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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูจากการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป สระโอะ  สระเออ และสระอัว    
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนทีมี่ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา 2548    โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  จํานวน  
7 คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  ใชเวลาในการทดลอง 30  วัน   วันละ 1 คาบ  คาบละ  
60 นาที  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ   แผนการสอน และ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานคํา   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และการทดสอบของ วลิคอกซัน 
(The Wilcoxon  Matched - Pairs Signed – Ranks Test)     ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูมีความสามารถในการอานคําหลังการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป   
อยูในระดับดี  และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานคํากอนและหลังการสอนโดยใชชุด
การสอนสระลดรูป  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการอานคําสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 The purpose of  this  research  was  to investigate  the learning  disabled  
student’s ability  in  word  reading by using reduced   from vowels teaching  package  : 
o, a, and ua.  
 Seven learning disabled students of Prathom 2 level from Samankoonvitayatan 
School  enrolling in the second semester of 2005 academic year served as the subjects 
of this study.  They were  obtained from purposive sampling.  The experimental period 
lasted  for 30 days.  The students participated in a 60 minutes for each day.   The data 
were analyzed  by using means and The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks 
Test.   
 The results of this study indicates that the students’ ability of word  reading 
after using the teaching package was in the “ good” level and that when comparing the 
students’ scores  before and after the experiment, the students’ ability in word reading 
was statistically significantly increased at the level of .05. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนเอกลักษณประจําชาติของแตละชาติแตละภาษา ซ่ึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรม  
ตลอดจนเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร  เพ่ือความเขาใจ และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  
เพ่ือใหดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข  ตลอดจนนําความรูและประสบการณไปพัฒนา
ประเทศชาติ  ดังน้ันเราตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษา  ตองมีความเขาใจและศึกษา
หลักเกณฑทางภาษาใหมีทักษะในทุกๆ ดาน  เพ่ือจะไดสามารถนําไปใชไดจริง ๆ และเปนการ
ดํารงรักษาไวซ่ึงมรดกของชาติ   
 ภาษาไทยเปนภาษาประจาํชาติไทยที่มีความสําคัญ  แสดงถึงความเปนไทย  ใชเปน
พ้ืนฐานในชวีติประจําวัน  จัดวามีคุณคาอยางยิ่งสําหรับคนไทย  ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดใหภาษาไทยอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซ่ึงเนื้อหาจะประกอบดวยทักษะการ
อาน  การเขียน  การฟง  การดู  การพูด  หลักการใช  ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม   ในสวน
ของทักษะการอานจะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
เพราะเปนทักษะที่มีกระบวนการที่มีความสลับซับซอน  จึงเปนปญหามากสําหรับเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรู  เพราะครึ่งหน่ึงเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  จะมีปญหาในการอาน รวมทั้งมี
ปญหาในการสื่อสารกับบุคคลรอบขาง  
 สํานักงานการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ไดใหคํานิยามของเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูไว เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหมายถึง เด็กที่มีความบกพรองเกี่ยวกับการใชภาษาทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน มีปญหาในดานการฟง  การคิดการพูดคุยกับผูอ่ืน การอาน  การสะกด
คําหรือการเรียนวิชาคณติศาสตร รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการรับรูจากการไดรับ
บาดเจ็บทางสมอง  ดิสเล็กเซีย และอะเฟเซีย    แตไมรวมไปถึงเด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความ
บกพรองทางการมองเห็น  ทางการไดยิน ทางการเคลือ่นไหว    ปญญาออน  ความบกพรอง
ทางอารมณและความเสียเปรียบทางสภาพแวดลอม  ( ผดุง   อารยะวิญ.ู  2542  : 115 )  เด็ก
ที่มีปญหาทางการเรียนรูทางดานการอานนั้นสามารถเรียกอีกอยางวา  ความบกพรองทางการ
อานหรือภาวะการอานบกพรอง ( Dyslexia )  ดิสเล็กเซีย  หมายถึง   ภาวะยุงยากทางการอาน
หรือการมีปญหาดานการอานอยางรุนแรง    ไมอาจเขาใจความหมายจากอักษรที่เขียนเปนคําได  
(ศรียา  นิยมธรรม.  2546 : 153 )           

 ความบกพรองทางการอาน (Reading  Disorder) เปนที่รูจักกันในนามของดิสเล็กเซีย   
( Dyslexia ) เปนอีกประเภทหนึ่งใน 4  ประเภทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ซ่ึงเปน 
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ความบกพรองที่พบบอยทีสุ่ดและมีผลกระทบตอนักเรยีนในวัยประถมศึกษา  นักวิทยาศาสตร
พบวามีคนจํานวนมากที่มีอาการของดิสเล็กเซีย   แลวจะไมสามารถแยกแยะเสียงในคําพูดได  
ในอาการที่เกดิกับเด็ก จะเร่ิมแสดงใหเห็นไดเม่ือเด็กเริ่มอาน เด็กจะมีความยากลําบากในการ
รับรู การแยกแยะ  การจําตัวอักษร   สวนปญหาการอานอยางเชน อานขามบรรทั  อานสลับคาํ   
ออกเสียงผิด   อานคํางาย ๆ ไมได สิ่งตาง ๆ เหลานี้   ลวนเปนปญหาของเด็กที่ตองไดรับ 
การชวยเหลือ   จากการศึกษาสภาพการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในปจจุบัน  พบวา 
มีนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
อาน น่ันคือ  การอานไมออก  ไมรูจักสระ  สับสนในเรื่องรูปสระ   จํารูปสระไมได  จําแนก
พยัญชนะกับสระไมได  โดยเฉพาะสระทีมี่การลดรูป เม่ือมีตัวสะกด   เชน   สระโอะ  สระเออ   
และสระอัว    ทําใหประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนลดนอยลง นักเรียนไมมีความมั่นใจใน
การอาน ไมชอบเรียนในวชิาภาษาไทย ซ่ึงจะสงผลตอวชิาอ่ืน ๆ อีกดวย 

 ดังน้ันการพัฒนาทางดานการอานของนักเรียนกลุมน้ีจึงเปนสิ่งจําเปน  การสอนให
นักเรียนอานจึงควรเนนการอานเบื้องตน เน้ือหาจัดเปนชุดตามความสามารถของนักเรียนตั้งแต
เน้ือหางายไปยาก  น่ันคือ วิธีสอนเปนชดุการสอน  ซ่ึงภายในชุดการสอนอาจประกอบไปดวย
บัตรคํา บตัรภาพ    เกม  เพลง  กิจกรรมฝกอาน  เน้ือหาสาระที่ใหนักเรียนอาน  มีการจํากัดคํา
ยาก  และเพ่ิมปริมาณคํายาก มีคูมือครู  และมีการทดสอบไวสําหรบัแตละตอนแตละชุด ที่
เรียกวาชุดการสอน  
  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสรางชุดการสอน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรปูของนักเรียน
ที่มีปญหาทางการเรียนรู ชดุการสอนนี้ประกอบดวยกจิกรรมหลากหลายใชสื่อหลายชนิดเพื่อให
นักเรียนไดบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางชุดการสอนที่ประสมดวยสระลดรูป สําหรับนักเรียนที่มีปญหา 
ทางการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนกัเรียนที่มี 
ปญหาทางการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  จากการสอนโดยการใชชุดการสอน 
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของ 
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังการใชชุดการสอน 
สระลดรูป 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดชุดการสอนสระลดรูป สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2  ทีมี่ประสิทธิภาพ   
 2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับคร ู ผูปกครอง  และผูที่เกีย่วของนําชุดการสอนนี้ไปใช
สอนอานสะกดคําในวิชาภาษาไทยสําหรบันักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
 1.  ประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ     นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
ชั้นประถมศึกษาปที่   2  
 2. กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการ
อาน กําลังศึกษาอยูระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา  2548   เลือกโดยใชวธิีเจาะจง จํานวน 7 คน   
 3.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
  3.1 ตัวแปรอิสระ 
   วิธีสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป 
  3.2 ตัวแปรตาม 
   ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูป 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานสระลดรูป  หมายถึง   
นักเรียนที่มีปญหาดานการอานคําประสมสระเฉพาะสระลดรูป ไดแก  สระโอะ  สระเออ  และ
สระอัว  
 2. ชุดการสอนสระลดรูป  หมายถึง   ชุดการสอนที่ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ 
สระลดรูป    ไดแก  สระโอะ   สระเออ   และสระอวั   ซ่ึงในชุดการสอนประกอบดวย  บัตรคํา   
บัตรภาพ  ปริศนาคําทาย    เพลง  นิทาน  กิจกรรมฝกอาน  และกิจกรรมฝกเขียน  
 3. ความสามารถในการอานคํา  หมายถึง  การอานคําประสมสระลดรูป ไดแก 
สระโอะ  สระเออ และสระอัว ถูกตองการรับรูความหมายสระที่มีภาพประกอบอยางนอยสระละ 5 
คําและเขาใจคําที่อานโดยการทดสอบความสามารถทางการอานหลังการทดลอง 
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กรอบแนวคิด 
 
 ในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งน้ี  ไดกําหนดกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 

นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
 
 

 
การฝกอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปโดยใชชุดการสอน 

 
 
 

ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูป 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ชุดการสอนสระลดรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนรู หลังการใชชุดการสอนอยูในระดับดี 
 3. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนรูหลงัการใชชุดการสอนสูงขึ้น 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
 1. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
       1.1  ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
       1.2  ลักษณะของภาวะบกพรองทางการอาน 
 2. การพัฒนาทักษะการอาน 
  2.1  ความหมายของการอาน 
  2.2  ความสําคัญของการอาน 
  2.3  องคประกอบในการอานของเด็ก 
  2.4  ลักษณะกระบวนการอาน 
  2.5  ประเภทของการอาน 
  2.6  ความมุงหมายในการอาน 
  2.7  ความมุงหมายการอานออกเสียง 
  2.8  ความมุงหมายการอานในใจ 
  2.9  จุดมุงหมายในการสอนอาน 
  2.10 หลักการสอนอาน 
  2.11 กลวิธกีารสอนสระ 
  2.12 วิธีการสอน 
  2.13 กิจกรรมเสนอแนะในการสอนอาน 
 3. การสรางชุดการสอน 
  3.1  ความหมายของชุดการสอน 
  3.2  แนวคิดที่นํามาสูการผลิตชุดการสอน 
  3.3  ประเภทชุดการสอน 
  3.4  องคประกอบของชุดการสอน 
  3.5  ขั้นตอนการผลิต 
  3.6  ประโยชนของชุดการสอน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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1.   เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 1.1  ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู   
 การที่จะบอกวาเด็กหรือนักเรียนคนใดมีปญหาทางการเรียนรูหรือไมน้ันบางครั้ง 
ก็ไมสามารถใชการสังเกตไดเพราะอาการบางอยางตองใชการวินิจฉยัจากแพทย  (ศรียา     
นิยมธรรม.  2546 : 144)   ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไวดังน้ี   คือ 
  1. ความบกพรองเกี่ยวกับระบบประสาท (neurological  dysfunction)  ทําใหเด็กมี
ปญหาทางการรับรู  ปจจุบันมีการทดสอบที่เรียกวา   Neurometrics  มาใชในการวินิจฉัยและ
เยียวยา  เชน การใชเครื่องวัดคลื่นสมองที่เรียกยอ ๆ วา  EEG (Electroencephalogram)   
พบวาสมองของเด็กที่ดอยความสามารถทางการเรียนมีหลายบริเวณที่แสดงการปฏิบัติหนาที่
สับสน  หรือการสํารวจสมองโดยใชเอกซเรยแบบอาศัยคอมพิวเตอรที่เรียกยอ ๆ วา  CAT scan  
(Computerized  Axial  Tomography)  หรือ MRI (Magnetic  Resonano  Imaging)  เหลานี้
จัดเปนเครื่องมือวัดระบบประสาท  แสดงใหเห็นความบกพรองดานกายภาพของสมองที่ทําให
เกิดความผิดปกติทางพฤตกิรรม 
 2. การเจริญเติบโตไมคงที่ ไมแนนอน 
 3. ปญหาในการรับรู  มักมีความสนใจสั้น ทําใหไมสามารถเรียนไดดี เพราะขาด 
ความสนใจ 
 4. ปญหาในการพูด  ไมอาจแสดงความรูสึกนึกคิดออกมาดวยคําพูดได 
 5. ปญหาในการฟงคือไดยินเสียงแตจับใจความไมได 
 6. ปญหาการเขยีน (dysgraphia) 
 7. ปญหาการอาน (dyslexia) 
 8. ปญหาในการเรียนคณิตศาสตร (dyscalculia)  
 9. ปญหาการรับรูภาษา(receptive  aphasia) 
 10. ปญหาการเรียนรูสัญลักษณ (topographic  disorder)  อาจสับสนในการใช 
สัญลักษณ ทาํใหเรียนรูบางเรื่อง เชน แผนที่   พิมพเขียวไมได 
 11. ปญหาการเรียนรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (disorientation) 
 12. ปญหาการเรียนรูเรื่องวนัเวลา  (dyschronometria) 
 ดังน้ันสรุปไดวา  ลักษณะของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูน้ัน  มีทั้งปญหาของ 
ระบบประสาท  การเจริญเติบโต  การรบัรู  การพูด  การเขียน  การอาน  การเรียนคณิตศาสตร   
การรับรูภาษา   การเรียนรูสัญลักษณ   การเคลื่อนไหว  และการเรยีนรูเรื่องวันเวลา   ซ่ึงการที่
จะทราบไดวาเด็กหรือนักเรียนคนใดเปนอยางที่กลาวหรือไมน้ัน  จะตองไดรับการวินิจฉัย
ตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางดานตาง ๆ    แพทย  หรือนักจิตวิทยา   
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 1.2   ลักษณะของภาวะบกพรองทางการอาน 
 ภาวะการอานบกพรอง  ( Dyslexia )  หมายถึง  ภาวะยุงยากทางการอานหรือมี 
ปญหาดานการอานอยางรุนแรง  ไมเขาใจความหมายจากอักษรที่เขยีนเปนคําได    เน่ืองจาก 
ความผิดปกตขิองระบบประสาทสวนกลางซึ่งเปนมาแตกําเนิดหรืออาจเกิดจากการที่สมองไดรับ 
บาดเจ็บอยางรุนแรง ทั้งน้ีไมรวมถึงขอจํากัดของผูเรียนในดานสติปญญา    ประสาทสัมผัส และ 
องคประกอบอ่ืน ๆ   (  ศรียา  นิยมธรรม.  2546 : 153-155 ) 
    ความบกพรองทางการอาน    พฤติกรรมที่สังเกตไดและเปนแนวบงชี้วาเด็กนาจะมี
ปญหาการเรียนรูดานการอานไดแก 
 1. อานสลับตวั  อานออกเสียงไมชัด 
 2. หลงบรรทัด  อานตะกุกตะกัก  ผิด ๆ ถูก ๆ 
 3. ขมวดคิ้วน่ิวหนาเวลาอาน  ไมเขาใจความหมายของคําศัพท 
 4. อานสลับคํา  อานขามคํา  อานชา  อานยอนกลับไปกลับมา 
 5. จับใจความเรือ่งที่อาน  หรือลําดับเรื่องที่อานไมได 
 นอกจากนี้   เบญจมาพร  ปญญายง ( 2543 : 6  ) ไดกลาวถึงลักษณะเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูดานการอานไวดังน้ี   คือ 
 1.  อานออกเสียงไมชัดเจน 
 2.  อานชา มีความยากลําบากในการอาน 
 3.  จะเดาคําจากอักษรตัวแรกเชน บาท เปน บทที่  
 4.  อานขามคํา  อานเพิ่มคํา 
 5.  ผันเสียงวรรณยุกตไมได 
 6.  เลาเรื่องที่อานไมได 
 7.  จับใจความสําคัญหรือเรียงลําดับเหตกุารณของเรื่องที่อานไมได 
 รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( 2538 : 29 ) ก็ไดกลาวถึงลักษณะ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานไวอีกดวย ดังน้ี   
 1.  อานชาและตะกุกตะกัก 
 2.  อานหลงบรรทัด  อานซ้ําคํา 
 3.  อานดวยความลังเลไมแนใจ 
 4.  อานเอาเรื่องไมได 
 5.  บอกลําดับเรื่องราวไมได 
 6.  สับสนระหวางอักษรหรือคําที่คลาย ๆ กัน 
 7.  แสดงอาการเครียด เชน อารมณเสีย หนางอ 
 8.  อานตกหลน อานเพิ่มคํา 
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 ฉะน้ัน  สามารถสรุปไดวาลกัษณะความบกพรองทางการอาน  มาจากระบบประสาท 
สวนกลางทีท่าํใหไมสามารถเขาใจอักษรที่เขียนเปนคํา  ซ่ึงสังเกตไดดังน้ี  เชน  การอานสลับตวั   
อานหลงบรรทัด  อานตะกุกตะกัก  อานชา  อานสลับคํา    อานเพิ่มคํา   เรียงลําดับเรื่องรวมที่
อานไมได  จับใจความของเรื่องที่อานไมได เปนตน 
 

2.  การพัฒนาทักษะการอาน 
 การอานเปนทักษะที่สําคญั ในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน  เพราะความ
เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ   จนไดชื่อวา  สังคมยุคขาวสาร ขอมูล
ตาง ๆ ที่เราไดมานั้นจะตองมีการอานเปนสวนสําคัญในการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ   ตองอาน
อยางมีประสิทธิภาพในการติดตามความเปลี่ยนแปลงและการแสวงหาความรูตางๆ ไดทัน
เหตุการณ ซ่ึงจะพบวามีแหลงความรูตามชุมชน สถาบนัการศึกษาตาง ๆ  มากมายซึ่งผูที่อาน
มากจะมีความรูมาก  และนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวติประจําวันได    การอานทําใหคนเปน
คนโดยสมบูรณ  (ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน.  2528 : 120)  ดังน้ันผูที่สัมผัสอยูกับการสอนก็ควร
จะไดศึกษาหาความรูเรื่องการอาน และใหมีความเขาใจจึงจะสามารถสอนอานใหเด็กไดบรรลุ
วัตถุประสงค                
 เน่ืองจากการอานนั้นมีความสําคัญอยางมากดังน้ันครูผูสอนควรมีความตระหนักและม ี
ความเขาใจเกีย่วกับหลักและวิธีการสอนอาน  เพ่ือจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาทักษะทางการ
อานของผูเรียนจึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนไปสูผลการเรียนรูที่ไดตั้งไว 
 
      2.1   ความหมายของการอาน 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตสถาน ( 2525 : 120  )  กลาวถึงการอานไววา  
การอาน  หมายถึง  วาตามตัวหนังสือ  ออกเสียงตามตวัหนังสือ  ดูหรือเขาใจความจาก 
ตัวหนังสือ  สังเกตหรือพิจารณาดูใหเขาใจ 
 อัมพร  สุขเกษม ( 2520 : 121 )  การอานหมายถึง  การมองดูตัวอักษรซึ่งประกอบ 
เปนคําใหเขาใจความหมายของคําตรงตามความหมายที่ผูแตงตั้งใจเอาไว  และนําความหมาย
ของคําที่ไดมาใชใหเปนประโยชน 
 บันลือ  พฤกษะวัน ( 2532. : 121) ไดใหความหมายของการอานไวหลายนัย ดังน้ี 
 1. การอาน   เปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูดใหเกิดความเขาใจในการ
สื่อสารไดตรงกัน 
 2. การอานเปนการใชความสามารถจากการผสมผสานของตัวอักษร  แลวเขาใจ 
ความหมายและไดรับความรูจากสิ่งที่อาน 
 3. การอานเปนการสื่อความหมายที่จะถายโยงความคิดและความรูจากผูเขียน  
(ผูสื่อ)  ถึงผูอาน (ผูรับ) 
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 ฮิลเดรท (Hildreth. 1968 : 121)   ไดกลาววา  การอาน คือ กระบวนการทางสมองที่
จะแปลสัญลักษณตาง ๆ ทีม่องเห็นได ใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท 
 แอโรสมิท (Arrowsmith. 1972 : 121)  ไดใหความหมายของการอานวา  การอาน
หมายถึง ความรูสึกหรือสภาพทางจิตที่เกิดขึ้นในสมองดวยความเขาใจถอยคําที่เขียนหรือ 
ตีพิมพขึ้นมา  และความเขาใจในการอานที่สมบูรณจะเกิดขึ้นเม่ือความคิดความรูสึกของผูอาน
ตรงกับความรูสึกของผูเขียนกอนที่จะเขยีนออกมาเปนถอยคํา 
 ไวลแมน (Weilman. 1972 : 121)   ไดกลาวไววา   การอานเปนกระบวนการที่
สลับซับซอน และขึ้นอยูกับภาวะแวดลอมตาง ๆ ของผูเรียนดวย  เพราะการอานมิใชแตตองการ
เพียงการออกเสียงที่ถูกตองเทานั้น  แตยงัรวมถึงการรูความหมายและการเขาใจความหรือ
ถอยคําจากสัญลักษณเหลานั้นดวย 
 จากความหมายของการอานสรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการทางสมอง  ที่ตองใช
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณ  โดย
แปลออกมาเปนความหมายที่ใชสื่อความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน  
และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใหเกดิประโยชนได   
 ดังน้ันเม่ือการอานเปนกระบวนการทางสมอง เชื่อมโยงสายตาซึ่งจะตองแปลตวัอักษร
ออกมาเปนภาษาที่เรียกวาการอานผูสอนก็ควรหาหลาย ๆ  วิธีการสอนในการจะทําให
กระบวนการที่กลาวมานั้นทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
 2.2 ความสําคัญของการอาน 
 การอานมีความสําคัญตอคนทุกเพศทกุวัย ดังน้ี 
 1. การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาเลาเรียนทุกระดับ  ผูเรียนจําเปน 
ตองอาศัยทักษะการอานทาํความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตาง ๆ  เพ่ือใหตนเองไดรับ
ความรูและประสบการณตามที่ตองการ 
 2. ในชีวติประจําวันโดยทั่วไป  คนเราตองอาศัยการอานติดตอสื่อสารเพื่อทํา 
ความเขาใจกับบุคคลอ่ืนรวมไปกับทักษะการฟง  การพูด  และการเขียน  ทั้งในดานภารกิจ
สวนตวัและการประกอบอาชีพการงานตาง ๆ ในสังคม 
 3. การอานชวยใหบุคคลนําความรูและประสบการณจากสิ่งที่อานไปปรับปรุง  
และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําอยูใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จได 
ในที่สุด 
 4. การอานสามารถสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
เชน  ชวยใหม่ันคงปลอดภัย  ชวยใหไดรับประสบการณใหม  ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม  
ชวยใหมีเกียรติยศและชื่อเสยีง ฯลฯ 
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  5. การอานทั้งหลายจะสงเสรมิใหบุคคลไดขยายความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้นและ
กวางขวาง  ทาํใหเปนผูรอบรู  เกิดความมั่นใจในการพูดจาปราศรัย  การบรรยายหรอืการ
อภิปรายปญหาตาง ๆ นับเปนการเพิ่มบคุลิกภาพและความนาเชื่อถอืใหแกตนเอง 
 6. การอานหนังสือหรือสิ่งพิมพหลายชนิดนบัวาเปนกิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจ
มาก  เชน  อานหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  นวนยิาย  การตูน  ฯลฯ  เปนการชวยให
บุคคลรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเกิดความเพลิดเพลินสนกุสนานไดเปนอยางดี 
 การอานเรื่องราวตาง ๆ ในอดีต  เชน ศิลาจารึก  ประวัติศาสตร  เอกสารสําคัญ  วรรณคดี  
ฯลฯ   จะชวยใหอนุชนรุนหลังไดรูจักมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว  และสามารถพัฒนา
ใหเจริญรุงเรืองตอไปได 
 สรุปไดวา การอานมีความสําคัญทั้งทางดานการศึกษา การติดตอสื่อสาร การปรับปรุง
ดานการงาน ธุรกิจตาง ๆ  อีกทั้งยังมีสวนชวยทําใหเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากคนในสังคม 
อันนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกยีรติยศ  รวมทั้งชวยทําใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และสามารถ
รับรูเรื่องราวในอดีตไดจากการอาน   จึงนับไดวาการอานนั้นมีคุณคาอยางยิ่งสําหรับบุคคลทุก
เพศทุกวัย  จึงเปนหนาที่สาํคัญสําหรับบคุคลทีท่ําหนาที่อันเกี่ยวกับการสอนอานที่จะทําให
ผูเรียนรักการอานและเขาใจในวิธีการอานที่ถูกตองและเพื่อจะไดนําไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน 
 
    2.3 องคประกอบในการอานของเด็ก 
 1. รางกาย 

1.1 สายตา 
1.2 ปาก 
1.3 หู 

 2. จิตใจ 
  2.1 ความตองการ 
  2.2 ความสนใจ 
  2.3 ความศรทัธา 
 3. สติปญญา 

3.1 ความสามารถในการรับรู 
3.2 ความสามารถในการนําประสบการณเดิมไปใช 
3.3 ความสามารถในการใชภาษาใหถูกตอง 
3.4 ความสามารถในการเรียน 

 4. ประสบการณพ้ืนฐาน 
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 5. วุฒิภาวะ  อารมณ  แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 
 6. สิ่งแวดลอม 
 จะเห็นไดวาการอานนั้นจะมีประสิทธิภาพดีน้ันตองมีองคประกอบหลาย  ๆ ประการ  
ดวยกันซ่ึงไดกลาวมาแลว  ดังน้ันหากตองการใหการอานบรรลุจุดประสงค  ครผููสอนก็ไมควร
มองขามองคประกอบเหลานี้ เพ่ือนํามาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน ใหแกผูเรียนและ
นําไปใชใหไดเกิดประโยชนมากที่สุด 
 
 2.4 ลักษณะกระบวนการอาน 
 ตัวหนังสือหรอืตัวอักษรหรอืสิ่งพิมพใด ๆ ไมมีความหมายอะไร  ความหมายนั้น
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของผูอาน  ดังน้ัน  ตัวอักษรจึงเปนเพียงสัญลักษณที่ทําให
เกิดจินตนาการหรือความคิดที่มีในจิตใจของผูอานเทานั้น  เราตองยอมรับวากระบวนการของ
การอานหนังสือมิใชสิ่งที่จะทําไดงาย  และไดประโยชนจากการอานเทากันทุกคน  แมวาจะเปน
หนังสือเลมเดียวกันก็ตาม  ทั้งน้ีเพราะความสามารถในเชิงอานของแตละคนมีตางกัน  คนที่มี
ความรูและประสบการณทางการอานหนังสือมากกวายอมไดประโยชน   จากการอานหนังสือเลม
หน่ึง ๆ  มากกวาผูอ่ืน  แตก็เปนที่ยอมรับกันวาความสามารถในเชงิอานมิใชลักษณะทาง
จิตวิทยาที่มีตดิตัวมาแตกําเนิด   หากเปนสิ่งที่สั่งสมมาเปนลําดับตั้งแตวัยเด็ก   และที่สําคญั
มากกวาสิ่งใด ๆ ก็คือ  ความสามารถในการอานหนังสือเปนสิ่งที่ฝกฝนใหเกิดทักษะที่ดีได 
 ในเม่ือความสามารถในการอานเปนกระบวนการที่ฝกฝนกันได  ฉะนั้นจึงควรสงเสริม
การอานที่ดีและถูกตองตั้งแตวัยเด็กเพื่อจะไดเปนพ้ืนฐานที่ดีในการที่จะนํามาสูนักอานที่ดีมี
คุณภาพในอนาคตเพื่อนําความสามารถในการอานไปใชในชวีติประจําวันไดเกิดประโยชนสูงสุด
ในทุก ๆ ดาน  ไมวาจะดานการศึกษา การสื่อสาร   ประกอบอาชีพการงานตาง ๆ   เปนตน 
 
   2.5  ประเภทของการอาน 
 การแบงประเภทการอานจะชวยใหครูผูสอนตระหนักถงึขอบขายการสอนอานไดเปน
อยางดี  นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรหลายทานกลาววา  การอานมี 2 ประเภท  คือ  การ
อานออกเสียง  และ อานในใจ  บางทานกลาววาการอานมี  3 ประเภท คือ  การอานเพื่อบันเทิง  
การอานเพื่อศึกษาคนควา   และการอานเพื่อความเขาใจ     อยางไรก็ดี ผูเขียนไดวิเคราะห
ลักษณะของกระบวนการดังกลาวรวมทั้งการจําแนกประเภทการอานของนักวิชาการทางภาษา
หลายทานแลวนํามาสังเคราะหโดยจัดเปนหมวดหมู  ซ่ึงไดจัดประเภทการอานตามหลักตาง ๆ  
ดังน้ี 
 1. การแบงประเภทการอานโดยคํานึงถึงเสียงเปนหลัก  จะแยกไดเปน 2 ประเภท 

1.1 การอานออกเสียง (Oral reading) 
1.2 การอานในใจ     (Silent reading )  
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 2. การแบงประเภทการอานโดยยึดสื่อที่นํามาใชอาน จําแนกไดเปน 3 ประเภท 
2.1 อานนิทาน  นวนิยาย  เพ่ือความเพลิดเพลิน 
2.2 อานสารคดี  เพ่ือศึกษาหาความรู 
2.3 อานวิธีการ  เพ่ือเขาใจการปฏิบัติหรือกระบวนการ 

         3. การแบงประเภทการอานโดยพิจารณาวิธีการอานเปนหลักจะแยกไดเปน 6 
ประเภท  

3.1 การอานคนหาความรูและคาํตอบ 
3.2 การอานแบบจับใจความสําคัญ 
3.3 การอานแบบหารายละเอียดตามลําดับเหตุการณ 
3.4 การอานแบบหารายละเอียดทุก ๆ  คําเพื่อปฏิบัต ิ
3.5 การอานแบบวิเคราะหวิจารณ 
3.6 การอานแบบใชวิจารณญาณ 

 4.  การแบงประเภทการอานโดยเนนที่ความมุงหมายในการอาน  จะแยกไดเปน 
10 ประเภท  คือ 

4.1 การอานเพื่อศึกษาหาความรู 
4.2 การอานเพื่อคนหาคําตอบ 
4.3 การอานเพื่อจับใจความสําคญั 
4.4 การอานเพื่อลําดับเหตุการณ 
4.5 การอานเพื่อสรุปความหรือยอความ 
4.6 การอานเพื่อหารายละเอียดของเรื่อง 
4.7 การอานเพื่อจัดทํารายงาน 
4.8 การอานเพื่อวิเคราะหขอมูลหรือขาวสาร 
4.9 การอานเพื่อปฏิบัตติามคําแนะนําหรือคําสั่ง 
4.10 การอานเพื่อธุรกิจหรือการพาณิชย 

 สรุปไดวา  นักวิชาการไดจัดประเภทของการอานไวหลายประเภทดวยกัน แลวแต 
วัตถุประสงคของการอาน  ไดแก  การอานที่คํานึงถึงเสยีง   การอานที่ยึดสื่อที่นํามาใช  การอาน
โดยการพิจารณาวิธีการอาน  หรือ การอานที่เนนจุดมุงหมายเปนหลักซึ่งการจัดประเภทของ 
การอานตาง ๆ  เหลานี้ลวนเปนแนวทางแกผูเกี่ยวของทางการศึกษาที่จะนํามาใชประกอบการ
จัดการสอนใหเกิดผลกับผูเรยีนและเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานทางดานการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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   2.6   ความมุงหมายในการอาน 
 การอานเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวติ   การอานแตละครั้งจะมีความมุงหมาย
แตกตางกันออกไปถาผูอานตั้งจุดมุงหมายในการอานแตละครั้งไว  จะชวยใหการอานมี
ประสิทธิภาพสูงจากประสบการณที่ผูเขียนไดทดลองสอนมาแลว จุดมุงหมายที่เคยตั้งไวมีดังน้ี  
 1. การอานเพื่อคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เชน  อานตํารา อานบทความ อานสารคดี 
 2. การอานเพื่อความบันเทิง  เชน  อานนวนิยาย  อานการตูน  อานวรรณคดี  
  3. การอานเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เชน  อานหนังสือประเภทชวนหัวตาง ๆ   
 4. การอานเพื่อหารายละเอียดของเรื่อง  เชน  อานสารคดี  อานประวัติศาสตร 
 5. การอานเพื่อวิเคราะหวิจารณจากขอมูลที่ได  เชน  การอานขาว 
 6. การอานเพื่อหาประเด็นวาสวนใดเปนขอเท็จ   สวนใดเปนของจริง เชน การอานคํา
โฆษณาตาง ๆ  
 7. การอานเพื่อจับใจความสําคญัของเรื่องที่อาน  เชน  อานบทความในวารสาร 
 8. การอานเพื่อปฏิบัตติาม  เชน   อานคําสั่ง   อานคําแนะนํา อานคูมือการใชไฟฟา 
 9. การอานเพื่อออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  มีนํ้าเสียงเหมาะกับเนื้อเรื่องและ 
เหมือนกับพูด  เชน  อานบทละครตาง ๆ   
 สรุปไดวาไมวาผูอานจะอานหนังสือประเภทใดหรือชนิดใดก็ตาม  ผูอานก็ควรที่จะตั้ง
จุดประสงคในการอานใหกบัตนเองดวยวา จะอานเพื่อจุดประสงคใด  เชน อานเพื่อความบันเทงิ  
อานเพื่อวิเคราะหวิจารณ   เพ่ือจับใจความสําคัญ  เหลานี้เปนตน เพ่ือผูอานจะไดเขาใจในสิ่งที่
อานไดมากยิ่งขึ้นและฝกฝนทักษะการคิดใหเปนระบบได 
 
 2.7 ความมุงหมายการอานออกเสียง 
 1. สามารถรูจักตวัพยัญชนะ  ตัวสระ  และการประสมอักษร 
 2. สามารถอานออกเสียงตัวพยัญชนะ  สระ  และคําไดถกูตอง  ชัดเจน โดยเฉพาะตัว  
ร  ล  ว  และคําควบกล้ําตาง ๆ   
 3. สามารถกวาดสายตาอานขอความไดตอเน่ืองไมหยุดชะงัก  ไมตูตัว  ไมเพ่ิมตัว  
ไมขามคํา 
 4.  สามารถอานเวนจังหวะและวรรคตอนไดถูกตอง  รูจักการเนนคํา 
 5. สามารถใชนํ้าเสียงแสดงอารมณตามเนื้อเรื่องเปนแบบคําพูด หรือคําบรรยาย 
 6. สามารถวางทาทางในการอานไดถูกตองเหมาะสม เชน  การจับหนังสือ  การวาง
ระยะหางจากสายตา  การมองผูฟง  รวมทั้งทานั่งและทายืนอานทีง่ดงาม 
  7. สามารถอานคํารอยกรองใหสนุกสนานเพลิดเพลินจากเสียงสัมผัสและความไพเราะ
ของภาษาที่เกิดตามทํานอง 
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 8. สามารถอานทํานองเสนาะตามประเภทรอยกรองได 
 9. สามารถสงเสริมใหเด็กสนใจและมีเจตคตทิี่ดีตอวรรณคดี 
 สรุปไดวาจุดมุงหมายในการสอนอานออกเสียงมีหลายประการดังที่กลาวมาแลว 
อยางเชนผูอานสามารถรูจักตัวพยัญชนะ   สระ  อานออกเสียงคําควบกล้ํา    อานเวนวรรคตอน
ไดถูกตอง ใชนํ้าเสียงอารมณตามเนื้อหาที่อาน  อานบทรอยกรอง อานทํานองเสนาะไดถูก
หรือไมน้ัน ผูสอนสามารถพิจารณาไดจาก  การสอนอานออกเสียงนั่นเอง     ซ่ึงจุดมุงหมายนั้น
จะบรรลุผลหรือไมน้ัน  ก็ขึ้นอยูกับผูสอนที่ไดกําหนดจุดมุงหมายใหตรงกับเนื้อหาและเลือก
วิธีการสอนทีจ่ะทําใหผูเรียนบรรลุประสงคที่ผูสอนไดตัง้ไว 
 
 2.8 ความมุงหมายการอานในใจ 
 1.  สามารถอานไดรวดเร็วและจับใจความไดดี 
 2.  สามารถเพิ่มพูนความชํานาญในการอานและมีสมาธิในการอาน 
  3. สามารถนําสิ่งที่ไดจากการอานไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน 
  4. สามารถนําการอานไปใชปรับปรุงการดําเนินชีวติอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. สามารถบอกประโยชนของการอานในใจและรักการอานหนังสือ 
  6. สามารถสงเสริมใหเด็กรูจักหาความหมายคําศัพทโดยใชหนังสืออางอิงจาก 
พจนานุกรมหรือปทานุกรม 
 7. สามารถสงเสริมใหเด็กมีความรูในสิ่งแวดลอมและสนใจปญหาและเหต ุ
การณประจําวันโดยการอาน 
 8. สามารถถายทอดจินตนาการจากการอานมาเปนคําพูด หรือขอเขียนได 
 9. เขาใจกลไกเบือ้งตนในการอานหนังสือ  การกวาดสายตาจากซายไปขวา 
 สรุปวา  ความมุงหมายในการสอนอานในใจมีหลายประการดวยกัน  เชน   อานได
รวดเร็ว   เพ่ิมพูนความชํานาญในการอาน  นําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันได  ใหรูจัก
เพ่ิมพูนความชํานาญในการอาน  มีสมาธิในการอาน  ฯลฯ    เหลานี้ลวนแตเปนแนวทางที่จะทํา
ใหผูสอนนํามาใชพิจารณาการจัดการเรียนการสอน  
 
 2.9  จุดมุงหมายในการสอนอาน   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบหลักสูตรแตละชวงชั้น โดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 1 
(ป.1-3)  คือ 
 1. สามารถอานไดคลองและไดเร็ว 
 2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน 
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 3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด  คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ  และกําหนด
แนวทางการปฏิบัต ิ
  4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบนัเทิง 
   5. พูด  และเขียนแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ  
จดบันทึกความรู  ประสบการณ  และเรื่องราวในชวีิตประจําวัน 
 6. จับใจความสําคัญ  และหารายละเอียดของเรื่อง  ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  สนทนา  
และ  แสดงความคิดเห็น    ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก   และประสบการณจากเรื่องที่
อานที่ฟงและที่ดู 
 7. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น 
 8. ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ   
 9. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพูดและเขยีน 
 10. นําปริศนาคําทาย  และบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 
 11. ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน    การแสวงหาความรู และใชได 
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 
 12. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวติ 
 13. มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด  
 14. มีนิสัยรักการอานและการเขียน 
 สรุปไดวา  การศึกษาในชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  จะเนนการอานไดคลองและเรว็   
เขาใจความหมายของคําพูดและแสดงความคิดเห็นเรือ่งราว  สามารถนํามาใชในชีวติประจําวัน   
แตงบทรอยกรองงาย ๆ  ตอบคําถามจับใจความของเรื่องตาง ๆ ได   ซ่ึงจุดมุงหมายเหลานี้   
ตองอาศัยทักษะทางการอานทั้งสิ้น  ไมวาจะอานออกเสียง อานในใจ  ลวนแตใชประสบการณ 
ดานการอานผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาจดุมุงหมายในการสอนอานใหผูเรียน และตองมีความ
เขาใจผลการเรียนรูที่คาดหวังของแตละชวงชั้น เพ่ือเปนแนวทางในการนําใชในการจัดการสอน
ใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชั้น 
 
 2.10 หลักการสอนอาน 
 การอานเปนกระบวนการทางสมองที่แปลสัญลักษณตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นให 
เกิดความรู  ความเขาใจแจมแจงชัดเจน  ตรงตามที่ผูเขียนตองการ  และสนองความตองการของ 
ผูอานดวย  ดังน้ัน  การอานที่จะทําใหเกดิความคิดและนําไปใชประโยชนแกผูอานไดดี  ทําให 
การอานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จะตองมีหลักที่สําคัญในการสอนอาน  ดังน้ี 
 1. ความพรอมของเด็ก  ในการสอนครูจะตองตรวจและสรางความพรอมทางรางกาย
เกี่ยวกับสายตา  เชน  การกวาดสายตาจากซายไปขวา  ความพรอมเก่ียวกับการสงัเกต  
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เปรียบเทียบ  จําแนก  แยกแยะสิ่งของ  การรูจักสิ่งของทั้งของจริงและภาพ  การออกเสียง
เรียกชื่อสิ่งของตาง ๆ  รวมทั้งครูจะตองทาํใหการอานงายและสนุกสนานดวย  
 2. ความตองการของเด็ก  ครูควรทราบความตองการในการอานของเด็กเปน
รายบุคคล  ครูผูสอนอานจะตองรูและเขาใจธรรมชาตขิองเด็ก  วาเด็กทุกคน อยากรู  อยากโต  
อยากโชว  อยากชวย   ครจูะตองรูจักกระตุนความตองการของเด็กใหมาสัมพันธกับการอาน  
โดยชักนําใหอานมาก ๆ  จะไดมีความรูมาก  เพ่ือจะไดนําไปพูดไปแสดงได  หรือชวยผูใหญหา
ความรูจากหนังสือได  จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการอานของเด็กใหดีไปดวย 
  3. ประสบการณของเด็ก  เด็กที่มีฐานะทางบาน  ทางสังคม  และทาง 
เศรษฐกิจดี   จะทําใหเด็กมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมาก   ตรงกันขามเด็กที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมไมดีจะขาดประสบการณในการอาน  ดังน้ันครูจะตองสรางประสบการณ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ  เชน   นําภาพสถานที่  ภาพพืช  ภาพสัตว  ภาพสิ่งของ  ฯลฯ  มา
ใหนักเรียนมีประสบการณ  จะชวยใหเด็กอานอยางเขาใจและมีความหมายสําหรับเด็กยิ่งขึ้น 
  4. ความสามารถในการรับรูของเด็ก เด็กมีความสามารถในการรับรูแตกตางกันตาม
สติปญญาประสบการณ   และการเรียนรู   บางคนรับรูไดเร็ว   จําไดดี  ทําใหมีประสบการณ
มาก ดังน้ันครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนแตละคน  จึงจะ
สามารถแกไข  ปรับปรุง  และสงเสริมใหเด็กสรางวิธีการรับรูไดดีขึ้น 
 สรุปไดวาการสอนอานที่ดีน้ัน   ครูผูสอนตองคํานึงถึงความพรอมทางดานตาง ๆ   
เชน  ความพรอมของผูเรียน   ความตองการ   สภาพแวดลอม อันไดแกภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่สอน เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดมากขึ้น   และอีกประการ คือ  ความสามารถ
หรือความแตกตางทางสตปิญญาของผูเรียน  เพ่ือจะชวยใหผูสอนไดเขาใจสภาพความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน  และชวยใหผูเรียนไดเรียนตามสติปญญาและความสามารถของตนเอง 
 
 2.11 กลวิธีการสอนสระ 
         สระและความหมายของสระ  
 กําชัย  ทองหลอ  (2533 : 54)  ไดใหความหมายไววาสระ  แปลวา  ออกเสียงไดตาม
ลําพัง  ในภาษาพูดหมายถึง กระแสเสียงหรือทางเสียงที่มีทํานองสูงต่ํา  ซ่ึงเปลงออกมาตาม
จังหวะนิยม  ในภาษาหนังสือ  หมายถึง เครื่องหมายใชแทนเสียงที่เปลงออกมาตามหลักภาษา    
ถือวาพยัญชนะจําเปนตองอาศัยสระ  จึงจะออกเสียงไดเพราะฉะนั้นสระในภาษาบาลี  มีชื่อเรียก
อีกอยางวา   นิสสัย  แปลวา  เปนที่อาศัยของพยัญชนะ  ถาพยัญชนะไมอาศัยสระก็ออกเสียง
ไมได 
 วิธีเขียนรูปสระ  สระทั้ง 21 เสียงรูป  ( กําชัย  ทองหลอ.  2533 : 56 )  ไดอธิบายวา 
 1. เขียนไวขางหนาพยัญชนะ  มี 4 รูป  = เ  ใ  ไ  โ 
 2. เขียนไวหลังพยัญชนะ  มี  7  รูป  =  ะ  า  ฤ  ย  ร   ว   อ 
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 3. เขียนไวบนพยัญชนะ  มี  5  รูป  =     ั                  ํ    
 4. เขียนไวลางพยัญชนะ มี  2 รูป =    ุ     ู  
 5. เขียนโดด ๆ ไมตองประสมกับพยัญชนะ  มี 4 รูป  =  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ 
 6. ใชไดตามลําพงั โดยไมตองประสมกับสระรูปอ่ืน มี 17 รูป  =      -ะ ,   - ั , - า ,  -  ,  
-  , -  ,   -  , เ- ,  ใ-  ,ไ-  ,โ-  ,ฤ  ,ฤๅ  ,ฦ  ,ฦๅ  ,ร  ,อ 
 7. ตองประสมกับสระรูปอ่ืน มี 4 รูป  =           ย  ว   
 8. ใชตามลําพังกไ็ด  ออกเสียงคลาย  ร  อยูดวย  มี 1 รูป   =  ฤ ( ตัว ฤๅ ฦ ฦๅ )  
ตามหลักก็ใชควบคูพยัญชนะได  แตไมมีที่ใช 
 9. ใชเปนสระก็ได  ใชเปนพยัญชนะก็ได  มี 4 รูป  ย  ร  ว   อ 
 สระ 21 รูปน้ี  เม่ือนํามาประสมกันเขาจะเกิดเปนสระตาง ๆ ถึง  32 ตัว   32  เสียง   
ซ่ึงนับวาพอใชในภาษาไทย  เพราะเหตทุี่เรามีสระมากเชนน้ี  เราจึงสามารถเขียนคําที่มาจาก
ภาษาอื่นไดถูกตอง  หรือใกลเคียงกับสําเนียงของเขาที่สุด    
 
           วิธีการใชสระ    
 วิธีการใชสระ มีอยู  5  วิธี (กําชัย  ทองหลอ.  2533 : 69 –70)    คอื 
 1.  คงรูป  คือ ตองเขียนรูปใหปรากฎชัด  เชน  กะบะ  กะป  ไปไหน  ทําไม 
 2.  ลดรูป   คือ  ไมตองเขียนรปูสระใหปรากฎ  หรือปรากฎแตเพียงบางสวน  แตตอง
ออกเสียงใหตรงกับรูปสระทีล่ดนั้น    การลดรูปมี  2  อยาง  คือ 
    2.1 ลดรูปทั้งหมด   ไดแก   พยัญชนะ-สระโอะ-ตวัสะกด  (ยกเวนตัว ร)  เชน     
น – โอะ – ก = นก     ม - โอะ- ด  =  มด 
  2.2  ลดรูปบางสวน  ไดแก  สระที่ลดรูปไมหมด  เหลือไวเพียงบางสวนของรูปเต็ม  
พอเปนเครื่องสังเกตใหรูวาไมซํ้ากับรูปอ่ืน  เชน   เชน  ก – เออ – ย  สะกด = เกย   (ลดรูป   
ตัวออเหลือแตไมหนา)   ส – เอีย – ง  สะกด  = สยง  (ลดไมหนากับพินทุอี เหลอื ตัว ย)         
ก – อัว – น  สะกด  =  กวน (ลดหันอากาศเหลือแตตวั ว) 
   3.  แปลงรูป  คือ  แปลงสระรูปเดิมใหเปลี่ยนเปนอีกรูปหน่ึง  เชน 
  ก – อะ – น  สะกด  = กัน  (แปลงวิสรรชนีย เปนหันอากาศ ) 
  ก – เอะ – ง สะกด  = เก็ง  ( แปลงวิสรรชนียเปนไมไตคู ) 
  ข – แอะ – ง สะกด =  แข็ง ( แปลงวิสรรชนียเปนไมไตคู ) 
  ด – เออ – น สะกด =  เดิน ( แปลง อ เปน พินทุอิ )  
 4.  ตัดรูป  คือ ตัดสระ  อะ  ที่เปนสระหนาของคําที่มาจากบาลีและ 
สันสกฤต  และไมตองออกเสียงสระที่ตัดนั้น  ( คือตัดทั้งรูปและเสยีง )  เชน อนุช-นุช , อดิเร –ดิ
เรก, อภิปราย –ภิปราย , อภิรมย – ภิรมย, อเนกอนันต – เนกนันต 
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 5. เติมรูป  คือ  การเพิ่มรูปเขามานอกเหนือจากที่มีอยูแลว  ไดแกสระอือ  ที่ใชใน
มาตรา  ก  กา เชน  ม-อี  = มื  เติม  อ  เปน  มือ   ค-อื   =  คื  เติม  อ  เปน  คือ    เหตุที่เตมิ
รูปเพราะในการเขียนรูปสระ  อี  และสระ  อื  ในสมัยกอนไมมีตัวพิมพใช  ตองใชเขียน ถาเขียน   
ตัวบรรจงก็สังเกตงาย  แตถาเขียนหวัดกจ็ะทําใหฉงน   เชน  มี  กับ  มื   มีความหมายดวยกัน
สองอยาง  ยากแกการวินิจฉัยวา  จะเปน มี  หรือ  มื  แตเม่ือเติมรูป  อ  ลงไปในที่สระ อื   
ก็เขาใจไดวาเปนสระ  อือ  สวน  สระ อี  คงรูปไวอยางเดิม  ก็จะทําใหอานงายขึ้น     
 จากการที่ศึกษาเกี่ยวกับสระ  สรุปไดวา สระเปนเครื่องหมายที่ประดิษฐ   เพ่ือใช 
แทนเสียงแทในภาษาไทยเพื่อใชแทนเสยีงแทในภาษาไทย  สระจะออกเสียงไดตามลําพัง  
ตําแหนงสระไมปรากฏอยูหนาพยางคในกรณีที่ไมมีตัวสะกด  เสียงจะอยูหลังพยางค  ถาหากมี
ตัวสะกด เสียงสระจะอยูตรงกลางของพยางค  การแยกประเภทจะแยกตามประเภทของเสียง
เปนสระเดี่ยว  สระผสม  การวางรูปสระในภาษาไทย  มีทั้งวางไวหนาพยัญชนะ   หลังพยัญชนะ  
และลางพยัญชนะ  สวนวธิใีชสระ  มีคงรปู  ลดรูป  แปลงรูป  ตัดรูป  และเติมรูป   เน่ืองจากสระ
ที่ลดรูปมีทั้งลดรูปทั้งหมดและลดรูปบางสวน  ผูวิจัยพบวาปญหาในการอานหนังสือไมออกของ
นักเรียนสวนหนึ่งที่สับสนในเรื่องสระลดรูป  จึงไดสรางชุดการสอนเกี่ยวกับสระลดรูปขึ้น ไดแก  
สระโอะ  สระเออ  และสระอัว 
 
  วิธีสอนและการใชแบบฝกทักษะ 
 1.  ฝกไปทลีะสระ  คือ 
     1.1 สระผสมเสียงยาว  คือ   เออ 
    1.2 สระผสมเสียงยาว  คือ   อัว 
              1.3 สระผสมเสียงสั้น  คือ   โอะ 
 2. แตละสระตองฝกทั้ง    ฟง  พูด  อาน  เขียน 
 3.  ฝกอานแบบแจกลูกสะกดคาํทั้งกลุมและรายบุคคล   โดยอานจากบัตร  แจกลูก  
แลวใหทําแบบฝกทักษะ 
 4.  การสอนสระลดรูป ครูตองอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนรูปใหเห็นโดยแยกแยะเปน
ขั้นตอนคือการสอนสระอัว  เม่ือมีตัวสะกด  - ัว  จะลดรูป  เหลือ ว    เชน  ลัว  + ด  =  ลวด,  
สระโอะ  เม่ือมีตัวสะกด  โ-ะ  จะลดรูปหายไป  เชน  โจะ  +  ด  =  จด  สระ เออ เม่ือมี  ก, ด,บ,
ง,น,ม  เปนตัวสะกด  อ  จะเปลี่ยนเปน  - ิ    เชน เปอ  + ด  = เปด    ถามี ย สะกด  อ  จะ
หายไป  เชน  เลอ + ย = เลย   สระออ ที่มีตัวสะกด แตยังคงรูปสระ  มีอยู 3  คํา  คือ  เทอญ   
เทอม   เกอว        
 5.  การสอนคําใหมและนําไปใชแตงประโยค 
 6.  ใหมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การเลานิทาน   การใชเพลง   ปริศนาคําทาย  เติมคํา  
ภาพตัดตอ  ทายคําจากภาพ  เปนตน 
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 ในการสรางชดุการสอนสระอัว   สระโอะ   และสระเออ   ไดมีการสอนไปทีละสระ 
การรูจักคํา อานคําและสามารถนําไปแตงประโยค  รวมทั้งนํานิทาน   เพลง  ปริศนาคําทาย   
รวมทั้งการใหฝกทําแบบฝกทั้งอานและเขยีนในการชวยใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึน้ 
   
 2.12  วิธีการสอน   
       วิธีการสอนอานมีหลายวิธี  แตละวิธีมีขอดีและขอบกพรองแตกตางกัน  ครูจะตองมี 
ความรูความเขาใจในแตละวิธี  เพ่ือเลือกวิธีอานใหเหมาะสมกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการ
พัฒนาในตัวผูเรียน   นอกจากนี้ครูจะตองเขาใจวธิีบูรณาการวิธีสอนเพื่อทําใหวิธีสอนเกิดความ
สมบูรณ  โดยนําวิธีที่ดีตาง ๆ  มาผสมผสานหรือบูรณาการเขาดวยกนั  ตัวอยางวธิีสอนอาน
แบบตาง ๆ  ที่ครูควรนํามาผสมผสานกันและเปนที่นิยมใชในปจจุบัน  มีดังน้ี 
  1. วิธีสอนอานแบบแจกลูก    วิธีสอนอานแบบนี้เริ่มใชกนัมาตั้งแตในสมัยโบราณ  
เปนการสอนใหนักเรียนรูจักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว  เพ่ือใหรูจักการประสมคํา  ซ่ึงมี ทั้ง
การแจกพยัญชนะ และสระ  เชน  กะ  กา  กิ  กี  กึ  กือ  กุ  กู  ฯลฯ และ  กา  ขา  คา  งา  จา  
ฉา  ชา  ซา  ฯลฯ  รวมทั้งการผันวรรณยุกตที่แยกตามอักษรสูง- กลาง-ต่ํา  เชน  กา  กา  กา  
กา  กา,  ขา  ขา  ขา  และ  คา  คา  คา  เปนตน  วธิีสอนอานแบบแจกลูกนี้เปนวธิีสอนที่ชวย
ใหเด็กเรียนคาํใหมไดงาย  อานออกเสียงไดดี    แตบางครั้งทําใหนักเรียนไมสนใจการอาน
เพราะไมคอยเขาใจความหมายของคํา  และ ทําใหขาดทักษะการอานเร็ว  การสอนอานแบบ
แจกลูกจึงมุงใหเด็กออกเสียงไดเปนสวนใหญมากกวาทีจ่ะมุงอานเพื่อเอาความหมาย  การสอน
โดยวิธีแจกลูกจะไดผลดีมากก็ตอเม่ือเด็กโตพอที่จะรูเหตุผลไดดีแลว  เชน  ในตอนปลายปของ
ชั้น ป.1 เปนตน  อยางไรก็ดี  การสอนอานแบบแจกลกูตลอดไปยอมไมไดผลดี  เพราะจะทําให
เด็กมีความสนใจตอเสียงและการประสมอักษรจนลืมนึกถึงความหมายของคาํ 
  2. วิธีสอนอานแบบสะกดคํา  ในปจจุบันใครก็ตามที่ไมสามารถอานและเขียนไดนับวา
เปนขอเสียเปรียบอยางมหาศาลทั้งในดานธุรกิจและวงการสังคม  เพราะโลกทุกวันน้ีเปนโลกของ
การอานและโลกของการเขยีน  ซ่ึงทั้งในเรื่องทักษะการอานและทักษะการเขียนนั้นก็ยอมจะตอง
มีการสะกดคํา (Spelling) รวมอยูดวย จึงทําใหการอานและการสะกดคํามีความสัมพันธกันในแง
ของการใชทักษะทางภาษามากพอสมควร   นักวิจัยทางภาษาของประเทศสหรัฐอเมริกาบาง
ทานไดรายงานถึงความสัมพันธระหวางความสามารถในการสะกดคาํ   และความสามารถใน 
การอานวา  มีอยูคอนขางสูงมากในระดับประถมศึกษา เปนตนวา  เด็กที่สะกดคําเกงมักจะเปน
เด็ก ที่อานเกง  และเด็กที่อานไมเกงก็มักจะเปนเด็กที่สะกดคําไมเกงดวยเสมอ  แตทั้งน้ีไมได
หมายความวา  เด็กที่สะกดคําไมเกงจะตองอานไมเกงไปเสียทั้งหมด  การเรียนรูในการอานกับ
การเรียนรูในการสะกดคําจึงมีความสัมพันธกันมาก  อันที่จริงวิธีสอนอานแบบสะกดตามใน
ภาษาไทยนี้กเ็ปนสวนหนึ่งของวิธีสอนอานแบบแจกลูกหรือประสมคํา  แตที่แยกออกมาก็เพ่ือให
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มองเห็นไดชัดเจนขึ้น  ตัวอยางการสะกดคํา  เชน  แ-ผ-น  อานวา “แผน”  เปนตน ดังน้ันวิธีสอน
อานแบบสะกดคําจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอการอานของเด็กดวย 
 3. วิธีสอนอานแบบเปนคําเปนประโยค    วิธีสอนแบบน้ีจะชวยใหนักเรียนสนใจอาน
หนังสือเรียนรูและเขาใจความหมายของคําหรือประโยคและเรื่องราวที่อานไดดี     ทําใหนักเรียน
อานไดเร็วเพราะสามารถกวาดสายตาไปไดครั้งละ 2-3 คํา   นอกจากนี้ยังชวยใหนําความเขาใจ
จากการอานไปใชดวยการสอนอานแบบเปนคําเปนประโยคใหกับเด็กเริ่มเรียนหรือชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 แลวใชวิธีสอนอานแบบแจกลูกในชวงเวลาทีเ่หมาะสมปนกันทั้งสองอยาง 
จะไดประโยชนมากที่สุด  และจะชวยใหการอานของเด็กชั้นประถมศกึษาตอนตน ๆ  ดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   แตอยางไรก็ดี   หากจะใชวิธสีอนอานแบบเปนคําเปนประโยคแตเพียง
อยางเดียวก็อาจทําใหเด็กอานออกเสียงไดไมดีเทาที่ควร 
 4. วิธีสอนอานแบบใชแผนภูมิประสบการณ  แผนภูมิประสบการณมีหลายชนิด  ซ่ึง
ครูและนักเรียนสามารถชวยกันสรางขึ้นมาได  แผนภูมิที่ดีจะเปนอุปกรณหรือสื่อการสอนที่มี
ประโยชนอยางยิ่งในการสอนอาน   การสอนอานโดยวิธีน้ีจะทําใหนักเรียนอานคําหรือประโยคได
เร็วและมีความหมายมากขึ้น  และนักเรียนสามารถนําความคิดที่ไดจากแผนภูมิไปใชใหเปน
ประโยชนไดดี   นอกจากนี้ครูยังสามารถใชแผนภูมิสอนอานควบคูไปกับวธิีสอนอาน 
แบบอ่ืน ๆ  ไดทุกแบบและใชไดดีกับทุกกลุมประสบการณอีกดวย  อยางไรก็ดี  การทําแผนภูมิ
ประสบการณก็เปนภารหนักสําหรับครูและนักเรียน     อีกทั้งถาจะสอนโดยใหนักเรียนอาน
แผนภูมิบอย ๆ  เปนประจําก็อาจจะทําใหเกิดความเบือ่หนายไดเหมือนกัน 
 สรุปไดวาการสอนอานใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ผูสอนควรใชหลาย ๆ วิธีดังที่กลาว
มาแลว  เชน  การสอนอานแจกลูก  การอานเปนคําเปนประโยค   สรางแผนภูมิประสบการณ   
ตาง ๆ เหลานี้ แตจะเลือกวิธีใดนั้นกค็วรคํานึงถึงเนื้อหาที่จะสอน และผูเรียนวาจะสอนวิธใีดจึง 
จะเหมาะสมที่สุด หรืออาจจะใชหลาย ๆ วิธีรวมกันก็ได 
 
 2.13 กิจกรรมเสนอแนะในการสอนอาน 
 1. กิจกรรมสรางภาพ 
    -  เลนโดมิโนภาพ 
     -  เลนโดมิโนตัวอักษร 
     -  เลนจับคูภาพกับตวัอักษร 
     -  เลนเปรียบเทียบภาพ  เปรียบเทียบตวัอักษรที่เหมือนกันและแตกตางกัน 
     -  เลนออกเสียงเหมือนแบบ 
  2. กิจกรรมอานคํา 
  -  ทําบัตรคํา (อยางเดียว) 
  -  อานบัตรคําประกอบภาพ 
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  -  อานคําตอเปนประโยค 
  -  อานเรียงคําเปนประโยค 
  -  ตกปลาบตัรคํา โดยเขียนคําอานที่ตัวปลา 
  -  สะกดตัวอักษรจากคําที่กาํหนดให 
  -  อานคําพองเสียง 
  -  อานคําพองรูป 
  -  อานคําคลองจอง 
  -  อานคําเสียงวรรณยุกต 
  -  อานคําจากตารางอักษร 
  -  อานคําจากตารางคํา 
  -  อานแจกลูกผสมอักษรจากกลอง 
  3. กิจกรรมการอานประโยค 
  -  อานประโยคจากภาพ 
  -  อานประโยคจากแผนภูมิ 
  -  อานประโยคจากหนงัสือนิทานหรือนิยาย 
 4. กิจกรรมการอานเร่ือง 
  -  อานนิทาน 
  -  อานการตูน 
  -  อานสารคดี 
  -  อานคูมือทําสิ่งของ 
  -  อานบทความ 
  -  อานเรื่องสั้น 
  -  อานวรรณคดี 
 สรุปไดวา ในการสอนอานนั้น มีวิธีการสงเสริมไดโดยการใชกิจกรรมหลากหลาย  
ดังตัวอยางที่ไดกลาวไวแลว เชนกิจกรรมสรางภาพ อาจจะใชกิจกรรมโดมิโนภาพ โดมิโนอักษร  
กิจกรรมอานคํา  ใชการอานบัตรคํา อานบัตรคําประกอบภาพ  ตกปลาบตัรคํา  ฯลฯ  ตาง ๆ 
เหลานี้  สามารถนํามาชวยสรางความรูและความเขาใจสําหรับผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งยัง
เปนผูชวยครผููสอนไดอยางดีอีกดวย 
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3.  การสรางชุดการสอน 
 3.1  ความหมายของชุดการสอน 
 ชุดการสอนเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่ง  ซ่ึงจัดขึ้นมาในรูปของสื่อประสมโดยการนําเอา
สื่อหลายชนิดมาสัมพันธกันและสอดคลองกับเนื้อหา  ประสบการณของแตละหนวย   เพ่ือชวย
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพขึ้น  ชุดการสอนจึงเปนรูปแบบของการ
สื่อสารระหวางครูและนักเรยีน  ประกอบดวยคําแนะนาํเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียน 
จนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง  การรวบรวมเนื้อหามาสรางเปนชุดการสอนนั้นไดมาจาก
ขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดรู  เน้ือหานั้นจะตองตรงและชัดเจนที่จะ   
สื่อความหมายใหผูเรียนเกดิพฤติกรรมเปาหมายของการเรียน   กูด (Good.  1973 : 306)   
ชุดการสอน หรือชุดของสื่อประสมที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยครูใหสามารถใชสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งบางชุดประกอบดวยเอกสารเพียงอยางเดียว  บางชดุเปนบทเรียนที่ใหผูเรียน
สามารถเรียนไดดวยตนเอง ( Brown 1977 : 338 )  เพราะไดจัดระบบการผลติและการนําเอา 
สื่อการเรียนหลายอยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสริมกันและกนั  สื่อการเรียนชุดหนึ่งใช
อธิบายขอเทจ็จริงของเน้ือหา  อีกชุดหนึ่งใชเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจลึกซึ้ง จึงอาจกลาวไดวา 
ชุดการสอนคือ  กลองหรือซองบรรจุสื่อการเรียนการสอนตางๆ  พรอมทั้งคําแนะนําในการ
กระทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่เหมาะสม  พรอมที่จะใหครูนําไปใชในการสอนไดทันทีเพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยไมมีขอยุงยาก  เพียงแตครูพิจารณาวา
จุดมุงหมายของชุดการสอนตรงกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ครูก็สามารถนําชุดการสอนไปใชได   
(ลัดดา  ศุขปรดีี. 2524  :  29); ( วิชัย  วงษใหญ.  2525 : 185); (ชัยยงค  พรหมวงศ.  2537 : 
113-114)   
 สรุปไดวาชุดการสอน เปนการนําสื่อในหลายรูปแบบและหลายชนิดมาจากวิธีการผลิต
ที่ตางกันตามวัตถุประสงคของผูผลิต สอดคลองกับเนือ้หาวิชา เพ่ือใชในการชวยเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหบรรลุผลการเรียนรูที่จะเกิดกับผูเรียน และชวยใหการสอนมีประสิทธภิาพมากขึ้น  
ชุดการสอนประกอบดวย  เน้ือหากิจกรรม แบบฝกหัด เกม  เพลง นิทาน รวมทั้ง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไดนํามาจัดบรรจุไวอยางเปนระบบในรูปของกลองหรือซอง ซ่ึงผูสอน
สามารถนําไปใชไดทันท ี
 
 3.2  แนวคิดที่นํามาสูการผลิตชุดการสอน  
 แนวคิดตามหลักจิตวทิยา  เกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล  นักการศึกษาไดนํา
หลักจิตวทิยามาประยุกตใชในการเรียนการสอน  คํานึงถึงความตองการ  ความถนัด  และ  
ความสนใจของผูเรียนเปนสาํคัญ  ความแตกตางระหวางบุคคลหลายดาน   คือความสามารถ  
สติปญญา  ความตองการ  ความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลอืตามความเหมาะสม   
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 (ไพเราะ สุธรรม.  2542  : 9 -10)  ผูเรียนจะสามารถเรียนรูเน้ือหาในหนวยยอยตาง ๆ ไดโดย
ใชเวลาเรียนแตกตางกันในการสอนจึงตองมีการเตรียมเง่ือนไขที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนผาน
ลําดับขั้นตอนของทุกหนวยการเรียน  ถานักเรียนไดเรยีนตามอัตราการเรียนรูของตน นักเรียน
จะประสบความสําเร็จในการเรียนนั้นมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรหาวิธทีีท่ําใหคนสวน
ใหญเรียนรูถึงเกณฑที่เรียนวา เรียนเพ่ือรอบรู  (master  learning)  เพ็ญศรี  กันกา (2536 : 18)   
ไดสรุปไววาการเรียนเพ่ือรอบรู  คือการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสวนใหญผานเกณฑที่ตั้ง
ไวผานเนื้อหาที่จัดใหได การเรียนเพ่ือรอบรูน้ี สวนใหญผูเรียนตองสามารถผานจุดประสงคตาม
เกณฑที่วางไวได  จุดประสงคของการเรียนเพ่ือรอบรูก็คือ  การจัดเงื่อนไข  และวสัดุการเรียน
การสอนในการเรียนรูใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน  เพ่ือใหนักเรียนสวนใหญประสบ
ความสําเร็จในการเรียน  จึงเปนวิธีการเรยีนการสอนเพื่อลดการแขงขัน ลดการเปรียบเทยีบ   
จะชวยพัฒนาทัศนคติในการเรียน  และทศันคตติอตนเองของคนที่ผลการเรียนดอยกวาผูอ่ืน   
จะชวยใหพยายามมากขึ้นเรียนมากขึ้น  ไดคะแนนสูงขึ้นกวาเดิม  เม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดมิ
การเรียนเพ่ือรอบรูน้ี   (ไพเราะ  สุธรรม.  2542 : 10 –11)    ใชรูปแบบของ  คารโรล  (Carroll)  
มาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนเพ่ือรอบรู  โดยไดเสนอแนวความคิด  ดังน้ี 
 1. เด็กสวนใหญ ( อาจมากกวา  90% )  สามารถเรียนได 
 2. เด็กแตละคนจะใชเวลานานเทาใดก็ไดในการเรียนเน้ือหาตามที่กําหนด  ซ่ึงเปน 
การจัดการเรียนเพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล     ซ่ึงจะแตกตางจากการศึกษาในระบบ
เดิม ที่คํานึงถึงความสามารถของเด็กวาจะเรียนไดมากเทาใด หรือเรียนดีอยางไร  ภายในเวลาที่
กําหนด 
 3. แนะนําใหทดสอบ  แตมิใชเปนไปเพื่อจัดวาใครเกง  ใครออน  แตจะใชวินิจฉัย   
เพ่ือจะไดจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสม 
 4. ตั้งวตัถุประสงคในการเรียนใหเดนชัด  จะใชวัสดุอุปกรณใดบางที่จะชวยเหลือ 
ใหประสบความสําเร็จ  กําหนดบุคคลที่จะตองเรียนซอมเสริม 
 แนวคิดและกระทําใหมเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตร  (กรองกาญจน อรุณรัตน. 2536  : 
193 )   โดยหลักสูตรสมัยกอนนั้นไดมีการกําหนดการสอนแยกออกเปนรายวิชา  แตตอมาไดมี
การพัฒนาหลักสูตรและรวบรวมรายวิชาตาง ๆ เขาไวเปนหมวดวิชา  แตละหมวดวิชาจะสัมพันธ
กัน มีลักษณะถายโยงความรูไปใชในชีวติประจําวันไดดีขึ้น  การสอนตามหลักสูตร ซ่ึงถือวาเปน
หลักสูตรแบบบูรณาการนี้  กลุมวิชาตาง ๆ จะมีลักษณะเปนหนวยการเรียนหลาย ๆ หนวย
สัมพันธกัน  โดยหลักการแลวจะตองสอนแบบหนวย  จึงจะชวยใหเน้ือหาสัมพันธกัน  ดังน้ันการ
ใชสื่อการสอนจึงจําเปนจะตองบูรณาการสื่อเขาดวยกันในลักษณะของสื่อประสม  และจะตอง    
ใหสอดคลองกับจุดประสงคของแตละหนวยการเรียนดวย   เหตุผลดังกลาวจึงทําใหสรางชุด  
การสอนขึ้นมา   
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 แนวคิดที่จะเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึดครูเปนศูนยกลาง  ครูเปนแหลงความรูและ
เปนผูหาความรูมาสอนเด็ก มาเปนใหเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง  (ชัยยงค 
พรหมวงศ.  2537  : 115-116 )  การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันยังมีขอจํากัด คือ สวนใหญ
ครูเปนผูไปคนควาหาความรูมาสอนเด็ก  มาบอกเด็ก  ทําใหเด็กขาดโอกาสคนควาหาความรู 
และประสบการณดวยตนเองการเรียนดวยชุดการสอนเปนวิธีหน่ึงจะเปดโอกาสใหผูเรียนเลอืก
และคนหาวสัดุตาง ๆ    โดยมีพ้ืนฐานมาจากความสนใจ    การตั้งจุดมุงหมายของครู หรือ
ผูเรียน  อัตราความกาวหนาในการเรียน  และระดับการเรียนรูของผูเรียนแตละคน    โดยจัด
ประสบการณใหผูเรียนเรียนดวยการใชความรูจากสื่อการสอนแบบตาง ๆ   
 แนวคิดในการใชโสตทัศนูปกรณที่ไดเปลีย่น และขยายตัวออกไปเปนสื่อการสอน          
(ชัยยงศ  พรหมวงศ.  2537  :  119)  ซ่ึงคลุมการใชสิง่ที่สิ้นเปลือง (วัสด)ุ  เครื่องมือตางๆ 
(อุปกรณ)  และกระบวนการ อันไดแก การสาธิตทดลองและกิจกรรมตาง ๆ  เดิมน้ันการผลิต 
และการใชสื่อการสอนมักออกมาในรูปตางคนตางผลติ  ตางคนตางใช  เปนสื่อเดียว  มิไดมี  
การจัดระบบการใชสื่อหลายอยาง บูรณาการใหเหมาะสม  และใชเปนแหลงความรูสําหรับ
นักเรียน  แทนการใหครูเปนผูถายทอดความรูแกนักเรยีนอยูตลอดเวลา  แนวโนมใหมจึงเปน
การผลิตสื่อการสอนแบบประสมใหเปนชดุการสอนอันจะมีผลตอการใชของครู  คอื เปลี่ยนจาก
การใชสื่อ  เพ่ือชวยครูสอน  มาเปน  เพ่ือชวยนักเรยีน  ใหเด็กไดหยิบและใชสื่อการสอนตาง ๆ
ดวยตวันักเรียนเอง  โดยอยูในรูปของชุดการสอน 
 แนวคิดที่พยายามสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรยีน   นักเรียนกับนักเรียน  และ
นักเรียนกับสภาพแวดลอม  (สุนันท  สังขออง.  2526 : 134; ชัยยงค  พรหมวงศ.  2537 : 115-
116)    แตกอนความสัมพันธระหวางครูกบันักเรียนเปนแบบทางเดยีว  คือ ครูเปนผูนําและ
นักเรียนเปนผูตาม  ครูมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  นักเรียนอาจมี
โอกาสพูดตอเม่ือครูใหพูด  ความสัมพันธระหวางนักเรยีนในหองเรียนแทบจะไมมีสวนใหญการ
สอนจัดอยูเพียงในหองเรียน  จึงตองนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กทํา
กิจกรรมรวมกัน  ทฤษฎีกระบวนการกลุมอันเปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร  จึงมีประโยชนใน
การจัดระบบการผลิตสื่อเปนชุดการสอน 
 แนวคิดที่ยึดหลักการจิตวทิยาการเรียนรูมาจัดสภาพการณการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนรู 
มีประสิทธิภาพ  โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นสิ่งตาง ๆ   (กรองกาญจน  อรุณรัตน.  
2536 : 6 )  ดังน้ี 
 1. รวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 
 2. มีโอกาสทราบวาการตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกหรือผิดไดทันที 
 3. มีการเสริมแรงทางบวกทีท่าํใหผูเรียนภาคภูมิใจที่ไดทาํถูกหรือคิดถูก  อันจะทํา 
ใหเกิดพฤติกรรมซ้ําอีก 
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 4. คอยเรียนรูทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดยไมถูก
บังคับ 
 การจัดสภาพการเรียนรูตามดังกลาวนั้นตองมีเครื่องมือในการชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยการจัดสอนในรูปของกระบวนการและใชชดุการเรียนการสอน  ซ่ึงใน 
การสรางชุดการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางของบคุคล  ความสนใจ  ความสามารถของแต
ละคน  รวมทัง้การนําเอาสื่อหลาย ๆ มาใชประกอบกจิกรรมของนักเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูและเกิดประสิทธผิลมากที่สุด 
 
 3.3  ประเภทชุดการสอน 
 ชุดการสอนจําแนกตามลักษณะการสรางและตามความมุงหมายของการใชไดหลาย
ลักษณะ  เชน  แบบความรูตอเน่ือง  แบบใหนักเรียนเลือกเรียน เพ่ือใหเกิดพฤตกิรรมที่ตองการ  
แบบใหนักเรยีนเลือกตามความถนัด  แบบที่เหมาะกบัความสามารถของนักเรียนแตละระดับ
แบบที่เหมาะกับการเรียนรูตามระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา   และแบบแสวงหา
ประสบการณการเรียนดวยตัวเอง   นักการศึกษาหลายทานไดจําแนกประเภทของชุดการสอน
ตามลักษณะประโยชนการใชไดหลายประเภท  ( ชัยยงศ  พรหมวงศ.  2537 : 114 )  ดังน้ี 
 1. ชุดการสอนสําหรบัประกอบการบรรยาย  หรือชุดการสอนสําหรับครู  เปนชุด 
การสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรยีนรูใหครูใชประกอบการบรรยาย ครูพูดนอยลงและให 
นักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ซ่ึงจะมีเน้ือหาวิชาเพียงหนวยเดียว 
 2.  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม  จะมุงเนนใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกันและ
อาจจัดการเรียนในรูปของศูนยการเรียน  ประกอบดวย  ชุดยอยที่มีจํานวนเทากบัจํานวนศูนยที่
แบงไวในแตละหนวย   ในแตละศนูยมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนนักเรียน    
ในศูนยกิจกรรมนั้น   อาจจัดใหผูเรียนทั้งศูนยใชสื่อการเรียนรวมกันกไ็ด  ผูที่จะเรียนจากชุดการ
สอนแบบกิจกรรมกลุม  อาจตองการใหครูชวยเหลือเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น   
 3. ชุดการสอนรายบุคคล  หรือชุดการสอนทางไกล  เปนชดุการสอนที่จัดระบบขึ้น
เพ่ือใหผูเรียนแตละคนไดใชเรียนดวยตนเองตามลําดับขั้นความสามารถ  เม่ือศึกษาจบแลวจะ
ทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศกึษาชุดอ่ืนตอไปตามลําดับ  เม่ือมีปญหาผูเรียนปรึกษา
กันเองได  และครูจะชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือผูแนะแนวทางการเรียน 
 สรุปวา  ชุดการสอนสรางขึ้นใชเพ่ิมประสทิธิผลทางการเรียนของผูเรยีนตามผล 
การเรียนรูและเพ่ิมประสิทธภิาพทางการสอนของผูสอนโดยมีจุดประสงคประการใดประการหนึ่ง
ตามลักษณะของงาน  ชุดการสอนมีหลายประเภททั้งชุดการสอนเปนรายบุคคล  (การสอน
ทางไกล)  กิจกรรมกลุม  หรือชุดการสอนสําหรับประกอบคําบรรยาย    ผูสอนจะสรางชุดการ
สอนประเภทใด ขึ้นอยูกับความสนใจและความเหมาะสมของเนื้อหาและจุดประสงคของการใช    
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กรณีน้ีผูวิจัยไดเลือกสรางชุดการสอนประเภทประกอบคําบรรยาย  โดยการใชสื่อหลายชนิด
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดความสนุกสนาน  
 
 3.4  องคประกอบของชุดการสอน 
 องคประกอบในการสรางชุดการสอนนั้น มีความสําคัญตอการสรางชุดการสอนเปน
อยางมาก   เพราะจะเปนแนวทางใหการสรางชุดการสอนใหมีระบบและสมบูรณในตัวเอง   
(ชม ภูมิภาค.  2524 : 102 –103)  และ ( วิชัย  วงษใหญ.  2525 : 186-189 )  ไดกลาวถึง
องคประกอบของชุดการสอนดังน้ี 
 1. หัวเรื่อง  คือ  การแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงออกเปนหนวย
ยอย  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูลึกซึ้งยิ่งขึน้  เพ่ือมุงเนนใหเกิดความคดิรวบยอด 
        2. คูมือการใชชดุการสอน  ผูใชชุดการสอนจะตองศึกษาคูมือกอนที่จะใชชุดการสอน 
จึงจะทําใหการใชชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  คูมือประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
  2.1 คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดการสอน  เพ่ือใหผูสอนไดใชสะดวกและรูวาจะตอง
ทําอะไรบาง  
  2.2  อุปกรณการสอน  สวนมากจะระบุอุปกรณในศูนยวสัดุอุปกรณซ่ึงใหญเกิน 
กลองชุดการสอน  อุปกรณเหลานี้ครูหลายคนตองใชรวมกัน 
  2.3  บทบาทของนักเรียน  เสนอแนะวิธทีี่นักเรยีนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ในการเรียน 
  2.4  การจัดชั้นเรียน 
  2.5  แผนการสอน  ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 
   2.5.1 หัวเรื่อง  กําหนดเวลาเรียน  จํานวนผูเรียน 
   2.5.2 เน้ือหาสาระควรจะสรุปไว  สวนรายละเอียดใหรวมไวในเอกสาร 
ประกอบการเรียน 
   2.5.3 ความคิดรวบยอด  หรือหลักการเรียนรูทีมุ่งเนนจากเนื้อหาสาระ 
   2.5.4 จุดประสงคการเรียน   
   2.5.5 สื่อการสอน กิจกรรมการเรียน การประเมินผล 
        3. วัสดุประกอบการเรียน  เชนเอกสาร  รูปภาพ แผนภูมิ และวัสดุ  เปนตน 
             4. ขนาดของชุดการสอน  ชุดการสอนไมควรใหญหรือเลก็เกินไป  ควรทําใหมี 
ขนาดพอเหมาะ  เพ่ือใหใชและเก็บรักษาไดสะดวก 
 นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล (วาสนา  ชาวหา.  2525 : 140) ไดกลาววา  การใชชุด
การสอนมีการวัดผลการเรียน  3 ขั้นตอนไดแก 
 1.  การทดสอบกอนเรียน    หรือการประเมนิเบื้องตน  มีวัตถุประสงคคือ   เพ่ือให
ทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนชุดการสอนนั้น  และเพื่อทราบผลสัมฤทธิ ์
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 2.  การทดสอบหลังเรียนหรอืการประเมินผลครั้งสุดทาย เปนขอทดสอบเพื่อวัดผล
หลังจากการซอมแลว 
 3.  แบบฝกหัดระหวางเรียน   เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนตามจุดประสงค
การเรียนรูที่คาดหวัง   
 จากองคประกอบของชุดการสอนสรุปวาชุดการสอนประกอบดวยหัวเรื่องคูมือการใช   
วัสดุประกอบการเรียน  เหลานี้จัดเปนชดุการสอนที่มีสื่อประสมทั้งเนื้อหาและประสบการณ 
 
 3.5 ข้ันตอนการผลิต 
 ขั้นตอนการผลิตชุดการสอน   ซ่ึงจะตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียน 
การสอน  (ชัยยงค  พรหมวงศ.  2537 : 459)  ไดลําดับขั้นตอนดําเนนิงาน 4  ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นการวเิคราะหเน้ือหา  คือการจําแนกเนื้อหาเปนหนวยยอยไปจนถึงหนวยใหญ
ของบทเรียน   ซ่ึงเปนหนวยที่ใชสอนไดแตละครั้ง  
 2.  การวางแผนการสอน 
 3.  ผลิตสื่อการสอน 
 4.  ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
 3.6 ประโยชนของชุดการสอน 
 ชุดการสอนจัดวาไดรับความนิยมใชในการจัดการเรียนการสอนเพราะนําสื่อหลายชนิด
มาประกอบกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (กรองกาญจน  อรุณรัตน.  2536 : 9 –10); (ชัยยงค  
พรหมวงศ.  2537 : 121)  กลาวถึงประโยชนของชุดการสอนคือ 
 1ใ ชวยใหผูสอนถายทอดเนื้อหาประสบการณที่สลับซับซอนและเปนนามธรรมไดดี  
 2. เราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กําลังศกึษาเพราะชุดการสอนเปดโอกาสให 
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนดวยตนเองเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  ฝกการตัดสินใจ  
แสวงหาความรูดวยตนเอง  และรับผิดชอบตนเองและสงัคม 
 3. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกผูสอน   เพราะชุดการสอนแยกเปน 
หมวดหมูหยิบใชไดทันท ี
 4. แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมการศึกษารายบคุคล  ตาม 
ความสนใจ  ตามเวลา  และตามโอกาส 
 5. ชุดการสอนกําหนดบทบาทของการเรียนชัดเจน วิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย  
เพ่ิมพูนการจูงใจในการเรียนของนักเรียนไดดวยการกระทํา 
 6. มีการวัดผลตนเองบอย ๆ ทําใหนักเรียนรูการกระทําของตนและสรางแรงจูงใจ 
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 ดังน้ันชุดการสอนมีประโยชนกับผูที่เกีย่วของไมวาจะเปนครูผูสอนและตวันักเรียน  
อีกทั้งขั้นตอนการผลิตก็ไมยุงยากซับซอนเกินไป  หากมองในแงของผลที่จะเกิดในดานการเรียน
การสอน ชุดการสอนจะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพดานการเรียนไดมากขึ้น 
 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
      4.1  งานวิจัยในประเทศ   
 ผูทําการวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาครั้งน้ีไว  
ดังน้ี 
 ไพริน  วงศษายะ  (2537)  ไดศึกษาการใชชุดการสอนเพื่อเตรียมความพรอม 
ทางภาษาสําหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก  ที่พูดภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง  โดยใชกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นเด็กเล็กที่พูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2537  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดการ
สอนมีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม ที่เรยีนโดยแผนการสอนวัดประสบการณปกติ  และยังพบวา
พฤติกรรมของนักเรียนมีความกระตือรือรน  สนใจใหความรวมมือเปนอยางดี 
 จําป  แดงดวง (2538)  ไดวิจัยเรื่อง การทดลองใชเกมผสมผสานในการสอนคําศพัท
กับนักเรียนทีมี่ความบกพรองทางการไดยินระดับการสูญเสียการไดยินตั้งแต 80 เดซิเบลขึ้นไป  
อายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 6 คน ผลปรากฏวา  เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคําศัพทเพ่ิมขึน้    
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  
 ณัฐพร  สุจริตธรรม  (2540)   ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรือ่งพ้ืนบานพื้นเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชชุดการสอนกับ 
การสอนปกต ิ ผลการวิจัยพบวา  นักเรยีนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชชุดการสอน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมทีส่อนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 พุทธพร  วิโนทพรรษ (2540) ไดวิจัยเรื่อง  การสรางชุดการเรียนดวยตัวเอง วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง กลไกมนุษย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน 30 คน   
ผลการวิจัยปรากฎหลังจากใชชุดการเรียนดวยตนเองมคีาความแตกตางระหวางคะแนนกอนและ
หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 20.83   ของคะแนนเต็มซ่ึงไดจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .01   
 ไพฑูรย  ฤทธิก์ระโทก (2540)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การสรางชุดการสอนกลุมการงาน
และพ้ืนฐานอาชีพ (งานเลือก)  ชุดงานที่เตรียมไปสูอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฎวา  ชุดการสอนที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ 80.44/90.32  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 ไพเราะ  สุธรรม  (2542)  ไดวิจัยเรื่อง  ชุดการสอนสระเออะ  สระเอือ  สระเอะ  และ
สระเอีย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1     ระยะเวลา  30  คาบ    จํานวน 26 คน   
ผลการวิจัยปรากฏวา จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดผานเกณฑมาตรฐานโดย
เฉลี่ยรวมรอยละ 89.43  และจํานวนนักเรยีนในกลุมตวัอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนผานโดยเฉลี่ยรอยละ  84.62   
 ขจีพรรณ  จันทระ  (2543)  ไดศึกษาเรื่องการใชชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบ 
ศูนยการเรียน  วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการ
สอนมีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  ผลการเรียนกอน  และหลังใชชดุการสอน  
แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
 4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สโตน (Stone. 1975)  ไดศึกษาผลการเรยีนวิชาคณติศาสตรตามเอกตัภาพโดยใช 
ชุดการเรียนคณิตศาสตรกับนักเรียนเกรด 7 และเกรด 8  จํานวน 34  คน   ของโรงเรียนในเมือง 
เดโมโฟลิซ   เพ่ือที่จะหาขอสรุปประสิทธิภาพของชุดการสอน แอ เอ พี ( LAP ) ในวิชา
คณิตศาสตรสาํหรับนักเรียน เกรด 7 และเกรด 8  ของเมืองเดโมโฟลิซ   ระหวางปการศึกษา  
1972-1973  โดยวัดความกาวหนาทางการเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชวัดกอนเรียนและ
หลังเรียนผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนเกรด 7  ที่เรียนดวยชุดการสอนมีความรูทางคณิตศาสตร
ดีกวานักเรียนระดับเดียวกันที่เรียนแบบเดมิ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรของ
นักเรียนเกรด 7 และ  8  ซ่ึงเรียนจากชุดการสอนไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรทีเ่รียนในหองเรียน 
 กิลส (Gilles.  1975)  ไดวิจัยเรื่องคุณคาของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนในระดบั
ประถมศึกษา  พบวาชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ
จากกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่ครูจัดไวให  เปนการสนองความตองการของ
นักเรียนที่ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น   สวนการสอน
ตามปกติไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไวให  ครูผูสอนมี
บทบาทในการเรียนการสอนโดยเปนผูบรรยาย  อธิบาย  ควบคุม  ใหเปนไปตามแผนการสอน
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนไมมีอิสระตอการทํากิจกรรมจึงทําให
นักเรียนไมมีความกระตือรือรน   และไมมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เรียนในบทหนึ่ง ๆ 
 บรอวเลย ( Brawley .  1975 )  ไดวิจัยเกีย่วกับประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสื่อ
ประสม ( Multi Media Instructional Module )  เพ่ือใชสอนเรื่องการบอกเวลาสําหรับเด็กเรียน
ชา  ผูที่ทําวิจัยไดสรางชุดการสอน 12 ชุด ใชเวลาสอน 15 วัน  ผลการวิเคราะหการใชชุดการ
สอนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม 
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 จากการศึกษาคนควางานวจัิยที่เกี่ยวของกับชุดการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ   
พอสรุปไดวา  สามารถนําชุดการสอนไปพัฒนาการเรียนการสอนไดดีชวยเหลือเด็กที่เรียนออน
ได  เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองไดเต็มที่ และยังเปนการแบงเบาภาระของครูในการ
เตรียมการสอน และยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครูยิ่งขึ้น 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการดําเนินการศึกษาคนควาในครั้งน้ี    ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ระยะเวลาทีใ่ชในการคนควา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 7. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร  
          ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ  นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
  
              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา  2548  เลือกโดยใชวธิีเจาะจง จํานวน 7 คน   
          ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกดังน้ี 
 1.  การขอความรวมมือจากครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2    
คัดแยกนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานจาก 4 หองเรียน โดยผูวิจัยรวมกับครทูี่
ปรึกษานําแบบสํารวจปญหาในการเรียนของดร.ผดุง  อารยะวิญู  ภาควิชาการศกึษาพิเศษ  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ไปใชในการคัดแยก 
 2. นําแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูมาทําการประเมินผลความสามารถดานการอาน
ของนกัเรียนแตละคน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน 
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ระยะเวลาที่ใชในการคนควา 
 การทดลองในครั้งน้ี  ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2548   ตั้งแตวนั
จันทร-วันศุกร  วันละ 1  คาบ  คาบละ 60  นาที  โดยใชเวลาในการสอน  30  คาบ 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
 1. ชุดการสอนสระโอะ เออ  และสระอวั   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานคาํที่ประสมดวยสระลดรูปสระโอะ เออ  
และอัว  
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสรางชุดการสอน 
     1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควธิีการสรางชุดการสอน  ตลอดจน 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.  สรางชุดการสอนสระโอะ เออ และอัว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
โดยผูวิจัยไดยึดแนวการสรางชุดการสอนของ ชัยยงค  พรหมวงค  (2537 : 459) ที่มีขั้นตอน 
การสรางซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้น  คือ 
  ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเน้ือหา 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนการสอน 
  ขั้นที่ 3 การผลิตสื่อการสอน 
  ขั้นที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
    2.1 การวิเคราะหเน้ือหา  ผูวิจัยไดศึกษาจุดประสงคและขอบขายเนื้อหา 
ภาษาไทยเรื่อง  สระโอะ   เออ  และอัว   จากกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  แบบเรียนและแผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธกิาร  เพ่ือกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังและแบงเนื้อหา สระโอะ  สระเออ   และสระอัว  ซ่ึงชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี 3 ชุด  
แตละชุดจะแบงเนื้อหาออกเปน 3  หัวขอยอย ใชเวลาสอนทั้งหมด 30 คาบ  คาบละ 60 นาที  
ดังน้ี 
   ชุดที่ 1  สระโอะ                                                                    เวลา 10 คาบ 
   หัวขอที่ 1  ฝกการวางรูปและอานสระโอะ                           (2) 
   หัวขอที่ 2  อานสะกดคําดวยสระโอะไมมีตัวสะกด                      (4) 
   หัวขอที่ 3  อานสะกดคําดวยสระโอะมีตวัสะกด                         (4) 
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   ชุดที่ 2  สระเออ                                                                  เวลา 10 คาบ 
   หัวขอที่ 1  ฝกการวางรูปและอานสระเออ                              (2) 
   หัวขอที่ 2  อานสะกดคําดวยสระเออไมมีตัวสะกด                     (4) 
   หัวขอที่ 3  อานสะกดคําดวยสระเออมีตวัสะกด                         (4) 
 
   ชุดที่ 3  สระอัว                                                                    เวลา 10 คาบ 
   หัวขอที่ 1  ฝกการวางรูปและอานสระอัว                              (2) 
   หัวขอที่ 2  อานสะกดคําดวยสระอัวไมมีตัวสะกด                        (4) 
   หัวขอที่ 3  อานสะกดคําดวยสระอัวมีตัวสะกด                           (4) 
   2.2 การวางแผนการสอน  ผูวิจัยไดวางแผนการสอนในการจัดทําชุดการสอน  
แตละชุด  โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
   2.2.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของเน้ือหาในแตละหัวขอยอยทั้ง 9  
หัวขอที่จะนํามาสรางชุดการสอน 
   2.2.2 ศึกษาและกําหนดวิธีดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
พิจารณาใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูทีค่าดหวังและเนื้อหาในชุดการสอนแตละชุด 
   2.2.3 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสําหรับชุดการสอนแตละชุดให 
สอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรยีนรูที่คาดหวังในชุดการสอนแตละชุด 
   2.2.4 นํารายละเอียดดังกลาวขางตนมาสรางแผนการสอนสําหรับชุดการสอน
แตละชุด โดยกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวอยางชัดเจน  
เพ่ือใหครูผูสอนสามารถนําไปใชไดอยางสะดวกและถูกตอง  โครงสรางของแผนการสอน
ประกอบดวย  สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู     
สื่อ/อุปกรณการสอน  และการวัดผลประเมินผล 
   2.2.5 จัดทําคูมือครู ในการจัดทําคูมือครูหรือคูมือการใชชุดการสอนนั้น ผูวิจัย
มีจุดมุงหมาย  เพ่ือที่จะใหครูผูสอนสามารถนําชุดการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  คูมือที่ครูสรางขึ้น  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังน้ี 
     1)  คําชี้แจงสําหรับคร ู
     2)  สิ่งที่ครูตองเตรียม 
     3)  สวนประกอบของชุดการสอน 
     4)  บทบาทของนักเรียน 
     5)  แผนการสอน 
     6)  แบบทดสอบการอาน 
  2.3 การผลิตสื่อการสอน  ผูวิจัยดําเนินการผลิตสื่อการสอน ดังน้ี  
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   2.3.1 สรางสื่อการสอนในลักษณะนําสื่อหลายชนิดมาสัมพันธกัน โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เริ่มการนําเขาสูบทเรียนดวย 
เพลง นิทาน  และปริศนาคําทาย กิจกรรมในขั้นการสอนมีทั้งแบบฝกอาน  ฝกเขียน ซ่ึงผูวิจัยได
ประดิษฐขึ้นมาบรรจุไวในชดุการสอน   สวนเพลงผูวิจัยไดศึกษาและนําทํานองของเพลงที่มีอยู
แลวมาใชในการสอน เชน เพลงสระโอะใชทํานองรําวงใกลเขาไปอีกนิด เพลงสระเออใชทํานอง 
แขกตารีกีปส   และเพลงสระอัว ใชทํานอง  This old man   เปนตน 
   2.3.2 นําสวนประกอบตาง ๆ ที่จัดสรางขึ้นมาจัดหมวดหมูเปนชุดการสอน
โดยบรรจุไวในกลอง  เปนชุด 
   2.3.3 นําชุดการสอนที่สรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ  
ตรวจสอบเพือ่ใหขอเสนอแนะและปรบัปรุงแกไข 
   2.3.4 นําชุดการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน  
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และความเหมาะสมของชุดการสอนที่จะนําไปใชกับ
ผูเรียนแลวนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   2.3.5 นําชุดการสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา   
ปที่ 2  โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
    2.3.6 นําชุดการสอนสระโอะ  สระเออ   และสระอัว  ที่เรียบรอยแลวไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  
 รายการคําที่ประสมดวยสระโอะ สระเออ  และสระอัว 
 คําที่ประสมดวยสระโอะ  สระเออ   และสระอัว    สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2    ตามที่กําหนดไวในแบบเรียนภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2544 
 
 คําที่ประสมสระโอะ 
  รม   โตะ  โปะ   กบ  คน  รถ  นก  ลบ   มด  รด  ลม  ตบ  ตก  บน  ฝน         
 
   คําที่ประสมสระเออ 
 เจอ  เธอ  เตย  เลย  เนย  เขย   เกย    เดิน  เติม   เลิก   เกิด  เปด  เติบ  เขิน  เงิน       
 คําที่ประสมสระเออมีตัวสะกด  แตยังคงรูปสระ มี 3  คํา  คือ  เทอญ  เทอม  และเกอว  
 คําที่ประสมสระอัว 
 วัว  หัว   ตวั  บัว   ถั่ว   ร้ัว   สวน  ชวน   ขวด  กลวย  ถวย  มวย  หมวก  สวม นวด 
 ในการกําหนดเนื้อหาของสระโอะ สระเออ และ สระอัว เพ่ือนํามาสรางเปนชุดการสอน  
ไดนําคํามาจากรายการคํา  ดังน้ี   
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 สระโอะ สระเออ และสระอัว โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงซึ่งคําที่จะนํามาใชสวนใหญเปน
คําพยางคเดียว  สามารถสื่อสารไดดวยภาพและเปนคําที่ใชบอย ๆ  ในชีวิตประจําวัน  สระละ 
10 คํา เม่ือไดคํามาแลว  นําคําทั้งหมดมาสรางเปนชุดการสอนแตละชุด 
 
 การสรางแบบประเมินทกัษะการอาน 
 ในการสรางแบบประเมินทกัษะการอานประจําชุดการสอนสระโอะ  สระเออ  และ
สระอัว  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาวิชาภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เพ่ือสรางแบบประเมินทักษะการอานใหมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมทีต่องการวัด    เม่ือนักเรียนไดเรียนจากชุดการสอนสระโอะ  สระเออ  และสระอวั    
แลวจะมีความรูความสามารถดังน้ี 
  1.1   อานสะกดคําที่ประสมสระโอะ สระเออ  และสระอัว  ได     
  1.2   อานสะกดคําโดยใชคาํพื้นฐานที่กําหนดใหได 
          2.  สรางแบบประเมินทักษะการอาน โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังที่ใชในการทดลอง  
             3. นําแบบประเมินทักษะการอานที่สรางขึ้น ไปใหประธานและกรรมการ  ที่ควบคมุ
สารนิพนธพิจารณาแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานทักษะภาษาไทย  การวัดผลประเมินผล  
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางแบบ
ประเมินกับผลการเรียนรูทีค่าดหวัง  ที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ตั้งแต .50 ขึ้นไป   
           4. นําแบบประเมนิการอานที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ชุดการสอนละ 10 คํารวม
ทั้งหมด 30 คาํ  ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน   
ที่ไมใชกลุมตวัอยางและเรยีนเร่ืองนี้ไปแลว  จํานวน  40  คน 
 5.  นํากระดาษคาํตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูก ให 1 คะแนนขอที่ตอบผิด
หรือไมตอบ ให 0 คะแนน  
  เกณฑการประเมินทักษะดานการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูป 
 1. คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 2. การแปลผล  แบงเปน  5  ระดับ 
  0-6      หมายถึง ต่ํากวาเกณฑ 
  7-12      หมายถึง พอใช 
  13-18 หมายถึง ปานกลาง 
  19-24 หมายถึง ดี 
  25-30 หมายถึง ดีมาก  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดําเนินการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยนําชุดการสอนสระโอะ สระเออ และ
สระอัว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  ผูวิจัย
ดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย ตดิตอขอความอนุเคราะหจากโรงเรียน 
สมานคุณวิทยาทาน เพ่ือดําเนินการทดลองในโรงเรียน 
 2. ติดตอครูที่ปรึกษาของนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  จํานวน 4 หองเรียน 
เพ่ือขอความรวมมือในการสํารวจนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
 3. นําแบบสํารวจปญหาในการเรียน สําหรับใชในการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอานของ ดร.ผดุง  อารยะวิญู  เพ่ือหานักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน 
 4. ทําการทดสอบการอานของนักเรียนกลุมตัวอยางไวเปนคะแนน การทดสอบกอน 
การทดลอง 
 5. ระยะการทดลอง   ดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการสอนโดยใชชุดการสอน
สระลดรูปสระโอะ  สระเออ  และสระอัว  ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร  วันละ 1 คาบ  คาบละ 60 
นาที  รวมเวลาที่ทําการทดลองทั้งหมด  30  คาบ   ดังรายละเอียดการสอนตามแผนการสอน
ดังน้ี 
 
ตาราง 1  การสอนอานคําโดยชุดการสอนสระลดรูป  
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระโอะ 
(10คาบ ) 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝกการวางรูปและ
อานสระโอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1  ขั้นนํา 
-  นํารองเพลงสระโอะ 

      -  รวมพูดคุยเนื้อหาของเพลง 
สระโอะ 
1.2  ขั้นสอน 
      -  ฝกอานออกเสียงสระโอะตาม
บัตรคํา และรวมพูดคุยวธิีการเขียน
สระโอะที่ถูกตอง จากบัตรคํา 
      -  ฝกเขยีนสระโอะตามรอย
ประ  (จากใบงาน) 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระโอะไมมี
ตัวสะกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระโอะมีตัวสะกด 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1.3  ขั้นสรุป 
       -  รองเพลงสระโอะและอาน
ออกเสียงสระโอะตามบัตรคาํ 
พรอม ๆ กัน 
  
2.1 ขั้นนํา 
     -  ฟงนิทาน เรื่องสระโอะ 
     -  พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรือ่งใน
นิทาน 
2.2 ขั้นสอน 
     -  คนหาคําที่ประสมสระโอะ
ไมมีตัวสะกดนําไปเขียนบน
กระดานทีละคน 
     -  ฝกอานคําจากบนกระดาน
ตามครูโดยวิธกีารอานแบบแจกลูก 
     -  ฝกอานคําตามบตัรภาพ
และบตัรคํา 
     -  ใหนักเรียนทําใบงาน (เขียน
คําศัพทไมมีตวัสะกด) 
2.3 ขั้นสรุป 
      -  นักเรียนฝกอานคําตาม 
บัตรคําและบตัรภาพพรอม ๆ กัน 
 
3.1  ขั้นนํา 
  -  รวมกันทายปญหาจากปริศนา
คําทายทบทวนวิธีการอานและ
วิธีการเขียนสระโอะที่ถูกตองโดย
การใชบตัรคํา 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สระเออ 
(10 คาบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝกการวางรูปและ
อานสระเออ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ขั้นสอน 
      -  ใหยกตัวอยางคําทีป่ระสม
สระโอะอยางนอยคนละ 1 คํา 
      -  ใหนักเรียนสังเกตบตัรภาพ 
และใหอานออกเสียงพรอมกัน 
      -  ครูอธิบายวธิีการอานคําที่
ประสมสระโอะมีตัวสะกดแบบ 
แจกลูก จากบัตรคํา 
       -  ใหฝกอานคําบนกระดาน
แบบแจกลูกโดยการอานตามครู
และฝกอานทลีะคนจนครบทุกคน 
       -  ฝกอานคําตามบตัรคํา 
       -  ทําใบงาน (การเขียนคําใต
ภาพ)  
3.3  ขั้นสรุป 
       -  อานทบทวนคําจากบัตร
ภาพและบตัรคําพรอมรองเพลง
สระโอะ 
 
1.1 ขั้นนํา 
     -  นํารองเพลงสระเออ และ
พูดคยุเกี่ยวกบัเนื้อหาของเพลง 
สระเออ 
1.2 ขั้นสอน 
     -  ฝกอานออกเสียงสระเออ
ตามบัตรคํา พรอมชวยกันสังเกต
วิธีการเขียนทีถู่กตองฝกเขยีนสระ
เออตามรอยประ 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระเออไมมี
ตัวสะกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระเออมีตัวสะกด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ขั้นสรุป 
      -   รองเพลงสระเออและอาน
ออกเสียงสระเออตามบัตรคาํ 
  
2.1  ขั้นนํา 
       -  รวมกันทายปญหาจาก
ปริศนาคําทาย  เกี่ยวกับสระเออ  
และทบทวนเพลงสระเออ 
2.2  ขั้นสอน 
      -  ใหอานบัตรคําสระเออ 
      -  ฝกอานคําตามบตัรภาพ 
      -  ฝกอานคําแบบแจกลูกตาม 
บัตรคํา 
      -  ฝกเขยีนคําใตภาพ 
      -  ใหทําใบงาน(เติมสระเ-อ 
ในชองวาง) 
2.3  ขั้นสรุป 
      -  อานทบทวนคําจากบัตร
ภาพและบตัรคําพรอม ๆ กันอีก
ครั้ง 
 
3.1  ขั้นนํา 
  -  ฟงนิทาน เรื่องสระเออ 
  -  พูดคุยเกีย่วกับเนื้อเรื่องใน
นิทาน 
3.2  ขั้นสอน 
      -  คนหาคําที่ประสมสระเออ 
มีตัวสะกดเขียนบนกระดาน 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สระอัว 
(10 คาบ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝกการวางรูปและ
อานสระอัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระอัวไมมี
ตัวสะกด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 

     -  ฝกอานคําจากบนกระดาน
ตามครูโดยวิธกีารอานแบบแจก
ลูก 
      -  ฝกอานคําตามบตัรภาพ
และบตัรคํา 
      -  ทําใบงาน (เขียนคํา) 
3.3 ขั้นสรุป 
      -  นักเรียนรวมกันอานคํา
ตามบัตรคําและบตัรภาพพรอมๆ 
กัน 
 
1.1  ขั้นนํา 
      -  นํารองเพลงสระอัว และ 
ทบทวนการเขียนสระอัวทีถู่กตอง 
1.2  ขั้นสอน 
      -  ใหนักเรียนสังเกตวิธกีาร
เขียนสระอัวตามบัตรคํา 
  -  ฝกการเขียนสระอัวตามรอย
ประ   พรอมทั้งใหฝกอานออก
เสียงไปพรอม ๆ กัน 
1.3  ขั้นสรุป 
      - สังเกตบัตรสระอัว  และ
อานพรอมกัน อีกทั้งใหสรุปการ
เขียนสระอัวทีถู่กตองอีกครั้ง 
 
2.1  ขั้นนํา 
  -  ฟงนิทาน เรื่องสระอัว 
  -  พูดคุยเกีย่วกับเนื้อเรื่องใน
นิทาน 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานสะกดคําดวย
สระอัวมีตวัสะกด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2.2  ขั้นสอน 
      - ใหนักเรียนบอกวิธีการ
เขียนสระอัวทีถู่กตองเพ่ือทบทวน 
      - คนหาคําที่ประสมสระอัว 
มีตัวสะกดเขียนบนกระดาน 
      - ฝกอานคําจากบนกระดาน
ตามครูโดยวิธกีารอานแบบแจก
ลูก 
      - ใหสังเกตและฝกอานคํา
จากบัตรภาพและบตัรคําสระอัว 
ตามครูและฝกอานเองทีละคนจน
ครบทุกคน 
      - ใหทําใบงาน ( ระบายสี
ภาพ พรอมเขียนคําใตภาพ) 
2.3 ขั้นสรุป 
      - นักเรียนรวมกันอานคําตาม 
บัตรคําและบตัรภาพพรอม ๆ กัน 
 
3.1  ขั้นนํา 
      - รวมกันทายปญหาจาก
ปริศนาคําทาย เกี่ยวกับสระอัว  
พรอมนําทบทวนเพลงสระอัว 
3.2  ขั้นสอน 
       - ใหนักเรียนชวยกัน
ยกตัวอยางคําที่ประสมสระอวั  
คนละ 1 คํา 
       - ใหสังเกตบตัรภาพและฝก
อานออกเสียงตามคร ู
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ที่ ชุดการสอน 
หัวขอ
ที่ 

เรื่อง 
จํานวน
คาบ 

แผนการสอน 

     

      -  ใหฝกเขียนคําจากบตัร
ภาพบนกระดาน 
      -  ฝกอานคําตามบตัรคําโดย
วิธีแจกลูกตามครูและฝกอานทีละ
คน 
      -  ใหทําใบงาน (เขียนคําใหม
ใหถูกตอง) 
3.3  ขั้นสรุป 
      -  ใหนักเรียนสังเกตบตัร
ภาพ   บัตรคํา และอานออกเสียง
พรอมๆ กัน 

 
 6. หลังเสร็จสิ้นการทดลองสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรปู ทําการทดสอบทักษะ
ดานการอานตามแบบทดสอบชุดเดิมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือหาคะแนน การทดสอบหลังการ
ทดลอง   
 7. ตรวจผลการประเมินทักษะการอานแตละชุดการสอนแลวนําขอมูลมาวิเคราะห โดย
ใชวธิีทางสถติ ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยนําขอมูลจากการทดลองมาวิเคราะห  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  
โดยใชเกณฑมาตรฐาน  80 /80 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานที่ประสมดวยสระลดรูปกอนและหลังการ
ทดลอง 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1  คะแนนเฉลี่ย (Mean)  คํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  
2538  : 73) 
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∑X   
 Χ = N   
 
   เม่ือ Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 

                        ∑Χ    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                Ν   แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
  1.2 คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยใชสูตรดังน้ี  (ชูศรี วงศรัตนะ.  2530 : 76)  
     

    S.D     =  
)1(

)( 22

−ΝΝ

Χ−ΧΝ ∑∑  

   
   เม่ือ  S.D   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                    ∑Χ    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           (∑Χ
2)  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

    Ν    แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูในแบบทดสอบ
โดยใชสูตร  ลวน สายยศ  และอังคณา สายยศ.  2538 : 249;  อางอิงจาก Rowinelli  and  
Hamibeton.  1977) 
 

∑R   
 

IOC = 
N   

    
   เม่ือ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
                 ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเปนของผูเชี่ยวชาญ 
            Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  ใชสถติิแบบ Nonparametic  Statistics   เปรียบเทยีบความแตกตางของการอาน
คําที่ประสมดวยสระลดรูป  โดยใชแบบประเมินกอนและหลังการทดลอง  โดยใชสถิติ The 
Wilcoxon  Matched - Pairs Signed-Rank  Test   เปนวิธีการทดสอบนัยสําคัญ ณ ระดับ
นัยสําคัญทีต่ั้งไว  ซ่ึงพัฒนามาจาก Sing Test   แตนําเอาขนาดของความแตกตางของขอมูล  
 แตละคูมาพิจารณาดวย   ซ่ึงใชสูตรดังน้ี  (นิภา  ศรีไพโรจน.  2533 : 91-97 )  
    
     D    =  Y - X 
   
  เม่ือ  D   แทน    คาความแตกตางของคะแนน X และ Y กอนและหลังการทดลอง 
   X   แทน    คะแนนของการทดสอบกอนการทดลอง 
   Y   แทน    คะแนนของการทดสอบหลังการทดลอง 
 
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูล   และการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลเปนที่
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 D  แทน คาความแตกตางของขอมูลแตละคู 
 X  แทน คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 
 Y  แทน คะแนนของการประเมินหลงัการทดลอง 
   

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซ่ึงผลการใชชุด 
การสอนสามารถสรุปผลไดดังตาราง 2-3 
                
ตาราง 2  รอยละของจํานวนนักเรียนที่ทาํแบบฝกหัดประจําแตละชุดการสอนผาน 
 

แบบฝกหัด 
จํานวนนักเรียนที่ทําแบบฝกหัดผาน 

คิดเปนรอยละ 
              ชุดการสอนที่ 1  สระโอะ 
              ชุดการสอนที่ 2  สระเออ 
              ชุดการสอนที่ 3  สระอัว 

85.71 
80.00 
85.71 

เฉลี่ยรวม 83.80 

 
 จากตาราง 2  พบวา มีจํานวนนักเรียนทีท่ําแบบฝกหัดประจําแตละชดุการสอนคิด 
เปนรอยละไดดังน้ี 
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 ชุดการสอนที่ 1 สระโอะมีจํานวนนักเรียนคิดเปนรอยละ  85.71 
 ชุดการสอนที่ 2 สระเออมีจํานวนนักเรียนคิดเปนรอยละ  80.00 
 ชุดการสอนที่ 3 สระอัวมีจํานวนนักเรียนคิดเปนรอยละ   85.71 
 เม่ือนําจํานวนรอยละของนักเรียน  จากการทําแบบฝกหัดในชุดการสอนทั้งหมดมาหา
คาเฉลี่ยรวม  พบวานักเรียนทําแบบฝกหัดผานโดยเฉลี่ยรอยละ 83.80  แสดงวาชุดการสอน 
สระลดรูป สระโอะ  สระเออและสระอัว  มีประสิทธิภาพ 80 ตัวแรกตามเกณฑมาตรฐาน     
 
ตาราง 3   รอยละของจํานวนนักเรียนที่ทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานผาน 
 

คนที ่ คะแนน สอบ หมายเหตุ 

1 24 ผาน  
2 24 ผาน  
3 16 ผาน  
4 24 ผาน  
5 24 ผาน  
6 13 ไมผาน  
7 24 ผาน  

สรุปผานรอยละ 85.71 

 
 จากตาราง 3 พบวา  มีจํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบผานโดยเฉลีย่รอยละ 85.71   
แสดงวาชุดการสอนสระโอะ  สระเออ และสระอัว มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80   
ตัวหลัง 
 สรุปไดวา  ชดุการสอนที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพ 83.80/85.71 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  
80/80  ที่ตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียนรู  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป
รายละเอียด ดังตาราง 4-5 
 
ตาราง 4   คะแนนการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูกอน  
     และหลังการทดลองจากการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป 
 

คนที ่
คะแนนกอนการสอน 

(คะแนนเต็ม 30  
คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนหลังการสอน 
(คะแนนเต็ม 30 

คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4 
7 
3 
4 
5 
2 
5 

ต่ํา 
พอใช 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 

24 
24 
16 
24 
24 
13 
24 

ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 

Χ  4.28 ต่ํา 21.57 ดี 
S.D. 1.60  5.71  

 
 จากตาราง  4  แสดงวาความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนการทดลองมีคะแนนตั้งแต  2 ถึง 7  มี
คาเฉลี่ยเทากบั  4.28  มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.60  จัดวาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ    
แตหลังการทดลองโดยใชชุดการสอนสระลดรูปสระโอะ เออและสระอัว จะมีคะแนนตั้งแต  13 ถึง 
24   มีคาเฉลีย่เทากับ  21.57   มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.71  จัดอยูในระดับดีซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2  
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ตาราง 5  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
     จากการสอนกอนและหลังการทดลองโดยใชชุดการสอนสระลดรปู สระโอะ สระเออ และ 
     สระอัว   
 

คะแนน 
ลําดับตาม 
เครื่องหมาย  

คนที ่ กอนสอน 
(X) 

หลังสอน   
(Y) 

ผลตางของ
คะแนน 
D=Y-X 

ลําดับที่ของ
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

คา    
Sign test 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

4 
7 
3 
4 
5 
2 
5 
 

24 
24 
16 
24 
24 
13 
24 
 

20 
17 
13 
20 
19 
11 
19 

6.5 
3 
2 

6.5 
4.5 
1 

4.5 

+6.5 
+3 
+2 

+6.5 
+4.5 
+1 

+4.5 

 
 

0* 

     28 0  

   
 จากตาราง 5  แสดงวา  ความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียนรูไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูปสระโอะ เออ และอัวกอนและหลงัการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
จุดมุงหมายในการศึกษาคนควา 
   1. เพ่ือสรางชุดการสอนที่ประสมดวยสระลดรูป สําหรับนักเรียนที่มีปญหาทาง     
การเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
  2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนกัเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  จากการสอนโดยการใชชุดการสอน 
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียน 
ที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังการใชชุดการสอนสระลดรปู 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ชุดการสอนสระลดรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  2. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนรู หลังการใชชุดการสอนอยูในระดับดี 
 3. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนหลังการใชชุดการสอนสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ในการดําเนินการศึกษา  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ  นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน  
การอานชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน    
จํานวน 7 คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีประกอบดวย 
 1. ชุดการสอน  สระโอะ  สระเออ  และสระอัว 
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอาน 



 50 

การดําเนินการทดลอง 
 1. กอนดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบการอานกับกลุมตัวอยาง  เพ่ือเก็บเปน
คะแนน กอนการทดลอง  
  2. ดําเนินการสอนโดยการใชชดุการสอนที่สรางขึ้นเอง โดยผูวิจัย  ซ่ึงชุดการสอน 
ประกอบดวย   ชุดการสอนสระโอะ,  สระเออ  , สระอัว   ซ่ึงแตละชุดการสอนจะใชเวลาสอน   
10 คาบ  ทําการสอนตั้งแตวนัจันทร - วันศุกร  วันละ 1  คาบ  คาบละ 60  นาที  รวม 30  คาบ   
 3. หลังการทดลองผูวิจัยจะทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานเพื่อเก็บเปนคะแนนหลังการทดลอง 
 4. นําคะแนนของนักเรียนกลุมตัวอยางแตละคน มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ตาม
วิธีการของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched - Pairs Singed – Ranks Test) 
       

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนในการอานคํา
ของกลุมตัวอยางกอนและหลัง การใชชดุการสอน สระโอะ สระเออ และสระอัว ซ่ึงวิเคราะหได
ดังน้ี 
 1. ทดสอบประสทิธิภาพของชดุการสอนสระลดรูปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  80 ตัวแรก  คือประสิทธิภาพของชุดการสอนไดจากจํานวนนักเรียน  รอยละ 80   
ที่ทําแบบฝกหัดในชุดการสอนผานเกณฑมาตรฐาน 
  80 ตัวหลังประสทิธิภาพของชดุการสอนไดจากจํานวนนักเรียนรอยละ 80   
ที่ทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผานเกณฑมาตรฐาน 
 2. ทดสอบความแตกตางของความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนรูดานการอานระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 2  ทีไ่ดรับการสอนโดยการใชชุดการสอนกอน
และหลังการทดลอง  โดยการทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon  Matched - Pairs  
Signed-Ranks Test) 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. ชุดการสอนสระลดรูปมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2.  นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอน
ไดรับการจัดกิจกรรมทดลองการสอนโดยการใชชุดการสอนสระลดรปู  มีความสามารถใน     
การอานคําอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ   และหลังการสอนโดยการใชชุดการสอนสระลดรูป          
มีความสามารถในการอานคาํอยูในระดับดี 
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 3. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระลดรูปของนักเรียนที่มีปญหาทาง 
การเรียนรูหลงัการใชชุดการสอนสูงขึ้น 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถในการอานคาํของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการใชชุดการสอนสระลดรูป พบวา นักเรียนทําแบบฝกหัดผาน
โดยเฉลี่ยรอยละ 83.80  แสดงวาชุดการสอนสระลดรูป สระโอะ  สระเออและสระอัว  มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  80  ตัวแรก    ซ่ึงสูงกวาเกณฑ มาตรฐาน  80/80   
เปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไวในขอที่ 1    
 ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงถึงความสามารถในการอานคํา พบวาอยูในระดับดี ซ่ึงจะเห็น
ไดวากอนการทดลองจะมีคะแนนอยูระหวาง  2-7 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.28  มีคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 1.60  จัดวาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  แตหลังการทดลองโดยใชชุด
การสอนสระลดรูปสระโอะ เออและสระอัว จะมีคะแนนอยูระหวาง  13-24 คะแนน  มีคาเฉลี่ย
เทากับ  21.57   มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 5.71  เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2    
ทั้งน้ีเพราะไดดําเนินตามแนวคิดที่ยึดหลกัการจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพการเรียนรู โดย
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นสิ่งตางๆ (กรองกาญจน  อรุณรัตน. 2536 : 6)   มีกิจกรรม
เรียนดวยตนเอง  มีการเสริมแรงทางบวกใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และการจัดการเรียนรู 
ทีละขั้นตอนและตามความสนใจของผูเรียนโดยไมถูกบังคับ นอกจากนี้ยังพบวาความสามารถใน
การอานคําของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนสระลดรูป
สระโอะ เออ และอัว กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 สอดคลองกับงานวิจัยของพุทธพร  วิโนทพรรษ  (2540)  ได
วิจัยเรื่อง การสรางชุดการเรียนดวยตวัเอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง กลไกมนุษย สาํหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 30 คน  ผลการวิจัยปรากฏหลังจากใชชุดการเรียนดวยตนเองมี
คาความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 20.83 ของคะแนนเดิม 
ซ่ึงไดจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  อีกทั้งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กิลส  (Gilles.  1975)  ไดวจัิยเรื่องคุณคาของชุดการสอนแบบศนูยการเรียนใน 
ระดับประถมศึกษา พบวาชุดการสอนแบบศูนยการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ 
จากกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่ครูจัดไวใหเปนการสนองความตองการของ
นักเรียนที่ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น สวนการสอนตามปกติ
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไวให ครูผูสอนมีบทบาทใน
การเรียนการสอนโดยเปนผูบรรยาย อธบิาย ควบคุม ใหเปนไปตามแผนการสอนโดยไมคาํนึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมมีอิสระตอการทํากิจกรรมจึงทําใหนักเรียนไมมีความ
กระตือรือรน และไมมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เรียนในบทหนึ่งๆ 
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 สรุปไดวา จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี จะเห็นไดวานักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานการอาน เม่ือเรียนรูโดยการใชชุดการสอนสระลดรปู สระโอะ สระเออ และสระอัว ชวยใหมี
ความสามารถทางการอานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งน้ีพบวา  นักเรยีนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน จะมี
ความสามารถในการอานเพิ่มมากขึ้น จากการใชชุดการสอนสระลดรปู ซ่ึงชุดการสอนนั้นจะ
ประกอบดวย เพลง  เกม  นิทาน  แบบฝกทักษะตาง ๆ  ไมวาจะเปน ฟง พูด  อาน และเขียน  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. กอนทําการสอนผูสอนควรทําความเขาใจวิธีการใชสื่อ/อุปกรณการสอน 
 2. ขณะทาํการสอนควรใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แตละครั้งเพ่ือเปนการสงเสริมความกลาแสดงออกและมีความรักความสามัคคี 
 3. ครูผูสอนควรมีการเสริมแรงใหผูเรียนเกดิความภาคภูมิใจและมีกําลงัใจ 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
 ควรมีการจัดทําชุดการสอนในการสอนสระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก สระที่ไดจัดทําแลว 
หรือการจัดทําชุดการสอนเพื่อสอนในวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือทีใ่ชในการทดลอง 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1.  อาจารยดร.เรวดี  กระโหมวงศ 
ตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 
สถานที่ทํางาน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

2.  อาจารยสุนันทา  หิรัญสาล ี
 ตําแหนง   ครู คศ. 3 ( อาจารย3 ระดับ 8 ) 
 สถานที่ทํางาน   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
 
3.  อาจารยจําเปน  สังขมุสิกานนท 
 ตําแหนง    ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ( อาจารย2 ระดับ 7) 
 สถานที่ทํางาน   ศูนยการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
ตารางแสดงคาความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา ( IOC )  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง 

ขอสอบกับจุดประสงคเชงิพฤติกรรมของแบบทดสอบ 
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ตาราง 6   แสดงคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   จํานวน 3 คน ทีต่รวจสอบ     
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC หมายเหตุ 

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

+1 
+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 
+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 
+3 
+3 
+3 

 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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ตาราง 6   (ตอ)     
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ΣR IOC หมายเหตุ 

26 
27 
28 
29 
30 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ผลการคัดเลอืกนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 1 
 
 
 

1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 2 
 
 

 

1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 
 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 3 
 
 
 
 

1.  ภาษา   

            1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่  4 
 

 
 

1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 5 
 
 
 

1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 6 
 
 

 
1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
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ลักษณะ Profile  ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคนที่ 7 
 
 
 

1.  ภาษา 

 1) คําศัพท 
 2) การฟงคําส่ัง 
 3) การเลาเรื่อง 
 4) การอาน 

 5) การเขียน 

2.  คณิตศาสตร 
 6) การนับ 

 7) การเขาใจความหมาย 

 8) การจําตัวเลข 

 9) สัญลักษณ 
          10) การคํานวณ 

3)  เวลาและทิศทาง 
          11) เวลา 

          12) ขนาด 

          13) การจัดลําดับ 

          14) ทิศทาง 
4)  การเคลื่อนไหว 

          15) การเดิน/ว่ิง 
          16) การกระโดด 

          17) การทรงตัว 

          18) การใชนิ้ว 

          19) การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
5)  พฤติกรรม 

          20) ความรวมมือ 

          21) ความสนใจ 

          22) ความเปนระเบียบ 

          23) การปรับตัว 

          24) การยอมรับ 

          25) ความรับผิดชอบ 

                       รวม 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ผลสํารวจปญหาในการอาน การเขียน และคณิตศาสตร 
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ตาราง 7  ผลสํารวจปญหาในการอาน  การเขียน และคณิตศาสตร 
 

ผลการตัดสนิ 
คนที่ 

คะแนนรวม 
ทั้ง 3 ดาน 

คะแนนเฉลีย่ 
ทั้ง 3 ดาน 

เปนเด็กที่มปีญหา
ทางการเรียนรู 

ไมเปนเด็กทีม่ีปญหา
ทางการเรียนรู 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

266 
227 
269 
292 
297 
258 
226 

10.26 
8.76 
10.21 
11.16 
11.50 
10.06 
8.73 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

 
- คูมือครู – คูมือนักเรียน 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน 
- แผนการสอน 
- แบบฝกทักษะ 
- ปริศนาคําทาย 
- ตัวอยางนิทาน 
- ตัวอยางบัตรคํา 
- ตัวอยางบัตรภาพ 
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คูมือครู 
ชุดการสอน ชุดที่ 1  สระโ-ะ 

 
 สวนประกอบของชุดการสอน 

 1. คูมือครู  ประกอบดวย 
- แผนการสอน 
- คําชี้แจงสําหรับคร ู
- สิ่งที่ครูตองเตรียม 

 2. คูมือนักเรียน  ประกอบดวย 
- คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

 3. เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ประกอบดวย 
- เพลงสระ โ-ะ (เทป) 
- แผนภูมิเพลงสระ โ-ะ 
- กิจกรรมคัดตามแบบสระ โ-ะ 
- กิจกรรมระบายสีทับดาวที่มีรูปสระ โ-ะ 
- กิจกรรมเติมพยัญชนะและสระใหเปนคํา 
- แบบฝกอานและฝกเขียนคําแบบแจกลูก 
- แบบคัดคําศัพท- เติมตวัสะกด 
- ปริศนาคําทาย 
- นิทาน 
- บัตรภาพ 
- บัตรคํา 
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คําชี้แจงสําหรับครู 
ชุดการสอน ชุดที่ 1  สระโ-ะ 

 
 คําแนะนําสําหรับครูผูสอน  ชุดการสอนที่ 1 
 
 1. ชุดการสอนชุดที่ 1  มีเอกสารและวัสดุอุปกรณที่ครูตองเตรียม ดังน้ี 
  1.1 แผนการสอน 
  1.2 คูมือครู 
  1.3 คูมือนักเรียน 
  1.4 อุปกรณประกอบการเรียน 

 2. ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการสอนที่ 1  ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาคําชี้แจงชุดการสอน  ชุดที่ 1 
  2.2 ศึกษาคูมือครแูละแผนการสอนใหละเอียด 
  2.3 ศึกษาเอกสารและอุปกรณประกอบการสอน 
  2.4 ทดลองใชอุปกรณทุกชนิดกอนทํากิจกรรม 

 3. บทบาทของครูผูสอน  มีดังน้ี 
  3.1 เตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการสอนตามรายการ  สิ่งที่ครูตองเตรียม 
  3.2 กอนสอนครูตองชี้แจงใหนักเรียนรูวธิีใชชดุการสอน 
  3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามลําดับ 
  3.4 ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ แกนักเรียนในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม 
  3.5 เปนผูประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

 4. ใหดําเนินการสอนโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
  4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  4.2 ขั้นสอน 
  4.3 ขั้นสรุป 
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สิ่งที่ครูตองเตรียม 
1. เพลงสระโ-ะ (ทํานอง  รําวงใกลเขาไปอีกนิด) 
2. แผนภูมิเพลงสระโอะ , เทปเพลงสระโ-ะ 
3. กิจกรรมคัดตามแบบสระโ-ะ 
4. กิจกรรมระบายสีทับดาวที่มีรูปสระโ-ะ 
5. กิจกรรมเติมพยัญชนะและสระใหเปนคํา 
6. แบบฝกหัดการอานและฝกเขียนคําแบบแจกลูก 
7. ปริศนาคําทาย 
8. นิทาน 
9. บัตรภาพ 

10. บัตรคํา 
 
 
 

เพลงสระโอะ 
คํารอง   ปตินันท  สุทธสาร    ทํานอง รําวงใกลเขาไปอีกนิด 
 
 โปรดจงจําอีกนิด    คิด  คิด  คําสระโอะ 
โตะ  โปะ  โละ        สระ  โอะ  ทุกคํา 
สระ  โอะ  มีตัวสะกด     โอ  อะ  ลดรูปหมดไป 

ต -  โ-ะ – ก       ก็กลายเปน  ตก 

ก -  โ-ะ  - ก       ก็กลายเปน  กด 
มา  มา  จําเอาไวใหดี  ( ซํ้า ) 
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คูมือนักเรียน 
ชุดการสอน ชุดที่ 1  สระโ-ะ 

 

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
1. การเรียนจากชุดการสอนนี้  ใชเวลา 10 คาบ  
2. จุดมุงหมายของบทเรียน  เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรยีนนี้แลว  จะสามารถ 

- รูจักรูปสระโ-ะ 
- เขียนสระโ–ะ ไดถูกตอง 
- อานคําประสมสระโ–ะ ได 
- สามารถอานแจกลูกได 
- เขียนคําใตภาพได 
- อานคําที่ประสมสระโ–ะ ไดอยางนอย 5 คํา 
- เขียนคําทีป่ระสมสระโ–ะ ไดอยางนอย 5 คํา 

3. บทบาทของนักเรียน  นักเรียนจะตองทํากิจกรรมการเรียนตามลําดบั ดังน้ี 
3.1 ฝกการวางรูปและอานสระโ-ะ 

- รองเพลงสระโ-ะ 
- ฝกออกเสียงสระโ–ะ ตามบตัรคํา 
- ฝกเขียนสระโ–ะ ตามรอยประ 
- ทําแบบฝกอานและระบายสสีระโ-ะ 

3.2 อานสะกดคําดวยสระโ–ะ ไมมีตัวสะกด 
- ฟงนิทานสระโ-ะ 
- อานคําตามบตัรภาพ 
- อานคําตามบตัรคํา 
- ฝกอานคําแบบแจกลูก 
- ทําแบบฝกหัด( เขียนคําศัพทไมมีตัวสะกด) 

3.3 อานสะกดคําดวยสระโ–ะ มีตัวสะกด 
- ทายปญหาจากปริศนาคําทาย 
- อานคําไมมีตัวสะกดจากบตัรคํา 
- สังเกตและอานคําใตภาพ 
- อานคําแบบแจกลูก 
- เขียนสะกดคําประสมสระโ-ะ มีตัวสะกด 
- ทําแบบฝกหัดการเขียนคําใตภาพ 
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คูมือครู 
ชุดการสอน ชุดที่ 2  สระเออ 

 
 สวนประกอบของชุดการสอน 

1. คูมือครู  ประกอบดวย 
  1.1  แผนการสอน 
  1.2  คําชี้แจงสําหรับคร ู
  1.3  สิ่งที่ครตูองเตรียม 
 2. คูมือนักเรียน  ประกอบดวย 
  2.1  คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
 3. เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

 3.1  เพลงสระเ-อ (เทป) 
  3.2  แผนภูมิเพลงสระเ-อ 
  3.3  กิจกรรมคัดตามแบบสระเ-อ 
  3.4  กิจกรรมระบายสีทับดาวที่มีรูปสระเ-อ 
  3.5  กิจกรรมเติมพยัญชนะและสระใหเปนคํา 
  3.6   แบบฝกอานและฝกเขยีนคําแบบแจกลูก 
  3.7   แบบคัดคําศัพท- เติมตัวสะกด 
  3.8   ปริศนาคําทาย 
  3.9   บัตรภาพ 
  3.10  บัตรคํา 
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คําชี้แจงสําหรับครู 
ชุดการสอน ชุดที่ 2  สระเ-อ 

 
 คําแนะนําสําหรับครูผูสอน  ชุดการสอนที่ 2 
 1. ชุดการสอนชุดที่ 2  มีเอกสารและวัสดุอุปกรณที่ครูตองเตรียม ดังน้ี 
  -  แผนการสอน 
  -  คูมือครู 
  -  คูมือนักเรียน 
  -  อุปกรณประกอบการเรียน 
 2. ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการสอนที่ 2  ดังน้ี 

  -  ศึกษาคําชีแ้จงชุดการสอน  ชุดที่ 2 
  -  ศึกษาคูมือครูและแผนการสอนใหละเอียด 
  -  ศึกษาเอกสารและอุปกรณประกอบการสอน 
  -  ทดลองใชอุปกรณทุกชนดิกอนทาํกิจกรรม 
 3.  บทบาทของครูผูสอน  มีดังน้ี 
  -  เตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการสอนตามรายการ  สิ่งที่ครูตองเตรียม 
  -  กอนสอนครูตองชี้แจงใหนักเรียนรูวธิีใชชุดการสอน 
  -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามลําดับ 
  -  ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ แกนักเรียนในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม 
  -  เปนผูประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
 4.  ใหดําเนินการสอนโดยปฏิบัตติามขั้นตอน ดังน้ี 
  -  ขั้นนําเขาสูบทเรยีน 
  -  ขั้นสอน 
  -  ขั้นสรุป 
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สิ่งที่ครูตองเตรียม 
1.  เพลงสระเ-อ( ทํานอง แขกตารีกีปส ) 
2.  แผนภูมิเพลงสระเ-อ , เทปเพลงสระเ-อ 
3.  กิจกรรมคัดตามแบบสระเ-อ 
4.  กิจกรรมระบายสีทับดาวทีมี่รูปสระเ-อ 
5.  กิจกรรมเติมพยัญชนะและสระใหเปนคํา 
6.  แบบฝกหัดอานและฝกเขียนคําแบบแจกลูก 
7.  ปริศนาคําทาย 
8.  บัตรภาพ 
9.  บัตรคํา 

10.  นิทาน 
 
 
 

เพลงสระ เออ 
คํารอง ปตินันธ  สุทธสาร     ทํานอง  แขกตารีกีปส 
 
  เอ  เดินนําหนา  อ  อางตามมา  ประสมกันเปน เออ  (ซํ้า) 

เฮอเฮอ  เธอ  ละเมอ  เหมอ  เสมอ  ก็มีสระ เออ 
เกอ  เพอ  เจอ  กระเชอ  เออ  อยาเผลอ  ก็มีสระเออ 

  (สรอย)  เรามาเรียนคํา  เออ  มาเรามาเรียนคําสระเออ (ซํ้า) 
  เชิญ  เพลิน  เกิน  เนิน  เงิน  เปน  บังเอิญ  ลวนเปนสระ เออ (ซํ้า) 

เออ น้ัน  มีตัวสะกด  อ  อางละลด  แปลงรูป  อิ  แทน (ซํ้า) 
  เคย  เลย  ใบเตย  เนย  เอย  เฉยเมย  ลวนเปน  สระเออ (ซํ้า) 

เออนั้น  แมเกยสะกด  อ อางละลด  หายวับหมดเลย  (ซ้ํา) 
  เทอญ  เทอม  และเกอว  คาํเกาโบราณลวนเปนสระเออ (ซํ้า) 

เออนั้นมีตัวสะกด  อ อางไมลด  จําไวใหดี (ซํ้า) 
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คูมือนักเรียน 
ชุดการสอน ชุดที่ 2 สระเ-อ 

 

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
 1. การเรียนจากชุดการสอนนี้  ใชเวลา 10 คาบ  
 2. จุดมุงหมายของบทเรียน  เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรยีนนี้แลว  จะสามารถ 
  2.1 รูจักรูปสระเ-อ 

  2.2 เขียนสระเ-อไดถูกตอง 
  2.3 อานคําประสมสระเ-อได 
  2.4 สามารถอานแจกลูกได 
  2.5 เขียนคําใตภาพได 
  2.6 อานคําที่ประสมสระเ-อไดอยางนอย 5 คํา 
  2.7 เขียนคําทีป่ระสมสระเ-อไดอยางนอย 5 คํา 

 3. บทบาทของนักเรียน  นักเรียนจะตองทํากิจกรรมการเรียนตามลําดบั ดังน้ี 
  3.1 ฝกการวางรูปและอานสระเ-อ 

-  รองเพลงสระเ-อ 
-  ฝกออกเสียงสระเ-อจากบัตรคํา 
-  ฝกเขียนสระเ-อตามรอยประ 
-  ทําแบบฝกอานและระบายสีสระเ-อ 

  3.2 อานสะกดคําดวยสระเ-อไมมีตัวสะกด 
-  ฟงนิทานสระเ-อ 
-  อานคําตามบัตรภาพ 
-  อานคําตามบัตรคํา 
-  ฝกอานคําแบบแจกลูก 
-  แบบฝกหัด( เขียนคําศัพทไมมีตัวสะกด) 

  3.3 อานสะกดคําดวยสระเ-อมีตัวสะกด 
-  ทายปญหาจากปริศนาคาํทาย 
-  อานคําไมมีตัวสะกดจากบัตรคํา 
-  สังเกตและอานคําใตภาพ 
-  อานคําแบบแจกลูก 
-  เขียนสะกดคําประสมสระเ-อ มีตัวสะกด 
-  ทําแบบฝกหัดการเขียนคําใตภาพ 
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คําชี้แจงสําหรับครู 
ชุดการสอน ชุดที่ 3  สระอัว 

 
 คําแนะนําสําหรับครูผูสอน  ชุดการสอนที่ 3 
 1. ชุดการสอนชุดที่ 3  มีเอกสารและวัสดุอุปกรณที่ครูตองเตรียม ดังน้ี 
  1.1 แผนการสอน 

  1.2 คูมือครู 
  1.3 คูมือนักเรียน 
  1.4 อุปกรณประกอบการเรียน 

  2. ครูตองศึกษารายละเอียดของชุดการสอนที่ 3  ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาคําชี้แจงชุดการสอน  ชุดที่ 3 
 2.2 ศึกษาคูมือครแูละแผนการสอนใหละเอียด 
 2.3 ศึกษาเอกสารและอุปกรณประกอบการสอน 
 2.4 ทดลองใชอุปกรณทุกชนิดกอนทํากจิกรรม 

 3. บทบาทของครูผูสอน  มีดังน้ี 
 3.1 เตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการสอนตามรายการ  สิ่งที่ครูตองเตรียม 
 3.2 กอนสอนครูตองชี้แจงใหนักเรียนรูวธิีใชชดุการสอน 
 3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามลําดับ 
 3.4 ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือ แกนักเรียนในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม 
 3.5 เปนผูประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

 4. ใหดําเนินการสอนโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 4.2 ขั้นสอน 
 4.3 ขั้นสรุป 
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สิ่งที่ครูตองเตรียม 
1. เพลงสระอัว( ทํานอง  THIS  OLD  MAN) 
2. แผนภูมิเพลงสระอัว, เทปเพลงสระอัว. 
3. กิจกรรมคัดตามแบบสระอวั 
4. กิจกรรมระบายสีทับดาวที่มีรูปสระอัว 
5. กิจกรรมเติมพยัญชนะและสระใหเปนคํา 
6. แบบฝกหัดอานและฝกเขียนคําแบบแจกลูก 
7. ปริศนาคําทาย 
8. บัตรภาพ 
9. บัตรคํา 

10. นิทาน 
 
 

เพลงสระอวั 
 
คํารอง  ปตินันธ  สุทธสาร     ทํานอง  THIS  OLD  MAN 
 

  บัว   ถั่ว   ววั   ตัว   ชั่ว   กลัว 
ร้ัว   สวน   ครัว   มีสระ  อัว 
เราอยามีรีรอ  จงดูที่สระ  อัว 
มี  ว  แหวน  และ  หันอากาศ (ซํ้า) 
  ควร   ชวย   กวน   ชวน   พวก   ญวน 
ลวน   ทบทวน มีสระ   อัว 
เราอยามัวรีรอ  จงดูที่สระ อัว 
มี  ว   แหวน   ไมมี  หันอากาศ (ซํ้า) 
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คูมือนักเรียน 
ชุดการสอน ชุดที่ 2  สระอัว 

 

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
 1. การเรียนจากชุดการสอนนี้  ใชเวลา 10 คาบ  
 2.  จุดมุงหมายของบทเรียน  เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรยีนนี้แลว  จะสามารถ 

  2.1 รูจักรูปสระอัว 
  2.2 เขียนสระอัวไดถูกตอง 
  2.3 อานคําประสมสระอัวได 
  2.4 สามารถอานแจกลูกได 
  2.5 เขียนคําใตภาพได 
  2.6 อานคําที่ประสมสระอัวไดอยางนอย 5 คํา 
  2.7 เขียนคําทีป่ระสมสระอัวไดอยางนอย 5 คํา 

 3. บทบาทของนักเรียน  นักเรียนจะตองทํากิจกรรมการเรียนตามลําดบั ดังน้ี 
   3.1 ฝกการวางรูปและอานสระอัว 
   -  รองเพลงสระอัว 
   -  ฝกออกเสียงสระอัวตามบตัรคํา 
   -  ฝกเขียนสระอัวตามรอยประ 
   -  ทําแบบฝกอานและระบายสีสระอัว 
  3.2 อานสะกดคําดวยสระอัวไมมีตัวสะกด 
   -  ฟงนิทานสระอัว 
   -  อานคําตามบัตรภาพ 
   -  อานคําตามบัตรคํา 
   -  ฝกอานคําแบบแจกลูก 
   -  ทําแบบฝกหัด( เขียนคําศัพทไมมีตวัสะกด) 
  3.3  อานสะกดคําดวยสระอัวมีตัวสะกด 
   -  ทายปญหาจากปริศนาคาํทาย 
   -  อานคําไมมีตัวสะกดจากบัตรคํา 
   -  สังเกตและอานคําใตภาพ 
   -  อานคําแบบแจกลูก 
   -  เขียนสะกดคําประสมสระอัวมีตัวสะกด 
   -  ทําแบบฝกหัดการเขียนคําใตภาพ 
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แบบประเมินทักษะการอาน 
 

ชื่อ..........................................................นามสกุล................................................................... 
วันเดือนป......................................อายุ.................................ป 

 
คําชี้แจง 

1. คําที่ใชแบงออกเปน  3 หมวด 
หมวดที่ 1  คําประสมสระโอะ 
หมวดที่ 2  คําประสมสระเออ 
หมวดที่ 3  คําประสมสระอัว 
 

2. ในการบันทึกการออกเสียง 
เขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง  เม่ืออานถูก 
เขียนเครื่องหมาย  X   ลงในชอง  เม่ืออานผิด 
เขียนเครื่องหมาย  O  ลงในชอง   เม่ือไมอาน 
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หมวดที่ 1  คําที่ประสมสระโอะ 

ขอ คําที่ใช การอาน หมายเหตุ 

1 กบ   
2 นก   
3 คน   
4 โตะ   
5 สม   
6 ผม   
7 มด   
8 รม   
9 รถ   
10 ฝน   

 
หมวดที่ 2  คําที่ประสมสระเออ 

ขอ คําที่ใช การอาน หมายเหตุ 

1 เกิด   
2 เกย   
3 เขย   
4 เชย   
5 เงิน   
6 เตย   
7 เนย   
8 เปด   
9 เจอ   
10 เดิน   
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หมวดที่ 3 คําที่ประสมสระอัว 

ขอ คําที่ใช การอาน หมายเหตุ 

1 ขวด   
2 ถวย   
3 สวน   
4 ร้ัว   
5 บวบ   
6 วัว   
7 มวย   
8 หัว   
9 ดวง   
10 กลวย   

 
 
สรุป 

ในหมวดคําประสมสระโอะอานถูก...................เสียง   อานผิด.......................เสียง 
ในหมวดคําประสมสระเอออานถูก...................เสียง   อานผิด.......................เสียง 
ในหมวดคําประสมสระอัวอานถูก....................เสียง   อานผิด........................เสียง 

     
     อานถูกรวม......................เสียง 
     อานผิดรวม......................เสียง 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระโ-ะ        ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่องยอย ฝกวางรูปและอานสระโ-ะ         เวลา 2  คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระโ-ะใหถกูตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะจําทาํใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษา
ขั้นตอไปได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกรูปสระโ-ะได 
 2. อานสระโ-ะไดถูกตอง 
 3. เขียนสระโ-ะไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 การฝกวางรูปและอานสระโ-ะ 
 สระโ-ะเปนการประสมระหวางโ- และ -ะ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูนํานักเรียนรองเพลงสระโ-ะ โดยเปดเพลงจากเทปใหฟง 1  ครั้ง  จากนั้นให
นักเรียนฝกรองเพลงจากแผนภูมิเพลงตามครูกอน  แลวใหฟงจากเทป พรอมใหนักเรียนรองตาม
ไปดวย  จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุปความหมายจากเพลง  แลวรองเพลงพรอมกันอีกครั้ง 
 ข้ันสอน 
 1. ครูนําบัตรคํา  สระโ-ะ อธิบายลักษณะการอานและวิธกีารเขียนที่ถูกตอง  (สระโ-ะ
เปนสระเสียงสั้น  ประกอบดวย สระโ-  กับ สระ-ะ) 
 2. ใหนักเรียนฝกอาน สระโ-ะ ตามบัตรคํา  เปนกลุม และรายบุคคล 
 3. ครูนําแผนภูมิวิธีการเขียนสระโ-ะ ใหนักเรยีนสังเกตวิธีการลากเสน  โดยให
นักเรียนฝกการลากเสนดวยนิ้วลากเสนในอากาศ  บนโตะ  บนกระดาษหรือบนกระดานดํา 
 4. ครูใหนักเรียนฝกการอานสระโ-ะพรอม ๆ กันอีกและฝกอานทีละคน 



 

 

89 

 5. ครูแจกใบงาน การฝกเขียนสระโ-ะตามแบบใหนักเรยีนฝกอานพรอมๆ กับ      
การเขียน 

 
ข้ันสรุป 

 ครูใหนักเรียนรวมกันอานคําที่ประสมสระโ-ะจากบัตรคาํอีกครั้งพรอมทั้งรองเพลงสระ
พรอมกับเสียงเทป   
 
สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1. เทปเพลงสระโ-ะ 
 2. แผนภูมิเพลงสระโ-ะ 
 3. บัตรคําสระโ-ะ 
 4. ใบงาน (การฝกเขียนตามแบบ) 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
 3. ตรวจใบงาน 
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ใบงาน  1 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานและฝกเขยีนตามแบบทีก่ําหนดให 
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ใบงาน  2 
 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนระบายสีทับดาวที่มีรูปสระโ-ะถูกตอง 
 
 

         โ-อ              โ-ะ 

 
 
 
 

         โ-ะ              ไ-ะ 
 

 
 

            ไ-อ      เ-าะ 
 
 
 

 

          โ-ะ      ไ-ะ 
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เพลงสระโอะ 
 
คํารอง   ปตินันท  สุทธสาร    ทํานอง รําวงใกลเขาไปอีกนิด 
 
 โปรดจงจําอีกนิด    คิด  คิด  คําสระโอะ 
โตะ  โปะ  โละ        สระ  โอะ  ทุกคํา 
สระ  โอะ  มีตัวสะกด     โอ  อะ  ลดรูปหมดไป 
ต -  โ-ะ – ก      ก็กลายเปน  ตก 

ก -  โ-ะ  - ก      ก็กลายเปน  กด 
มา  มา  จําเอาไวใหดี  ( ซํ้า ) 
 

>>>>>>><<<<<<< 
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นิทานประกอบการสอนสระโอะ 
เร่ือง 

แมมดกับปลาหมึกยักษ 
 

 วันหนึ่ง  แมมดโจะโจะ  อยากจัดบานใหม  จึงโละของใชทุกอยางในบาน   เชน  โปะ
ไฟ  โตะทํางาน   แมมดโจะโจะ  ขนของทั้งหมดไปวางขายที่โปะ   ทันใดนั้น มีปลาหมึกยักษ
โผลขึ้นมาที่โปะ   แมมดตกใจ ตองเสียงดังโอะ   โปะไฟตกแตก  ดังโพละ  โตะก็ตกลงไปในน้ํา    
แมมดโจะโจะ  โมโหมาก  จึงทองคํามนต  โอม  โชะ  โชะ  โจะ  โจะ  สาปเจาปลาหมึกยักษ   
ใหกลายเปนโตะ ตั้งอยูที่โปะเรือแหงน้ันตลอดไป 
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ปริศนาคําทาย สระโอะ  
 

1. ฉันคืออะไร ผูกไวยอดเสา  ทุกเย็นทุกเชา  ตองเคารพเอย ( ธงชาติ ) 
 
2. ตัวฉันคอืใคร เสียงใสรองโอบ  เวลาฝนตกสนุกจงัเอย ( กบ ) 

 
3. ฉันคืออะไร  เคล่ือนไหวสี่ลอ  ฉันไมรีรอ รบีวิ่งเรว็ไว  ( รถ ) 

 
4. ฉันมีสี่ขา  ไมมีชวีิต  บอกใบใหนิด ไววางหนังสือ  ( โตะ ) 

 
5. ฉันคืออะไร  มักมีสีดํา  คนชอบหวีฉัน ทุกวันจริงเอย  ( ผม ) 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระโ-ะ               ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เรื่องยอย อานสะกดคําดวยสระโ-ะไมมีตัวสะกด                              เวลา  4  คาบ    

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระโอะใหถูกตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะทําใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษาขัน้
ตอไปได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อานแจกลูกคําที่ประสมสระโอะไมมีตัวสะกดไดถูกตอง 
 2. เขียนแจกลูกคําที่ประสมสระโอะไมมีตัวสะกดไดถูกตอง 
 3. อานคําประสมสระโอะไมมีตัวสะกดไดถกูตอง 
 4. เขียนคําประสมสระโอะไมมีตัวสะกดไดถกูตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 คําประสมสระโอะไมมีตัวสะกด 
 การเขียนคําสระโอะ  ที่ไมมีตัวสะกดจะเขยีนไวขางหนาและขางหลังพยัญชนะตน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  ครูนํานักเรียนฟงนิทาน เกี่ยวกับสระโอะและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานพรอม 
ทั้งทบทวนวธิกีารเขียนสระโอะ 
 ข้ันสอน 

  1.  นักเรียนชวยกันคนหาคําทีป่ระสมสระโอะไมมีตัวสะกดนําไปเขียนบนกระดาน 
ทีละคน และฝกอานคําที่เขยีนบนกระดาน 
 2.  นักเรียนฝกอานคําจากบนกระดานตามครูโดยวิธีการอานแบบสะกดแบบแจกลูก 

 3.  นักเรียนสังเกตบตัรภาพและฝกอานคําตามบตัรภาพ 
 4.  นักเรียนสังเกตบตัรคําและฝกอานตามบัตรคําตามครูทีละคน และฝกอานพรอมๆ กัน 
 5.  นักเรียนทําใบงาน   
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 ข้ันสรุป 
  ใหนักเรียนชวยกันอานทบทวนคําจากบัตรภาพ และบัตรคําพรอม ๆ กันอีกครั้ง 

  
สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1. เทปเพลงสระโอะ 
  2. นิทาน(สระโอะ) 
  3. แผนภูมิเพลงสระโอะ 
  4. บัตรคํา   
  5. บัตรภาพ  
  6. ใบงาน 
 
การวัดผลประเมินผล 

 1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
 3. ตรวจใบงาน 
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คําชี้แจง ใหเติมสระโ-ะ ลงในชองวาง 
 
 
 
 
 
 ..........ป...........   ............ล.............  .............ต........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..........พล...........  ...........ป..............  ............ผล........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 3 
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ใบงาน 3 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเตมิพยัญชนะและสระใหไดคาํที่สมบูรณ 
   

ตัวอยาง              ต         +     โ-ะ      +        -                    โตะ 
 

 
1.           +                                โพละ  
 
 
2.         +         โละ 
 
 
3.                     +               +            โจะ  
 
 
4.                    +                +                                 โกะ 
 
 
5.                     +                +                                โปะ 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระเออ               ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เรื่องยอย ฝกวางรูปและอานสระเ-อ             เวลา 2  คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระเ-อใหถูกตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะจําทาํใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียน
ภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกรูปสระเ-อได 

  2. อานสระเ-อไดถูกตอง 
  3. เขียนสระเ-อไดถูกตอง 

 
สาระการเรียนรู 
 การฝกวางรูปและอานสระเ-อ 
 สระเ-อ จะเขียนไวขางหนาและหลังพยัญชนะตน   
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนํา 
 ครูนํานักเรียนฟงเพลงสระเ-อ จากเทป แลวฝกรองตามจากแผนภูมิเพลงพรอมทั้งรวม
พูดคุยเกี่ยวกบัเน้ือหาของเพลง 
 ข้ันสอน 
 1. ครูนํานักเรียนรวมสังเกตวิธกีารเขียนสระเ-อ ที่ถูกตองจากบัตรคํา  สระเ-อ 
 2. ใหนักเรียนฝกการอานออกเสียงสระเ-อ  ตามครูพรอม ๆ กัน และฝกการอานออก
เสียงสระเ-อ ทีละคน 
 3. ใหนักเรียนสังเกตวธิีการฝกเขียนลากเสนสระเ-อ ที่ถูกตองจากบัตรคํา และให
นักเรียน ฝกเขียน สระเ-อ บนกระดานทลีะคน 
 4. ใหนักเรียนทําใบงาน เสร็จแลวนําสงคร ู
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 ข้ันสรุป 
 ใหนักเรียนชวยกันอานออกเสียงสระเ-อ  ทบทวนการเขียนที่ถูกตองและรองเพลง 
สระเ-อ  พรอม ๆ กันอีกครั้ง 

 
สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1.  เทปเพลงสระเ-อ 
  2. แผนภูมิเพลงเ-อ 
  3. บัตรคํา 
  4. ใบงาน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  สังเกตการรวมกิจกรรม 
  2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
  3. ตรวจใบงาน 
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ใบงานที่ 4             

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานและระบายสี 

เ-อ    เ-อ  เ-อ 
เ-อ   เ-อ  เ-อ 
เ-อ   เ-อ  เ-อ 
เ-อ   เ-อ  เ-อ 
เ-อ   เ-อ  เ-อ 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระเ-อ               ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เรื่องยอย  อานสะกดคําดวยสระเ-อไมมีตัวสะกด                        เวลา 4 คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระเ-อใหถูกตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะ ทําใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1. อานคําประสมสระเ-อ ไมมีตัวสะกดไดถกูตอง 
  2. เขียนคําประสมสระเ-อ ไมมีตัวสะกดไดถกูตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สระเ-อ จะเขียนไวขางหนาและหลังพยัญชนะตน   
 
กิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันนํา 
 รวมกันทายปญหาจากปริศนาคําทาย  เกี่ยวกับคําที่ประสมสระเ-อ  และทบทวน    

        เพลงสระเ-อโดยใหนักเรียนชวยกันรองเพลงสระเออ พรอม ๆ กัน 
 ข้ันสอน 
 1. ใหนักเรียนสังเกตวธิีการเขยีนสระเออที่ถกูตอง และใหฝกอานสระเออ ตามคร ู
จากนั้นใหนักเรียนฝกอานทีละคน 
 2.  ใหนักเรียนสังเกตบตัรภาพที่อานออกเสียงสระเออ เชน  เงิน   เนย    พรอมทั้ง 
ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงตามครู   
 3.  ใหนักเรียนฝกเขียนตามบัตรภาพ   
 4.  ฝกการอานออกเสียงแบบแจกลูกจากบัตรคําตามครูและฝกอานทีละคน   เชน  
คําวา  เธอ  เธอ   เตย   เลย  เขย  เกย   
 5.  ใหนักเรียนทําใบงาน 

 
 ข้ันสรุป 
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   ใหนักเรียนอานทบทวนคําจากบัตรภาพและบตัรคําพรอม ๆ กันอีกครั้ง 
 
สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1. เทปเพลงสระเ-อ 
 2. แผนภูมิเพลงสระเ-อ 
 3. บัตรภาพ  
 4. บัตรคํา  
 5. ใบงาน  
 
การวัดผลประเมินผล 
  1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
  2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
  3. ตรวจใบงาน 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระเ-อ               ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เรื่องยอย  อานสะกดคําดวยสระเ-อมีตัวสะกด                        เวลา 4 คาบ 

    
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระเ-อใหถูกตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะจําทาํใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษา
ขั้นตอไปได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   1. อานคําประสมสระเ-อ มีตัวสะกดไดถูกตอง 
   2. เขียนคําประสมสระเ-อ มีตัวสะกดไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สระเ-อ จะเขียนไวขางหนาและหลังพยัญชนะตน   
 คําสระ เ-อ มีตัวสะกด  จะเปลี่ยนรูปเปน  เ – ิ   แตถามี  ย  เปนตัวสะกด -อ  จะลดรูป 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนํา   
 ใหนักเรียนรวมกันอานนิทาน เรื่องสระเ-อ จากแผนภูมิ และรวมพูดคยุเกี่ยวกบัเนื้อหา
ของนทิานนั้น  
 ข้ันสอน 
 1. ใหนักเรียนสังเกตบตัรภาพ และบตัรคํา( เงิน  เปด  เกิด  เติบ  เลิก)   โดยครู
อธิบายวา  เปนสระเ-อ  อานวา  สระเ-อ  และ เม่ือมีตัวสะกด  อ  จะเปลี่ยนเปน  เ –  ิ 
   -  คําที่ประสมสระเ-อ หากมีตัวสะกด  สระเ-อ จะเปลี่ยนรูป  เปน   เ – ิ    

       เชน       เปด                  ป + เ-อ + ด      =   เปด 
-  คําที่มี  ย  เปนตวัสะกด  - อ  จะลดรูป 
          เชน       เนย                   น + เ-อ + ย      =   เนย 

 2.  ใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําที่ประสมสระเ-อ  ที่นักเรียนรูจักนําไปเขียนบนกระดาน    
 



 

 

105 

 3.  ใหนักเรียนฝกอานคําบนกระดานแบบแจกลูกตามครู และฝกอานทีละคน 
 4.  ใหนักเรียนทําใบงาน (เขียนสะกดคําแจกลูก) 
   
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนอานคําจากบัตรคํา และรวมกันรองเพลงสระเออพรอม ๆ กัน 
 
สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1. เทปเพลงสระเออ 
 2. แผนภูมิเพลงเออ 
 3. บัตรคํา 
 4. ใบงาน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  สังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
  3. ตรวจใบงาน 
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นิทาน ประกอบการสอนสระเออ 
เร่ือง 

หมีนอยนอนละเมอ 
  
 ณ บานของหมีนอย  ในตอนกลางดึกของคืนวันหนึ่ง  หมีนอยละเมอลุกขึ้นจากเตยีง
นอน  ละเมอเดินออกจากหองนอน  พรอมพูดวา “เธอ...ทําอะไรเหรอ”  เดินออกไปจากบานและ
พูดไปตลอดทาง บังเอิญเพ่ือนบานเผลอเปดหนาตางทิ้งไว ลิงขโมยกําลังปนเขาบาน  หมีนอย
เดินละเมอผานมาพอดี  และไดยินเสียงละเมอวา  เธอทําอะไรเหรอ  ลิงขโมยจึงวิ่งหนีไป   
ละเมอเดินเขาไปในสวนสาธารณะ  ผานไปยังในปา   ขณะน้ันมีมีสองตน  ไดผานมาเจอหมีนอย
พอดี  จึงชวนกันหลอกหมีนอย   โดยผีตนหนึ่งทําหนาใหใหญเบอเรอเทอ  ผีอีกตนหนึ่งเผยอ
ปากยิ่งฟนใหดูนากลัว  หมีนอยละเมอพูดวา  เธอทําอะไรเหรอ  ทําเอาผีทั้งสองเซอไปเลย  หมี
นอยละเมอเดินวนกลบัมายังบาน ขณะน้ันเกิดสะดุดประตูหองนอนรูสึกตัวตื่น  แมวนอยและหมา
นอยละเมอขึน้มาพอดี  ทําอะไรเหรอเธอ  แลวก็นอนตอ  หมีนอยจึงพูดกับตัวเองวา  สงสัย
เพ่ือน ๆ จะนอนละเมอ แยจัง  จากนั้นหมีนอยก็ลมตัวลงนอน  
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ปริศนาคําทายสระเออ 

 
1. ฉันคืออะไร มีไวซื้อของ จับจายใชคลอง นอง ๆ ตองม ี ( เงนิ ) 
 
2. สี่เสามุงจาก  สวนมากไวอยู  ผูคนกร็ู อยูกันชัว่คราว  ( เพิง ) 

 
3. ตัวฉันคอืใคร  ตนฉันสีเขียว  มีใบยาวเรียว  ไวทําขนมเอย  ( ใบเตย ) 

 
4. ฉันคืออะไร  ยางไปขางหนา ทั้งซาย ทั้งขวา  แตชากวาวิ่ง  ( เดิน ) 

 
5. ฉันคืออะไร  เอาไวสวมใส  ผูชายทั่วไป ชอบใสจริงเอย  ( เสือ้เชิ้ต ) 
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ใบงานที่ 5 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานและเขียนสะกดคําตอไปน้ี 

   
        ตัวอยาง      เตย                         ต +   เ-อ   + ย     =     เตย    
 
 
1. เลย                                ....................................................................... 
 
2. เนย                               …………………………………………………… 

 
3. เดิน                              …………………………………………………….. 
 
4. เกย                              ……………………………………………………… 

 
5. เติม                              …………………………………………………….. 
 
6. เสริม                            ……………………………………………………… 
 
7. เลิก                             ……………………………………………………… 
 
8. เปด                             ………………………………………………………. 
 
9. เกิน                             ……………………………………………………… 
 
10. เอิบ                             ............................................................................. 
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ใบงานที่ 6 
 

คําชี้แจง นักเรียนจงนําคําที่กําหนดมาจัดกลุมใหถูกตอง 
    
เจอ  เดิน  เติม  เธอ  เกิด  เปด  
เติบ  เกลอ  เผลอ       ละเมอ  เสมอ  เลย  
เนย  เขย  เกิน  เพิง  เหิน  เอิบ    
เชย  เซอ  เตย  เสย  เผย  เกย  
เสริม  เกอ       เหอ    เลิก  เขิน  เหมอ 
เพอ  เออเฮอ  เงิน  เผย       เลย        เอย                 
 
 

คําที่ประสมสระเออไมมีตัวสะกด คําที่ประสมสระเออมีตัวสะกด 
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เพลงสระ เออ 
 
คํารอง ปตินันธ  สุทธสาร                   ทํานอง  แขกตารีกีปส 
 
  เอ  เดินนําหนา  อ  อางตามมา  ประสมกันเปน เออ  (ซํ้า) 

เฮอเฮอ  เธอ  ละเมอ  เหมอ  เสมอ  ก็มีสระ เออ 
เกอ  เพอ  เจอ  กระเชอ  เออ  อยาเผลอ  ก็มีสระเออ 

  (สรอย)  เรามาเรียนคํา  เออ  มาเรามาเรียนคําสระเออ (ซ้ํา) 
เชิญ  เพลิน  เกิน  เนิน  เงิน  เปน  บังเอิญ  ลวนเปนสระ เออ (ซํ้า) 

เออ น้ัน  มีตัวสะกด  อ  อางละลด  แปลงรูป  อิ  แทน (ซํ้า) 
  เคย  เลย  ใบเตย  เนย  เอย  เฉยเมย  ลวนเปน  สระเออ (ซํ้า) 

เออนั้น  แมเกยสะกด  อ อางละลด  หายวับหมดเลย  (ซํ้า) 
  เทอญ  เทอม  และเกอว  คาํเกาโบราณลวนเปนสระเออ (ซํ้า) 

เออนั้นมีตัวสะกด  อ อางไมลด  จําไวใหดี (ซํ้า) 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

เรื่อง สระอัว              ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เรื่องยอย ฝกวางรูปและอานสระอัว             เวลา 2  คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระอัวใหถกูตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะจําทาํใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษา
ขั้นตอไปได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. บอกรูปสระอัวได 
 2. อานสระอัวไดถูกตอง 
 3. เขียนสระอัวไดถูกตอง 
 
สาระการเรยีนรู 
 การฝกวางรูปและอานสระอัว 
 สระอัวเปนสระเสียงยาว 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนํา     

   นํารองเพลงสระอัว  ทบทวนการอานและเขยีนสระอัวที่ถูกตองจากบัตรคํา 
 ข้ันสอน 
 1. ใหนักเรียนสังเกตวธิีการเขยีนสระอัวและฝกอานสระอัว จากบัตรคํา  
 2. ใหฝกอานสระอัวทีละคน 
 3. ใหฝกเขียนสระอัวบนกระดานทีละคน 
 4. ใหนักเรียนทําใบงาน  การฝกอานและเขียนสระอัว ตามแบบ 
 ข้ันสรุป 
 ใหอานสระอัวจากบัตรคํา ชวยกันสรุปการเขียนสระอัวที่ถูกตองและรองเพลงสระอัว
พรอม ๆ กันอีกครั้ง 
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สื่อ/อุปกรณการสอน 
 1. เทปเพลงสระอัว 
  2. แผนภูมิเพลงอัว 
  3. บัตรคํา(สระอัว) 
  4. ใบงาน 

 
การวัดผลประเมินผล 
  1. สังเกตการรวมกิจกรรม 
  2. สังเกตวธิีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
  3. ตรวจใบงาน 
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ใบงาน 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานและระบายสี 

อวั   อวั   อวั 
อวั   อวั   อวั 
อวั   อวั   อวั 
อวั   อัว      อวั 
อวั   อัว     อวั 
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แผนการสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง สระอัว               ชั้นประถมศึกษาปที ่2 
เรื่องยอย  อานสะกดคําดวยสระอัวมีตัวสะกด                        เวลา 4 คาบ 

 
สาระสําคัญ 
 สระ เปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของคําในภาษาไทย  นักเรียนควรศึกษาการวาง
รูปแบบและอานสระอัวใหถกูตอง   การจํารูปและเสียงสระได  รูตําแหนงของสระเมื่อประสมกับ
พยัญชนะจําทาํใหอาน  เขียนคําไดถูกตอง  แมนยํา สามารถใชเปนแนวทางไปสูการเรียนภาษา
ขั้นตอไปได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  1. อานคําประสมสระอัว มีตัวสะกดไดถูกตอง 
  2. เขียนคําประสมสระอัวมีตัวสะกดไดถูกตอง 

 
สาระการเรียนรู 
 สระอัวเปนสระเสียงยาว 
 สระอัวไมมีตวัสะกดจะเขียนไวขางบน และขางหลังพยัญชนะ    
 สระอัวมีตวัสะกด จะลดรูปเหลือเพียง  ว  และเขียนไวขางหลังพยัญชนะ 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูนํานักเรียนเลนเกมปริศนาคําทาย    พรอมนําทบทวนเพลงสระอัว 
  
 ขั้นสอน  
 1. ครูใหนักเรียนสังเกต  คําตอบของปญหาที่ครูถาม สวนใหญคําตอบประกอบดวย
สระอะไรบาง (สระอัว) 
 2. ใหนักเรียนชวยกันหาคําประสมอัวที่นักเรยีนรูจักใหไดมากที่สุดใหชวยกันเขยีนลง
บนกระดาน 
 3. ใหสังเกตบตัรภาพที่อานออกเสียงสระอัว  และฝกอานออกเสียงตามครู  เชน   

  - วัว   บัว   ถัว่   ร้ัว  ขวด  ถวย  มวย  หมวก    
 4. ใหฝกเขียนและอานคําบนกระดานพรอม ๆ กัน โดยวิธกีารแจกลูกตามครู 
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 5. ฝกอานคําตามบัตรคําโดยวิธีแจกลูกตามครู 
 6.  ใหทําใบงาน (เขียนคําใหมใหถูกตอง) 
 
 ข้ันสรุป   

 ครูใหนักเรียนอานคําจากบัตรคําพรอมชวยกันรองเพลงสระอัวอีกครัง้ 
 

สื่อ/อุปกรณการสอน 
1.   เทปเพลงสระอัว 
2.  แผนภูมิเพลงอัว 
3.  บัตรภาพ  
4.  บัตรคํา 
5.  ใบงาน 
6.  ปริศนาคําทาย 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.   สังเกตการรวมกิจกรรม 
2.   สังเกตวิธีการอานรายกลุมและรายบคุคล 
3.   ตรวจใบงาน 
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        ปริศนาคําทาย 

 
 

 
1.   ตัวฉันคอืใคร  เด็กไลกลางทุง  เวลายุง ๆ ชอบรอง มอ มอ     ( ววั ) 

 
 

2.   ฉันคืออะไร  ไวใสอาหาร ของคาวของหวาน มิใชจานเอย    ( ถวย ) 
 
 

3.   ฉันคืออะไร  มีไวสวมหัว  รูจักกนัทั่ว  ไวกันแดดลม   ( หมวก ) 
 
 

4.   ตวัฉันคอืใคร   วิ่งไลจับโจร  คนรองตะโกน  ชวยดวย ชวยที  ( ตํารวจ ) 
 
 

5.   ฉันคืออะไร  หวีใหญเสียจริง  ลิงชอบรองขอเวลามันหิว    (กลวย) 
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ใบงานที่ 7 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนคนหาคําประสมสระอัว จากเรื่องนําไปเขียนในชองวาง 
     
 ณ บานเล็กๆ  หลังหน่ึงมี ยาย หลานอาศัยอยู   ยายชื่อ บัว  หลานชื่อสวย  มีอาชีพ
เลี้ยงทําสวน   ยายนั้นเปนคนขยัน  สวนของยายมีพืชหลายชนิด เชน   บวบ   ถั่ว   กลวย  
มะมวง  มะพราว   และอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด  วันหนึ่งมีวัวฝูงหน่ึงเขามาในสวน  สวนเห็นแลวก็
ไปไลจนววัฝูงน้ันออกไปจากสวน  ยายชมวา สวยเปนเด็กดีที่ชวยเหลืองานยาย   วันตอมายาย
จึงไปจางใหคนมาทํารั้ว เพ่ือที่จะไมใหสัตวใด ๆ เขามาในสวน  เม่ือผลไม  และผกัตาง ๆ โต 
พอจะขายได   มีคนมาขอซื้อจากสวน  โดยที่ไมตองไปขายในตลาด  ยายบอกวา ถาเราขยัน
และประหยัด สักวันเราจะมเีงินและร่ํารวยขึ้นในที่สุด 
  
1.................................... 2. ...............................  3. ..............................  
  
4..................................... 5. ...............................  6. .............................. 
 
7. ................................... 8. ...............................  9. ............................. 
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ใบงานที่ 8 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกอานและเขียนสะกดคําตอไปน้ี 
 
  

  ตัวอยาง  ด + - ัว + ย+ -      =  ดวย 
 
 
1.  ......................................................................... = สวย 
 
2.  ......................................................................... = ถวย 
 
3. ........................................................................... = ร้ัว 
 
4. ............................................................................ = บวบ 
 
5. ............................................................................. = รวน 
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เพลงสระอัว 
 
คํารอง  ปตินันธ  สุทธสาร     ทํานอง  THIS  OLD  MAN 
 

  บัว   ถั่ว   ววั   ตัว   ชั่ว    กลัว 
ร้ัว   สวน   ครัว   มีสระ  อัว 
เราอยามีรีรอ  จงดูที่สระ  อัว 
มี  ว  แหวน  และ  หันอากาศ (ซํ้า) 

  ควร   ชวย   กวน   ชวน   พวก  ญวน 
ลวน   ทบทวน มีสระ   อัว 
เราอยามัวรีรอ  จงดูที่สระ อัว 
มี  ว   แหวน   ไมมี  หันอากาศ (ซํ้า) 
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นิทานประกอบการอานคําประสมสระอัว 
เร่ือง 

มังกรไฟขี้กลัว 
 

 มังกรไฟขี้กลวัตวัหน่ึง  เดินทางมาถึงถิ่นของแมวนอย มังกรตัวน้ีมีสายตาสั้น เวลามอง
สิ่งตาง ๆ จึงเห็นมัว ๆ   และจะกลวัหนอน  หรือแมกระทั่ง ถั่ว เม่ือเห็นจะเกิดอาการกลัวมากๆ  
จนทําใหพวกแมวและเพื่อน ๆ ที่แอบดูอยูจะหัวเราะดวยความขบขัน   อยูมาวันหนึ่ง พวกแมว
เดินผานมายังตนไมที่เจามังกรไฟไดนอนอานหนังสืออยู    พวกแมวจงึวางแผนแกลงมังกรไฟ
โดยการจับตัวดวงกวาง ไปโยนใสมังกรไฟ ทําใหมังกรไฟ พนไฟออกมาโดยไมรูตัว เปลวไฟ
ลุกลามไปทัว่ ใหทุกขแกทาน ทุกขน้ันถึงตัว 
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ตัวอยางนิทานประกอบการสอนสระอัว 
 

เรื่องมังกรไฟขี้กลัว 
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มีมังกรไฟตัวหนึ่ง 
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มันเปนมังกรไฟที่มี 
สายตาสั้น และกลัว  
แมกระทั่งหนอนและถั่ว      
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เดินทางมายังปา 
แหงหนึ่งซึ่งเปนที่อยู 
ของแมวและเพื่อนๆ 
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วันหนึ่ง มันนอนอานหนังสือ  
อยูใตตนไมแมวและ เพื่อนๆ 
จึงแกลงใหตกใจกลัว โดย
การจับ ดวงกวางโยนใสเจา 
มังกรไฟ 
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มังกรไฟตกใจ  จึงยืนขึ้น
ทําใหหนงัสือในมอืหลน
ลงพื้น 
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    ดวยความตกใจ เจามังกรไฟ 
    จึงพนไฟออกไปโดยไมรูตัว 

ถูกแมวและเพื่อนๆ   
ดั่งสุภาษิต ที่วาใหทกุข 
แกทาน ทุกขน้ันถึงตัว    
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ตัวอยางบัตรคาํประกอบการสอนสระอัว 

  
บัว 
 

    
  วัว 
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ตัวอยางบัตรภาพประกอบการสอนสระอัว 

  

  
  
 

    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูสารนิพนธ 
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ประวัติผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ-สกุล   นางสาวพัชนี  บุญรัศมี 
วัน เดือน ป เกิด  2  กุมภาพันธ  2516 
สถานที่เกิด  อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา 
ที่อยูปจจุบัน  95  หมู 3  ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ( โรงเรียนการกุศลของวดัใน 

พระพุทธศาสนา) อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2529 ประถมศกึษาปที่ 6   

จาก  โรงเรียนวัดคลองแห 
 พ.ศ. 2535 มัธยมศึกษาปที่ 6  

จาก  โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
 พ.ศ. 2539 การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)  

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต  (การศึกษาพิเศษ)   

จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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