูสอน ระยะเวลาการเรียน
สําหรับเด็กหูหนวกควรอยูในชั้นพิเศษเต็มเวลาในโรงเรียนปกติไมเกิน 3 ป หลังจากนั้นแลวควรมี
การเรียนรวมบางเวลา หรือเต็มเวลาในชั้นเรียนปกติรวมกับเด็กปกติตอไป  
 2.  เด็กหูตึงมี 3 แบบ 
      2.1  การเรียนในโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะเด็กหูตึง 
      2.2  ชั้นพิเศษสําหรับเด็กหูตึงในโรงเรียนปกต ิ  
   2.2.1 ชั้นพิเศษแบบเต็มเวลา โดยมีครูประจําชั้นพิเศษที่เปนผูสําเร็จการศึกษา
ทางดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยเฉพาะเปนผูสอน ระยะเวลาการเรียนไม
ควรเกิน 4 ป หลังจากนั้นแลวควรมีการเรียนรวมบางเวลา หรือเต็มเวลาในชั้นเรียนปกติรวมกับ     
เด็กปกติตอไป  
   2.2.2 ชั้นพิเศษแบบเรียนรวมบางเวลา โดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเปนครูประจํา
ชั้นสอนวิชาสามัญ การฝกฟง และการฝกพูด สวนในวิชาอ่ืน เชน ศิลปะ พลศึกษา เด็กสามารถไป
เรียนรวมกับเด็กปกติได   
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      2.3 ชั้นปกติที่มีเด็กหูตึงเรียนรวมในโรงเรียนปกติเปนชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินกับเด็กปกติเรียนรวมกันในทุกรายวิชา 
 กาญจนา ตันตินันท (2514: 5) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กหูหนวก
หรือผูที่มีความบกพรองทางการไดยินไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม สามารถมีเพ่ือนไดทั้งคนหูหนวกและคนปกต ิ
 2.  ฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหแกคนหูหนวก 
 3.  ใหคนหูหนวกสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางปกติสุข 
 4.  เพ่ือใหคนหูหนวกเขาใจสื่อมวลชนตางๆ เชน  หนังสือพิมพ  โทรทัศน  เปนตน 
 5.  สามารถติดตอกับคนทั่วไปไดโดยการใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะพบวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง 
การไดยินตองคํานึงถึงระดับความผิดปกติและระดับความสามารถทางภาษาเปนสําคัญ เพ่ือการดํารงชีวิต
อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
 7.  วิธีสอนภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 การจัดประเภทวิธีการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไดหลายวิธีดวยกัน  
ซ่ึงในแตละวิธีที่เลือกมาใชตองใหเหมาะสมกับการสูญเสียการไดยิน ดังนี้ (อรนุช  ลิมตศิริ. 2547: 
81-84;  ผดุง  อารยะวิญู.  2542: 34-37)  
 1. วิธีสอนพูด (Oral Method) ใชไดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมากนัก  
เหมาะสําหรับเด็กหูตึงนอยถึงหูตึงปานกลาง ผูสอนควรพูดกับเด็กใหมากที่สุด ใหเด็กไดใชการดูหรือ
การสังเกตริมฝปากของผูพูดเปนสําคัญ และใหเด็กเห็นความสําคัญของการพูด 
 2.  วิธีสอนแบบใชภาษามือ (Sign Language) เหมาะสําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยินมาก
หรือหูหนวก เด็กเหลานี้ไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนดวยการพูด จึงใชภาษามือแทนโดยใชการแสดง
ทาทาง การวางตําแหนงของมือ สวนมากจะใชมือทั้งสองขาง เพ่ือแสดงความหมายตางๆ  
 3.  การสะกดตัวอักษรดวยนิ้วมือ (Finger Spelling) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของ
คนหูหนวก  การแสดงทามือในแตละทาจะมีความหมายเทากับตัวอักษร 1 ตัว (ในภาษาไทย) ตั้งแต 
ก ถึง ฮ การสะกดคําสวนมากจะใชมือขางเดียว และมักสะกดคําที่ไมมีในภาษามือเทานั้น เชน ชื่อคน  
หรือสถานที่  เปนตน 
 4. การอานริมฝปาก (Lip Reading) คือการที่ผูฟงพยายามเดาคําพูดโดยการสังเกตจาก
ลักษณะการเคลื่อนไหวของริมฝปากของผูพูด เพ่ือใหเขาใจความหมายตรงกันในเรื่อง ที่ผูพูดกลาวถึง  
ในบางครั้งอาจตองสังเกตลักษณะสีหนาทาทาง ตลอดจนการเคลื่อนไหวของมือ เทา และลําตัวของ 
ผูพูดดวย การสังเกตการเคลื่อนไหวของผูพูดประกอบการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก
เรียกวา การอานคําพูด  (Speech Reading) 
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      5.  ทาแนะคําพูด (Cued Speech) เปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวก โดยผูพูดจะ
แสดงทามือในลักษณะตางๆ ประกอบคําพูดเพื่อใหผูฟงไดเขาใจความหมายของการพูดไดดีขึ้น    
ทาแนะคําพูดที่ใชถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ แตละทามีความหมายเฉพาะผูพูดจะวางมือในระดับ
ต่ํากวาคางเล็กนอย  ไมวางมือในตําแหนงอ่ืน และใชมือเพียงขางเดียว 
 6.  การสื่อสารรวม (Total Communication) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวก โดย
ใชวิธีการสื่อสารหลายๆ วิธีรวมกันกับการพูด หรือใชวิธีพูดรวมกับภาษามือ การแสดงความรูสึก
ออกทางสีหนา  เพื่อใหผูฟงเดาการแสดงออกและความตองการที่จะสื่อสารของผูพูด ทําใหเขาใจ
ความหมายไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงวิธีน้ีนับวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 7.  การเขียน (Writing) เปนการสื่อสารที่ใชตัวอักษรเขียนถายทอดความรู ความคิด
เชนเดียวกับคนปกติ วิธีน้ีใชไดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินทุกระดับ แตเด็กจะมีปญหาใน
ดานการเขียนคือมักจะสะกดคําผิด เขียนประโยคสลับที่กัน 
 
 8.  หลักทั่วไปในการสอนภาษาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 เบญจมาศ พระธานี (2540: 26-27) ไดกลาวถึงหลักทั่วไปในการสอนภาษาเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินไวดังน้ี  
 1.  ตองใสเครื่องชวยฟงตลอดเวลาที่ตื่น เพราะเสียงเกิดขึน้ในสิ่งแวดลอมตลอดเวลา 
 2.  ไมพูดดังเกินไป 
 3.  พูดและสอนกิจกรรมนั้นๆ ซํ้าๆ หลายครั้ง เพ่ือใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
สิ่งน้ันดวยตนเอง  โดยเนนการพูดอธิบายขณะเด็กทํา (parallel talk) และพูดอธิบายการกระทําของ
ตัวเราเองตลอดเวลา 
 4.  เนนการใชการฝกฟงตั้งแตการฟงขั้นพ้ืนฐานในระยะแรกของการเรียนรูภาษาและ
ตลอดเวลาที่มีการสงเสริมการพัฒนาภาษาเพราะเด็กตองเรียนรูทางการไดยิน (auditory channel)  
เชนเดียวกันกับเด็กปกติ 
 5.  ฝกใหเด็กเรียนรูภาษาดวยวิธธีรรมชาต ิ
 6.  การฝกในระยะแรก ควรตั้งวัตถุประสงคไวอยางเดียว อยาสอนหลายอยาง (concept) 
ในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากเด็กยังมีความจํากัดในเรื่องการเรียนรูภาษา จะทําใหเด็กสับสน   
 7.  ในระยะแรกของการพัฒนาการสอนภาษาควรบอกเด็กมากกวาการถามคําถามใชพูดเดี่ยวๆ 
วลี  และประโยคสั้นๆ งายๆ พูดกับเด็กตามความสามารถทางภาษาของเด็ก 
 8.  การใชรูปภาพประกอบคําสงเสริมการเรียนรู เปนวิธีหนึ่งที่สามารถใชในเด็กที่มี   
ความบกพรองทางการไดยินไดอยางมีประสิทธิภาพ เด็กจะเรียนรูทั้งการพูดและการอาน จาก
รูปภาพสิ่งของจริง และรูปภาพประกอบคําไดงายและรวดเร็วทั้งยังสงผลดีตอการพัฒนาการอานอีกดวย  
ดังนั้นในการสอนภาษาในเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงจําเปนตองเขียนชื่อสิ่งของวลี  
หรือประโยคที่เด็กและผูสอนพูดเปนตัวหนังสือเสมอ 
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 สุรินทร ยอดคําแปง (2542: 109-110) กลาวอีกวาในการใหการชวยเหลือเด็กที่มี      
ความบกพรองทางการไดยินที่เรียนอยูในชั้นเรียนปกติ ควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. จัดใหเด็กนั่งในบริเวณที่จะรับฟงการสอนของครูไดชัดเจน โดยปกติจะหางจากครูไมเกิน  
6 ฟุต  หรือครูควรอนุญาตใหเด็กนําเกาอ้ีไปน่ังที่ใดกไ็ดที่จะชวยใหเด็กเรียนรูไดดีที่สุด 
 2.  พยายามลดการรบกวนทางดานเสียง และดานการเห็นใหเหลือนอยที่สุด เสียงรบกวน
ที่มาจากภายนอกหองควรลดลงหรือไมมีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะครูสอนเสียงจากสิ่งแวดลอม
ก็เปนปญหาสาํหรับเด็กเหลานี้ดวย ครูตองพยายามหาทางลดเสียงจากภายนอกลง 
 3.  พยายามพูดใหเปนปกติ และเปนธรรมชาติ ไมจําเปนตองพูดใหชาลงเพราะจะทําให
เด็กเกิดความสับสน เน่ืองจากไมใชการพูดที่แทจริง  แตผิดแผกไปจากคนปกติที่ใชพูดกัน 
 4.  ตองแนใจวาเด็กมองเห็นหนาและกริยาทาทางของครู ซ่ึงจะชวยใหเด็กอานริมฝปาก 
และคําพูดของครูได 
 5.  พยายามหาทางใหเด็กไดพูดบอยๆ เน่ืองจากเด็กพยายามไมเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพูดมากนัก อาจใหอานขอความสั้นๆ หรือตอบคําถามที่ใชคําตอบสั้นๆ ไมมากพยางคนัก 
 6.  พยายามเรียกเด็กใหตอบคําถามหรือพูด เพ่ือทดสอบความเขาใจของเด็กเปนรายบุคคล 
 7.  ใชสื่ออุปกรณในการสอนใหมาก ในการสรุปบทเรียนนั้น ครูตองเขียนบนกระดาน สรุป
บทเรียนใหเด็กอาน  และบันทึกไว 
 จากการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนอยูในชั้นเรียนปกติดังที่กลาว
มาก็เพ่ือใหเด็กเหลานี้สามารถเรียนรู และประสบความสําเร็จในการเรียนตอไปได ดังนั้นครูผูสอน 
จึงควรตระหนักและใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดหองเรียนให
เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินดวย 
 

การอานจับใจความ 
 1.  ความหมายของการอาน 
 การอานเปนทักษะที่จําเปนในการเรียนรู เพราะนักเรียนสามารถนําทักษะการอานมาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 6) ไดกลาวถึง
ความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรที่
เขียนหรือพิมพใหมีความหมายออกมาเปนสัญลักษณ การเขาใจความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่
อาน สัญลักษณในภาษาไทยคือ คํา ขอความ และทําความเขาใจเรื่องที่อานใหเกิดความคิดรวบยอด    
ซ่ึงสอดคลองกับ ประเทิน มหาขันธ (2538: 2) ที่กลาววา ในการทําความเขาใจในเรื่องที่อานใหเกิด
ความคิดรวบยอดนั้นขึ้นอยูกับความหมายที่ผูอานจะตองทําความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเดิม 
เพ่ือถายโยงความคิด  ความรู จากผูเขียนถึงผูอาน   
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นักการศึกษาในตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของการอานไวโดยสรุป (โกลด  
Gould. 1990: 6-7; รูบิน Rubin. 1993: 6-7; ฮาฟเนอร  Hafner. 1982: 40; และ สแตรง Strang.  
1967: 8) กลาวคือ การอาน เปนกระบวนการของการสื่อความหมายอยางสรางสรรค และเปน
กระบวนการที่ซับซอน ตองอาศัยการทํางานทางสมองที่จะทําใหเขาใจ สามารถวิเคราะหหาเหตุผล  
ขอเท็จจริง และเรียบเรียงลําดับขั้นเนื้อหาของเรื่องได ซึ่งรวมถึงความสามารถในการอธิบาย
ความหมายของคํา บทอาน และการถอดความหมายจากสัญลักษณ โดยผูอานตองอาศัยกระบวนการคิด  
การระลึกคําตางๆ และประสบการณเดิมเขามาผสมผสาน  ระหวางความคิดกับสิ่งที่ผูอานมองเห็น  
แลวสื่อความหมายออกมาได   
 ดังน้ันการอาน หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ  
ที่ตองอาศัยการทํางานทางสมองที่จะทําความเขาใจความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ  
สามารถวิเคราะห หาขอเท็จจริง และเรียบเรียงลําดับขั้นเนื้อหาของเรื่องได  โดยในกระบวนการอานนี้
ตองอาศัยประสบการณเดิมเขามาผสมผสานระหวางความคิดและสิ่งที่ผูอานมองเห็น แลวสื่อความหมาย
ออกมาได 
 
 2.  ประเภทของการอาน 
 สามารถแบงประเภทของการอานออกไดเปน 2 ประเภทดังน้ีคือ (วรรณี โสมประยูร.  2544: 
127; และฟองจันทร  สุขยิ่ง. 2550: 14-20) 
 1.  การอานในใจ (Silent Reading) หมายถึง การถายทอดตัวอักษรออกมาเปนความคิด
โดยตรง เวลาอานจะใชเฉพาะสายตากวาดไปบนตัวอักษร สายตารับภาพแลวสงสัญญาณผาน
ประสาทตา ไปยังประสาทสมองใหรับรูเพ่ือจดจําและตีความตางๆ ออกมาซึ่งเปนสิ่งจําเปนมาก        
ในชีวิตประจําวันที่จะทําใหวัตถุประสงคทั้งหมดนี้บรรลุ เชน การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอาน
เพ่ือตอบคําถาม การอานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ แมแตการอานเพื่อความเพลิดเพลิน นักเรียนและ
นักศึกษาควรไดรับการฝกฝนใหอานเปน ไมเพียงแตอานได หรืออานออกเทานั้น แตจะมีความสามารถ
ดังตอไปนี้คือ สรุปความ แปลความ ขยายความ วิเคราะหคํา และวิเคราะหความหรือเน้ือเรื่อง และ
วิจารณเน้ือเรื่องได 
 2.  การอานออกเสียง (Oral Reading) หมายถึงการเปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยคํา และ
เครื่องหมายตางๆ ที่เขียนไวออกมาไดถูกตอง ชัดถอยชัดคํา และเปนที่เขาใจแกผูฟง การอานออกเสียง
จึงเปนกระบวนการที่สัมพันธกันระหวางสายตา สมอง และการเปลงเสียง โดยเริ่มตนที่สายตา  
จะตองจองมองตัวอักษรและเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนไว สมองตองประมวลใหเปนถอยคํา จากนั้น
เปลงเสียงออกมา ดังน้ันการอานออกเสียงจึงเปนทักษะที่ควรฝกฝนและใหความสนใจเปนพ้ืนฐาน
ของการอานในใจอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ และสามารถนําหลักการอานออกเสียงคําไปใชให
เกิดประโยชนในการฟงและการพูด นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความหมายของคําที่
นักเรียนรูจากการฟงและพูด เขากับรูปคําที่นักเรียนพบในสื่ออ่ืนๆ อีกดวย ในการอานออกเสียงแบง
ออกเปน 2 ประเภท  ไดแก 
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  2.1  อานออกเสียงรอยแกว เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนรูเรื่องและเขาใจ 
  2.2  อานออกเสียงบทรอยกรองประเภทตางๆ เพ่ือความไพเราะใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน
และซาบซึ้ง ชวยใหเด็กมีทักษะมากขึ้น อานไดคลองแคลว ถูกตอง รูจักความไพเราะของบทรอยกรอง
ตางๆ   
 บันลือ พฤกษะวัน (2543: 99-100) กลาววาในการสอนอานนั้น การอานออกเสียง มีประโยชน
และความจําเปนอยางยิ่ง โดยจะกลาวไดดังน้ี คือ 
 1.  การอานออกเสียงเปนพ้ืนฐานในการฝกทักษะเบื้องตนของการอานใจใน 
 2.  ครูใชการอานออกเสียงในการตรวจสอบการอาน รูจุดบกพรอง และหาทางชวยเหลือ
ตลอดจนสอนซอมเสริมในการอานออกเสียงใหถูกตองตามวรรคตอน ชัดถอยชัดคํา และเปนการสราง
ความเขาใจในการอานในใจตอๆ ไปอีกดวย 
 3.  การอานออกเสียงใชสื่อความหมายและเรือ่งราวไปสูผูฟงไดดี 
 4.  การอานบทรอยกรองหรือบทประพันธเพ่ือความไพเราะ ตองอานออกเสียงใหถูกตอง
ตามทํานองและลงจังหวะสัมผัส 
 5.  การอานออกเสียงชวยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความสามารถในการอาน การฟง  
ฝกการฟงไดดี เพ่ือนรวมชั้นมีโอกาสฝกอานในใจตามไปดวย ทั้งยังชวยใหมีการฝกอานกวางขวาง
กวาการอานในใจ 
 6.  การอานออกเสียงใชอานนําและอานตาม ชวยเด็กขี้อายใหกลาแสดงออกเปนการฝก
อานเบื้องตนที่ดี 
 7.  การแสดงละคร จําเปนตองฝกอานออกเสียง การแสดงบทบาทและทาทางของตัวละคร 
 8.  การอานออกเสียงยอมชวยพัฒนาการพูดและการผูกประโยคของผูเรียนไดดี เพราะ    
ผูไดรับการศึกษาสูงขึ้นยอมชวยพัฒนาภาษาพูดและใชภาษาไดใกลเคียงกับภาษาเขียนมาก 
 9.  ลักษณะดีเดนของภาษาไทยนั้น มีพยัญชนะและสระออกเสียงคงที่ เราจําเปนตองใช
ประโยชนของรากภาษาไทย ใชฝกอานสะกดตัวและผสมคําทั้งอานและเขียนโดยใชเสียงพาไปไดดี  
ยิ่งไปกวานั้นยังใชการสะกดตัว (ไล) อานคํายากที่ไมเคยอานมากอนไดอีกดวย นับไดวาการสอน
สะกดตัวผสมคําอานเปนเครื่องมือสําคัญในการอานไดดียิ่งทางหนึ่งเชนกัน 
 การอานออกเสียงใชประโยชนไดดีเฉพาะการฝกอานบางสวน การสะกดตัวผสมคํา จําเปน
ในการฝกไลสะกดคําอานและเขียน เพ่ือเปนทางนําไปสูการอานในใจ อันเปนจุดหมายปลายทางแหง
การสอนอาน  และยังเปนการพัฒนาไปสูการอานเปนและการอานเร็วอีกดวย  
 โคดี้ (Coady. 1979: 65) ไดกลาววา การอานนั้น สามารถทําไดหลายรูปแบบ แลวแต
จุดประสงคในการอานแตละระดับชั้น โดยทั่วไปแลวทักษะในการอานแบงออกได 4 แบบคือ 
 1.  การอานแบบผานๆ (Skimming) คือการอานแบบพิจารณาโดยเร็วๆ โดยปกติการอาน
แบบน้ีผูอานจะตองมีจุดมุงหมายหรือคําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะเจาะจงสําหรับเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ในใจแลว การอานในลักษณะนี้ตองรูจักใชชื่อเร่ืองและหัวขอใหญใหเปนประโยชน การอานแบบนี้
เม่ือลองทําดูแรกๆ จะรูสึกวายาก เน่ืองจากการอานเปนทักษะซึ่งตองการฝกฝน ในระยะเริ่มตนครู
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ควรจะเปนผูชวยชี้แนะวา ควรตั้งคําถามอะไรไวในใจกอนการเริ่มอาน  และควรใชอะไรเปนหลักที่จะ
ชวยในการอานแบบนี้ดําเนินตอไปได หลังจากการฝกฝนแลวนักเรียนจะเริ่มรูจักการใชการคาดคะเน  
(Predication) การเลือกจับใจความ และหลังจากนั้นจะพบวาตนเองสามารถอานไดเร็วขึ้น 
 2.  การอานแบบกวาดสายตา (Scanning) การอานแบบนี้ตางจากการอานแบบแรกตรงที่วา 
จุดประสงคของการอานตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจงมากกวาแบบแรก เชน วันที่ ตัวเลข หรือ  
สถานที่ เปนตน การอานแบบนี้ครูควรจะสอนใหนักเรียนใชตัวเลข  ตัวอักษรที่เปนตัวใหญ หรือวลีสั้นๆ 
ที่มีความสําคัญอยูดวย ใหประโยชนนอกเหนือจากเทคนิคในขอแรกในการหัดอานแบบผานๆ  
(Skimming) และอานแบบกวาดสายตา (Scanning) นี้ ครูจําเปนตองเลือกบทเรียนที่สมจริง และ
นักเรียนสามารถใชประโยชนของการอานทั้งสองแบบไดอยางชัดเจน เชน  ขาวในหนังสือพิมพหนา
ขาวกีฬา รายการอาหาร หรือหนาโฆษณา เปนตน 
 3.  การอานเอารายละเอียด (Thorough reading) การอานแบบนี้คือการอาน เม่ือผูอานตองการ
ที่จะเขาใจความหมายทั้งหมดของผูเขียน ทั้งจุดใหญและรายละเอียดปลีกยอย การอานแบบนี้เปน
ทักษะการอานที่ครูผูสอนสวนมากใชในการสอนอานในชั้นเรียน ซ่ึงจุดออนของการสอนโดยวิธีน้ีคือ  
การใหความสําคัญกับการอานแบบคําตอคํา เปนการเนนการอาน เอารายละเอียดปลีกยอยจนเกินไป  
จนเรามองขามความจริงไปวา ในการถายทอดความคิดของผูเขียนออกมาเปนขอความนั้น ผูเขียน
เองก็ไมไดใหความสําคัญแกขอความที่เขาเขียนในระดับเดียวกัน และการอานเอารายละเอียดนั้น  
ไมจําเปนเสมอไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูอานและลักษณะของงานเขียนนั้นๆ ประเภทของ
งานเขียนที่ตองการอานเอารายละเอียด มักไดแก รายงานการวิจัย และตําราเรียน เปนตน 
 4.  การอานเชิงวิจารณ (Critical reading) การอานแบบนี้เปนทักษะการอานระดับสูงสุด  
คือ ผูอานสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่ตนไดอานไปแลวได เชน ใชเหตุผลตอรองกับสิ่งที่
ปรากฏในขอเขียนนั้นวาผูอานเห็นดวยหรือไม การที่จะฝกฝนนักเรียนใหมีโอกาส ไดใชเหตุผล
ประกอบการอาน ก็คือการเปดโอกาสใหมีการอภิปรายหลังจากการอานขอเขียนนั้นไดชั้นหนึ่งแลว 
 ดังที่ไดกลาวมาสามารถแบงการอานออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ การอานในใจ และ 
การอานออกเสียง การอานในใจนั้นเปนการอานที่ไมตองออกเสียงเปนเพียงการใชสายตา และสมอง
ในการทําความเขาใจในเนื้อเร่ืองเพ่ือจับความสําคัญของเร่ืองที่อานและการอานออกเสียงเปน        
การอาน ที่ตองเปลงเสียงตามตัวอักษร การกวาดสายตาและการทํางานของสมองประกอบกันการอาน 
ทั้งสองลักษณะนี้ยังสามารถทําไดหลายรูปแบบ ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการอาน ไดแก การอาน
แบบคราวๆ การอานแบบเจาะจงขอมูล เชน วันที่ ตัวเลข การอานเชิงวิจารณและการอานเอารายละเอียด   
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 3.  องคประกอบของความพรอมในการอาน 
 บันลือ พฤกษะวัน (2538: 27) ไดจัดองคประกอบของความพรอมในการอานไว 5 ดาน 
ดังน้ี   
 1.  ความพรอมทางรางกาย ไดแก ขนาด สวนสูง นํ้าหนัก ซ่ึงแสดงใหเห็นความเจริญเติบโต
ทางรางกาย นอกจากนั้นยังรวมถึงการใชสายตา หู ความคลองแคลวในการใชกลามเนื้อ ความสัมพันธ
ระหวางมือและตา 
 2.  ความพรอมทางสมอง ไดแก ความสามารถในการจํา การตีความ และแปลความ การอธิบาย
งานที่ตนเองทํา  และเรื่องราวของตนและผูอ่ืนไดดี 
 3.  ความพรอมทางอารมณและสังคม ไดแก การมีอารมณรวม สนุกสนาน เลนรวมกับเพ่ือน  
รูจักชวยเหลือเพ่ือน และแบงปนของใชใหเพ่ือน 
 4.  ความพรอมทางจิตวิทยา ไดแก การมีสมาธิในการฟงนิทานหรือเรื่องราวมีความมั่นใจ
ในตนเอง กลาแสดงออก 
 5.  ความพรอมทางพื้นฐานประสบการณ ไดแก การใชภาษาพูด การตอบคําถาม ความรู
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมใกลตัว   
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความพรอมในการอานประกอบไปดวยความพรอมทางรางกาย 
ความพรอมทางสมอง ความพรอมทางอารมณและสังคม ความพรอมทางจิตวิทยาและความพรอม
ทางพื้นฐานประสบการณในทุกๆ ความพรอมที่กลาวมามีความสําคัญในการอานทั้งสิ้น หากขาด
ความพรอมดานใดดานหนึ่ง หรือมีความบกพรองดานใดดานหนึ่ง ก็จะทําใหการอานไมมีประสิทธิภาพ 
 
 4.  ระดับความเขาใจในการอาน 
 ระดับความเขาใจในการอาน  เปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะในการอานของแตละ
บุคคลนั้นแตกตางกัน ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการอานและความสามารถในการอาน 
 กรมวิชาการ (2546) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน ตามจุดประสงคการเรียนรู ใน
เน้ือหาของหลักสูตรภาษาไทย ดังน้ี 
 1. เขาใจคําศัพทและความหมายได 
 2. อานจับใจความได  และเขาใจไดถูกตอง 
 3. จับใจความจากเรื่องที่อานได 
 4. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได 
 5. วิจารณเรื่องที่อานได 
 6. เกิดอารมณคลอยตามจากเรื่องที่อานได 
 7. อานแลวบันทกึสรุปเปนความรูได 
 8. ถายทอดสาระสําคัญและความรูสึกนึกคิดในสิ่งที่อานได 
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 สมิท (เสาวลักษณ รัตตนวิชช. 2531: 85; อางอิงจาก Smith. 1963: 262) ไดกลาวถึง  
การจัดระดับความเขาใจการอานไวดังน้ี 
 1.  ระดับความเขาใจความหมายตัวอักษร (Literal Comprehension) ซ่ึงเปนระดับความเขาใจ
ขั้นตน  ซ่ึงผูอานสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียน เขียนไวไดโดยตรง 
 2.  ระดับความเขาใจในขั้นตีความ (Interpretation) หมายถึง การที่ผูอานสามารถเขาใจ
ความหมายของขอความที่อานไดละเอียดและลึกซึ้งกวาในระดับแรก 
 3.  ระดับความเขาใจในระดับวิจารณ หรือการอานเชิงวิเคราะห (Critical reading) ความเขาใจ
ในระดับน้ี หมายถึง การที่ผูอานเขาใจความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชความคิด
ของตนเองวิเคราะห ตัดสินและประเมินสิ่งที่อานได  ซ่ึงในระดับน้ีผูอานจะตองมีความเขาใจในระดับ
ตนและในระดับขั้นตีความมากอนแลวเปนอยางดี 
 ดอลลแมน และคนอื่นๆ (Dallman; others. 1974: 166) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน
เปน 3 ระดับ  ดังน้ี 
 1.  ระดับความเขาใจขอเท็จจริง (Factual Level) หมายถึง ความเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานตาม
ตัวหนังสือที่เขียนไว 
 2.  ระดับความเขาใจในขั้นตีความ (Interpretation Level) คือความเขาใจโดยอาศัย
การสรุปความ  ตีความ และแปลความหมายจากเรื่องที่อานได 
 3.  ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา (Evaluation Level) คือความสามารถในการประเมิน
คาสิ่งที่ผานมาโดยอาศัยความรู  และประสบการณของผูอานพิจารณาตัดสิน 
 ไพพรรณ  อินทนิล (2546: 15-16) กลาวอีกวา ความเขาใจในการอานของแตละบุคคลจะ
สูงหรือต่ําขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ ประการ ดังน้ี 
 1. ชนิดของความเขาใจในการอาน บุคคลจะเขาใจการอานสิ่งที่เขาอานแตกตางกันออกไป
ตามประสบการณเดิมของตน และความคิดอันเปนวัตถุประสงคของการอานที่เกิดขึ้น ในขณะนั้น   
 2.  พิสัยของความเขาใจในการอาน เด็กจะอานไดดีขึ้น และถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับพิสัย
ของหมูคําที่เด็กอานเขาใจได และขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญา ชนิดของประสบการณเดิม  
และความยากงายของขอความที่เด็กอานดวย 
 3.  ความถูกตองของความเขาใจในการอาน ชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวที่อานมากนอยตางกัน  
ความถูกตองในการเขาใจของเด็กยอมแตกตางกันมากนอยตามประสบการณ ความยากงายของ
ขอความนั้นๆ  
 4.  ระดับความเขาใจในการอาน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการดวยกันเปนตนวา  
สติปญญา ความสามารถในการอาน ความเขาใจคําศัพทที่อาน และวิธีการพิเศษเฉพาะตัว ของผูอาน
แตละคน รวมทั้งประสบการณเดิมของแตละคน 
 5.  ความเร็วของความเขาใจในการอาน ตองอาศัยความเขาใจในคําศัพท ความสามารถ 
ในการนึกภาพสิ่งที่อาน ความยากงายของขอความและสิ่งอ่ืนๆ  
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 จากที่กลาวมาขางตนอาจกลาวไดวา ระดับของความเขาใจในการอานเปนหัวใจสําคัญ  
ของการอาน ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการอานและความสามารถในการอานของแตละบุคคล       
ถาผูอานไมเขาใจในสิ่งที่อานก็ถือวาเปนการอานที่ไมสมบูรณ 
 
 5.  พัฒนาการทางการอาน 
 แชล (Chall. 1983: 178) ไดแบงพัฒนาการทางการอานออกเปน 6 ขั้น ดังน้ี 
 ขั้นที่ 0 ขั้นเตรียมอาน  อายุ 0-6 ขวบ 
  ขั้นน้ีเปนพัฒนาการของเด็กกอนการสอนใหเด็กอานอยางเปนทางการ เปนการเตรียม
ความพรอมของเด็กเพื่อการอานในอนาคต ในขั้นนี้ควรเนนการฟง พอแมอาจอานใหเด็กฟง เรื่องที่
อานควรเปนนิทานหรือเร่ืองราวที่สนุกสนาน คําอานควรเปนคําที่อยูใกลตัวเด็ก คําที่เด็กอาจพบบอยๆ  
เชน ปายโฆษณา ปายชื่อรานอาหาร หรือปายประกาศอื่นๆ ที่ไมยากนัก การเตรียมพรอมของเด็ก  
จึงเปนการเตรียมเด็กใหคุนเคยกับตัวอักษร  และคํามากกวาการสอนอานอยางจริงจัง 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเริม่อาน  อายุระดับ  ป.1 – ป.2 
      เปนการหัดอานเบื้องตน  เด็กพยายามหาความสัมพันธระหวางเสียงสระ พยัญชนะกับ
รูปของตัวอักษร เด็กอาจอานเปนคําได อานเปนประโยคได แตการอานของเด็กยังชาอยู การสอน
สวนมากจะสอนเปนคํา  เปนวลี  เปนประโยคมากกวาการสอนแบบแจกลูก 
 ขั้นที่ 2 ขั้นอานคลอง  อยูระดับ  ป.2 – ป.3 
      ในขั้นนี้เด็กมีประสบการณในการอานมากขึ้น  มีความคลองแคลวในการอานเพิ่มขึ้น
กวาเดิม  บางคนอานดวยความเร็วประมาณ 140 -160 ของคําตอนาที 
 ขั้นที่ 3 ขั้นอานเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ อายุระดับ ป.4 – ม.2 
      เด็กมีทักษะในการอานมากพอที่จะอานเพ่ือใหรูสิ่งใหมๆ ดังนั้นการอานจึงเปนการศึกษา
หาความรู การอานในระดับน้ีจึงเปนการอานในใจ เด็กสามารถอานเรื่องยาวได ในขั้นน้ีเด็กที่มีปญหา
ในการเรียนรู อาจไมสามารถเขาใจเรื่องที่อาน เพราะไมสามารถเก็บขอมูลตางๆ จากเรื่องที่อานได  
เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการอยูในขั้นที่ 3 หรือขั้นที่ 2 เทานั้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นแนวความคิดหลากหลาย  ในระดับ  ม.3 – ม.6 
      เด็กสามารถอานเพ่ือเขาใจแนวคิดและปรัชญาตางๆ สามารถอานและเปรียบเทียบ
แนวคิดเดียวกันที่มาจากหลายแหลงได สามารถประเมินคุณภาพของเรื่องที่อานได 
 ขั้นที่ 5 ขั้นสรางความรูและแสวงหาความรูใหม 
  เปนขั้นสุดทาย ผูอานอยูในระดับมหาวิทยาลัยและอยูในวัยผูใหญ ผูอานสามารถอาน
ตําราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได อานตํารายากๆ ได ผูอานสามารถนําขอมูลที่อานมาจัดระบบใหม
ใหสอดคลองกับความตองการของตนและใหเปนแนวคิดของตนได 
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 การใหเด็กไดคุนเคยกับเสียงสัมผัส การเชื่อมโยงคํากับสิ่งตางๆ มีผลตอพัฒนาการทางสมอง
ของเด็กมาก กิติยวดี และอัญญมณี บุญซ่ือ (2549: 119-120) กลาววาการฝกใหเด็กคุนเคยกับเสียง
จะทําใหสมองสวนหนา (Frontal Lobe) ไดทํางานพรอมๆ กับสมองซีกซาย (Parietal Lobe) ซ่ึงทํา
หนาที่ควบคุมดานภาษา การคิดวิเคราะห การสะทอนความคิด ซ่ึงยิ่งใชก็จะยิ่งทําใหเซลลประสาท
แตกแขนงมากยิ่งขึ้น และสมองบริเวณขมับ (Temporal Lobe) อันเปนสวนที่ควบคุมดานความจํา
และอารมณสุนทรียอันเกิดจากการไดอาน สิ่งที่พึงใจ การคิดเชิงนามธรรมที่ไดจากประเด็นของเรื่อง  
ความจําระยะสั้นเกี่ยวกับชื่อ และเรื่องที่อาน สวนกระบวนการในการมองเห็นอันประกอบดวย    
การกวาดสายตา การดูภาพและตัวอักษร รวมถึงการฟงเสียงของตัวอักษรแตละตัวที่มากระทบห ู จะ
เขาไปสูสมองเด็ก ทําใหเขาสามารถเชื่อมโยง และเปรียบเทียบระหวาง คน สัตว กับชื่อตางๆ ที่เขา
พบในชีวิตประจําวันได   
 ดังนั้นการที่รูและเขาใจถึงพัฒนาการอานในแตละขั้น คือ ขั้นเตรียมอานจะอยูในชวงแรกเกิด
จนถึงอนุบาล 3 ขั้นเริ่มอานชวง ป.1-2 ขั้นอานคลองชวง ป.2-3  ขั้นอานเพ่ือเรียนรูสิ่งใหมชวง ป.4-
ม.2  ขั้นแนวการคิดหลากหลายชวง ม.3-ม.6  และขั้นสรางความรูและแสวงหาความรูใหมอยูในชวง
ระดับมหาวิทยาลัย  และจะเห็นไดวาในระดับชั้นเด็กเล็กที่เร่ิมอานมีความสําคัญควรไดรับการฝกฝน  
เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาการอานใหสูงขึ้นได  
 
 6. ความหมายของการอานจับใจความ 
 การอานจับใจความเปนการอานเพื่อทําความเขาใจในเนื้อเรื่อง และเขาใจจุดมุงหมาย  
และสาระสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง และผูเขียนตองการแสดงความคิดเห็นอะไรตอผูอาน  
ตลอดจนวินิจฉัยคุณคาที่ตนอานไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการคิด และประสบการณ
เดิมที่ผูอานมีอยู เพ่ือใชในการคาดเดาความหมายจากเนื้อเรื่องที่อาน (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 
177; ทิศนา  แขมมณี. 2544: 101; และ บุปผา  ลวนเล็ก. 2540)   
 พารโด (Pardo. 2004: Online) และแอนเดอรสัน (Anderson. 1984: Online) กลาวโดย
สรุปวา การอานจับใจความเปนกระบวนการที่ผูอานจะตองสรางความคิดรวบยอดจากบทอานนั้นๆ 
โดยใชความรูเดิมเพ่ือใหเกิดเปนความรูใหมขึ้น เพ่ือใชในการตีความจากบทอาน   
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การอานจับใจความนั้น เปนกระบวนการในการทําความเขาใจ  
ในเนื้อเรื่อง และสาระสําคัญของเรื่องที่อานใหไดถูกตอง โดยในการทําความเขาใจนี้ตองอาศัย
กระบวนการคิดผนวกเขากับความรูเดิมเพ่ือใหเกิดเปนความรูใหมขึ้น เราจึงจะสามารถหาสาระสําคัญ
ของเรื่อง หรือจุดมุงหมายของผูเขียนที่ตองการแสดงใหผูอานเห็นไดถูกตอง 
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 7.  ความสําคัญของการอานจับใจความ 
 บุปผา ลวนเล็ก (2540: 20) กลาววา การอานมีความสําคัญอยางยิ่ง การอานนั้น เปนเคร่ืองมือ
ที่ใชในการแสวงหาความรู ทั้งในชีวิตประจําวันและในการเรียน การอานเปนปจจัยสําคัญของการ
ดํารงชีวิต  ทั้งดานเรื่องสวนตัวและในหนาที่การงาน จะเห็นไดวาในแตละวันเราใชเวลาเพื่อการอาน
อยูตลอดเวลา ในการเรียนระดับอุดมศึกษารอยละ 80 ของกิจกรรมการเรียน การสอนเกี่ยวของกับ
การอานทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ชุติมา สัจจานนท (2527: 10) ที่กลาววา บุคคลยิ่งอานมากเทาไหร  
ก็จะยิ่งประสบความสําเร็จในการศึกษาหรือการงานมากขึ้นเทานั้น ทักษะการอานนี้จะติดตัวนักเรียน
และชวยนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองตลอดเวลา ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิตประจําวัน สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล 
(2541: 13) กลาวเสริมอีกวา การอานเปนกุญแจสําคัญในการแสวงหาความรู โดยเฉพาะความรูใน
ระดับสูง และสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ชวยใหเกิดความรู มีประสบการณ      
กาวทันโลก ทันเหตุการณและความเจริญ  ทางวิทยาการตางๆ   
 หากกลาวโดยสรุปแลว อาจกลาวไดวา การอานจับใจความนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะ
ในการใชชีวิตประจําวันและการศึกษาเลาเรียน ลวนตองมีการอานเขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น การอาน
นับเปนกุญแจสําคัญในการแสวงหาความรู เสริมประสบการณ ทันตอเหตุการณ ดังนั้นเราจึงควร
ฝกฝนและใหความสําคัญกับการอาน เพ่ือใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ตอไป 
 
 8.  จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 6-7) กลาวถึงจุดมุงหมายในการอาน
ไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนอานและจับใจความสําคัญได  เพ่ือใหกิจกรรมการอานมีความหมาย 
 2.  เพ่ือใหผูอานสามารถบอกรายละเอยีดของเรื่องที่อานวามีสาระอะไรบาง โดยเลาใหทราบ
ใหรายงานไดอยางชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได  จึงจะแสดงวาผูอานมีความเขาใจเรื่องที่อาน 
 3.  อานเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา 
 4.  การฝกการใชสายตา การอานเพื่อความเขาใจนิยมฝกทักษะในการอานและตอบคําถาม
ไดถูกตองแมนยํา 
 5.  อานเพื่อใหสรุปหรือยอไดวาเรื่องที่อานนั้นเกี่ยวกับอะไร แมจะไมละเอียด แตสามารถ
บอกไดบางแมจะไมครบบริบูรณก็ตาม 
 6.  อานแลวสามารถคาดการณ ทํานายวาเรื่องที่อานนั้นจะลงเอยในรูปแบบใด 
 7.  อานเพื่อหาความจริงและแสดงขอคิดเห็นประกอบได 
 นอกจากนี้วรรณี โสมประยูร (2544: 128) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานจับใจความ
ไววา 
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 1.  สามารถอานไดเร็วและจับใจความไดดี 
 2.  สามารถเพิ่มพูนความชํานาญในการอาน และมีสมาธใินการอาน 
 3.  สามารถนําสิ่งที่ไดจากการอานไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน 
 4.  สามารถนําเอาการอานไปใชในการปรับปรุงการดําเนินชีวติอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  สามารถบอกประโยชนของการอานและรักการอานหนังสือ 
 6.  สามารถสงเสริมใหเด็กรูจักหาความหมายของคําศัพท โดยใชหนังสืออางอิงจากพจนานุกรม
หรือปทานุกรม 
 7.  สามารถสงเสริมใหเด็กมีความรูในสิ่งแวดลอมและสนใจปญหาและเหตุการณประจําวัน
โดยการอาน 
 จากจุดมุงหมายของการอานจับใจความดังกลาวขางตน มีจุดมุงหมายที่ตองการใหผูเรียน
เขาใจเรื่องที่อาน สามารถคนหาสาระสําคัญและบอกรายละเอียดของเรื่องได ตลอดจนสามารถ
วิเคราะหขอความหรือเร่ืองที่อาน บอกขอคิดและการนําขอคิดที่ไดจากขอความหรือเร่ืองไปใช       
ในชีวิตประจําวันตรงตามจุดมุงหมายของผูเรียน 
 
 9.  ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 
 ทฤษฎีที่เนนความสัมพันธของขอความ เปนทฤษฎีที่เนนใจความสําคัญของสารเปนหลัก  
ในขอความหนึ่งๆ จะมีใจความสําคัญ เม่ือผูอานไดอานสารแลวจะนําความสําคัญในแตละขอความมา
รวมกันโดยใหตอเน่ือง แลวทําความเขาใจ ใจความเหลานั้นอีกครั้งหน่ึง ทฤษฎีน้ียังแยกออกไปตาม
แนวคิดของนักการศึกษา ไดแก ทฤษฎีของทราบาสโซ (Trabasso) ทฤษฎีของเชซ (Chase) กับ  
คลารก (Clark) และทฤษฎีของรูเมลฮารท (Rumelhart) (สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย. 2537: 58-65) 
 1.  ทฤษฎีของทราบาสโซ (Trabasso) ไดกลาววาการอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของและ
มีความสัมพันธกัน 2 ประการ คือ ผูอานรับรูสาร ตอจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบโดยอาศัย
ประสบการณเดิม ทฤษฎีน้ีไดเนนวาระดับการอานของผูอานจะไมคงที่  ในขณะที่อานขอความผูอาน
จะควบคุมเพียงโครงสรางผิวเผินจนกวาสารที่รับรูจะไดรับการเปรียบเทียบ เชน เม่ือเด็กอานประโยค  
“ฉันเห็นลูกบอลสีแดง” เมื่ออานเสร็จแลวหากยังไมเคยมีประสบการณกอนวาสีแดงเปนอยางไรก็
จําเปนตองอาศัยผูรูแนะนําชวยตัดสิน เม่ือเด็กไดพบสิ่งของที่มีสีแดงก็จะใชประสบการณที่เคยมีมา
กอนพิจารณาและตัดสินได ดังนั้นลําดับขั้นของการอานตามพื้นฐานทฤษฎีนี้จึงแบงเปน 3 ขั้น          
ดังแผนภูมิ 
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ภาพประกอบ  1   ลําดับขั้นการอานตามทฤษฎขีองทราบาสโซ  (Trabasso) 
 

ก. การรับสาร  โดยใชสายตารบัรู 
ข. การใชประสบการณเดิม ความจริงและภาพ ทําการเปรียบเทียบกับสารที่ไดรับ วา 

แตกตางไปจากประสบการณเดิมหรือไม  ถาเปนเรื่องทีไ่มรูจัก ผูอานจะอานทบทวน 2-3 ครัง้ จนกวา
จะตัดสินใจวาอะไรคือคําตอบที่แทจริง 

ค. คําตอบที่ไดจากการเปรียบเทียบกบัประสบการณเดิม หรือโดยอาศัยความรูจาก 
แหลงอ่ืนมาชวยตัดสินนั้น ถือวาเปนความรูใหมที่ไดจากการอาน 
 2.  ทฤษฎีของเชซและคลารก (Chase and Clark) เปนทฤษฎีที่เนนถึงความสัมพันธของ
ใจความที่อานกับประสบการณเดิม โดยมีขั้นตอนของการอานดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
   
 
      

ภาพประกอบ 2  ลําดับขั้นการอานตามทฤษฎีของเชซและคลารก (Chase and Clark) 
 

ก. ผูอานจะรับสารแลวทําการเปรียบเทยีบกบัประสบการณของจริงและภาพ ถาไมตรง 
กับขอมูลดังกลาว หรือยังไมมีความแนใจ ก็จะใชวิธีการอานซ้ํา ขอความนั้น 

ข. สารที่ใหความรูสึกในทางลบ จะใชเวลาในการรับรูไวและนาน หมายความวาเม่ือ 
รับรูแลวจะเกบ็ไวนานกวาสารใหความรูสึกทางบวก  ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บจะสัน้กวาหรืออาจลืม
ไดเร็วกวาสารที่ใหความรูสกึทางลบ  เชน 

          มาลีเปนเด็กดี  เธอจึงไดรับคําชมเชยจากครู   (บวก) 
          นิดไมทําการบาน  จึงถูกครูตี 3 ที   (ลบ) 

ค. ความเขาใจเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และความหมายของคําจะไดรับการบนัทึกไวในสมอง 

รับสาร 

ประสบการณเดิม 

ความหมาย 

แหลงความรู 

รับสาร 

ประสบการณเดิม 

แหลงความรู 
อานซ้ํา ความหมาย 

      บวก 

  ลบ 
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 3.  ทฤษฎีของรูเมลฮารท (Rumelhart) ไดกลาวถึงการอานวาเปนกระบวนการที่ทํางาน  

คลายกับเครื่องคอมพิวเตอร มีความซับซอน แตละขั้นตอนจะมีความสัมพันธกัน ถาขาดอยางใด   
อยางหนึ่งก็จะทําใหการอานไมสมบูรณ  ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  ลําดับขั้นการอานตามทฤษฎีของรูเมลฮารท  (Rumelhart) 
 
 ผูอานจะเริ่มตนดวยการอานสารโดยพิจารณารูปรางของคําที่รูจัก เพ่ือทําความเขาใจความหมาย 
ตอจากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความหมายของคํากับความรูเดิมที่มีอยูเพ่ือเปนการพิสูจนหาขอเท็จจริง 
โดยผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับหนาที่ของคํา ความหมาย การสะกดคํา และชนิดของคํา องคประกอบ
เหลานี้จะชวยใหผูอานสามารถแปลความของสารได หลักสําคัญของทฤษฎีมีอยู 4 ประการ  คือ 
 1.  การที่ผู อานจะรับรู วาคํานั ้นเปนคําชนิดใด ตองสังเกตหนาที่ของคําที่อยู ใกลเคียง       
ในประโยคเดียวกัน  หรือในขอความใกลเคียงกันวาคํานั้นทําหนาที่อยางไร 
 2.  การที่ผูอานรับรูความหมายของคําขึ้นอยูกับความเขาใจความหมายของคําใกลเคียง  
อาจเปนคําที่มากอนหรือมาหลังก็ได จะเปนแนวทางชี้แนะใหผูอานเขาใจความหมายของคําใหม   
ไดเร็วขึ้น 
 3.  การที่ผูอานจะรับรูหนาที่ของคํานั้น ขึ้นอยูกับความเขาใจของผูอานเกี่ยวกับหนาที่     
ของคําอ่ืนที่มากอนหรือมาหลังคําใหม จะเปนแนวทางชวยชี้แนะหนาที่ของคําใหมใหผูอานเขาใจ 
 4.  การที่ผูอานจะแปลความหมายของคําขึ้นอยูกับการชีแ้นะของคําบางคํา 
 จะเห็นไดวาทฤษฎีของทราบาสโซ (Trabasso) ทฤษฎีของเชซ (Chase) กับคลารก (Clark)  
และทฤษฎีของรูเมลฮารท (Rumelhart) จะเนนความสัมพันธของคํา ประโยค และขอความ ผูอาน
จะตองรูจักความหมายของคํา ชนิด/หนาที่ รูปราง และสะกดได จะชวยใหเขาใจความหมายของเรื่องราว
ทั้งหมด รูเมลฮารท (Rumelhart)ไดชี้ใหเห็นการทํางานของกระบวนการอานซึ่งคลายกับระบบการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร  แทที่จริงเปนการแยกใหเห็นวา สมองจะตองมีความรูในเรื่องอะไรบาง เปน
การชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลที่รับกับสมองของผูอานนั่นเอง 
 

สาร อานสาร รูปรางของคํา 
ความหมาย
ของขอความ 

หนาที่ของคํา 

การสะกดคํา 

แปลความ 

ความหมายของคํา 

ชนิดของคํา 
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 10. การสอนอานในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 1-2 
 การอานในเด็กระดับน้ี เปนการสอนอานเบื้องตนเพ่ือใหเด็กสามารถอานและมีความชํานาญ
ในการอาน เปนการวางรากฐานใหกาวหนาตอไป บทเรียนที่จะใชอานควรเปนบทเรียนที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่เด็กเห็นทุกๆ วัน การอานกับงานอื่นของเด็กควรจะสัมพันธกัน เชน เด็กอานจาก
แผนภูมิ อานปายประกาศ อานประโยค อานคํา ที่ประกอบรูปภาพตางๆ ใหอานทั้งเด่ียวและเปนหมู  
เพ่ือออกเสียงไดชัดเจนถูกตอง ใหรูจักความหมายของคํา เขาใจเนื้อเร่ือง ควรเปดโอกาสใหเด็กได
เลือกหนังสืออานตามความสนใจและความตองการ เพราะการสอนอาน ในระดับน้ีเปนการสรางนิสัย
และความรูสึกอันดีตอหนังสือ ถาเด็กอานหนังสือแลวไดรับความสนุกเพลิดเพลิน เด็กจะเห็นวาการ
อานเปนของดี เด็กจะพอใจและสนใจตอการอานมาก เปนการสรางนิสัยที่ดีใหกับเด็กทําใหเด็กรัก
การอาน และใชการอานใหเกิดประโยชนในการเรียนตอไป (ไพพรรณ อินทนิล. 2546: 68-70; 
กรรณิการ พวงเกษม. 2535: 71) 
 นอกจากนี้ บันลือ พฤกษะวัน (2534: 16-17) ยังไดกลาวถึงการสอนอานสําหรับเด็ก ไววา
ในการเรียนรูการอานของเด็กนั้นมี  3 ทางดวยกันคือ   
 1.  เด็กเรียนอานโดยอาศัยตาสังเกตภาพที่สัมผัสกับคํา ภาพที่แสดงอาการเคลื่อนไหวสัมพันธ
กับประโยค การเรียนดวยวิธีน้ีอาศัยภาพเปนเครื่องชวยอาน ซ่ึงเด็กจะสามารถอานเรื่องราวโดยอาศัย
สถานการณของภาพเปนเครื่องบอกความเปนไปของเรื่อง 
 2. เด็กเรียนอานโดยใชเสียงพาไป ใชหูวิเคราะหเสียงแลวผสมเสียงอาน การอานแบบนี้
อาศัยหูวิเคราะหเสียงผสมเสียงอานคํา แลวอานออกเสียงตามไป 
 3.  เด็กเรียนโดยอาศัยการจํารูปคํา การจําโครงรางหยาบภายนอก ซ่ึงคําเหลานี้ มีความหมาย
เดนชัด เด็กจะระลึกถึงประสบการณเดิมเปนเครื่องชวยแปลความหมายและการแปลความหมายของ
ประโยค โดยเขาใจรูปประโยค จะเขาใจไดดีกวาจําเฉพาะคํา เด็กสนใจอานเรื่องราวมากกวาการอาน
เปนคํา ซึ่งมีความหมายนอย ไมเดนชัด และคําบางคํายังมีหลายความหมาย จึงตองจํารูปคํา ใน
ลักษะการใชประโยค ซ่ึงสามารถทําความเขาใจความหมายไดเดนชัด  เปนการเรียนอานทางสมอง 
 การอานในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จะเปนชวงที่เด็กสามารถ  
ถายโยงความรู จากประสบการณเดิมสูความรูใหมได เด็กจะพบหนังสือประเภทตางๆ ที่มีเน้ือเร่ือง
แตกตางจากหนังสือแบบเรียน หนังสืออานประกอบ หนังสืออานเพ่ือความรู และความบันเทิง เด็ก
ตองการคําแนะนําจากครูในการที่จะเลือกหนังสืออานใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ เน้ือเร่ือง
บางเรื่องใหความคิดและมีเน้ือหาที่ซับซอน ครูจึงจําเปนตองใหคําแนะนํา สวนการสอนอานในใจจะ
เริ่มตนในขั้นนี้ แตยังไมควรเนนอัตราเร็วในการอาน การอานในใจเปนการอานเพื่อเก็บความวา   
ใคร ทําอะไร ที่ไหน และอยางไร กระบวนการสอนอานจึงเปนการอานเพื่อจับใจความสําคัญและ   
ทําความเขาใจเรื่องราวกอน ตอจากนั้นจึงศึกษาความหมายของคําภายหลัง ในขั้นน้ีเด็กจะนําคําที่รูจัก  
ในเรื่องไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ มากขึ้น ทําใหมีประสบการณในการอานกวางขวาง การอานใน
ลักษณะนี้เปนแนวทางเพื่อการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองจากการอานและความยาวของเนื้อ
เรื่องที่เหมาะสมที่อยูในความสนใจของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2  อยูที่ประมาณ 5-10 นาที  
(สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย. 2537: 10-13) 
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 ดังที่ไดกลาวมาแลว การสอนอานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตองอาศัยภาพเปนสิ่งที่
ชวยใหเด็กไดระลึกถึงประสบการณเดิมได และครูตองใหคําแนะนําและใหการชวยเหลือเม่ือเด็ก
ตองการในทันที เด็กจะเกิดความเขาใจและสนุกเพลิดเพลินกับเน้ือเร่ืองที่อาน  ซ่ึงจะสงผลทําใหเด็ก
เกิดความรักการอาน เปนการปลูกฝงใหเด็กรักการอานหนังสือ และสามารถนําไปใชในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง 
 
 11.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  11.1  ลักษณะของหลักสูตร 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
(กรมวิชาการ. 2546: 10-15) ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบและทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทยของสถานศึกษาเชนเดียวกับกลุมวิชาอ่ืนๆ ลักษณะสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยมีดังน้ี 
      1.  กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (Strand) ซ่ึงเปน
แกนความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียด และจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน และสภาพแวดลอม
ในทองถิ่นประกอบดวยการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด หลักการใชภาษา วรรณคดี  
และวรรณกรรม 
      2.  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา และมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ เพ่ือระบุสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียน และมาตรฐานที่ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติได อันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนจะยึดเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 
      3.  กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
โดยแบงเปน 4 ชวงชั้น มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง ผูสอนตองศึกษาหลักสูตร        
ทุกชวงชั้น มิใชเฉพาะชวงชั้นที่จะสอนเทานั้น เพ่ือเห็นภาพการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
      4.  กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสม ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1-3 กําหนดการเรียนเปนรายป สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดเวลาเรียนเปนรายภาค 
 มาตรฐานการเรียนรู (Standard) คือ สิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนตองรูและสามารถนําความรู
น้ันไปทําอะไรไดที่วารู หมายถึง ความรูในเนื้อหาวิชา ทักษะกระบวนการในวิชานั้นๆ ที่วาสามารถ
ทําอะไรได หมายถึง การคิดการวางแผน โดยดึงเอาความรูที่มีมาคิด มาวางแผน แลวลงมือปฏิบัติจริง  
พิจารณาผลการปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนาจนไดผลผลิต ผลงาน หรือปฏิบัติงานบรรลุเปนผลสําเร็จ มี
คุณภาพตามเปาหมาย  หรือระดับคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
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  11.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 
  สาระที่ 1 : การอาน 
  มาตรฐาน  ท 1.1 :  ใชกระบวนการอานสรางความรูความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
   1.1.1  สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน อานไดคลองและเร็ว เขาใจความหมาย
ของคําและขอความที่อาน 
   1.1.2  สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคําสําคัญหรือใช
แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขาใจการอาน รูจักใช
คําถามเกี่ยวกับเน้ือหาและแสดงความรูความคิด คาดคะเนเหตุการณ เร่ืองราวจากเรื่องที่อาน และ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
   1.1.3  สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดรวดเร็ว  
ถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธี และจําบทรอยกรองที่ไพเราะ เลือกอานหนังสือที่เปน
ประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง  มีมารยาทการอาน และนิสัยรักการอาน 
 
  สาระที่ 2 : การเขียน 
  มาตรฐาน  ท 2.1 :  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและ
เขียนเร่ืองราว ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   2.1.1 สามารถเขียนคําไดถูกตองและสะกดการันตถูกตอง ใชความรูและประสบการณ
เขียนประโยค ขอความและเรื่องราวแสดงความคิด ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ รวมทั้ง
ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
   2.1.2  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน และใชทักษะการเขียน จดบันทึก
ความรู  ประสบการณและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
 
  สาระที่ 3 : การฟง  การดู  และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  
ความคิด  ความรูสึก  ในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
   3.1.1 สามารถจับใจความสําคัญสิ่งที่ไดฟงและไดดู และเขาใจเนื้อเร่ือง ถอยคํา  
การใชนํ้าเสียง  และกิริยาทาทางของผูพูด  และแสดงทรรศนะเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
   3.1.2  สามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง
ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึกประสบการณ  ใชถอยคําเหมาะแกเรื่องและอยางสรางสรรค
ตามหลักการพูด  มีมารยาทการฟง  การดู  และการพูด 
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  สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 
  มาตรฐาน ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา  และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
   4.1.1 สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรูปของพยัญชนะ สระและวรรณยุกต
ประสมเปนคําอาน  และเขียนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา 
   4.1.2  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคําและประโยค การเรียงลําดับคํา
และเรียบเรียงประโยคตามลําดับความคิดเปนขอความที่ชัดเจน 
   4.1.3  สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย
ถอยคําสุภาพและรูจักไตรตรองกอนพูดและเขียน 
   4.1.4  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรอืภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
   4.1.5  สามารถเลือกใชคําคลองจอง แตงบทรอยกรองงายๆ 
   4.1.6  สามารถนําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 
  มาตรฐาน ท 4.2 :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 
   4.2.1  สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการเรียน การแสวงหาความรู  และ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียน 
   4.2.2  เขาใจความแตกตางของภาษาพูด และภาษาเขียนไดเหมาะกับบุคคล     
และสถานการณ การสื่อสาร ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการพัฒนาการอาน และการเขียน  
เห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย 
   4.2.3  ใชภาษาพูดและภาษาเขียนตามความเปนจริง เหมาะแกกาลเทศะ  
 
  สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
   5.1.1 สามารถอานนิทานเรื่องสั้นงายๆ สําหรับเด็ก สารคดี บทความ บทรอยกรอง  
และบทละครเหมาะกับวัยของเด็ก ใหไดความรูและความบันเทิง ไดขอคิดเห็นจากการอานและ
นําไปใชในชีวิตจริง 
  11.3 แนวจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  กรมวิชาการ (2546: 190-200) กลาวถึงแนวการจัดการเรียนการสอนการอาน      
จับใจความสําคัญไวสรุปไดดังน้ี 
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  1. ขั้นเตรียมการอาน ประกอบดวย 
   1.1 การสรางประสบการณพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานโดย
จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม เชน สนทนาเกี่ยวกับชื่อเร่ืองและแนวคดิของเรือ่ง ดูภาพ
ในหนังสือแลวสนทนาเกี่ยวกับภาพ เลาเรื่องที่อานพอสังเขป อานบทนําเรื่อง เพ่ือใหรูเร่ืองราวตางๆ 
ทดสอบเกี่ยวกับคําศัพท  เปนตน 
   1.2 การอานคํายาก เปนการสอนอานคํายากในบทเรียนเพื่อใหเขาใจความหมาย 
ไดดียิ่งขึ้น 
   1.3 การตั้งจุดประสงคในการอาน เปนการบอกแนวทางการเรียนใหแกนักเรียน 
  2.  ขั้นการอาน ประกอบดวย 
   2.1 อานสํารวจและตั้งคําถาม ใหนักเรียนอานเร็วๆ และตั้งคําถามชวยกันบอก
คําถามที่คิดขึ้น  แลวครูเขียนบนกระดานดํา 
   2.2 อานพินิจแลวตอบคําถาม เปนการอานเรื่องอีกครั้งอยางพินิจ พิจารณาเพื่อหา
คําตอบ จับประเด็นสําคัญ หารายละเอียดของเรื่อง หาเหตุและผลของเหตุการณ การเรียงลําดับ
เหตุการณ เปนตน 
   2.3 ตอบคําถามและทบทวน ใหนักเรียนตอบคําถามแลวตรวจสอบคําตอบจากเรือ่งที่
อานอีกครั้งหน่ึง 
      3.  ขั้นหลังการอาน ฝกใหนักเรียนทําแผนภาพโครงเรื่อง เพ่ือสรางความเขาใจ ซ่ึงจะ
นําไปสูการพูด  การฟง  การเขียน 
      4.  ขั้นการประเมินผล  มีวิธีการดังน้ี 
   4.1 สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.2 พิจารณาจากความสามารถในการเลาเรื่อง 
   4.3 พิจารณาจากความสามารถในการตั้งคําถามและตอบคําถาม 
   4.4 พิจารณาจากความสามารถในการทําแผนภาพโครงเรื่อง 
  การใชเครื่องชวยอาน เครื่องชวยอานมิใชเครื่องกลไกใดๆ หากแตเปนเทคนิคหรือ
วิธีการที่จะชวยใหการอานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการฝกดังน้ี 
       1.  ฝกใหนักเรียนดูสวนตางๆ ของหนังสือ  เชน  ชื่อเรื่อง  คํานํา  สารบัญ  เปนตน 
       2.  ฝกใหนักเรียนพิจารณาบทความหรือเน้ือหาแตละบท ไดแก ชื่อเร่ือง หัวขอยอย  
ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง ประโยคแรกของแตละยอหนา ยอหนาแรก คําถามทายบท เร่ืองยอ
ทายบท  เปนตน 
  3.  ฝกใหนักเรียนเตรียมอานโดยจดบันทึกความรูเดิม ทําแผนภาพคํา ระดมสมอง และ
เขียนอิสระ  เปนตน 
  4.  ฝกใหนักเรียนใชสวนอื่นๆ ของหนังสือ เปนเครื่องมือชวยอาน เชน ตาราง ภาพ  
แผนภูมิ  กราฟ  เปนตน 
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  11.4  จุดประสงคการเรียนรู  ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 
         1.  อานไดคลองและอานไดเร็ว 
         2.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน 
         3.  นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ 
         4.  เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 
         5.  พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ และจินตนาการ 
         6.  จดบันทึกความรู  ประสบการณ  และเรื่องราวในชวีิตประจําวัน 
         7.  จับใจความสําคัญ และหารายละเอียดของเรื่อง ตั้งคําถาม ตอบคําถามสนทนา  
แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณจากเรื่อง ที่อาน  
ที่ฟง  และดู 
         8.  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น 
         9.  ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ  
         10. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  และนําไปใชในการพูดและการเขียน 
         11. นําปริศนาคําทาย  และบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 
         12. ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู และใชได
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 
         13. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวติ 
         14. มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด 
         15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน 

 
 12. งานวจิัยที่เก่ียวของกับการอานจับใจความ 
 ซอนกลิ่น วิรัตนโยสินทร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนอานจับใจความเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณ โดยครูเนนการเรียนรูแบบเนนประสบการณคือ การรับประสบการณจากสิ่งที่เปน
รูปธรรม การสังเกตอยางไตรตรอง การสรางแบบคิดเชิงนามธรรม สรุปหลักการและการทดลองและ
ประยุกตหลักการนําไปใชในสถานการณใหม  ผลการทดลองพบวานักเรียนรอยละ 91 สามารถสรุป
แนวคิดจากเรื่องที่อานได  ซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก 
 อมรรัตน ประทุมชาติภักดี (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอาน      
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยใชโปรแกรม CIRC  
ซ่ึงประกอบไปดวย 6 ขั้นคือ (1) การจับคูผลัดกันอาน (2) การทํานายโครงสรางเรื่อง (3) การอาน
ออกเสียงคําศัพท (4) การใหความหมายคําศัพท (5) การสรุปเรื่อง (6) การสะกดคําศัพท จากการทดลองนี้
นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จรรยา บุญมีประเสริฐ (2537: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชการสอนแบบชี้แนะที่มี
ผลตอความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 60 คน โดยแบงเปน 2 กลุม
คือกลุมที่ใชการสอนแบบชี้แนะและกลุมที่สอนดวยวิธีปกติ ผลปรากฏวา ความเขาใจในการอาน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมที่สอนดวยวิธีชี้แนะสูงกวากลุมที่สอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .01  
 แอนนิกิ (Anneke M. Vermeulen. 2006: Abstract) ไดศึกษาการอานจับใจความของ       
คนหูหนวกที่ผาตัดประสาทหูเทียม กลุมตัวอยางเปนเด็กและวัยรุนที่หูหนวกจํานวน 50 คนที่ไดรับ
การผาตัดประสาทหูเทียมมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ผลจากการศึกษาพบวา ระดับความเขาใจใน               
การอานจับใจความและการจดจําคําศัพทดีเกินความคาดหวัง ซ่ึงระดับความสามารถในการเขาใจใน
การอานและการจดจําคําศัพทเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กหูตึงแลวไมมีความแตกตางกัน 
 เบอรนินเกน (Berningen Virginia W.; other. 2006: Online) ไดศึกษาการอานจับใจความ 
ของนักเรียนเกรด 2 โดยใชการคาดเดาจากเสียงของภาษาและใหการชี้แนะสิ่งที่เกี่ยวของกับคําอานนั้น 
และเชื่อมโยงความรูดวยการอภิปราย โดยมีขั้นตอนดังน้ี (1) เรียงลําดับตามตัวอักษร (2) แปลรหัส
การออกเสียงดวยความถูกตองแมนยําของคําอานอยางอัตโนมัติ (3) บันทึกเปนรหัส และ (4) อานคํา
อยางคลองแคลวอัตโนมัติ 
 ลินดา (Linda; & Naney. 1990: 470-472) ไดทําการศึกษาเพื่อวัดความเขาใจในการอาน
ของนักเรียนระดับ 4 และ 7 จํานวน 72 คน ที่มีปญหาเรื่องการอานจับใจความกลุมทดลองจะไดรับ
การฝกอานดวยวิธีพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยวิธีใหคาดเดาความกอนการอานลวงหนา เพ่ือฝกการตั้ง
คําถาม สรุปเร่ืองที่อาน และชี้ประเด็นที่ยากตอการทําความเขาใจ สวนกลุมควบคุมจะไมไดรับ
แนวทางการสอนอานดวยวิธีพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนทั้งระดับ 4 และ 
7 ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนจากการทําขอสอบมาตรฐานกอนและหลังการทดลองตางกัน
มาก  โดยกลุมทดลองจะมีคะแนนความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุม 
 

การสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)   
 1.  การสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)   
 การสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ที่พัฒนาโดย สตาฟเฟอร  
(Russell G. Stauffer. 1969) ซ่ึงมีแนวความคิดวา การอานคือกระบวนการคิดที่ตองใชประสบการณ
เดิมของผูอานเขามาเชื่อมโยงกับความคิดของผูเรียน การเชื่อมโยงน้ีเริ่มดวยการตั้งสมมติฐาน โดย
ใชความคิดของผูอานเอง คาดเดาเนื้อหา จากนั้นจึงอานเพื่อหาขอมูลและตรวจสอบการคาดเดา  
กระบวนการเชื่อมโยงระหวางความคิดของผูอาน กับความคิดของผูเขียนนี้จะสิ้นสุดลงดวยการสรุปวา  
ผูอานคาดเดาถูกหรือไม 
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 วิธีการสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) มีแนวความคิด
เกี่ยวกับการเรียนภาษาที่เปนพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎีการสอนแบบเนนประสบการณ (Language 
Experience Approach)  ดังน้ี 
 1.  เด็กคิดได – จากประสบการณเพียงเล็กนอยที่เด็กไดรับ และดวยความสามารถทาง
ภาษาที่ติดตัวมา เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น หรือคาดเดาไปถึงสถานการณอ่ืนๆ ได โดยใช
ภาษาเปนเครือ่งมือถายทอด 
 2.  เด็กทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมีจุดมุงหมาย - เด็กสามารถคาดเดา วางแผน รวมกิจกรรม
กับเพ่ือนๆ และจดจําได 
 3.  เด็กตรวจสอบได – เด็กสามารถเรียนรูจากสถานการณ จดรายละเอียด สรางความสัมพันธ  
ถามคําถาม  ประมวลความคิด  และสรางแนวความคิดใหม 
 4.  เด็กใชประสบการณและความรูได – เด็กระลึกถึงประสบการณที่เกี่ยวของ จดจําสาระ 
ที่เรียนไปแลว  รูจักแยกแยะและสรางความสัมพันธ 
 5.  เด็กกลั่นกรองขอเท็จจริง และอนุมานความได – เด็กสามารถพิจารณาสถานการณ  
ความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดพรอมกันได 
 6.  เด็กตัดสินใจได – เด็กสามารถแยกแยะเรื่องถูก-ผิด ความยุติธรรม-อยุติธรรม  ใช-ไมใช  
สําเร็จ-ไมสําเร็จ 
 7.  เด็กเกิดอารมณรวมได – ถาเด็กรูสึกมีสวนรวมในสถานการณหน่ึง เด็กสามารถเกิด
อารมณตามสถานการณน้ันได 
 8.  เด็กมีความสนใจ – เด็กจะพูดตรงๆ วา ชอบหรือไมชอบ ตองการหรือไมตองการ 
 9.  เด็กเรียนรูได – ไมมีความแตกตางในการเรียนรูระหวางเด็กกับผูใหญ นอกจากการอางถึง
แรงจูงใจ  และประสบการณ 
 10.  เด็กสามารถประยุกตได – มีงานวิจัยแสดงวาเม่ือเด็กสามารถเลนสือ่อยางหนึ่งได    
เขาก็สามารถประยุกตวิธีการเลนเขากบัสื่ออยางอ่ืนได 
 11.  เด็กเขาใจได – ความเขาใจของเด็กขึ้นอยูกับแรงจูงใจที่มาจากความตองการจาก
ประสบการณเดิม จากความรูสึกมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ของการทํากิจกรรม เชน กําหนด
วัตถุประสงค  การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค  การประเมินผลการกระทํา 
 จากแนวคิดดังกลาวเปนที่มาของวิธีการสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking 
Activity) ที่มุงฝกกระบวนการคิด และการใชภาษาตามธรรมชาติของการเรียนรูของเด็ก ฝกการคาดเดา
เนื้อหาลวงหนา เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคกอนการอาน ฝกการอาน อยางมีวิจารณญาณ  
ดวยการใชความคิดกอนการอาน ขณะอาน และหลังการอาน 
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 ขั้นตอนการสอนอานแบบ DR-TA โดย สตาฟเฟอร  (Russell G. Stauffer. 1969) 
 1.  ขั้นกําหนดวัตถุประสงคในการอาน  โดย 
      1.1 ใชตวัชี้แนะตางๆ เชน  ชื่อเรื่อง  รูปภาพ  แผนที่  กราฟ 
  1.2 ใชประเภทของสื่อเพ่ือคาดเดาเนื้อหา 
  1.3 กําหนดวัตถุประสงคโดยใชประสบการณ  ความสามารถ  ความสนใจ             
และความตองการของกลุม 
 2.  ขั้นแนะนําอัตราเร็วในการอานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและสื่อ 

     2.1 อานคราวๆ (Skimming) - อานโดยกวาดสายตาอยางรวดเร็ว 
     2.2 อานขาม (Scanning) - อานเฉพาะสวนอยางละเอียด 
     2.3 อานเพื่อศึกษา (Study) - อานซ้ําเพื่อพิจารณาเนื้อหา 
 3.  ขั้นสังเกตการ 
    3.1 สังเกตการใชอัตราเรว็ในการอาน 
     3.2 สังเกตการขอความชวยเหลือเกี่ยวกบัการกําหนดวัตถุประสงค  การสรุป    

แนวคิดรวบยอด  การอานซ้ํา  (อานในใจ  หรืออานออกเสียง) 
     3.3 เม่ือนักเรียนมีขอสงสัยเรื่องความหมายของคําศัพท  ครูควรใหความชวยเหลอื

ทันทีโดยแนะนําใหนักเรียนใชตวัชี้แนะ 
 4.  ขั้นพัฒนาความเขาใจในการอาน 
     4.1 ตรวจสอบวตัถุประสงค 
    4.2 ยืนยันหรือแกไขวัตถุประสงค 
     4.3 นักเรียนอาจตองการแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
     4.4 พัฒนาแนวความคิดรวบยอด 
 5.  ขั้นกิจกรรมเสริม เชน อภิปราย แบบฝกหัดอานเพิ่มเติม เรียนเพ่ิม ฝกเขียน เพ่ือเสริม

ทักษะทางการอานในเรื่องตอไปน้ี 
     5.1 การคาดเดา 
     5.2 การสรุปขอมูลโดยใชภาษาของตนเอง 
     5.3 ความมีเหตุผล  โดยการอนุมานความ และการหาขอมูลสนับสนนุ 
     5.4 การหาความหมายของคําศพัท โดยการใชรูปภาพ บริบทของภาษา โครงสรางทาง

ภาษา และพจนานุกรม 
 ตอมา เทอรนีย และคณะ (Teirney, Readence; & Disher. 1995) ไดปรับปรุงวิธี การสอน
แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ขึ้นใหม โดยแบงขั้นตอนการสอนออกเปน 
2 ชวงหลัก  ดังน้ี 
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 ชวงที่ 1 กระบวนการอานและคิด  (Directing the reading-thinking process) 
      ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
      ครูนํานักเรียนเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนดูรูปภาพ แลวใหนักเรียนคาดเดาเนื้อหา
ของเรื่องที่กําลังจะอานนั้นจะเปนอยางไร เกี่ยวกับอะไร ครูพยายามกระตุนดวยคําถามใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดเดาเนื้อหาของเรื่อง 
      ขั้นที่ 2 การอาน 
      นักเรียนเร่ิมอานเนื้อเร่ืองในสวนแรก (อานออกเสียง) โดยครูอานนําและนักเรียนอาน
ตามเพื่อใหนักเรียนไดดูขอความตามครูไปดวยและไดอานทุกตัวอักษร และหลังจากอานเสร็จให
นักเรียนเลือกคําศัพทที่ไมรูความหมาย  และครูอธิบายความหมายของคําศัพท 
      ขั้นที่ 3  การแปลความหมาย 

     นักเรียนอานเนื้อเร่ืองแบบคราวๆ อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบการคาดเดา และในระหวางที่
นักเรียนอานเนื้อเรื่องและแปลความหมายอยูน้ัน ใหครูคอยสังเกตการณทํางานและใหความชวยเหลือ
เม่ือนักเรียนตองการ  หากนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับคําศัพท ครูแนะนําใหนักเรียนใชวิธีตอไปน้ี   

  ก. ดูรูปภาพอีกครั้ง  
  ข. อานประโยคซ้ําอีกครั้ง  
  ค. เปดพจนานุกรม 
  ง. ถามเพื่อนหรือครู 
      ขั้นที่ 4  การตรวจสอบความเขาใจ 
  นักเรียนปดเรื่องที่อาน ครูเร่ิมถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการอานของ
นักเรียน โดยครูชวยเขียนคําตอบที่เปนประโยค และใหนักเรียนอานออกเสียงประโยคที่นักเรียน
ตอบ   
      หากเนื้อเรื่องมีความยาวหลายยอหนา ใหทําการแบงสอนทีละยอหนา โดยปฏิบัติตาม
ขั้นที่  1-4 ซํ้าอีก  จนจบเน้ือเรื่องทั้งหมด  
 

ชวงที่ 2 การฝกทักษะที่จําเปน (Fundamental skill training) 
      เปนชวงของการรวบรวมขอมูลหลังจากการอานเนื้อเรื่องทั้งหมด และทบทวนความเขาใจ
ในการอาน  เพ่ือเปนการเสริมทักษะการอานจับใจความของนักเรียนใหถูกตอง และแมนยํามากขึ้น  
จากนั้นจึงใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 
 
 การสอนอานแบบ  DR-TA ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มีขั้นตอนดังน้ี  
(Snowball, Diane. 2005: Online) 
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 1.  คัดเลือกเนื้อเรื่องที่นักเรียนไมเคยอานมากอน  นําเสนอหนาชั้นเรียนเพ่ือใหครูและ
นักเรียนไดรวมกันอานไปพรอมๆ กัน 
 2.  เตรียมจัดแบงเนื้อเรื่องออกเปนชวงๆ และในตอนจบของแตละชวง เพ่ือใหนักเรียนคาดเดา
เหตุการณตอไปวาจะเกิดอะไรขึ้น โดยการถามคําถามจากครู เชน นักเรียนคิดวาจะมีอะไรเกิดขึ้น
ตอไป และทําไมจึงคิดเชนนั้น 
 3.  อธิบายขั้นตอนการอานใหนักเรียนเขาใจ  ดังน้ี 
      3.1 กําหนดจุดมุงหมาย (โดยการคาดเดาเนื้อเรื่องลวงหนา) 
       3.2 อานเนื้อเรื่องจบ 1 ชวง   
  3.3 ตรวจสอบการคาดเดา   เพ่ือการยืนยันหรือแกไขการคาดเดาใหม 

     3.4 ปฏิบัตติามขอ 3.2 และ 3.3 ไปจนกวาจะจบทั้งเรื่อง 
 4.  ครูอาจทําสัญลักษณในบทอาน ในชวงที่เปนจุดสําคัญๆ ของเรื่อง เพ่ือเปนการชี้นํา  

ชวยในการคาดเดาเนื้อเรื่อง 
 5.  ถามนักเรียนเกี่ยวกับการคาดเดาเหตุการณกอนการอาน หลังจากอานจบในชวงแรก  

และใหขอมูลกลับมา  เพ่ือเปรียบเทียบการคาดเดาของนักเรียนกับเรื่องที่อาน 
 6.  ในการสอนอานดวยวธิีน้ีจะชวยใหนักเรียนสามารถอานบทอานไดดวยตนเอง 

 
 2.  ทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับการสอนอานแบบ  DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)   

      2.1 ทฤษฎีโครงสรางความรู  (Schema Theory) 
     สตาฟเฟอร (Russell G. Stauffer. 1969) กลาววา  โครงสรางความรู (Schema) เปน

การบรรยายเกี่ยวกับกลุมของความรู ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางความรูที่ผูอานมีอยูเดิมแลว โครงสราง
ความรู (Schemata) หรือ Framworks หรือ Knowledge Structures ที่เรียงรายกันอยูอยางเปน
ลําดับขั้น จัดอยูในกลุม ตามคุณสมบัติที่คลายคลึงกัน และมีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน และโครงสราง
ความรูเหลานี้เปรียบเหมือนพิมพเขียว แผนงานหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงมีโครงสรางความรู  
ทําหนาที่ผนึกขอความที่ผูอานรับเขาไปไวรวมกัน กลุมโครงสรางความรูเปนสิ่งชี้นําเรื่องใหกับผูอาน
และจัดโครงสรางเรื่องไวสําหรับเรื่องใหมในขณะที่ผูอานระลึกเรื่อง และเรื่องเหลานี้จะถูกนําไปบรรจุ
ไวในโครงรางหรือโครงสราง ซ่ึงอยูภายใตโครงสรางที่จัดไว 
     รูเมลฮารท (Rumelhart. 1981: 4-12) ไดใหความหมายของโครงสรางความรูวา หมายถึง  
โครงสรางขอมูลที่ใชแทนความหมายของความคิดรวบยอดกวางๆ ที่สะสมไวในความทรงจํา (Memory)  
ขอมูลตางๆ ที่สะสมไว อาจเปนสังกัปเกี่ยวกับสิ่งของสถานการณทั่วๆ ไป เหตุการณ ลําดับเหตุการณ  
การกระทํา ลําดับการกระทํา ซ่ึงเปนกระบวนการที่ตองมีขั้นตอนยอยๆ ดังน้ันความรูหรือความคิด
รวบยอดที่เรียกวา โครงสรางความรู (Schema) นี้จะตองประกอบดวยสังกัปยอยๆ และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางสังกัปยอยๆ เหลานั้นเพื่อความเขาใจระบบของการรวมความคิดรวบยอด
ยอยๆ เปนความคิดรวบยอดรวมหรือความรู 
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      เตือนใจ  ตันงามตรง (2529: 94) ไดอธิบายความหมายของทฤษฎีโครงสรางความรู    
วาเปนทฤษฎทีี่อธิบายถึง 
          1. วิธกีารจัดระเบียบของความรูในสมองและคนเรา 
          2. วิธกีารรับเอาความรูใหมเขาไปรวมกับความรูเดิม 
          3. วิธกีารปรับปรุง  ดัดแปลงความรูเดิมใหเหมาะสม 
     แอนเดอรสัน และเพียรสัน (Anderson; & Pearson. 1984) เนนทฤษฎีโครงสราง
ความรูเดิม (Schemata) และความจํา (Memory) เพ่ือความเขาใจในการอาน โดยผูอานจะใชโครงสราง
ความรู (Schemata Structure) และความสําคัญขององคประกอบ (Components) และการอนุมาน 
(Inference) โดยขณะที่ขอมูลของบทอาน เขามาในสมองจะเกิดความจําและมีการอนุมาน 4 ชนิด 
การอนุมานจะเกิดในสถานการณ เพ่ือตัดสินวาโครงสรางความรูใดจะกระตุนสําหรับบทอานหนึ่ง  
อนุมานวาชองของโครงสรางความรูใดของขอความที่อาน  สามารถใสลงไปไดอยางเหมาะสม  
อนุมานเพื่อตัดสินดวยวา  สวนที่ขาดหายไปสวนใดในบทอานที่จําเปนในการทําใหโครงสรางความรู  
สมบูรณ  และหาขอสรุปที่มีพ้ืนฐานจากความรูที่ขาดไปในโครงสรางความรู   
 
  2.2 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางขอความกับประสบการณเดมิ   

     ทฤษฎีความสัมพันธระหวางขอความกับประสบการณเดิม ของแลปป และฟลัค (สุนันทา  
ม่ันเศรษฐวิทย. 2537: 128-129; อางอิงจาก Lapp; & flood. 1989) สรุปไดวา เม่ือผูอาน อานสาร
ประเภทตางๆ ไมวาจะดานความบันเทิงหรือวิชาการ จะพยายามโยงเขาสูประสบการณเดิม และใช
ประสบการณที่ตนเองมีอยู เปนเครื่องมือชวยในการตัดสิน เพ่ือยอมรับหรือไมตอไป ถาเรื่องที่อาน
ไมเคยมีประสบการณมากอน ผูอานจะตองอานซ้ํา 2-3 ครั้ง จนกวาจะแนใจ เพ่ือตัดสินขอมูลที่ไดรับ
การยอมรับแลวจะเก็บไวในสมอง เพ่ือใชประโยชนตอไป สวนขอมูลที่ไมยอมรับจะเพิกเฉยและไม
สนใจ 

 
  2.3 ทฤษฎีโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด 
     กิลฟอรด และคณะ  (วรรณวดี  มาลําพอง. 2547: 25-29; อางอิงจาก Guilford, J.P, 
1967: 60-65) ไดวิเคราะหองคประกอบและไดเสนอทฤษฎีโครงสรางทางสมองอธิบายความสามารถ
ทางสมองของมนุษยเปนแบบจําลองมหภาคสามมิติ (Three Dimensional Model) ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 

 



 42 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
ภาพประกอบ 4  แบบจําลองมหาภาพ (Macro Model) ของโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด 
 
 จากภาพประกอบ 4 แสดงโครงสรางของสมองเปน 3 มิติ คือ วิธีการคิด (operation)  
เน้ือหาที่คิด  (content)  และผลการคิด  (products)  แตละมิติแยกเปนสวนประกอบยอยๆ ดังน้ี 
 มิติที่ 1 วิธกีารคิด (operation) หมายถึง กระบวนการทางสมองแบบตางๆ มีสวนประกอบ
ยอยหาสวนคอื การรูจักและเขาใจ ความจาํ การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนยั และการประเมินคา 
     1.  การรูจักและเขาใจ (cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะรับทราบ
และเขาใจในสิง่เราตางๆ และบอกไดวาสิ่งน้ันคืออะไร 
 2.  การจํา (memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการที่จะเกิดสะสม
เรื่องราวหรือขอมูลตางๆ ที่มีประสบการณแลว เม่ือเวลาผานไปก็สามารถระลึกออกมาในรูปเดิมได 
 3.  การคิดแบบอเนกนัย (divergent production) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลในการที่จะตอบสนองสิ่งเราหรือขอมูลไดหลายแงหลายมุมตางๆ กัน เชน ใหบอกประโยชน
ของดินมาใหมากที่สุดเทาที่จะบอกได ถาผูใดคิดไดมากที่สุด แปลกที่สุด และมีเหตุผล ก็แสดงวาคน
ผูน้ันมีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย 
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 4.  การคิดเอกนัย (convergent production) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคล
ที่จะสรุปเรื่องราวหรือขอมูลตางๆ ที่กําหนดใหไดดีที่สุดและถูกตองที่สุด เชน ใหจัดคําวา “หมอดู  
นายแพทย คนขับรถ โหร พยาบาล นักบิน ผดุงครรภ นายทายเรือ” ใหเขากลุมที่เหมาะสมที่สุดสามกลุม  
ก็จัดไดดังนี้คือ กลุมแรกคือ หมอดูและโหร กลุมที่สองคือ นายแพทย พยาบาลและผดุงครรภ        
กลุมที่สามคือ  คนขับรถ  นักบิน  และนายทายเรือ 
 5.  การประเมินคา (evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการพิจารณา
ตัดสินผลผลิตหรือผลที่ไดจากการวัด โดยยึดหรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวหรือขอมูลอันเปน
ที่ยอมรับแลวเปนหลัก เชน ใหบอกวาการจัดเรียงอักษรชุด กก ขกก กข มีลักษณะจัดเรียน
เหมือนกับ ศศ ศษษ ศษ หรือไม ก็สามารถบอกวา ไมเหมือนกัน เปนตน 
 มิติที่ 2 เนื้อหาที่คิด (content) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราตางๆ ที่ปรากฏดวยระบบ
ประสาทสัมผัสทั้งหลาย  หรือธรรมชาติของสิ่งเราแลวบุคคลจะแยกแยะเพื่อจะรับรู  แบงออกไดเปน 
4 ประเภท  คือ 
 1.  รูปภาพ (figural) หมายถึง สิ่งเราที่เปนรปูธรรม มีโครงสรางที่แยกออกเปนตัวภาพและ
พ้ืนภาพ (figural and ground) ได สามารถที่จะระลึกออกมาไดหรือรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทางตา
และทางหู เชน ขนาด รูปแบบ สี ตําแหนงภาพตางๆ เสียงตางๆ  
 2.  สัญลักษณ (symbolic) หมายถึง สิ่งเราหรือขอมูลที่เปนเครื่องหมายตางๆ เชน ตัวอักษร  
ตัวเลข  ตัวโนตทางดนตรี  รวมทั้งสัญญาณตาง ๆ ดวย 
 3.  ภาษา (semantic) หมายถึงสิ่งเราหรือขอมูลที่เปนคําพูดหรือภาษาเขียนที่มีความหมาย  
สามารถทราบกันไดโดยทั่วไป สามารถเขาใจ สื่อสาร ติดตอกันของกลุมชนซึ่งรวมทั้งภาษาทาทาง
ดวย 
 4.  พฤติกรรม (behavioral) หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับกริยาอาการของมนุษย ซึ่ง
แสดงออกนั้นสามารถสังเกตเห็นไดดวยตา รวมไปถึงทัศนคติ การรับรู ความตองการ ความคิด  
ความรูสึก  อารมณ 
 มิติที่ 3 ผลการคิด (products) เปนผลของกระบวนการจัดกระทําของความคิดกับขอมูล
จากเนื้อหา  ผลิตผลของความคิดออกมาเปนรูปแบบตางๆ หกแบบ  คือ 
 1.  หนวย (units) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณคาหรือลักษณะเฉพาะตัวแตกตางไปจาก
สิ่งอ่ืน  เชน  นก  หมู  แมว  ชาง  เปนตน 
 2.  กลุม (classes) หมายถึง ชุดของหนวยตางๆ ที่มีคุณสมบัติรวมกัน เชน นายทายเรือ  
คนขับรถ  นักบิน  เปนบุคคลที่มีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของยานพาหนะเหมือนกัน  เปนตน 
 3.  ความสัมพันธ (relations) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดสองประเภทหรือ
หลายประเภทเขาดวยกัน  โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ อาจจะเปนหนวยกับหนวย  
กลุมกับกลุม  ระบบกับระบบก็ได  เชน  คนกับอาหาร  ตนไมกับปุย  เปนตน 
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 4.  ระบบ (system) หมายถึง การจัดองคการ จัดแบบแผน หรือจัดรวมโครงสรางใหอยูใน
ระบบวาอะไรมากอนมาหลัง เชน อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร และเสาร เปนระบบของ
วันในหนึ่งสัปดาห  เปนตน 
 5.  การแปลงรูป (transformations) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูใหมีรูปแบบใหม  
การเปลี่ยนแปลงอาจจะมองในรูปแบบขอมูลหรือประโยชนก็ได เชน แวนสายตาอาจนําไปใชแทนไม
ขีดไฟก็ได  หรือคําวา “กลม”  เปลี่ยนเปน  “กมล” 
 6.  การคาดการณ (implications) หมายถึง การคาดคะเนหรือคาดหวังหรือทํานายอะไร
บางอยางจากขอมูลที่กําหนดไวใหแตกตางออกไปจากเดิม เชน “ขัน”  อาจนําไปใชในความหมายวา  
“นาขัน”  หรือ  “ไกขัน”  หรือ  “ขันน้ํา” 
 
 ทฤษฎีของเพียเจต  (Piaget’s Theory of Intellectual Development) 
 เพียเจต (อัจฉรา ชีวพันธ. 2547: 56-59; อางอิงจาก Jean Piaget. n.d.) ไดศึกษาขั้นพัฒนา
ความคิดของเด็กในวัยตางๆ และสรุปไวเปน 4 ขั้นดังน้ี 
     ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรูทางประสาทสัมผัสและใชกลามเนื้อ (sensory Motor) การพัฒนา
ระยะนี้จะเร่ิมตั้งแตอายุ 0-2 ป เปนระยะที่เด็กรับรูไดจากความรูสึก สนใจสิ่งเราที่อยูรอบตัวกอนที่จะ
เรียนรูภาษาและความแตกตางของตนเองกับสิ่งแวดลอมในระยะนี้เร่ิมจะมีความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
มากขึ้น 
     ขั้นที่ 2  ขั้นกอนที่จะคิดหาเหตุผล (Preparation Thought) การพัฒนาในระยะนี้จะ
แบงพัฒนาการออกเปน 2 ขั้น ขั้นแรกจะเริ่มตั้งแตอายุ 2-3 ป เปนระยะของการจัดเตรียมความคิด  
เด็กในระยะนี้ยะยึดถือตนเองเปนศูนยกลาง  ถาพิจารณาดูแลวคลายกับวาเด็กเอาแตใจตัวเอง      
ไมรับรูความคิดของผูอื่น การแปลความคิดของเด็กจะไมถายทอดออกมาเปนคําพูด แตจะแสดง
พฤติกรรมที่เขาขางตนเอง ขั้นที่ 2 น้ีจะเร่ิมตั้งแตอายุ 4-7 ป ระยะนี้เด็กจะรูจักสรางมโนทัศน โดย
อาศัยการจัดกลุมวัตถุใหเปนพวก เปนหมู  สามารถเห็นความสัมพันธของสิ่งของ เขาใจปริมาณ  
นํ้าหนัก  ขนาดของวัตถุ  และเริ่มรูจักการเรียนจํานวนเลข 
     ขั้นที่ 3  ขั้นรูจักใชความคิดหาเหตุผลจากสิ่งที่เปนรูปธรรม (Period of Concrete 
Operation) การพัฒนาในระยะนี้เร่ิมตั้งแตอายุ 7-11 ป เปนระยะที่เด็กสามารถสรางมโนทัศนใหมี
ความสัมพันธกับรูปธรรม รูจักใชความคิดเพื่อหาเหตุผลและจัดลําดับความคิดของตนเองได เด็ก
สามารถคิดยอนกลับและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได ใชความคิดอยางมีเหตุมีผล ทําความเขาใจ
เชื่อมโยงความสัมพันธของสวยยอยและสวนรวมได  จินตนาการสรางภาพความคิดขึ้นในใจได 
     ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operation) การพัฒนาในระยะนี้  
จะเริ่มตั้งแตอายุ 11-15 ป เปนระยะที่สามารถเขาใจกฎเกณฑทางสังคม สรางมโนทัศนใหสัมพันธ     
กับนามธรรม ใชเหตุผลชวยในการตัดสินปญหา พัฒนาการทางความคิดจะเปนไปอยางรวดเร็ว ไมวา
จะเปนความคิดในดานการตีความ  แปลความ หรือการพิสูจนหาความจริง 
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 ขั้นพัฒนาความคิดของ เพียเจต (Piaget) เปนการแสดงใหเห็นลําดับขั้นในการคิดตั้งแตวัย
ทารกจนกระทั้งสูวัยรุน พัฒนาการทางสมองจะพัฒนาสูงสุดเม่ือเด็กมีอายุประมาณ 15 ป ความสามารถใน
การคิดตามระดับขั้นตางๆ ของเด็กมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการในการเรียนภาษาทั้งสิ้น 
 
  2.4 การคาดเดา  (Predict) 
  การคาดเดาเปนการทํานายลวงหนา โดยใชความรูหรือใชการอางอิงจากขอเท็จจริง  
หรือจากประสบการณ การคาดเดาจะชวยลดปริมาณขอมูลที่มีมากเกินจําเปน ถาไมมีการคาดเดาวา
เนื้อหาตอไปจะเปนอยางไร ผูอานจะตองอานขอมูลใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งในการอานที่ไมมี
ประสิทธิภาพนั้น ผูอานจะจองมองเฉพาะตัวอักษรที่ปรากฏอยูตรงหนา ทําใหไมสามารถคาดเดาได
วาเนื้อหาตอไปจะเปนอยางไร และผูอานก็จะมัวงุนงงอยูกับขอมูลใหม เพราะไมไดเตรียมความคิด
มากอน แตการอานที่มีประสิทธิภาพนั้นสายตาจะกวาดไปกอนความคิด เพ่ือตรวจสอบขอมูลที่จําเปน
ตอการทําความเขาใจ นอกจากนี้นักอานที่ดีจะเตรียมความคิด จิตใจ ใหพรอมรับขอมูลใหมที่จะอาน
ตอไป และถาการอานคือ เกมการเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาซึ่งผูอานจะตองคาดเดาและอาน
อยางคราวๆ เพ่ือตรวจสอบการคาดเดานั้น แสดงวายิ่งคาดเดาไดแมนยําเทาไหร กระบวนการอานก็ยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น และถาผูอานมีความรูทางภาษา รูจักการจัดสรรขอมูล รูเกี่ยวกับ 
การจัดสรรขอมูล รูเกี่ยวกับเรื่องที่อานมากเทาไหร การคาดเดาก็ยิ่งแมนยํามากขึ้นเทานั้น 
  กูสซัค (อรรถ พลายระหาร. 2536: 25; อางอิงจาก Guszuk. 1978: 182) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะที่สําคัญในการอานเพื่อความเขาใจวา การสอนใหนักเรียนมีความสามารถ ในการอาน
เพ่ือความเขาใจควรคํานึงถึงหลัก 5 ประการคือ 
     1.  การฝกใหนักเรียนคาดการณลวงหนาวา สิ่งที่จะไดอานตอไปในการอานนาจะเปน
อยางไร 
  2.  การฝกใหนักเรียนรูจักแหลงคนควา เชน หองสมุด รูจักหนังสือที่คนควาหลายๆ 
ประเภท  รูจักสวนตางๆ ของหนังสือ 
  3.  ฝกใหนักเรียนรูจักนําความรูที่ไดมาจัดระบบระเบียบเสียใหม 
  4.  การฝกใหนักเรียนรูจักพิจารณาวาสิ่งใดมีความสําคัญควรจดจํา 
     5.  การฝกใหนักเรียนรูจักประเมินผลสิ่งที่อานวาเปนความจริงหรือความคิดเห็นสวนตัว  
ของผูเขียน  และเชื่อถือไดหรือไม 
  ลินดา (Linda. 1990: 470 - 483) ไดทําการศึกษาเพื่อวัดความเขาใจในการอานของ
นักเรียนระดับ 4 และ 7 จํานวน 72 คน ที่มีปญหาเรื่องการอานจับใจความ กลุมทดลองจะไดรับการฝก
อานโดยวิธีพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยวิธีใหคาดเดาความกอนอานลวงหนา เพ่ือฝกตั้งคําถาม สรุปเรื่อง
ที่อาน และชี้ประเด็นที่ยากตอการทําความเขาใจ สวนกลุมควบคุมจะไมไดรับแนวทางการอานโดย
วิธีพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
มีคะแนนจากการทําขอสอบมาตรฐานกอนและหลังการทดลองตางกันมาก โดยกลุมทดลองจะมีคะแนน
ความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุม 
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  ละออ  ชุติกร และจิตตใส อินทโสฬส  (2524: 21) กลาววาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินนั้นสวนใหญรูคําศัพทนอย มีอยูหลายคําที่ไมเขาใจความหมายของคํานั้น              
ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ตองอานหนังสือที่มีภาษาตางประเทศซึ่งตนไมสามารถอานออกปนอยู  แทบ
ทุกบรรทัด  จึงตองใชวิธีการเดาประกอบไปบาง 
 ดังน้ันการฝกการคาดเดาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิด ใหคิดกอนอานและถาการคาดเดา
แมนยํามากเทาไหร  ก็จะยิ่งชวยใหการอานจับใจความประสบความสําเร็จมากขึ้น   
 
 3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนอานแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking 
Activity)   
 อุไรวรรณ สีชมพู (2542: 67-68) ไดทําการเปรียบเทียบความเขาใจและแรงจูงใจใน        
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีสอนอานแบบ DR-TA กับการสอน
ตามคูมือครู ใชการคาดเดาเนื้อเรื่องของนักเรียนเปรียบเสมือนการตั้งคําถามแลวใหนักเรียนหา
คําตอบดวยตนเอง ครูจะจัดเตรียมแบงเนื้อเร่ืองใหเปนตอนสั้นๆ เพ่ือใหนักเรียนไดประเมินความเขาใจ
ของตนเองทีละขั้น ทําใหนักเรียนรูสึกวาการอานภาษาอังกฤษไมใชเรื่องยากอีกตอไป จากผลการทดลอง
พบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนอานแบบ DR-TA มีความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ
สูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 ไพเราะ วุฒิเจริญกุล (2540: 97-81) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีขั้นตอนการอานดังน้ี คือใหนักเรียนอานแบบคราวๆ เพ่ือสํารวจ
เน้ือเรื่อง แลวใหอานแบบละเอียดอีกครั้ง เพ่ือจับใจความสําคัญของเร่ืองโดยใหนักเรียนขีดเสนใต
ขอความหรือประโยคนั้นไว ในกระบวนการอานนี้จะใหนักเรียนปฏิบัติงานกันเปนกลุมโดยมีครูคอย
สังเกตการณและใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนตองการ ผลการทดลองพบวา หลังจากที่นักเรียนได
ใชชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความนี้แลว นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น และดวยลักษณะ
ของชุดฝกทักษะการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความนี้มีภาพประกอบสวยงาม ทําใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและอยากที่จะฝกอานมากขึ้น 
 แคตเทอรรีน (Stahl, Katherine A. Dougherty. 2003) ศึกษาผลการใชวิธีสอน 3 วิธี ไดแก  
DR-TA  K-W-L และ PW ในการสอนอานจับใจความ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 2 จํานวน 31 คน  
โดยแบงเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 ใชวิธีสอนแบบ DR-TA กลุมที่ 2 ใชวิธีสอนแบบ K-W-L กลุมที่ 3 ใช
วิธีสอนแบบ PW และกลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุม ผลการทดลองพบวานักเรียนในกลุมที่ 1-3 มี
ความเขาใจในการอานจับใจความสูงกวานักเรียนในกลุมที่ 4 ที่เปนกลุมควบคุม  
 โคนนี (Renn, Connie Eilar. 1999) ไดศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการสอนอานจับใจความ
โดยใชวิธี DR-TA ในระดับประถม โดยครูจะใหการชี้แนะขณะที่นักเรียนอาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
เกรด 2 จํานวน 20 คน ผลการทดลองพบวาบทความที่ใชสอนอานประกอบกับบทบาทของครูและ
การตอบสนองของนักเรียนมีผลตอการอานจับใจความ   
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 วิทเทอรสพูน (Witherspoon. 1996: 625) ศึกษาผลของการใชกลวิธี 4 แบบ คือ วิธีโคลซ 
(Cloze) แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) K-W-L และ แบบ DR-TA ที่มีผลตอความเขาใจ
ในการอาน ผลการทดลองปรากฏวา กลวิธีทั้ง 4 แบบสงผลดีตอความเขาใจในการอาน นักเรียนที่
ไดรับการสอนจากทั้ง 4 วิธีไดรับความรูและความเขาใจในการอานมากกวากลุมนักเรียนที่ไมไดใช
การสอน 4 แบบน้ี 
 บารรอน (Barron, Cecilia. 1990) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิด และทัศนคติที่มี
ตอการอานของนักเรียนเกรด 3 จํานวน 20 คน โดยใชวิธีการสอนแบบ DR-TA วันละ 30 นาที  
เปนเวลา 8 สัปดาห ไดทําการทดสอบกอนและหลังสอน และจากการสัมภาษณผูปกครอง พบวา  
นักเรียนมีทักษะการคิดสูงขึ้นและทัศนคติตอการอานเพิ่มมากขึ้น 
 อี-โคมี (El-Koumy. 2006) ไดทําการศึกษาผลจากการใชวิธีสอนแบบ DR-TAในการตอบ
คําถามจากเรื่องที่อานและการสรุปใจความสําคัญกับนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเทศอียิป โดยจัดเตรียมการสอนออกเปน 6 ขั้น  
ดังน้ี (1) ครูเขียนชื่อเรื่องบนกระดานใหนักเรียนอานและถามนักเรียน (2) ครูใหนักเรียนคาดเดา เน้ือเรื่อง
จากชื่อเรื่อง (3) ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดานและสนทนาเกี่ยวกับชื่อเร่ือง (4) ครูให
นักเรียนแบงกลุมและอภิปราย (5) ครูใหนักเรียนแกไขการคาดเดา (6) นักเรียนหาขอความที่มา
สนับสนุนการคาดเดาของตน ผลการทดลองพบวาความสามารถในการตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
และการสรุปใจความสําคัญ จากเรื่องที่อานของนักเรียนกลุมตัวอยางกับกลุมควบคุมที่ใชการสอน
โดยวิธีปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอนอานแบบ DR-TA เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research) ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้น ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่ มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับหูตึงที่ มี
สมรรถภาพทางการไดยินเม่ือทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 
2,000 เฮิรตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26-89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนัก
โสตสัมผัสวิทยา  และมีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียง และอานริมฝปากได มีระดับ
สติปญญาปกติ ไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน  ที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 
 กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีสมรรถภาพ
ทางการไดยินเม่ือทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่  500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ  
ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26-89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา
และมีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได มีระดับสติปญญาปกติ ไมมี
ความพิการอื่นๆ แทรกซอน ที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนราชวินิต ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน เลือกกลุมตัวอยาง
โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง มีวิธีการคัดเลือกดังน้ี 
 1.  คัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอยูในชวงตั้งแต 26 – 89 เดซิเบล ที่ไมมี
ความพิการซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถอานออกเสียงและอาน ริมฝปากได  
โดยการสอบถามภูมิหลังจากครูประจําชั้น 
      2.  พิจารณาระดับการสูญเสียการไดยินจากใบตรวจวัดการไดยิน        
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      3.  จากการพิจารณาภูมิหลังและระดับการสูญเสียการไดยิน คัดเลือกกลุมตัวอยางได
จํานวน 5 คนดังน้ี 
 

ระดับการสญูเสียการไดยิน (เดซิเบล) ภูมิหลัง 

กอนใสเครื่องชวยฟง หลังใสเครื่องชวยฟง 
คน
ที่ 

เพศ 

หูขางซาย หูขางขวา หูขางซาย หูขางขวา 

1 
2 
3 
4 
5 

หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
ชาย 

65 
95 
85 
65 
110 

70 
65 
70 
80 
70 

40 
65 
60 
40 
65 

45 
45 
55 
55 
50 

1. อานออกเสียง 
   และอานริมฝปากได 
2. อานคํา  วลี   
   และประโยคสั้นๆ ได   
3. เขาใจประโยคคําถาม 
   ที่ไมซับซอนและปฏิบัติ 
   ตามคําสั่งงายๆ ได 

 
 คนที่ 1  เปนเพศหญิง กอนใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย   
65 เดซิเบล หูขางขวา 70 เดซิเบล หลังจากใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
40 เดซิเบล หูขางขวา 45 เดซิเบล สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากไดสามารถอานคํา วลี  
และประโยคสั้นๆ ได เขาใจประโยคคําถามที่ไมซับซอนและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได  
 คนที่ 2  เปนเพศชาย กอนใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย   
95 เดซิเบล หูขางขวา 65 เดซิเบล หลังจากใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
65 เดซิเบล หูขางขวา 45 เดซิเบล สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากไดสามารถอานคํา วลี 
และประโยคสั้นๆ ได เขาใจประโยคคําถามที่ไมซับซอนและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได 
 คนที่ 3  เปนเพศหญิง กอนใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย  
85 เดซิเบล หูขางขวา 70 เดซิเบล หลังจากใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
60 เดซิเบล หูขางขวา 55 เดซิเบล สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากไดสามารถอานคํา วลี  
และประโยคสั้นๆ ได  เขาใจประโยคคําถามที่ไมซับซอนและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได  
 คนที่ 4 เปนเพศชาย กอนใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
65 เดซิเบล หูขางขวา 80 เดซิเบล หลังจากใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
40 เดซิเบล หูขางขวา 55 เดซิเบล สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากไดสามารถอานคํา วลี  
และประโยคสั้นๆ ได  เขาใจประโยคคําถามที่ไมซับซอนและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได  
 คนที่ 5  เปนเพศชาย กอนใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย   
110 เดซิเบล หูขางขวา 70 เดซิเบล หลังจากใสเครื่องชวยฟงมีระดับการสูญเสียการไดยินของหูขางซาย 
65 เดซิเบล  หูขางขวา 50 เดซิเบล  สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากไดสามารถอานคํา วลี  
และประโยคสั้นๆ ได  เขาใจประโยคคําถามที่ไมซับซอนและปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได  
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีดังน้ี 

1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการสอนอานแบบ 
DR-TA   
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
 กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับขั้นดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการสอนอาน 
แบบ DR-TA  มีขั้นตอนการสรางดังภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
      โดยการสอนอานแบบ  DR-TA 
 
 จากภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยการสอนอานแบบ  DR-TA มีรายละเอียดดังน้ี 
 

      2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนอานแบบ  DR-TA  
         แบงการสอนออกเปน 2 ชวง มีขั้นตอนดังนี ้
                ชวงที่ 1 การฝกทักษะการอานและการคิด 
                        ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
                        ขั้นที่ 2 การอาน 
                        ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย 
                        ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ 
                ชวงที่ 2 การฝกทักษะที่จําเปน  ไดแก   
                การสรุปเนื้อเรื่องและการทําแบบฝกหัด 

3. ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู   
จํานวน 15 แผน 

4. นํารางแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 3 คน  ตรวจพิจารณาความเหมาะสม 

5. นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไข 
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ 
การสอนอานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

6. นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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    1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอนอาน สําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 
     2.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนอานแบบ DR-TA ซ่ึงเปนวิธีที่พัฒนาขึ้นโดย สตาฟเฟอร 
(Russell G. Stauffer. 1969) ตอมาเทอรนีและคณะ (Teirney, Readence; & Disher. 1995) ได
ปรับปรุงวิธีน้ีขึ้นใหม ซ่ึงแบงการสอนออกเปน 2 ชวงโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 ชวงที่ 1 การฝกทักษะการอานและการคิด 
    ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
   ขั้นที่ 2 การอาน 
   ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย 
   ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ 
  ในกรณีที่เน้ือเรื่องมีความยาวหลายยอหนา  ใหทําการแบงสอนทีละยอหนา   
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-4 ซํ้าอีกครั้ง  จนจบเน้ือเรื่องทั้งหมด 
  ชวงที่ 2 การฝกทักษะที่จําเปน  ไดแก  การสรุปเน้ือเรื่อง  และการทําแบบฝกหัด  
 3.  เขียนแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จํานวน 15 แผน ที่ใชการสอนอานแบบ 
DR-TA ประกอบดวยนิทาน 3 เรื่อง และบทความ 3 เรื่อง ซ่ึงทุกแผนจะฝกการจดจําเนื้อเรื่อง ตอบคําถาม
จากเนื้อเรื่องและสรุปสาระสําคัญของเรื่อง  ดังน้ี 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 นิทานเรื่อง กากับเหยือกน้ํา 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 นิทานเรื่อง ราชสีหกับหนู 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7-9 นิทานเรื่อง กบกับเสือ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10-11 บทความเรื่อง หนู 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12-13 บทความเรื่อง นํ้ามาจากไหน 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14-15 บทความเรื่อง คุณคาของกลวย 

 
 4.  นํารางแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย จํานวน 1 คน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
 5.  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข ไดแก การใชภาษาตองเขาใจงาย การตั้งคําถาม การ
เพ่ิมใบงานและกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายมากขึ้น      
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      6.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแลว ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 2 คน  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนพญาไท  เม่ือวันที่ 7 กันยายน  2552  ใชเวลา  1 ชั่วโมง  พบวาไมมีขอควรปรับปรุงแกไข 
 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา        
ปที่  2  มีขั้นตอนการสรางดังภาพประกอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย   
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 
 จากภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีรายละเอียดดังน้ี 
     1.  ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการอานจับใจความ 
     2.  ศึกษาการสรางและวิธีการเขียนขอสอบวิชาภาษาไทยจากคูมือการวัดและประเมินผล  
กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 

2. ศึกษาวิธีการสรางและวิธีการเขียนขอสอบวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544

3. ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความ 1 ฉบับ  จํานวน 26 ขอ 

4. นําแบบทดสอบไปเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

7. ตรวจสอบหาคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อมั่นของขอสอบ 
และคัดเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑ  จํานวน 22 ขอ 

เพ่ือนําไปใชทดสอบกอนและหลังสอนกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลการอานจับใจความ 

5. นําผลคะแนนจากความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน  มาหาคาดัชนีความสอดคลอง 

6. ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและภาพประกอบ  ของแบบทดสอบ 



 53 

     3.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความ  ตามจุดประสงคสาระการเรียนรู
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
คัดเลือกบทอานจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพื่อสรางเปนแบบทดสอบ      
วัดความสามารถอานจับใจความ  จํานวน 2 ชุด ไดแก  ชุดที่ 1 บทความ  และชุดที่ 2 นิทาน โดยใน
แตละชุดจัดแบงเปน 2 ตอน  ดังน้ี 
             ตอนที่ 1  แบบปรนัย  ชนิด 3 ตัวเลือก  จํานวน  14 ขอ  
             ตอนที่ 2  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ    จํานวน   8 ขอ           
     4.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความ เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก  
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ดานการสอนวิชาภาษาไทย ดานการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ในดานความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา  
โดยพิจารณาวาขอทดสอบ มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยใชเกณฑการพิจารณา
ลงความเห็นดังน้ี  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 117) 
  คะแนน  + 1  สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  คะแนน     0 สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  คะแนน   - 1 สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
     5.  นําผลคะแนนจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 ทุกขอ 
     6.  นําขอสอบที่ไดไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จํานวน 2 คน เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาและภาพประกอบ พบวานักเรียนสามารถอานคําถามได สวนภาพประกอบสามารถ       
สื่อความหมายใหนักเรียนเขาใจได  จึงไมมีขอแกไขปรับปรุง 
     7.  นําขอสอบที่ไดไปทดสอบกับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จํานวน 40 คน เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม  2552 เพ่ือวิเคราะหหาคาความยากงาย  
คาอํานาจจําแนก และคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ไว และคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอสอบจํานวน 22 ขอ จากทั้งหมด 26 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 
0.33-0.70 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.65 (รายละเอียดดังภาคผนวก) แลวหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบโดยใชสูตรของ คูเดอร ริชารดสัน KR-20 (วรรณดี แสงประทีปทอง.  2548: 348) 
ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 แลวนําขอสอบที่ไดไปใชทดสอบกอนและหลังสอนกับนักเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง   
 กําหนดเกณฑการประเมินความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 2 ไดกําหนดเกณฑการประเมินดังน้ี 
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คะแนน 17-22 หมายถึง มีความสามารถอานจับใจความอยูในระดับดีมาก   
(คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป) 

คะแนน 15-16 หมายถึง มีความสามารถอานจับใจความอยูในระดับดี   
(คิดเปนรอยละ 70-79)  

คะแนน 13-14 หมายถึง มีความสามารถอานจับใจความอยูในระดับพอใช   
(คิดเปนรอยละ 60-69) 

คะแนน 11-12 หมายถึง มีความสามารถอานจับใจความอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา   
(คิดเปนรอยละ 50-59) 

คะแนน 0-10 หมายถึง มีความสามารถอานจับใจความอยูในระดับปรับปรุง   
(คิดเปนรอยละ 0-49) 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
  ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest–Posttest  Design  
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 249)  ดังน้ี 
 

กลุมทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 

 เม่ือ   E      แทน  กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง 
  X      แทน  การสอนอานแบบ DR-TA   
  T1     แทน  การทดสอบความสามารถอานจับใจความ 
                                     กอนการสอนอานแบบ DR-TA                         
  T2     แทน  การทดสอบความสามารถอานจับใจความ 
                                     หลังการสอนอานแบบ DR-TA   
 

 2.  ขั้นตอนการทดลอง 
      2.1  กอนที่จะดําเนินการทดลอง ไดเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ือขออนุญาต
ผูบริหารโรงเรียนเพ่ือดําเนินการทดลอง 
     2.2  นําแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความ ไปทดสอบนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
กอนการสอนในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 
     2.3  ดําเนินการสอนเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น  
15 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  ระหวางวนัที่ 3 ธันวาคม 2552 ถึงวนัที่ 28 มกราคม 
2553  โดยดําเนินการสอนดวยตนเอง  ตามกําหนดการสอนดังน้ี 



 55 

ครั้งที่ วัน เวลา 
เน้ือเรื่องการสอนอานแบบ DR-TA 

(Directed  Reading –Thinking  Activity) 

1 
2 
3 

พุธ 
พฤหัสบดี 
พุธ 

12.30-13.20 น. นิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา 

4 
5 
6 

พฤหัสบดี 
พุธ 
พฤหัสบดี 

12.30-13.20 น. 
 

นิทานเรื่อง  ราชสีหกับหนู 
 

7 
8 
9 

พุธ 
พฤหัสบดี 
พุธ 

12.30-13.20 น. 
 
นิทานเรื่อง  กบกับเสือ 
 

10 
11 

พฤหัสบดี 
พุธ 

12.30-13.20 น. บทความเรื่อง  หนู 

12 
13 

พฤหัสบดี 
พุธ 

12.30-13.20 น. บทความเรื่อง  นํ้ามาจากไหน 

14 
15 

พฤหัสบดี 
พุธ 

12.30-13.20 น. บทความเรื่อง  คุณคาของกลวย 

   
 2.4 ทําการทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความหลังการสอน โดยใชแบบทดสอบ 
วัดความสามารถอานจับใจความซึ่งเปนชุดเดียวที่ใชทดสอบกอนการสอน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 

 

การวิเคราะหขอมูล     
 1.  การศึกษาความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับหูตึง โดยใชวิธีการสอนอานแบบ DR-TA ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน  
ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล และสถิติทดสอบ The Sign Test for Median : One Sample   
 2.  การเปรียบเทยีบความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง โดยการวิเคราะหคะแนนกอนและหลังจากการสอนอานแบบ 
DR-TA โดยใชสถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched - Pairs  Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน.  
2533: 113) 
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 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล    
 1.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหคณุภาพของเครื่องมือ  มีดังน้ี 
  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม (Index of Consistency : IOC) ใชสตูร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  
2543: 248 – 249)  ดังน้ี 

 

           IOC  =  ∑R 
      N 
 

เม่ือ     IOC    แทน  ดัชนีสอดคลองระหวางแบบทดสอบ 
                                       กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

                            ∑R     แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                             N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 
     1.2 คาความยากงาย  โดยใชสูตร (วรรณดี  แสงประทีปทอง.  2548: 316) ดังน้ี 

 
           P  =  R 
              N 
 

        เม่ือ      P แทน  ดัชนีคาความยากงาย 
                          R แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบถูก 
                          N แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบทั้งหมด 
 

      1.3 คาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  โดยใชสูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543: 50) 
ดังน้ี 
 
           R  =  H – L 
                                                        N/2    
 

เม่ือ       R แทน  คาอํานาจจําแนก 
                       H แทน  จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอน้ัน 
                          L   แทน  จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูกในขอสอบขอน้ัน 
              N แทน  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
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1.4 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของคูเดอร  ริชารดสัน  KR-20 

(วรรณดี  แสงประทีปทอง.  2548: 348)  ดังน้ี 
 

 
 
  เม่ือ rtt แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   k แทน  จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
   p แทน  คะแนนที่ตอบถูกในแตละขอ 
   q แทน  คะแนนที่ตอบผิดในแตละขอ 
   s2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 

2. สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
    2.1 คามัธยฐาน (Median) ใชสูตร (นิภา ศรีไพโรจน.  2527: 153) ดังน้ี 
   
 

       Mdn = X N+1 
            2 
 
  เม่ือ  Mdn  แทน  มัธยฐาน 
           N แทน  จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคี่ 
         X N+1 แทน  คะแนนตัวที่  N+1 
    2                                       2   
    2.2 คาพิสัยควอไทล (Inter-quartile Range) ใชสตูร  (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543: 152)  

ดังน้ี 
 
           IQR  =  Q3  -  Q1 
 
 

                   เม่ือ     Q1 แทน  คาที่ตําแหนง  ¼  หรือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 25 
                              Q3 แทน  คาที่ตําแหนง  ¾  หรือตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 75 

 
 

rtt    =   k 
k - 1 

∑pq 1 -  
s2 
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 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
               3.1  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของความสามารถอาน   
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินจากการสอนอาน
แบบ DR-TA โดยใช The Sign Test for Median : One Sample (Miltion;  Mcteer; & Corbet.  
1997: 594-595) โดยมีสูตรดังน้ี 
 
   P (X ≤ M)  =  P (X ≥ M)   =   1/2 
 

เม่ือ M แทน  คามัธยฐานที่ตั้งไว  (เกณฑที่กําหนดไว) 
   X แทน  จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 
            หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ตั้วไว (+) 

            โดยพิจารณาใชคา  +  เม่ือตั้งสมมติฐาน  Ha : M < Mo   

            และพิจารณาใชคา  -  เม่ือตั้งสมมติฐาน  Ha  : M > Mo 
            เม่ือ  M เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลอง  และ  Mo 
            เปนคามัธยฐานที่กําหนดไว 
 
 3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถอานจับใจความของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงจากการสอนอานแบบ DR –TA  
กอนและหลังการทดลอง โดยใช  The Wilcoxon  Matched-Pairs  Signed-Ranks  Test  
(นิภา  ศรีไพโรจน.  2533: 113) 
 
                              D = Y – X 
  
  เม่ือ D  แทน  คาความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
                                                  กอนและหลังการทดลอง 
   X แทน  คะแนนความสามารถอานจับใจความกอนการทดลอง 
   Y แทน  คะแนนความสามารถอานจับใจความหลังการทดลอง 
 
  จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
  กํากับอันดับที่ดวยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบที่มีอยูเดิม 
  หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและมีเครื่องหมายลบตามลําดับ 
  คาของผลรวมที่นอยกวา  (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย)  เราเรียกคานี้วา  คา T 
  (คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา) 
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    Z   =  T – E(T) 
                                                         ST 
 
  เม่ือ         E(T)   =  N(N+1) 
                                                          4 
 

                     
 
  เม่ือ E(T)   แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 
    N แทน  จํานวนนักเรียน 
    ST แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
    Z แทน  คะแนนมาตรฐาน 
    T แทน  คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา 

√ 
 N(N+1)(2N+1) 

24 
 N(N+1)(2N+1) 

24 STT       =  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอนอานแบบ  DR-TA ทําการวิเคราะหขอมูล 
นําเสนอเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  การศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ  DR-TA   
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ  DR-TA   
   
การศึกษาความความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  จากการสอนอานแบบ  DR-TA มีรายละเอียด
ดังตาราง 1  และ  ตาราง 2 
 
ตาราง 1 จํานวนคะแนน คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทลความสามารถอานจับใจความของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ DR-TA 
 

คนที ่ คะแนนกอนสอน 
ระดับ 

ความสามารถ 
คะแนนหลังสอน 

ระดับ 
ความสามารถ 

ผลตาง 
ของ

คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 

13 
9 
6 
7 
7 

พอใช 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

20 
17 
17 
19 
15 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

7 
8 
11 
12 
8 

Mdn 
IQR 

7 
2 

ปรับปรุง 17 
3 

ดีมาก  
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 จากตาราง 1 แสดงวา ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง โดยกอนการสอนอานแบบ DR-TA มี
คะแนนอยูระหวาง 7-13 คะแนน มีคามัธยฐานเทากับ 7 คาพิสัยควอไทลเทากับ 2 มีความสามารถ
อยูในระดับปรับปรุง และหลังการสอนอานแบบ DR-TA มีคะแนนอยูระหวาง 15-20 คะแนน มี
คามัธยฐานเทากับ 17 คาพิสัยควอไทลเทากับ 3 มีระดับความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย
อยูในระดับดีมาก   
 วิเคราะหความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความ
บกพรองทางการไดยินระดับหูตึงเปนรายบุคคลดังนี้ 
 คนที่ 1 กอนการสอนอานจับใจความนักเรียนสามารถอานคํา วลี และประโยคได เขาใจ
ความหมายของประโยคงายๆ ได หากเปนประโยคยาวๆ หรือมีคําศัพทยากจะไมเขาใจความหมาย 
เม่ือครูอธิบายใหฟงก็สามารถเขาใจไดและหลังการสอนอานจับใจความ นักเรียนสามารถอานนิทาน
ประกอบภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดดวยตนเอง สามารถเลาเรื่องและตอบคําถามในระดบั
ความจําและความเขาใจจากเรื่องที่อานได ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนสามารถ อานจับใจความไดมากขึ้น
หลังการสอนอานแบบ  DR-TA 
 คนที่ 2  กอนการสอนอานจับใจความนักเรียนสามารถอานออกเสียง คํา วลี และประโยคได       
แตไมเขาใจความหมายและหลังการสอนอานจับใจความ  นักเรียนสามารถอานเนื้อเร่ืองประกอบ
ภาพที่มีความยาวประมาณ 5-6 บรรทัดแลวสามารถเลาเรื่องที่อานได และตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง
ไดดี  ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนสามารถอานจับใจความไดมากขึ้นหลังการสอนอานแบบ  DR-TA 
 คนที่ 3  กอนการสอนอานจับใจความนักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา วลี และประโยคได
แตไมเขาใจความหมาย ครูตองชวยอานนําแลวใหนักเรียนอานตามจะอานไดดีและเขาใจความหมาย
ในระดับคําได และหลังการสอนอานจับใจความ นักเรียนสามารถอานเนื้อเรื่องประกอบภาพที่มีความยาว
ประมาณ 3-4 บรรทัดแลวตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดดีในระดับความจํา ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียน
สามารถอานจับใจความไดมากขึ้นหลังการสอนอานแบบ  DR-TA 
 คนที่ 4  กอนการสอนอานจับใจความนักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา วลี และประโยคได
แตไมเขาใจความหมายหากครูชวยอานใหฟงนักเรียนจะสามารถเขาใจไดบางสวน และหลังการสอน
อานจับใจความ นักเรียนสามารถอานเน้ือเรื่องประกอบภาพที่มีความยาวประมาณ 4-5 บรรทัดไดดี
สามารถเลาเรื่องที่อานได ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนสามารถอานจับใจความไดมากขึ้นหลังการสอน
อานแบบ DR-TA 
 คนที่ 5  กอนการสอนอานจับใจความนักเรียนสามารถอานคํา วลี ไดแตไมเขาใจความหมาย 
หากครูชวยอานใหฟงนักเรียนและอธิบายความหมายเพิ่มเติมก็สามารถเขาใจไดและหลังการสอน
อานจับใจความนักเรียนสามารถอานประโยคที่บรรยายใตภาพที่มีความยาวประมาณ 2-3 บรรทัดได
ดีและสามารถตอบคําถามในระดับความจําไดดี  ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนสามารถอานจับใจความ
ไดมากขึ้นหลังการสอนอานแบบ DR-TA 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตงึ  หลังการสอนอานแบบ DR-TA กับเกณฑที่กําหนด 
 ไวในระดบัดี (15-16  คะแนน) 
 

เครื่องหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังการสอน 
(คะแนนเต็ม 22 คะแนน) 

คาคะแนนมัธยฐาน 
ที่เปนเกณฑ 
ระดับดี 

Q+ Q- 
p - Value 

1 
2 
3 
4 
5 

20 
17 
17 
19 
15 

15-16 + 
+ 
+ 
+ 
 

 
 
 
 
- 

0.1875 

Mdn 
IQR 

17 
3 

>= 15 4 1 
 

   
 จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ DR-TA  
สูงกวาเกณฑระดับดี (15-16 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไววา ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงหลังการสอนอานแบบ DR-TA อยูในระดับดี 
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การเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี   
ความบกพรองทางการไดยินระดับหตูึง  หลังการสอนอานแบบ  DR-TA มีรายละเอียดดัง
ตาราง  3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2  
 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตงึ  กอนและหลังจากการสอนอานแบบ  DR-TA   
 

คะแนน 
ลําดับตาม
เครื่องหมาย 

 
คนที ่

 กอนสอน
(X) 

หลังสอน 
(Y) 

 
ผลตางของคะแนน 

(D=Y-X) 
 

ลําดับที ่
ของความ
แตกตาง + - 

T 

1 
2 
3 
4 
5 

13 
9 
6 
7 
7 

20 
17 
17 
19 
15 

7 
8 
11 
12 
8 

1 
2.5 
4 
5 

2.5 

+1 
+2.5 
+4 
+5 

+2.5 

 0* 

                                          รวม  T+ = 15 T- = 0  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (T5,.05 = 2) 

  
 จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ DR-TA สงูขึน้อยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไววา ความสามารถอานจับใจความวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอน
อานแบบ DR-TA สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอนอานแบบ DR-TA           
มีการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ  DR-TA 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง กอนและหลังการสอนอานแบบ  DR-TA  
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ  DR-TA อยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ  DR-TA  สูงขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึงที่มีสมรรถภาพ
ทางการไดยินเม่ือทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ  
ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต 26-89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัด การไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา  
และมีใบรับรองความพิการ สามารถอานออกเสียง และอานริมฝปากได มีระดับสติปญญาปกติ ไมมี
ความพิการอื่นๆ แทรกซอน ที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีสมรรถภาพทางการไดยินเม่ือทําการวัดดวยเสียง
บริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ ไดคาเฉลี่ยของหูขางที่ดีกวาตั้งแต  
26-89 เดซิเบล ซ่ึงไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยาและมีใบรับรองความพิการ  
สามารถอานออกเสียงและอานริมฝปากได  มีระดับสติปญญาปกติ ไมมีความพิการอื่นๆ แทรกซอน  
ที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนราชวินิต ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling) 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โดยการสอนอานแบบ DR-TA และแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 ดําเนินการทดลองโดยทําการทดสอบกอนการทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถ
อานจับใจความวิชาภาษาไทย แลวทําสอนอานจับใจความวิชาภาษาไทยดวยวิธีการสอนอานแบบ 
DR-TA ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งหมด 15 ครั้ง  
และทําการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทยฉบับเดิม ระหวาง
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ถึง 3 กุมภาพันธ 2553 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล  
และสถิติทดสอบ Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon  Matched - Pairs  
Signed - Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ DR-TA  อยูในเกณฑระดับดี 
 2.  ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง  หลังการสอนอานแบบ DR-TA สูงขึ้น  
 
อภิปรายผล 

 1.  จากการศึกษาความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ  DR-TA อยูในระดับดีมาก
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไววา ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ DR-TA  
อยูในระดับดี  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
      1.1  การสอนอานแบบ DR-TA มุงฝกการใชความคิดในการคาดเดาเนื้อเรื่องลวงหนา  
อยูตลอดเวลา เริ่มตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนดูรูปภาพที่เกี่ยวของกับเน้ือเร่ือง     
ที่จะอานแลวคาดเดาวาเรื่องที่จะอานวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  นักเรียนจะพยายามใชความคิดและ
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอาน ขณะเดียวกันครูไดเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดเหลานั้นไว
บนกระดาน ทําใหนักเรียนคนอื่นๆ ไดมีแนวคิดและเรียนรูคําศัพทไปดวย จึงเปนการเพิ่มประสบการณ
ใหกับนักเรียนอีกทางหนึ่ง หลังจากนั้นนักเรียนจึงคาดเดาเนื้อเรื่องในสวนแรกวา เปนเรื่องเก่ียวกับ
อะไร โดยครูจะเขียนการคาดเดาของนักเรียนเอาไวบนกระดานเพื่อไวตรวจสอบพรอมๆ กัน
หลังจากอานเนื้อเรื่องสวนแรกเรียบรอยแลว การฝกใชความคิดและคาดเดาเนื้อเร่ือง จะชวยให
นักเรียนอานและเขาใจเนื้อเรื่องไดถูกตองมากขึ้น แมวาจะยังมีคําศัพทหรือประโยค ที่นักเรียนไม
เขาใจอยูบาง แสดงวานักเรียนอานแบบเดาความหมายของคําหรือประโยคที่เปนปญหาไดบาง  
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เพราะนักเรียนนําขอมูลจากการดูรูปภาพและการพูดคุยสนทนากันจากในชวงแรกเขามาเชื่อมโยง
กับเนื้อเรื่องที่กําลังอานอยูเพ่ือชวยในการตีความ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  คิทาโอ (Kitao. 1995) 
ที่วา การคาดเดาชวยลดปริมาณขอมูลที่ไมจําเปน เปนการเตรียมความคิด จิตใจ ใหพรอมรับขอมูลใหม  
และชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงประสบการณเดิมเขากับขอมูลใหมที่จะไดรับ จากการอานตอไป จะเห็น
ไดวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบ DR-TA มีโอกาสไดฝกการคาดเดา  ฝกการเชื่อมโยงความรู
และประสบการณเดิมเขากับเนื้อหาที่อาน    
      1.2  การสอนอานแบบ  DR-TA ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกอานออกเสียงหลายรอบ  
โดยรอบแรกเพื่อตรวจหาคําศัพทที่ตนเองไมรูความหมาย อานอีกครั้งเพ่ือตรวจหาขอมูลที่ตองการ  
การใหนักเรียนอานออกเสียงในขั้นตอนนี้ทําใหครูไดรับทราบขอบกพรองหรือปญหาในการอานของ
นักเรียน ครูสามารถใหคําแนะนําและแกไขใหถูกตอง  ในขณะเดียวกันนักเรียนคนอื่นๆ ก็จะไดฝก
ฟงและทบทวนความคิดของตนเองไปดวย ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อเรื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน (2543: 99-100) ที่กลาววา การอานออกเสียงเปนการ
ตรวจสอบการอาน รูจุดบกพรองและหาทางชวยเหลือ และในการอานนําของครูแลวใหนักเรียนอาน
ตามยังชวยใหนักเรียนที่ยังไมมีความมั่นใจในการอานใหกลาแสดงออก เปนการฝกการอานเบื้องตน
ที่ดี เพ่ือนรวมชั้นมีโอกาสไดฝกอานในใจตามไปดวย การอานออกเสียงหลายๆ รอบยังชวยตอกย้ํา 
ซํ้า ทวน ใหนักเรียนอานไดคลอง จดจําเนื้อเร่ือง และทําความเขาใจกับเนื้อเรื่องไดมากขึ้นดวย ซ่ึง
สอดคลองกับกฎแหงการฝกหัดของธอรนไดค (Thorndike) ที่วา สิ่งใดก็ตามที่มีการกระทําบอย ๆ 
ยอมทําใหผูกระทํามีความคลองแคลว สามารถทําสิ่งน้ันไดดีและเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น (กรรณิการ  
พวงเกษม.  2535: 37)  
      1.3  การสอนอานแบบ DR-TA มีการตรวจสอบความเขาใจเปนชวงๆ หลังจากที่นักเรียน
ไดอานเนื้อเรื่องแลว โดยใหนักเรียนพูดหรืออานประโยคที่เปนการยืนยันความคิดของตนเอง ถา
นักเรียนเขาใจผิดก็จะไดเปลี่ยนแนวคิดใหม การใหนักเรียนไดพูดหรืออานในขั้นตอนนี้ ทําใหครูได
ตรวจสอบความเขาใจ รวมทั้งรับทราบขอบกพรองหรือปญหาในการอานของนักเรียน แลวจึงให
คําแนะนําและแกไขให ในขณะเดียวกันนักเรียนคนอื่นๆ ก็จะไดฝกการฟงและทบทวนความคิดของ
ตนเองไปดวย ทําใหนักเรียนทั้งชั้นเกิดความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานไปในทิศทางเดียวกัน แลวนํา
ความรูใหมที่ไดน้ีไปรวมเขากับประสบการณเดิมของตนเอง เพ่ือไปเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในสวนตอๆ ไป 
ทําใหความเขาใจเนื้อเร่ืองโดยรวมชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ อุไรวรรณ สีชมพู 
(2542: 67-68) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการอานและแรงจูงใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยครูจะจัดเตรียมแบงเนื้อเร่ืองใหเปนตอนสั้นๆ 
เพ่ือใหนักเรียนไดประเมินความเขาใจของตนเองทีละขั้น ทําใหนักเรียนรูสึกวาการอานภาษาอังกฤษ
ไมใชเรื่องยากอีกตอไป ทําใหความเขาใจและแรงจูงใจในการอานสูงขึ้น 
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     1.4  การสอนอานแบบ DR-TA ยังเปนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียน
ไดพยายามใชความคิด นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณเดิมจากนักเรียน คนอ่ืนๆ 
โดยมีครูทําหนาที่กระตุนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และคอยใหความชวยเหลือแนะนําเม่ือ
นักเรียนตองการซึ่งเปนผลทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานดีขึ้น 
 จะเห็นไดวาทุกขั้นตอนของการสอนอานแบบ DR-TA ตั้งแตการคาดเดาเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมและความรูใหมเขากับเรื่องที่อาน การตรวจสอบความเขาใจของตนเองและการยึด
นักเรียนเปนศูนยกลางลวนเปนสวนสงเสริมใหนักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบ DR-TA มีความสามารถ
อานจับใจความสูงขึ้นได 
 2.  จากการเปรียบเทียบความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอนอานแบบ DR-TA  
นักเรียนมีความสามารถอานจับใจความสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจาก
การสอนอานแบบ DR-TA นอกจากจะมุงใหนักเรียนเขาใจความหมายโดยรวมของเนื้อเร่ืองแลว
ยังใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดในการคาดเดาเหตุการณลวงหนา ฝกคิดจินตนาการ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ลินดาและแนนนี่ (Linda; & Naney. 1990: 470-472) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจ
ในการอานของนักเรียนเกรด 4 และเกรด 7 พบวาการใหนักเรียนคาดเดา เน้ือเร่ืองกอนการอาน
รวมกับการฝกตั้งคําถามจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานสูงขึ้นได และเนื้อเร่ืองที่นํามา
สอนอานเปนเนื้อเรื่องที่ใกลตัวนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณและความรูเดิม
ใหเกิดเปนความรูใหมไดงายขึ้น และการกําหนดเนื้อเรื่องเปนชวงสั้นๆ เพ่ือเปนการกําหนดเปาหมายใน
การอานใหสั้นเปรียบเสมือนแรงจูงใจอยางหนึ่ง สังเกตไดจากการที่นักเรียนมีความกระตือรือรนและ
พยายามอานเพื่อหาขอมูลมาตรวจสอบการคาดเดาที่เปนเปาหมายในการอานของตนเอง  และยิ่งถา
นักเรียนคาดเดาไดถูกก็จะมีกําลังใจตองการที่จะทํากิจกรรมตอไป หรือถาคาดเดาไมถูกตองครูก็จะ
ใหกําลังใจวานักเรียนไดฝกการคิดแลวจะถูกหรือ ไมถูกก็ไมเปนไรใหพยายามตอไป และการนํารูปภาพ
มาเปนสื่อในการคาดเดานั้นชวยใหนักเรียน ไดระลึกถึงประสบการณเดิมไดงายขึ้นเพ่ือนําไปสูการ
เชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหมที่ไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน (2543: 50) ที่กลาววา 
ภาพจะชวยแปลความหมายและสรางความเขาใจและชวยขยายประสบการณของผูอานไดกวางขวาง
ขึ้นไดและสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพรรณี ออนจาก (2548: 53) พบวา การใชนิทานประกอบ
ภาพชวยทําใหเด็กสนใจ ติดตามเรื่องราวจากนิทาน สามารถจดจําตัวละครในนิทาน ตอบคําถาม
จากเรื่องที่อาน และสามารถเลาเรื่องที่อานได  
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการสอนอานแบบ DR-TA มีกระบวนการที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนแตละคนสามารถพัฒนาการอานใหดีขึ้น โดยผลการพัฒนาของนักเรียน
สามารถกลาวไดดังน้ี 
  2.1  กอนการสอนนักเรียนสามารถอานเปนคําๆ ได แตเม่ืออยูในรูปของประโยคหรือ  
เน้ือเร่ืองที่มีความยาวมากขึ้น นักเรียนจะไมเขาใจความหมาย สังเกตไดจากการใหนักเรียนอาน  
เน้ือเร่ืองใหฟงทีละคน นักเรียนสามารถอานคําได แตไมสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได  
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นักเรียนจะอาศัยการดูภาพแลวเดาคําตอบโดยไมไดกลับไมอานเนื้อเร่ืองเพ่ือหาคําตอบอีกครั้ง     
หลังการสอนอานแบบ DR-TA แลวนักเรียนสามารถเลาเรื่องที่อานได และสามารถตอบคําถาม ใน
ระดับความจําไดดี เน่ืองจากการสอนแบบนี้เปนการสอนที่มีลําดับขั้นตอน ที่เร่ิมจากงายไปหายาก
คือ การสื่อสารที่เร่ิมจากรูปภาพ โดยจากการดูภาพสามารถสื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ือง ในบางสวนได 
และเม่ือนักเรียนไดอานเนื้อเรื่องซํ้าอีกครั้งจะยิ่งทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องไดดีขึ้น จดจําเรื่องราว
ไดมากขึ้น การที่ใหนักเรียนเปนผูเลือกคําศัพทที่ตนไมรูความหมายเองนั้นยังชวยใหนักเรียนได
กวาดสายตาอีกครั้งเปนการตรวจสอบเนื้อเรื่องซ้ําอีกครั้งดวย   
      2.2 นอกจากนักเรียนจะสามารถเลาเรื่องและตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดแลว  
นักเรียนยังสนุกกับการอาน มีความตองการที่จะอาน และยังสงผลใหนักเรียนที่ไมกลาแสดงออก ไม
กลาพูด ไดแสดงออกพูดคุยมากขึ้น เสียงดังขึ้น กลาคิด กลาตอบ เพราะจากการสอบถามขอมูลจาก      
ครูประจําชั้นพบวากอนการสอนนักเรียนไมชอบอานหนังสือ และไมชอบพูด แตหลังจากที่ไดรับ  
การสอนอานแลวนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น น่ันอาจเปนเพราะกอนการสอนนักเรียนไมมีความมั่นใจ
ในคําตอบของตนเอง  กลัวตอบผิดและถูกวากลาวหรือตําหนิ แตดวยวิธีการสอนอานแบบนี้ครูจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดชวยกันคาดเดาเนื้อเร่ืองและตอบคําถามทุกคน คลายกับการเลนเกมทาย
ปญหา  คําตอบนั้นจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ไมเปนไร  ครูจะใหรางวัลเปนการกระตุนใหนักเรียน
พยายามตอบคําถามใหถูกตอง และนักเรียนยังไดนําวิธีการอานแบบ DR-TA น้ี ไปใชในการทํา
การบานที่เปนการอานจับใจความของตนเองอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ไพพรรณ อินทนิล (2546: 68-
70) ที่กลาววา ถาเด็กอานหนังสือแลวไดรับความสนุกเพลิดเพลิน เด็กจะเห็นการอานเปนของดี  
เด็กจะพอใจและสนใจตอการอานมาก เปนการสรางนิสัยที่ดีใหกับเด็กทําใหเด็กรักการอานและใช
การอานใหเกิดประโยชนในการเรียนตอไป   
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งน้ีมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในครั้งตอไป  ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การสอนอานแบบ DR-TA เปนวิธีการสอนอานที่มีความยืดหยุน สามารถปรับใหเหมาะสม
กับระดับความสามารถในการอานของนักเรียนได ทั้งน้ีครูผูสอนอาจใชวิธีการคาดเดา (การดูรูปภาพ)  
ในระยะแรกของการสอน และเม่ือนักเรียนเร่ิมคุนเคยแลวครูควรลดการใชวิธีดังกลาว เพ่ือใหนักเรียน
ไดมีโอกาสใชความคิด รวบรวมประสบการณเดิมและความรูใหมที่ไดเขามาชวยในการคาดเดาเนือ้เร่ือง
ที่กําลังจะอานตอไปดวยตนเอง เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาความคิด ความสามารถในการอานจับใจความ
ไดเต็มที่ 
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  1.2  การนําเนื้อเรื่องที่เปนทั้งนิทานหรือบทความไปใชในการสอน ควรมีความยาวมากขึ้น
ตามลําดับ เพราะเนื้อเรื่องที่ยาวแตคําศัพทไมยากมากจนเกินไปจะสรางความรูสึกทาทายใหนักเรียน
ตองการที่จะอาน  ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเม่ืออานและหาขอมูลไดสําเร็จ 
  1.3  ในการสอนทุกครั้ง ครูผูสอนควรเตรียมเนื้อเร่ืองใหนักเรียนไดเห็นและอานไป
พรอมกันบนกระดาน เพ่ือใชเปนสื่อสําหรับอธิบาย หรือแกไขปญหาในการอานที่อาจเกิดขึ้นได เชน 
อานคําไมได เน่ืองจากนักเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ําอาจอานกวาดสายตาตามคําพูดของ
ครูไมทัน  หรือหาขอความที่ครูกําลังอธิบายอยูไมได การอธิบายหนากระดานจะทําใหนักเรียนทุกคน
ไดเขาใจและเห็นขอความเดียวกันไดชัดเจนและถูกตองยิ่งขึ้น 
      1.4  ควรใหแรงเสริม เชน คําชมเชยและใหกําลังใจ เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนได
พยายามใชความคิด มีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนกันเองและสนุกสนาน 
 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
     2.1  ควรมีการศึกษาผลการใชการสอนอานแบบ DR-TA กับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชนนักเรียน
หูหนวก  เปนตน 
      2.2  ควรมีการวิจัยที่ใชการสอนอานแบบ DR-TA ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เน่ืองจาก
วิธีการสอนอานแบบ  DR-TA  น้ีมุงเนนเกี่ยวกับการอานเพื่อหาขอมูลแลวสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อาน  เหมาะสําหรับเน้ือเรื่องที่มีความยาวและมีสาระสําคัญเชิงวิชาการที่ตองจดจํา 
      2.3  ควรมีการนําเนื้อเร่ืองที่มีรูปแบบการเขียนที่นอกเหนือจากนิทานและบทความ
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกอานในหลายรูปแบบ เชน ปายประกาศ ขาวสารจากหนังสือพิมพ เปนตน  
      2.4  ควรมีการศึกษาผลการใชการสอนอานแบบ DR-TA กับตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ผลการศึกษาความสามารถอานจับใจความ เชน ความภาคภูมิใจในการอาน เปนตน   
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ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจคณุภาพของเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย  ประจิตต  อภินัยนุรักต 

    วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาชีพเฉพาะ   
                          สาขาการสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
    ตําแหนง : ขาราชการบาํนาญ   ประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. อาจารยสุกฤษฏิ์  วงแวงนอย 
    วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)   
                       สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศกึษา 

      ตําแหนง :  อาจารยประจําภาควิชาการวัดและประเมินผล  คณะศึกษาศาสตร  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 

3. อาจารยสุมาลี  เรอืงแกว 
    วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.)   สาขาการศึกษาพิเศษ 
    ตําแหนง : ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
4. อาจารยบังอร  จันทะวงศ 
    วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาประถมศึกษา 
    ตําแหนง : ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลสขุสวัสดิ์  จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาคผนวก  ข 
แผนการจัดการเรียนรู 
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นิทานเร่ือง  กากับเหยือกนํ้า

กาตัวหน่ึง  รูสึกกระหายน้ํามาก  กาจึงบินออกไปหานํ้ามาประทังชีวิต

กาบินไปพบเหยือกนํ้าใบหน่ึง
รูสึกยินดีมากที่เห็นมีนํ้าอยู  

ในที่สุดกาก็คิดข้ึนได  จึงใชปากคาบหินกอนเลก็ ๆ 
ใสลงไปในเหยือกทีละกอน ๆ ทําใหระดับนํ้าสูงข้ึน  
จนสามารถกินนํ้าไดดังที่หวัง

แตพอกาจะกิน  ก็รูวาในเหยือกมีนํ้าอยูนอย
เหลอืเกิน

กาพยายามผลกัเหยือก จะใหเอียงลมลง
เพือ่จะไดกินนํ้า  
แตเหยือกหนักเกินไปจนผลกัไมไหว
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           
ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรู  การอานจับใจความ    เวลา 50 นาที 

 
คําอธิบายหนวยการเรียนรู 
 การอานจับใจความ คือการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง  สรุปเร่ืองจากการอาน  
เพ่ือหาคําตอบจากเรื่องที่อานได 
 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน 
 สามารถฟง  พูด  อาน  เขียน  คําและประโยคได   
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1   

อานจับใจความจากนิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา (ตอนที่ 1 และ 2) เวลา 50 นาท ี
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

นักเรียนสามารถอานนิทานและตอบคําถามเกี่ยวกับเรือ่งที่อานไดถูกตอง 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันนํา   

1.  ครูแนะนําตวั โดยบอกชื่อ พรอมกับเขียนบนกระดาน และใหนักเรยีนบอกชื่อของตนเอง 
ทีละคนจนครบทุกคน 

2.  ครูตรวจเช็คเครื่องชวยฟง  เพ่ือดูวาเครื่องพรอมใชงานหรือไม  และตรวจเช็คการไดยิน   
โดยใหนักเรียนพูดตามเสียงทีไ่ดยิน  ไดแกเสียง  อา  อู  อี  อืม  ช  ส  ทีละคน  จนครบทกุคน 

3.  ครูใหนักเรียนดูภาพ  กา  และสนทนาเกีย่วกับภาพ  โดยใชคําถาม  เชน  นักเรียนรูจัก 
ภาพนี้หรือไม  (รูจัก)  มันคืออะไร  (นก)  เราเรียกนกตวัน้ีวาอะไร  (กา  หรือ  อีกา)  

4.  ครูบอกนักเรียนวา  วันนี้เราจะมาอานนิทานเรื่องเก่ียวกับ  กา 
 
ข้ันสอน 
เน้ือเรื่องตอนที่ 1   กาตัวหน่ึงรูสึกกระหายน้ํามาก  จึงบินออกไปหาน้ํามาประทังชีวติ      

ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
1. ครูใหนักเรียนดูภาพที่ 1  (กาหิวนํ้า) และภาพที่ 2 (กาบินหาน้ํา) ทีละภาพ 
2. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเกี่ยวกบัภาพ  โดยครูเขียนคําตอบทีนั่กเรียนชวยกันตอบไว 

บนกระดาน  แลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน  ทําทีละภาพ  จนครบทุกภาพ 
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       ภาพที่ 1   คําถาม  : นักเรียนเห็นอะไรบาง   เชน  กา  นก  นํ้า  กาคิด   
                        คําถาม  : กาทําอะไร”  เชน  กาลิ้นหอย  กาน้ําลายหยด  กาคิด 
        ภาพที่ 2   คําถาม : นักเรียนเห็นอะไรบาง  กา  ตนไม  ทองฟา 
                        คําถาม : กาทําอะไร  เชน  กาบิน 
                                  : นักเรียนคิดวา  กาบินไปไหน 
3. ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องจากภาพโดยครูชูภาพที ่1 และ 2 ใหนักเรียนดูทีละภาพแลวถาม
นักเรียนวา 
        ภาพที่ 1  คําถาม  :  นักเรียนคิดวาที่กาทําทาทางแบบนี้  มันเปนอะไร 
        ภาพที่ 2  คําถาม  :  กากําลังทําอะไร 
4. ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดาน แลวใหนักเรียนอานพรอม ๆ กันและทลีะคน 
 
ขั้นที่ 2 การอาน 
  1. ครูติดแผนเนื้อเรื่องตอนที่ 1 บนกระดาน  ใหนักเรียนอานตามทีละประโยค  จนจบ 
  2. ครูชี้และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  พรอม ๆ กัน 1 รอบ 
  3. ใหนักเรียนอานทีละคู  และอานทีละคน  จนครบทุกคน 
  4. ครูสุมอานคํา ใหนักเรยีนออกมาชีแ้ละอานคําทีค่รูอาน โดยผลัดกันชี้คนละคํา จนครบทุกคน 
          เชน  ครูอานคําวา  “บิน”          ใหนักเรียนคนที่ 1 ออกมาชี้และอานคําวา บิน 
                     ครูอานคําวา  “กระหาย”    ใหนักเรียนคนที่ 2 ออกมาชี้และอานคําวา  กระหาย   
 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย  

1. ใหนักเรียนออกมาชี้และขีดเสนใตคําศพัทที่ไมรูความหมาย  ทีละคนจนครบทุกคน   
2. ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
3. ครูอธิบายความหมายของคําศัพททีละคําและติดบตัรคําศัพทพรอมทั้งความหมาย 

แลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน  
               รูสึก               หมายถึง      รูตัว  รับรูได      
               กระหาย         หมายถึง      อยากดื่มนํ้า  หิวนํ้า 
               ประทัง           หมายถึง      ทําใหอยูได      
               ชีวิต              หมายถึง       ไมตาย 

4. ครูแกะบัตรความหมายออก  แจกใหนักเรียนคนละแผนนําไปตดิใหตรงกับบตัรคําศัพท   
ทําจนครบทุกคํา 

5. นักเรียนจับคูบตัรความหมายกับบัตรคําศัพท  คนละ 1 คําศัพท  จนครบทุกคําศัพท 
6. ทําซ้ําในขอที่ 5 ไมใหซํ้ากับคําเดิมที่เคยจับคูแลวในขอที่ 5  ทําใหครบทุกคําและทุกคน 
7. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง หากมีผิดใหเพ่ือนออกมาแกไขใหถูกและอาน

พรอมๆ กัน 
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ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง  
2. ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนออกไปชี้และอานคําตอบของตนเองในแผนเนื้อเรื่องที่ติดไว 

บนกระดาน  ทีละคน  จนครบทุกคน 
ภาพที่ 1  คําถาม : นักเรียนคิดวา  กาทําทาทางแบบนี้มันเปนอะไร (กาหิวนํ้า) 

        ภาพที่ 2  คําถาม : กากําลงัทําอะไร  (กาบินหาน้ํา) 
3. ใหนักเรียนอานบัตรประโยคที่เปนคําตอบของแตละภาพ  พรอม ๆ กัน แลวใหนักเรียน 

นําไปวางจับคูกับภาพใหถูกตอง 
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบการคาดเดา  ที่นักเรียนแตละคนไดคาดเดาไวบนกระดาน

จากในขั้นที่ 1 (การคาดเดา) หากใครตอบถูกจะไดรับรางวัลเปนเสียงปรบมือจากเพื่อน ๆ และคาํชม
จากครู หากไมมีใครตอบถกูแตใกลเคียง ก็จะไดรับรางวัลเชนกัน และครูพูดใหกําลังใจกับคนทีต่อบ
ไมถูกวาไมเปนไร ครูมีรูปใหคิดอีกคราวหนาตองคิดใหมาก ๆ จะไดเกง 

5. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
6. ครูเก็บเน้ือเรื่องและใหนักเรียนตอบคาํถามปากเปลา ทีละคน จนครบทุกคน 

            6.1 ในเรื่องนี้กลาวถึงสตัวอะไร (กา) 
            6.2 การูสึกอยางไร (กระหายน้ําหรือหิวนํ้า)  
            6.3 กาทําอยางไร  (กาบินหาน้ํา) 
            6.4 ถานักเรียนหิวนํ้า นักเรียนจะทําอยางไร   
            6.5 นักเรียนไดขอคิดอะไรจากที่กาบินไปหาน้ํา 
 
เน้ือเรื่องตอนที่ 2   ไปพบเหยือกน้ําใบหนึ่ง  รูสึกยินดีมากที่เห็นมีนํ้าอยู   
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
  1. ครูใหนักเรียนดูภาพที่ 3  (กาพบเหยือกน้ํา) 
  2. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเกี่ยวกบัภาพ  ครูชี้ไปที่ภาพพรอมกับถามนักเรียนวา   
            คําถาม  :  นักเรียนเห็นอะไรบาง   เชน  กาบิน  ตนไม   

3. ครูเขียนคําหรือประโยคที่นักเรียนชวยกันตอบบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามคร ู
พรอม ๆ กัน 

4. ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องจากภาพ โดยครูใชคําถามวา   
            คําถาม  : นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร 

5. ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดาน  แลวใหนักเรียนอานพรอม ๆ กันและทลีะคน 
      
ขั้นที่ 2 การอาน 

1. ครูติดแผนเนื้อเรื่องตอนที่ 2 บนกระดาน  ใหนักเรียนอานทีละประโยค  จนจบ 
2. ครูชี้และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  พรอม ๆ กัน 1 รอบ 
3. ใหนักเรียนอานทีละคู  และอานทีละคน  จนครบทุกคน 
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4. ครูสุมอานคํา  ใหนักเรียนออกมาชี้คําที่ครูอาน  โดยผลัดกันชี้คนละคํา  จนครบทุกคน 
          เชน   ครูอานคําวา  “เหยือกน้ํา”   ใหนักเรียนคนที่ 1 ออกมาชี้และอานคําวา เหยือกน้ํา 
                      ครูอานคําวา  “เห็น”          ใหนักเรียนคนที่ 2 ออกมาชี้และอานคําวา  เห็น 
 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย  

1. ใหนักเรียนออกมาชี้และขีดเสนใตคําศพัทที่ไมรูความหมาย ทีละคนจนครบทุกคน  
2. ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
3. ครูอธิบายความหมายของคําศัพท  ทีละคํา  และตดิบัตรคําศัพทพรอมทั้งความหมาย 

 แลวใหนักเรยีนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
               เหยือก       หมายถึง        ภาชนะใสนํ้า                      
               ยินดี           หมายถึง        ดีใจ                  

4. ครูแกะบัตรความหมายออกแจกใหนักเรียนคนละ 1 แผน นําไปติดใหตรงกับบัตรคําศัพท   
ทําจนครบทุกคํา 

5. นักเรียนจับคูบตัรความหมายกับบัตรคําศัพท  คนละ 1 คําศัพท  จนครบทุกคําศัพท 
6. ครูนําบัตรคําศัพทเกา (จากเนื้อเรื่องตอนที่ 1) มาผสมดวยแลวใหนักเรียนจับคูบัตร

ความหมายกับบัตรคําศัพทอีกครั้ง  ไมใหซํ้ากับคําเดิม  จนครบทุกคาํและครบทุกคน 
7. นักเรียนรวมกนัตรวจสอบความถูกตอง  หากมีผิดใหเพ่ือนออกมาแกไขใหถูกแลวให

นักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง  
2. ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนออกไปชี้และอานคําตอบของตนเองในแผนเนื้อเรื่องที่ติดไว 

บนกระดาน  ทีละคน  จนครบทุกคน 
              คําถาม    นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร  (กาพบเหยือกน้ํา) 
                           นักเรียนคิดวา  การูสึกอยางไร  (การูสึกยินดี) 

3. ครูใหนักเรียนอานบัตรประโยคที่เปนคาํตอบของภาพ  พรอม ๆ กัน 
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบการคาดเดาของนักเรียนแตละคนที่เขียนไวบนกระดาน   

หากใครตอบถูกจะไดรับเสยีงปรบมือจากเพื่อน ๆ  
5. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
6. ครูเก็บเน้ือเรื่องแลวใหนักเรียนตอบคาํถามปากเปลา  ทีละคน  จนครบทุกคน 

              6.1 กาบินมาพบอะไร   (เหยือก) 
              6.2 ในเหยือกมีอะไร  (มีนํ้า) 
              6.3 การูสึกอยางไรเม่ือเห็นนํ้าในเหยือก  (รูสึกยินดี) 
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ข้ันสรุป 
1. ครูนําภาพที่ 1 , 2 และ 3 ใหนักเรียนดูแลวใหนักเรยีนมาเรียงตามลําดับเหตุการณใหถูกตอง 
2. ใหนักเรียนผลัดกันออกมาเลาเรื่องตามภาพ  ทีละคน  จนครบทุกคน 
3. ครูถามคําถามปากเปลา โดยครูสุมเลือกนักเรียนตอบคําถามคนละ 1 ขอ 
          3.1 เรื่องนี้กลาวถึงสัตวอะไร (กา) 
          3.2 การูสึกอยางไร  (กระหายน้ําหรือหิวนํ้า)  
          3.3 กาบินหาน้ํากินตอนไหน  (ตอนกลางวัน)    
          3.4 กาพบน้ําหรือไม  (พบ)  

3.5 นํ้าอยูในอะไร  (เหยือก)  
3.6 เม่ือกาเห็นน้ําในเหยือก  การูสึกอยางไร  (รูสึกยินดี)  
3.7 ถานักเรียนหิวนํ้า  นักเรียนจะทําอยางไร  
3.8 นักเรียนไดขอคิดอะไรจากที่กาบินไปหาน้ํา           

4. ใหนักเรียนทําใบงาน  โดยครูอธิบายวธิีทําและอานตามครูพรอม ๆ กัน 
 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

1. อานนิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา (ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2) 
2. ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องที่อาน 

 
สื่อ/อุปกรณ 

1. รูปภาพที่ 1 - 3 
2. แผนเนื้อเรื่อง 
3. บัตรคําศัพทและความหมาย 
4. บัตรประโยคที่ 1 - 3 

 
การวัดและประเมินการเรยีนรู 

นักเรียนสามารถอานและตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง 4 ใน 5 ครั้ง 
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คําสั่ง   เลอืกประโยคมาเติมใหถูกตอง

กาพบเหยือกนํ้า       กาหิวนํ้า       กาบินหานํ้า

ใบงาน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           
ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรู  การอานจับใจความ    เวลา 50 นาที 

 
คําอธิบายหนวยการเรียนรู 
 การอานจับใจความ  คือการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง   สรุปเร่ืองจากการอาน  
เพ่ือหาคําตอบจากเรื่องที่อานได 
 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน 
 สามารถฟง  พูด  อาน  เขียน  คําและประโยคได   
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่   

อานจับใจความจากนิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา   เวลา 50 นาที 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถอานนิทานและตอบคําถามเกี่ยวกับเรือ่งที่อานไดถูกตอง 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันนํา   

1. ครูตรวจเชค็เครื่องชวยฟงเพ่ือใหพรอมใชงาน และตรวจเช็คการไดยินของนักเรียนทีละคน   
ดวยการทดสอบเสียง  อา  อู  อี  อืม  ช  ส  จนครบทุกคน   

2. ครูนําภาพที่ 1 (กาหวินํ้า) ภาพที่ 2 (กาบินหาน้าํ) และภาพที่ 3 (กาพบเหยือก) ใหนักเรียนด ู
ทีละภาพโดยไมเรียงลําดับและใหนักเรียนบอกความหมายของแตละภาพแลวใหนักเรียนเรียงลําดับ
เหตุการณใหถูกตอง   

3. ใหนักเรียนเลาทบทวนเนือ้เรื่องทั้งหมด  ทีละคน  จํานวน 3 คน 
 
ข้ันสอน 
เน้ือเรื่องตอนที่ 3  แตพอกาจะกินก็รูสึกวาในเหยือกมีนํ้าอยูนอยเหลือเกิน   
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
  1. ครูใหนักเรียนดูภาพที่ 4  (ในเหยือกมีนํ้านอย) 
  2. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเกี่ยวกบัภาพ  ครูชี้ไปที่ภาพพรอมกับถามนักเรียนวา 
            คําถาม  นักเรียนเห็นอะไรบาง  เชน  กา  เหยือก  นํ้า  กาจะกินนํ้า  
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3. ครูเขยีนคาํตอบที่นักเรียนชวยกันตอบไวบนกระดานแลวใหนักเรยีนอานตามครพูรอม ๆ กนั 
4. ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องจากภาพ โดยครูใชคําถามวา   

            คําถาม : นักเรียนคิดวา  กาพบเหยือกน้ําแลว   กาจะไดกินนํ้าหรือไม 
5. ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอมๆ กัน 

 
ขั้นที่ 2 การอาน 

1. ครูติดแผนเนื้อเรื่องตอนที่ 3 บนกระดาน  ใหนักเรียนอานทีละประโยคพรอม ๆ กัน   
และทลีะคน  จนจบ 

2. ครูชี้และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  พรอม ๆ กัน 1 รอบ   
3. ใหนักเรียนอานทีละคู  และอานทีละคน  จนครบทุกคน 
4. ครูสุมอานคํา  ใหนักเรียนผลัดกันออกมาชี้และอานคําที่ครูอาน  คนละคํา  จนครบทุกคน 
5. ใหนักเรียนอานคนละวรรค  ตอเน่ืองกันจนจบตอน 

 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย  

1. ใหนักเรียนออกมาชี้และขีดเสนใตคําศพัทที่ไมรูความหมาย  ทีละคน จนครบทกุคน   
2. ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
3. ครูอธิบายความหมายของคําศัพทและติดบตัรคําศพัทพรอมทั้งความหมายแลวใหนักเรียน 

อานตามครูพรอม ๆ กัน 
                นอย    หมายถึง    นิดเดียว  

4. ครูนําบัตรคําศัพทเกาทัง้หมดมารวมกับคําศัพทใหม  แลวแจกบตัรความหมาย 
ใหนักเรียนคนละ 1 แผนนําไปติดใหตรงกับบัตรคําศัพท  ทําจนครบทุกคํา 

5. ใหนักเรียนจับคูบตัรคําศพัทกับบตัรความหมายอีกครั้ง  ไมใหซํ้ากับคําเดิมใหครบทุกคํา 
และทุกคน 

6. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง  หากมีผิดใหเพ่ือนออกมาแกไขแลวใหนักเรียน 
อานพรอม ๆ กัน 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
2. ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนออกไปชี้และอานคําตอบของตนเองในแผนเนื้อเรื่องที่ติดไว 

บนกระดาน  ทีละคน  จนครบทุกคน 
               คําถาม  :  กาจะไดกินน้ําหรือไม  (ไม) 
                               :  เพราะอะไร  (ในเหยือกมีนํ้านอย) 

3. ครูใหนักเรียนอานบัตรประโยคที่เปนคาํตอบของภาพ พรอม ๆ กัน 
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบการคาดเดาของนักเรียนแตละคนที่เขียนไวบนกระดาน   

หากใครตอบถูกจะไดรับเสยีงปรบมือจากเพื่อน ๆ  
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5. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
6. ครูเก็บเน้ือเรื่องแลวใหนักเรียนตอบคาํถามปากเปลา  ทีละคน  จนครบทุกคน 

              6.1 กาพบน้ําหรือไม  (พบ) 
              6.2 นํ้าอยูในอะไร  (นํ้าอยูในเหยือก) 
              6.3 กาไดกินนํ้าหรือไม  (ไม) 
              6.4 เพราะอะไร  (ในเหยือกมีนํ้านอย) 
 
เน้ือเรื่องตอนที่ 4   กาพยายามผลักเหยือกจะใหเอียงลมลงเพื่อจะไดกินน้ํา   
                          แตเหยือกหนักเกินไปจนผลักไมไหว 
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 

1. ครูใหนักเรียนดูภาพที่ 5 (กาผลักเหยอืก)   
2. ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเกี่ยวกบัภาพ   แลวถามนักเรียนวา 

                 คําถาม  :  นักเรียนเห็นอะไรบาง    
3. ครูเขียนคําตอบของนักเรยีนไวบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
4. ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่อง  โดยครูถามวา 

                  คําถาม  :  นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร 
5. ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอมๆ กัน 

 
ขั้นที่ 2 การอาน 

1. ครูติดแผนเนื้อเร่ืองตอนที ่4 บนกระดาน  ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กันทลีะประโยค จนจบ 
2. ครูชี้และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  พรอม ๆ กัน 1 รอบ 
3. ใหนักเรียนอานทีละคู  และอานทีละคน  จนครบทุกคน 
4. ครูสุมอานคําใหนักเรียนผลัดกันออกมาชี้และอานคําที่ครูอาน คนละคํา  จนครบทุกคน 
5. ใหนักเรียนอานคนละวรรค  ตอเน่ืองกันจนจบตอน 

 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย  

1. ใหนักเรียนออกมาชี้และขีดเสนใตคําศพัทที่ไมรูความหมาย   
2. ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
3. ครูอธิบายความหมายของคําศัพท  ทีละคํา  จนครบทุกคําและตดิบัตรคําศัพท 

พรอมทั้งความหมาย  แลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
                 พยายาม      หมายถึง    ทําใหสําเร็จ   
                 ผลัก            หมายถึง    เอามือดันไป 
                 เอียง           หมายถงึ     สิ่งของที่เอนไปขางหนึ่ง 
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4. ครูแกะบัตรความหมายออก  แจกใหนักเรียนคนละแผนนําไปตดิใหตรงกับบตัรคําศัพท   
ทําจนครบทุกคํา 

5. ครูนําบัตรคําศัพทเกาทัง้หมดมารวมกับคําศัพทใหม แลวแจกบตัรความหมายใหนักเรียน
คนละ 1 แผนนําไปติดใหตรงกับบัตรคําศัพท  ทําจนครบทุกคํา 

6. นักเรียนจับคูบตัรคําศัพทกับบตัรความหมายอีกครั้ง ไมใหซํ้ากับคําเดิมใหครบทุกคําและ
ทุกคน 

7. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง  หากมีผิดใหเพ่ือนออกมาแกไขแลวใหนักเรียน
อานพรอม ๆ กัน 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
2. ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนออกไปชี้และอานคําตอบของตนเองในแผนเนื้อเรื่องที่ติดไว 

บนกระดาน  ทีละคน  จนครบทุกคน 
               คําถาม  :  กากําลังทําอะไร  (กาพยายามผลักเหยือกใหเอียง  แตทําไมได) 

3. ครูใหนักเรียนอานบัตรประโยคที่เปนคาํตอบของภาพ  พรอม ๆ กัน 
4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบการคาดเดาของนักเรียนแตละคนที่เขียนไวบนกระดาน   

  หากใครตอบถูกจะไดรับเสียงปรบมือจากเพื่อน ๆ  
5. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
6. ครูเก็บเน้ือเรื่องแลวใหนักเรียนตอบคาํถามปากเปลา  ทีละคน  จนครบทุกคน 

       6.1 ในเหยือกมีนํ้ามากหรือนอย  (นอย) 
       6.2 กากินนํ้าไดหรือไม  (ไมได) 
       6.3 กาทําอยางไร  (พยายามเอียงเหยือก) 
       6.4  กาเอียงเหยือกไดหรือไม  (ไมได) 
       6.5 เพราะอะไร  (เหยือกหนัก) 
       6.6 นักเรียนคิดวา  ถาในเหยือกมีนํ้านอยและหนักยกดืม่ไมไหว  จะทําอยางไร 
 
เน้ือเรื่องตอนที่ 5 ในที่สุด  กาก็คิดขึ้นไดจึงใชปากคาบหินกอนเล็ก ๆ ใสลงไปในเหยือกทีละกอน ๆ 
     ทําใหระดับนํ้าสูงขึ้นจนสามารถกินน้ําไดดังที่หวัง 
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 

1. ครูใหนักเรียนดูภาพที่ 6 (กาคาบกอนหินใสเหยือก)  ภาพที่ 7 (กาไดกินน้ําในเหยอืก) 
     ทีละภาพ  แลวถามนักเรียนวา 

ภาพที่ 6  คําถาม   :  นักเรียนเห็นอะไรบาง เชน กอนหินในเหยือก กาคาบกอนหิน 
       ภาพที่ 7  คําถาม   :  นักเรียนเห็นอะไรบาง  เชน  กากินนํ้า 

2. ครูเขียนคําตอบของนักเรยีนไวบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
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3. ใหนักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่อง  โดยครูถามวา 
ภาพที่ 6  คําถาม  :  นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร  (กาคาบกอนหินใสเหยือก) 

        ภาพที่ 7  คําถาม  :  นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร  (กากินนํ้าในเหยือก) 
4. ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนบนกระดานแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอมๆ กัน 

 
ขั้นที่ 2 การอาน 

1. ครูติดแผนเนื้อเรื่องตอนที่ 5 บนกระดาน ใหนักเรียนอานทีละประโยคพรอม ๆ กัน จนจบ 
2. ครูชี้และใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง พรอม ๆ กัน 1 รอบ 
3. ใหนักเรียนอานทีละคู  และอานทีละคน  จนครบทุกคน 
4. ครูสุมอานคํา ใหนักเรียนออกมาชี้คําที่ครูอาน โดยผลัดกันชี้คนละคํา จนครบทกุคน 
5. ใหนักเรียนอานคนละวรรค ตอเน่ืองกันจนจบตอน 

 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย  

1. ใหนักเรียนออกมาชี้คําศัพทที่ไมรูความหมาย  แลวขีดเสนใตไว  ทีละคนจนครบทุกคน  
2. ครูเขียนคําศัพท  แลวใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 
3. ครูอธบิายความหมายของคําศัพท และตดิบัตรคําศัพทพรอมทั้งความหมายแลวใหนักเรียน 

อานตามครูพรอม ๆ กัน 
คาบ      หมายถึง     ปากงับเอาไว   

     ระดับ    หมายถึง     พ้ืนหรือสวนเสมอ                            
                          หวัง      หมายถึง     ตั้งใจวาจะได 

 
4. ครูนําบัตรคําศัพทเกาทัง้หมดมารวมกับคําศัพทใหม แลวแจกบตัรความหมายใหนักเรียน 

คนละ 1 แผน  นําไปติดใหตรงกับบตัรคาํศัพท  ทําจนครบทุกคํา 
5. นักเรียนจับคูบตัรคําศัพทกับบตัรความหมายอีกครั้ง ไมใหซํ้ากับคําเดิมใหครบทุกคําและ

ทุกคน 
6. นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง หากมีผิดใหเพ่ือนออกมาแกไขแลวใหนักเรียนอาน

พรอม ๆ กัน 
 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

1. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
2. ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนออกไปชี้และอานคําตอบของตนเองในแผนเนื้อเรื่องที่ติดไว 

บนกระดาน  ทีละคน  จนครบทุกคน 
            คําถาม  :  นักเรียนคิดวา  กากําลังทําอะไร  (กาคาบกอนหินใสเหยือก) 

คําถาม  :  กาไดกินนํ้าหรือไม  (ได) 
3. ครูใหนักเรียนอานบัตรประโยคที่เปนคาํตอบของแตละภาพ  พรอม ๆ กัน 
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4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบการคาดเดาของนักเรียนแตละคนที่เขียนไวบนกระดาน   

หากใครตอบถูกจะไดรับเสยีงปรบมือจากเพื่อน ๆ  
5. ครูนําเหยือก  ใสนํ้าเล็กนอย   ใชสีเมจิกขีดใหพอดีกับระดับนํ้าและใสกอนหิน 5 กอน   

ใหนักเรียนดูความเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าแลวถามนกัเรียนวา  นํ้าในเหยือกเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
(เพ่ิมขึ้น)  แลวนักเรียนคิดวา  เพราะอะไรน้ําจึงเพ่ิมขึ้น  (เพราะกอนหินลงไปแทนที่นํ้า) 

6. ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
7. ครูเก็บเน้ือเรื่องแลวใหนักเรียนตอบคาํถามปากเปลา  ทีละคน  จนครบทุกคน 

              7.1 ในเหยือกมีนํ้ามากหรือนอย  (นอย) 
              7.2 กาเอียงเหยือกไดหรือไม  (ไมได) 
             7.3 กาทําอยางไร  (คาบกอนหินใสเหยือก) 
              7.4 กาตองคาบกอนหินใสเหยือกมากหรือนอย (มาก) 
  7.5 กาจะไดกินนํ้าในเหยือกหรือไม (ไดกิน) 
 

ข้ันสรุป 
1. ครูนําภาพที่ 1-7  ใหนักเรียนดูและบอกความหมายของแตละภาพ   

แลวใหนักเรียนเรียงตามลําดับเหตุการณใหถูกตอง 
2. ใหนักเรียนผลัดกันออกมาเลาเรื่องตามภาพ  ทีละคน  จนครบทุกคน 
3. ครูถามคําถามปากเปลา โดยครูสุมเลือกนักเรียนตอบคําถามคนละ 1 ขอ 

            3.1 เรื่องนี้กลาวถึงสัตวอะไร (กา) 
            3.2 การูสึกอยางไร  (กระหายน้ําหรือหิวนํ้า)  
            3.3 กาบินหาน้ํากินตอนไหน  (ตอนกลางวัน)               

3.4 กาพบน้ําหรือไม  (พบ)  
3.5 นํ้าอยูในอะไร  (เหยือก) 
3.6 ในเหยือกมีนํ้ามากหรือนอย  (นอย) 

            3.7 กาทําอยางไรจึงจะไดกินนํ้า  (คาบกอนหินใสเหยือก)  
3.8 ถานักเรียนเปนกา  นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะไดกินนํ้า 
3.9 นักเรียนคิดวา  นักเรียนไดความรูอะไรจากกา 

4. ใหนักเรียนทําใบงาน  โดยครูอธิบายวธิีทํา  และใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

1. อานนิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา (ตอนที่ 3 - 5 จนจบเรื่อง) 
2. ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องที่อาน 
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สื่อ/อุปกรณ 

1. รูปภาพที่ 1 - 7 
2. แผนเนื้อเรื่อง 
3. บัตรคําศัพทและความหมาย 
4. สีเมจิก 
5. ใบงาน 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถอานและตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง 4 ใน 5 ครั้ง 
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คําสั่ง   เลอืกประโยคมาเติมใหถูกตอง

กาคาบกอนหินใสเหยือก           กาพยายามผลกัเหยือก  
ในเหยือกมีนํ้านอย                  กาไดกินนํ้าในเหยือก

ใบงาน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           
ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
หนวยการเรียนรู  การอานจับใจความ    เวลา 50 นาที 

 
คําอธิบายหนวยการเรียนรู 
 การอานจับใจความ  คือการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่อง   สรุปเร่ืองจากการอาน  
เพ่ือหาคําตอบจากเรื่องที่อานได 
 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน 
 สามารถฟง  พูด  อาน  เขียน  คําและประโยคได   
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

อานจับใจความจากนิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา   เวลา 50 นาที 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถเรียงลําดับภาพเหตุการณและสรุปสาระสําคัญที่เปนขอคิดของเรื่องที่อานได
ถูกตอง 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันนํา   

1. ครูตรวจเชค็เครื่องชวยฟงเพ่ือใหพรอมใชงาน  และตรวจเช็คการไดยินของนักเรียนดวย
การทดสอบเสยีง  อา  อู  อี  อืม  ช  ส  ทีละคน  จนครบทุกคน  จนครบทุกประโยค 

2. ครูนําภาพที่ 1-7 มาใหนักเรียนดูและบอกความหมายของแตละภาพแลวใหนักเรียนเรียงภาพ 
ตามลําดับเหตุการณใหถูกตอง 

3. ใหนักเรียนชวยกันเลาทบทวนเนื้อเรื่อง 1 รอบ   
4. ครูสุมเลือกนักเรียนจํานวน 3 คน  ใหเลาทบทวนเนือ้เรื่อง  ทีละคน   

 
ข้ันสอน 

1. ครูเก็บภาพจํานวน 3 ภาพ  เชน  ที่ 2 ,4 และ 6  เพ่ือใหนักเรียนนําไปวางใหม  
2. ใหนักเรียนคนที่ 1 นําไปวางใหถูกตําแหนง  
3. ทําซ้ําในขอที่ 1 และ 2 อีก  แตใหเก็บภาพที่ไมซํ้ากับคนที่ 1 ทําเชนน้ี  ทีละคน   

จนครบทุกคน  โดยใหนักเรียนที่ไมไดทํากิจกรรมชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
4. ใหนักเรียนชวยกันเรยีงภาพทั้งหมดอีกครั้ง   
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5. ครูชูบัตรประโยค  ใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน ครูสุมเลือกนักเรียนใหอานทีละคน  
จํานวน 3 คน แลวนําบตัรประโยควางจับคูกับภาพ  ทีละประโยค 

6. ครูเก็บบตัรประโยคจํานวน 3 บัตร  พรอมกัน  ใหนักเรียนคนที่ 1 นําไปวางจับคูกับภาพ 
ใหถูกตอง   

7. ทําซ้ําในขอ 6 โดยครูจะเก็บประโยคไมใหซํ้ากับคนที่ 1 ทําเชนน้ี  ทีละคน  จนครบทุกคน   
8. ครูสุมอานบัตรประโยค  แลวใหนักเรยีนชี้และอานใหถูกตอง  ทําทีละคน  จนครบทุกคน 

เชน  ครูอาน “ กาหิวนํ้า”  ใหนักเรียนชี้และอานบัตรประโยคที่เขียนวา “กาหิวนํ้า” 
9. ใหนักเรียนดูภาพที่ 1 – 7   แลวใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของภาพ  ทีละภาพ   

จนครบทุกภาพ 
10.ครูใหนักเรยีนเลาเรื่องคนละตอน  จนจบเรื่อง 
11.ใหนักเรียนเลาเนื้อเรื่องทัง้หมด  โดยครูเขียนสิ่งที่นักเรียนเลาบนกระดานแลวใหนักเรียนอาน 

สิ่งที่ตนเลา  ทีละคน  จนครบทุกคน 
12.ครูใชคําถาม  ใหนักเรียนตอบ  ทีละคาํถาม  ทีละคน  จนครบทุกคน 

                   กาหิวนํ้า  มันทําอยางไร  เชน  นอนรอ  หรือ  บินไปหาน้ํา 
      ถานักเรียนหิวนํ้า  จะทําอยางไร  เชน  รอใหแมหยิบให  หรือ  เดินไปหา   

13.ครูยกตวัอยางเหตุการณ   เชน  นักเรียนคนหนึ่ง  ตัวเล็ก  ครูใชใหเขียนวันที่บนกระดาน   
แตนักเรียนคนนั้นเขียนไมถึง  นักเรียนคนนั้นจะทําอยางไร  ใหนักเรียนตอบทลีะคน 

14.ครูถามคําถาม  ใหนักเรียนตอบทลีะคน  จนครบทุกคน    
            14.1 ถานักเรียนหิวขาว  จะทําอยางไร 

14.2 ถานักเรียนอยากไดของเลน  จะทําอยางไร 
14.3 ถานักเรียนอยากใหครูชม  จะทําอยางไร 
14.4 ถานักเรียนอยากสอบไดที่ 1 จะทําอยางไร 

 
ข้ันสรุป      

1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากการอานนิทานเรื่องนี้  
     ขอคิด  :  กามีความพยายาม  (กาพยายามคิดหาวิธีวาทําอยางไรจะไดกินนํ้า) 
     เรานําขอคิดนี้ไปใชในชีวติประจําวันได  เชน  นักเรียนไดพยายามทําอะไรบาง 
     โดยใหนักเรียนลองคิดวาเคยพยายามทําอะไรบาง ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกไวใน
กระดาษ แลวใหนักเรียนอานพรอม ๆ กัน 

2. ใหนักเรียนทําใบงาน  โดยครูอธิบายวธิีทําแลวใหนักเรียนอานตามครูพรอม ๆ กัน 
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กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

เลาเรื่องราวและสรุปสาระสาํคัญที่เปนขอคิดของเรื่องที่อาน 
 
สื่อ/อุปกรณ 

1. รูปภาพที่ 1-7 
2. บัตรประโยค 
3. ใบงาน 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถเลาเรื่องราวและสรุปสาระสําคัญที่เปนขอคิดของเรื่องที่อานไดถูกตอง 4 ใน 
5 ครั้ง 
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คําส่ัง     เขียนสรุปเน้ือเรื่อง 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ใบงาน



100 
 

คําส่ัง   ใหวาดภาพ  “ความพยายามของฉัน”

ใบงาน
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ใบงาน 
 

คําสั่ง   เติมเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูกตอง และ   หนาขอที่ผิด 
 
 

O นิทานเรื่อง  กากับเหยือกน้ํา 
 

O กาคาบใบไมใสเหยือก 
 

O กาทําเหยือกลม 
 

O กาพบเหยือกน้ํา 
 

O กาหิวน้ํา  มันจึงบินหาน้ํา 
 

O การูสกึเสียใจที่เห็นน้ําในเหยือก 
 

O กาไดกินน้ําในเหยือก 
 

O กาไมพบน้ํา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

แบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย 
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แบบทดสอบ
วัดความสามารถอานจบัใจความวิชาภาษาไทย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

 
 
 
 

     ช่ือ _________________ นามสกุล __________________ 
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ชุดที ่1 บทความเรือ่ง  ยุง  
ตอนที่ 1 แบบปรนยั  ชนดิ 3 ตัวเลือก จํานวน 7 ขอ ( 7 คะแนน)

- ตอบถูก                               ให 1 คะแนน
- ตอบผิด  ไมตอบ  หรอืตอบเกิน  ให 0 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบปรนยั  ชนดิจับคู  จํานวน 4 คู  (4 คะแนน)
- ตอบถูก 1 คู                          ให 1 คะแนน
- ตอบผิด  ไมตอบ  หรอืตอบเกิน  ให 0 คะแนน

ชุดที ่2 นทิานเรือ่ง  หมกึนอย  
ตอนที่ 1 แบบปรนยั  ชนดิ 3 ตัวเลือก จํานวน 7 ขอ ( 7 คะแนน)

- ตอบถูก                               ให 1 คะแนน
- ตอบผิด  ไมตอบ  หรอืตอบเกิน  ให 0 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบปรนยั  ชนดิเลือกตอบ  จํานวน 4 ขอ  (4 คะแนน)
- ตอบถูก                               ให 1 คะแนน
- ตอบผิด  ไมตอบ  หรอืตอบเกิน  ให 0 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน  
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ชุดท่ี 1
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คําสั่ง   ใหนักเรียนอานเนื้อเร่ืองแลวตอบคําถาม

ยุงชอบวางไขในบอ  หลมุ  
หรือภาชนะที่มีนํ้าขังอยู 

ลกูยุงเมื่อฟกออกจากไขยังไมมีปก  
มันจะอาศัยอยูในนํ้า  เรียกวา “ลกูนํ้า”
สามารถโตเต็มที่ภายใน 7 วัน

ยุงที่มากัดหรือกอความรําคาญ
ใหมนุษยคือยุงตัวเมีย  

ยุงตัวผูชอบกินนํ้าผลไม
และนํ้าหวานจากพชืตาง ๆ 

เวลาที่ยุงบินมาใกลหู  เราจะไดยินเสียงคลายกับคนทําเสียง อืม 
แตที่จริงแลวเสียงน้ันมาจากการกระพอืปกอยางรวดเร็วของยุงน่ันเอง

หนา 1
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1. เร่ืองน้ีกลาวถึงสัตวอะไร
ก. ข. ค.

2. ยุงที่ชอบกัดคน  คือขอใด
ก. ยุงตัวผู
ข. ยุงตัวเมีย                
ค. ยุงตัวผูและตัวเมีย

3. ลกูของยุง  เรียกวาอะไร
ก. ลกูนํ้า
ข. ลกูคอก
ค. ลกูออด

4. ลกูน้ําจะโตเปนยุง  ใชเวลากี่วัน
ก. 1 วัน
ข. 3 วัน
ค. 7 วัน

ตอนท่ี 1 เลือก  คําตอบที่ถูกตอง

หนา 2
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5. วงจรชีวิตของยุง  คือขอใด  

ก.

ข.

ค.

6. ระยะตั้งแตยุงวางไขจนโตเต็มที ่ ใชเวลากี่วัน

ก. นอยกวา 7 วัน  
ข. 7 วัน
ค. มากกวา 7 วัน

7. เรามีวิธีอยางไร  ไมใหมียุง
ก. ปลกูตนไม
ข. ไมใหมีนํ้าขัง
ค. ตัดตนไม

หนา 3
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ตอนท่ี 2 โยงจับคูภาพที่สัมพันธกับประโยค

ยุงวางไขในภาชนะที่มีนํ้าขัง

ยุงตัวเมียชอบกัดคน

ยุงตัวผูชอบกินนํ้าผลไม
และนํ้าหวานจากพชืตาง ๆ

ลกูยุงออกจากไข เรียกวา ลกูนํ้า

หนา 4
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ชุดท่ี 2
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แตแลวในคืนหน่ึง  
หมึกนอยเห็นแสงไฟสองมายังทองทะเล 
หมึกนอยไดวายนํ้าเขาไปใกล ๆ 
และแลว.....หมึกนอยก็ถูกคนจับตัวไป

คําสั่ง   ใหนักเรียนอานเนื้อเร่ืองแลวตอบคําถาม

ตอมา  พี ่ๆ นอง ๆ ของหมึกนอย
ถูกคนจับตัวไป  จนลดนอยลงทุกที  
แมจึงสอนหมึกนอยวา....
“อยาไปเลนใกลแสงไฟนะลกู  มันอันตราย”

หมึกนอยกลวั  และคิดถึงคําที่แมสอนทั้งคืน
โชคดีที่พอรุงเชา  มีเด็กผูหญิงคนหน่ึง
ไดปลอยหมึกนอยกลบัสูทะเล  หมึกนอยจึงได
กลบัไปอยูกับแมอยางมีความสุขเหมือนเดิม

ณ ทองทะเลที่กวางใหญ  หมึกนอย 
อาศัยอยูในทะเลกับแม 
และพี ่ๆ นอง ๆ อีกหลายรอยตัว

หนา 5
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1. เร่ืองน้ีกลาวถึง  สัตวชนิดใด
ก. ข. ค.

2. หมึกนอยมีพี่นอง  จํานวนเทาไหร
ก. ส่ีตัว   
ข. สิบสามตัว           
ค. หลายรอยตัว

3. พี่นองของหมึกนอย  หายไปไหน
ก. ไปเที่ยว
ข. ถูกคนจับ
ค. ตาย

4. หมึกนอยกลบัมาทะเลไดอยางไร
ก. คนปลอยมา
ข. หนีกลบัมา
ค. แมไปรับ

ตอนท่ี 1 เลือก คําตอบที่ถูกตอง

หนา 6
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5. แสงไฟที่หมึกนอยเห็น  เปนแสงอะไร  
ก. ดวงอาทิตย
ข. ดวงจันทร
ค. ไฟฉาย

6. ทําไมแมจึงหามหมึกนอยไปที่มีแสงไฟ
ก. จะรอน
ข. จะถูกคนจับ
ค. จะหลงทาง

7. เพราะเหตุใด  หมึกนอยจึงถูกจับตัวไป
ก. ไมเชื่อฟงแม  
ข. เกเร 
ค. ออนแอ

หนา 7
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ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณใหถูกตอง  โดยการเติมเลข 1, 2, 3 หรือ 4
ลงในชองวาง

หมกึนอย อาศัยอยูในทะเลกับแมและพ่ี ๆ นอง ๆ

หมกึนอยไปเลนใกลแสงไฟ

 รุงเชามคีนปลอยหมกึนอยกลับสูทะเล

หมกึนอยถูกจับตัว

หนา 8
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ภาคผนวก  ง 
- ตารางผลการประเมินแบบทดสอบวดัความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย 
- ตารางวเิคราะหคาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัด  
  ความสามารถ  อานจับใจความวชิาภาษาไทย 
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1. ผลการประเมนิแบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย   
ดังแสดงในตาราง     
  
ตาราง  4 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยหาจากดัชนี ความสอดคลองระหวางขอสอบ 
    กับจุดประสงคการเรียนรู  (IOC)  แบบทดสอบวัดความสามารถอานจับใจความวชิาภาษาไทย 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม คา IOC สรุปผล 

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

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

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

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

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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2. วิเคราะหคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถอานจับใจความวิชาภาษาไทย  ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง  5  คาความยาก (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
     อานจับใจความวิชาภาษาไทย  ดังแสดงในตาราง  
 

ขอที่ P r ขอที่ P r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0.80 
0.70 
0.73 
0.68 
0.33 
0.33 
0.40 
0.40 
0.40 
0.35 
0.80 

0.20 
0.40 
0.35 
0.35 
0.25 
0.35 
0.50 
0.55 
0.45 
0.55 
0.50 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

0.80 
0.70 
0.73 
0.68 
0.68 
0.35 
0.35 
0.65 
0.70 
0.63 
0.58 

0.20 
0.30 
0.35 
0.35 
0.25 
0.30 
0.30 
0.50 
0.40 
0.45 
0.65 

 
 หมายเหตุ  ใชดัชนีคาความยากงาย (P) ตั้งแต  .20  ถึง  .80  และใชดัชนีคาอํานาจจําแนก  
(r) ตั้งแต  .20 ขึ้นไป 
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