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The purposes of this study were to improve reading comprehension and interesting 

in Thai language reading of students grade 3 with reading disability through the Murdoch 
Integrated Approach. Participants of the study were 6 students grade 3 with reading 
disability . The participants were selected from Subsomboon school, Khonkaen Educational 
Service Area Office 5 th, in the first  semester of the 2010 academic  year by using the 
purposive sampling. The research design was one Group Pretest-posttest Design. The 
instruments used were the Murdoch Integrated Approach lesson plan, the reading 
comprehension evaluation form, and interest in Thai language reading questionnaire form. 
The study continued for 24 session, each session took 2 hours, 2 times a day. The data 
were statistically analyzed through the median, the interquartile range, the sign test for 
Median: One Sample and the Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test. 

Results of the research indicated that: 
 1. The reading comprehension of students grade 3 with reading disability after 
teaching by the Murdoch Integrated Approach was at the good level.  
 2. The reading comprehension of students grade 3 with reading disability before 
and after teaching by the Murdoch Integrated Approach was significantly deferent at the .05 
level. 
 3. The interesting in Thai language reading of students grade 3 with reading 
disability after teaching by the Murdoch Integrated Approach was at the high level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาตเิป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือ 
ความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ทําให้สามารถประกอบธุรกิจการงานและการดํารงชีวิตร่วมกนั
ในสงัคมได้อย่างสนัติส ุข เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล              
ข่าวสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้าน
วฒันธรรม ประเพณี ชีวทศัน์ โลกทศัน์ และสนุทรียภาพ โดยบนัทึกไว้เป็นวรรณคดีอนัลํา้คา่ ภาษาไทย
จงึสมบตัขิองชาตท่ีิควรคา่แก่การเรียนรู้เพ่ืออนรัุกษ์และสืบสานให้คงอยูคู่ช่าตติลอดไป 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดสาระการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยให้อยู่ในกลุ่มการเรียนรู้ท่ี
สถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกัเพ่ือสร้างพืน้ฐานการคดิ  การเรียนรู้  และการแก้ปัญหา  มุง่เน้นให้มีผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือข้อกําหนดเก่ียวกับคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียนให้มีมาตรฐานและ
พัฒนาทัง้ด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม  
โดยเฉพาะการอ่านกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 3 ให้ผู้ เรียน
สามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตดัสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสยัทศัน์ใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน (กระทรวงศกึษาธิการ.  2546: 7) ดงันัน้การพฒันาให้ผู้ เรียนมี
ทกัษะในการอา่นท่ีมีประสทิธิภาพยอ่มเป็นการพฒันาเคร่ืองมือสําคญัในการแสวงหาความรู้ของผู้ เรียน  
อนัจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ กว้างขวางมากย่ิงขึน้ และทําให้ผู้ เรียนหรือ
ผู้อา่นได้รับประโยชน์จากการอา่นอยา่งแท้จริง 
 การอ่านจับใจความนับว่าเป็นหัวใจของการอ่านและการจับใจความอย่างมีประสิทธิภาพ    
ช่วยให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่านได้  ผู้อ่านจึงสามารถนําความรู้ไปพฒันาตนเองดงัท่ี              
ศิริวรรณ เสนา (2541: 40) กลา่วว่า ความเข้าใจในการอ่านถือเป็นหวัใจสําคญัของการอ่าน เพราะว่า
ถ้าผู้ อ่านไม่สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านและไม่สามารถจับใจความสําคญัของสิ่งท่ีอ่านได้ ผู้ อ่านก็ไม่
สามารถท่ีจะนําสาระความรู้และข้อเสนอไปใช้ปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ การอ่านนัน้ถือเป็น
การอ่านท่ีไม่สมบรูณ์ ดงันัน้จึงกลา่วสรุปได้ว่าการอ่านมีความสําคญัและจําเป็นอย่างยิ่งในการพฒันา
สตปัิญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตและการอา่นจบัใจความท่ีมีประสทิธิภาพ
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จะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้สาระเร่ืองราวของเร่ืองท่ีอ่านด้วยความเข้าใจและสามารถนําสาระความรู้จากเร่ือง
ท่ีอ่านมาพฒันาปรับตนเองให้เข้ากบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทําให้มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 
 การอ่านเป็นทักษะหนึ่ง ท่ี ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างเพียงพอแต่
ความสามารถในการรับรู้ย่อมขึน้อยู่กับสภาพความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนผู้อ่านจึงจะสามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากการอ่านได้ดี ดังท่ี สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 6-9) ได้กล่าวไว้
ว่า       ความพร้อมของผู้ เรียนทัง้ในสว่นของร่างกาย  อารมณ์  และสติปัญญาท่ีสามารถเร่ิมต้นอ่านได้ 
เป็นองค์ประกอบสําคญัอย่างหนึ่งท่ีจะทําให้การอ่านประสบความสําเร็จ  และในปัจจบุนัการสอนอ่าน
มกัไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ สาเหตหุนึง่ก็มีผลมาจากตวัผู้ เรียน ทัง้ในสว่นของความแตกตา่ง
ด้านการเลีย้งดขูองครอบครัว สภาพสงัคม สขุภาพร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ทําให้ผู้ เรียนไม่สามารถ
พฒันาการอ่านได้ตามระดบัชัน้เรียน และอายุของนักเรียน ดงันัน้ ครู ผู้ปกครองและผู้ ที่เก่ียวข้อง          
จึงจําเป็นต้องเข้าใจ แนวทาง เทคนิค และวิธีการสอนอ่านท่ีถกูต้องเหมาะสมสอดคล้องกบัศกัยภาพ  
สภาพปัญหาและสภาพความพร้อมของผู้ เรียนแตล่ะคน 
 เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning  Disabilities) เป็นเดก็ท่ีมีสตปัิญญาอยูใ่นระดบัปกติ
หรือสงูกวา่ปกต ิ แตมี่ปัญหาการเรียนรู้ในเร่ืองการจดักระทํากบัข้อมลูอนัเกิดจากปัญหาของสมองหรือ
ระบบประสาทสว่นกลางในลกัษณะท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวางความสามารถของเด็กในการท่ีจะจดัการกบั
ข้อมลู เก็บข้อมลูไว้ในความทรงจําหรือดงึข้อมลูออกมาใช้ หรือนําออกมาผลิตเป็นผลงานใหม่ สาเหตุ
ดังกล่าวทําให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ การพูด การฟัง           
ซึ่งทําให้เด็กไม่สามารถท่ีจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี และในปัญหาต่างๆ เหล่านีพ้บว่าปัญหา
ทางด้านการอา่น เป็นประเภทความบกพร่องในการเรียนรู้ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุประมาณร้อยละ 80 รองลงมา
คือปัญหาทางด้านการเขียน  และปัญหาด้านคณิตศาสตร์ (ศนัสนีย์  ฉตัรคปุต์.  2543: 4)  
 พบวา่ปัญหาด้านการอา่นของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นมีหลากหลายรูปแบบ
ท่ีมาจากสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัสง่ผลให้ขาดความสามารถทางการอา่น เช่น ไมส่ามารถอ่านได้ ออกเสียง
พยัญชนะไม่ได้หรือออกเสียงผิด ออกเสียงสระไม่ได้หรือออกเสียงผิด อ่านหลงบรรทัด อ่านซํา้คํา 
อ่านเพิ่มคํา อ่านข้ามพยางค์ อ่านตกหล่นไม่ครบทกุคํา อ่านออกเสียงไม่ชดัเจน อ่านสลบัท่ีพยญัชนะ  
อ่านกลับคําสลับที่กัน สับสนในการอ่านอักษรหรือคําที่คล้ายกัน อ่านสะกดคําไม่ได้ อ่านช้า          
อ่านตะกุกตะกัก ผนัวรรณยุกต์ไม่ได้ ไม่สามารถบอกลําดบัของเร่ืองได้ จําข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ี       
อ่านไม่ได้ ไม่เข้าใจในเร่ืองท่ีอ่าน อ่านแล้วจับใจความสําคญัไม่ได้ เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํากว่าความสามารถของเด็ก จากปัญหาด้านการอ่านทําให้เด็กมีความยุ่งยากใน
การเรียนรู้เป็นอยา่งมาก   
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 การช่วยเหลือเดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอา่นจะต้องแก้ปัญหาให้เด็กสามารถอ่านได้  
เข้าใจเร่ืองราวท่ีอา่นและสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิดของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ การแก้ปัญหาของ
เด็กจะต้องสร้างแรงจูงใจ และสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ และลีลาการเรียนรู้ของเด็ก  
เด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีด้วยการดู บางคนเรียนรู้ด้วยการฟัง จากสภาพปัญหาของเด็กท่ีมีปัญหาทาง          
การเรียนรู้ด้านการอา่นยอ่มสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของเดก็ จากประสบการณ์การสอนพบว่าเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับการอ่านเพ่ือเข้าใจ คือ อ่านแล้วไม่สามารถตอบคําถามได้  
เด็กบางคนอ่านได้แต่ไม่รู้เร่ือง ไม่สามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้ ทําให้การอ่านไม่มีความหมาย  
ไม่มีประโยชน์  เพราะไม่รู้เร่ือง หรือได้สาระจากเร่ืองท่ีอ่าน ทําให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ การอ่าน
เพ่ือจบัใจความสําคญั เป็นการอา่นเพ่ือเก็บสาระสําคญั หรือใจความสําคญัของเร่ือง โดยมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือสรุปใจความสําคญั หาความสําคญั การใช้แผนภาพโครงเร่ืองเพ่ือพฒันาการอ่าน รวมทัง้การรู้จกั
ใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หา 
 นอกจากความสามารถในการอ่านจบัใจความแล้ว  ความสนใจในการอ่านก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่ง
ท่ีมีความสําคญัในการเรียน ซึง่สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2545: 51) กล่าวว่า ครูควรสร้างความสนใจ
ของเด็กแต่ละคนเพ่ือเป็นแนวทางในการแนะนําหนงัสือ โปรแกรมสอนอ่านจึงควรเร้าความสนใจและ
ควรใช้ประสบการณ์ทางภาษาเป็นพืน้ฐานในการเข้าสู่บทเรียนเพ่ือช่วยให้เด็กเห็นว่าการเรียนภาษา
เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและไม่ใช่เร่ืองยากเกินความสามารถหากนักเรียนสนใจท่ีจะเรียนและทํางานด้วย
ความพากเพียร  
 การสอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค (The Murdoch Integrated Approach) เป็นการ
สอนท่ีเมอร์ด็อค (Murdoch. 1986: 9) ได้สอนไว้โดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและการจดักิจกรรมสว่น
ใหญ่เน้นให้นกัเรียนคิดแก้ปัญหาและดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองตามกระบวนการ (Process) ท่ีครูได้
เตรียมไว้บางครัง้ ครูผู้สอนยงัต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมกิจกรรมด้วย เช่น คอยให้คําปรึกษากบัผู้ เรียนเม่ือ
ผู้ เรียนมีปัญหา ดงันัน้บทบาทของครูผู้สอนจงึเปลี่ยนไปไมใ่ช่เป็นผู้สอนเพียงอยา่งเดียวแตจ่ะเป็นผู้คอย
อํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้แก่ผู้ เรียน การสอนทกัษะทางภาษานัน้ไม่ควรสอนเหมือนทกัษะ
อ่ืนๆ คือ ครูผู้สอนทกัษะทางภาษาไมค่วรช่วยเหลือนกัเรียนมากเกินไป แนวทางท่ีถกูคือ ครูผู้สอนควรใช้
วิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยได้อยา่งถกูต้อง  
 นอกจากนัน้พบว่าจุดเด่นของการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
กิจกรรมท่ีจัดในแต่ละคาบนัน้จะผสมผสาน (Integrated) ทักษะต่างๆ ทางภาษาในหลายๆ รูปแบบ 
เข้าด้วยกัน ทําให้ลดปัญหาความเบื่อหน่ายของผู้ เรียนไปได้มาก เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ร่วม
อภิปราย (Discussion) ก่อนการอา่น  ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะนําการสอนอา่นแบบบรูณาการ
ของเมอร์ด็อคมาทดลองสอนเพราะการสอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคนี ้เป็นกระบวนการและ
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การจดักิจกรรมท่ีแตกต่างจากแนวการสอนตามคู่มือครูอย่างเห็นได้ชดั การสอนอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ด็อคอาจจะเป็นการสอนวิธีหนึ่งท่ีสามารถแก้ปัญหาในด้านประสิทธิภาพในการอ่านของ
นกัเรียนได้ รวมทัง้อาจจะช่วยแก้ปัญหาความเบ่ือหน่ายในการเรียนการอ่านได้ด้วย เพราะนอกจาก
ผู้ เรียนจะต้องดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองแล้ว การเรียนการอ่านด้วยวิธีนีผู้้ เรียนจะต้องใช้ความสามารถ
ในการสื่อความหมายตลอดเวลา และในสว่นของเนือ้เร่ืองท่ีจะให้ผู้ เรียนอ่านนัน้ก็จะมีคําถามย่อยๆ ให้
ผู้ เรียนเขียนคําตอบสัน้ๆ อีกด้วย นบัเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดจิตสํานึกตลอดเวลาท่ีอ่าน จึงเช่ือว่า
น่าจะแก้ปัญหาความน่าเบ่ือหน่ายในการเรียนแบบเดมิได้ รวมทัง้การพฒันาทกัษะการอา่นจบัใจความ
อีกด้วย 
 จากเหตุผลต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาผู้ วิจัยได้พัฒนาวิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ด็อคขึน้แล้วนําไปใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน แล้วศึกษาความสามารถอ่านจับใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นซึง่เป็นเดก็ท่ีอยูร่ะหวา่งวยัท่ีมีนิสยั
อยากอ่าน สนใจเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ อย่างจริงจงั เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการอ่านของนกัเรียนใน
ระดบัสงูตอ่ไป  

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนและหลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอ็ค  
 3. เพ่ือศกึษาความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  

 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีช้่วยให้นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นสามารถอา่นจบัใจความสําคญั
ได้หลงัการสอนโดยใช้การสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค ตลอดจนเป็นแนวทาง
สําหรับครูผู้สอนและผู้ ท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะด้าน
การอา่นจบัใจความและความสนใจในการอา่นภาษาไทยสําหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร เป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ
หรือสงูกว่าปกติ ท่ีไม่มีภาวะบกพร่องด้านอ่ืนหรือมีความพิการซํา้ซ้อน ซึ่งกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
       กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดบัสติปัญญา
ปกติหรือสงูกว่าปกติ ท่ีไม่มีภาวะบกพร่องด้านอ่ืนหรือมีความพิการซํา้ซ้อน กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ อําเภอภผูาม่าน  
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 6 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling) จากการคดัแยกโดยใช้แบบสํารวจปัญหาในการเรียนและแบบสํารวจปัญหาในการเรียนรู้
เฉพาะด้านของผดงุ อารยะวิญญ ูและตรวจวดัระดบัสติปัญญาตัง้แต่ 90 ขึน้ไป โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาเดก็อาย ุ2-15 ปี ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 
 การสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (Murdoch Integrated 
Approach) เป็นการสอนอ่านท่ีใช้กิจกรรมและกระบวนการอ่านตามแนวคิดของ ยอร์จ เอส เมอร์ด็อค 
(Georgs S. Murdoch. 1986: 9) ซึง่เน้นการจดักิจกรรมแตล่ะคาบในลกัษณะผสมผสานทกัษะการฟัง  
การพดู การอ่าน และการเขียนเข้าด้วยกนั เพ่ือให้นกัเรียนฝึกแก้ปัญหาและดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
ตามกระบวนวิธีท่ีครูเตรียมไว้ โดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง มีลําดบัขัน้ตอนการสอนดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอ่าน  (Priming Questions) คือ ขัน้ตอนท่ีครูผู้สอนจะตัง้
คําถาม  หรือข้อความเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือกระตุ้นให้
นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอา่น 
     ขัน้ท่ี 2 ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary) คือ ขัน้ตอนท่ี
ครูผู้สอนจดักิจกรรม แบง่กลุม่หาคําศพัท์ท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองกบันกัเรียนให้นกัเรียนหาความหมายของ
คําศพัท์จากพจนานุกรมหรือเล่นเกม วาดภาพประกอบคํา เป็นต้น เพื่อให้นกัเรียนมีความเข้าใจใน           
การอา่นเนือ้เร่ืองมากขึน้ 
      ขัน้ท่ี 3 การอ่านเนือ้เร่ือง (Reading the Text) คือ ขัน้ตอนท่ีครูให้นกัเรียนอ่านเนือ้เร่ืองท่ี
กําหนดแล้ววิเคราะห์เนือ้เร่ืองหรือตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสง่เสริมความ
เข้าใจในการอา่น 
      ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text) คือ ขัน้ตอนท่ีครูให้นกัเรียน
ทําแบบฝึกหดัแบบปลายเปิด โดยให้นกัเรียนตอบคําถามหรือเติมข้อความให้สมบรูณ์โดยใช้ภาษาของ
ตนเอง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอา่นของนกัเรียน 
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      ขัน้ท่ี 5 การเช่ือมโยงข้อมลู(Transferring Information) คือ ขัน้ตอนท่ีครูให้นกัเรียนนําความรู้ท่ี
ได้รับจากการอ่านมาเขียนใหม่ในรูปแบบอ่ืน เช่น ตาราง แผนภมูิ รูปภาพ เพ่ือพฒันาความสามารถ
ด้านการอา่นของนกัเรียน 
      ขัน้ท่ี 6  การทําแบบฝึกหัดตดัต่อชิน้ส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างทางอนุเฉท (Jigsaw 
Exercise and Paragraph Structure) คือ ขัน้ตอนท่ีครูให้นักเรียนช่วยกันทํากิจกรรมการต่อชิน้ส่วน
ของประโยคให้ถกูต้อง  เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัคดิและแก้ปัญหาเองได้ 
      ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) คือ ขัน้ท่ีประเมินผลการอ่าน
ของนกัเรียน โดยการเลน่เกม แสดงบทบาทสมมติ ร้องเพลง การสงัเกตหรือตรวจสอบและแก้ไขใบงาน
ในแบบฝึกหดัประกอบการอ่าน และแก้ไขเก่ียวกบัเร่ืองของภาษาเพ่ือเป็นพืน้ฐานให้เด็กสามารถเรียนรู้
ได้ดีในขัน้ตอ่ไป 
 ตวัแปรที่ศึกษา  ได้แก่    
 1.  ความสามารถอา่นจบัใจความ 

 2.  ความสนใจในการอา่นภาษาไทย 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสามารถอ่านจับใจความ หมายถึง การท่ีนกัเรียนอ่านเร่ืองท่ีกําหนดให้แล้วสามารถ
บอกความหมายของคําศพัท์ ประโยค สรุปใจความสําคญั และตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้  โดยวดั
จากคะแนนการทําแบบทดสอบความสามารถอา่นจบัใจความท่ีสร้างขึน้  
      ความสนใจในการอ่านภาษาไทย หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความรู้สกึชอบหรือพอใจ เอาใจใส ่ 
กระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน
ภาษาไทย  ซึง่วดัได้จากคะแนนการตอบแบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทยท่ีสร้างขึน้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

 
 

การสอนอ่านตามแนวการสอน 
แบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค( MIA ) 

ขัน้ตอนการสอน ขอบเขตกจิกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 1 ตัง้คําถามนําก่อนการอ่าน   
(Priming Questions) 

1. สนทนา 
2. อภิปรายซกัถาม 
3. เล่าประสบการณ์ 
4. คาดเดาเร่ืองจากภาพ 
5. ร้องเพลง 
6. ปริศนาคําทาย 

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความ
เข้าใจกบัคําศพัท์ 
(Understanding Vocabulary)   

1. แบง่กลุม่หาคําศพัท์ 
2. จบัคูคํ่าศพัท์กบัความหมาย 
3. ตอ่คําศพัท์ 
4. เกมตอ่จ๊ิกซอว์บตัรคํา 
5. วาดภาพประกอบคํา 
6. จบัคูคํ่าศพัท์กบัภาพ 

ขัน้ท่ี 3  การอ่านเนือ้เร่ือง 
(Reading the Text)   

1. อภิปรายซกัถาม 
2. สนทนา 
3. ตอบคําถาม 
4. ทําแบบฝึกหดั 

ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง  
(Understanding the Text)   

1. ตอบคําถาม 
2. เลน่เกม 
3. ทําแบบฝึกหดั 

ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู  
(Transferring Information) 

1. วาดภาพตามเนือ้เร่ือง 
2. สร้างแผนผงัความคิด, แผนภมิู,   
ตาราง 
3. เขียนบรรยายภาพ 

ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่
ชิน้สว่นประโยคและเรียง
โครงสร้างทางอนเุฉท(Jigsaw 
Exercise and Paragraph 
Structure)   

1. เรียงลําดบัเนือ้เร่ือง 
2. เรียงลําดบัภาพเหตกุารณ์ 
3. จบัคูภ่าพกบัประโยค 
4. เกมตอ่จ๊ิกซอว์ประโยค 

ขัน้ท่ี 7  ประเมินผลและการแก้ไข 
(Evaluation and Correction) 

1. แสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองอ่าน 
2. เลน่เกม 
3. ร้องเพลง 

ความสามารถอา่นจบัใจความ 

ความสนใจในการอา่นภาษาไทย 
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สมมตฐิานการวจิัย 
 1. ความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัดี 
 2.  ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสงูขึน้ 
 3.  ความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ด็อค (The Murdoch Integrated Approach) ในครัง้นี ้ ได้มีการศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
 1.   เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

1.1  ความหมายของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.2  ประเภทของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.3  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.4  สาเหตขุองปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.5  การคดัแยกเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.6  การจดัการเรียนการสอนสําหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 2.  การอา่น 
2.1  ความหมายของการอา่น 
2.2  ความสําคญัของการอา่น 
2.3  จดุประสงค์ในการอา่น 
2.4  ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
2.5  ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนอา่น 
2.6  ปัญหาในการสอนอา่นและปัญหาการอา่น 

 3.  ความสนใจ 
3.1  ความหมายของความสนใจ 
3.2  ลกัษณะความสนใจ 
3.3  องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัความสนใจ 
3.4  การสร้างความสนใจ 
3.5  การวดัความสนใจ 

 4.   การสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
4.1  ความเป็นมาของวธีิการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
4.2  จิตวิทยาเก่ียวกบัภาษาและการคดิท่ีสมัพนัธ์กบัการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
4.3  วิธีการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
4.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
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เดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องท่ีมองเห็นไม่ชดัเจน ทําให้เด็กเหล่านี ้
ประสบปัญหาเพราะความไมเ่ข้าใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  แตกตา่งไปจากเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทอ่ืน
ท่ีสามารถเห็นหรือวินิจฉยัได้ชดัเจนกว่า  เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา หรือเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น  จึง
ทําให้เด็กเหล่านีไ้ม่ได้รับการช่วยเหลือมากนัก นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายคนได้พยายาม
นิยามคําวา่ เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้มากมาย ดงันี ้
      ปี ค.ศ. 2002 สํานกังานการศกึษาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Education) ได้
จํากดัความดงันี ้

    เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกับกระบวนการทาง
จิตวิทยา ความบกพร่องนีเ้ก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาของเดก็ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน เดก็มีปัญหาใน
ด้านการฟัง การคดิ การพดูคยุกบัผู้ อ่ืน การอ่าน การสะกดคํา หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึง
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซียและอะเฟเซีย แต่ไม่รวมไป
ถึงเด็กท่ีมีปัญหาอนัเกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และทางการเคล่ือนไหว ปัญญา
ออ่น ความบกพร่องทางอารมณ์และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม 

    ปี ค.ศ. 1986 สมาคมภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Learning Disabilities Association of America) ได้ให้คําจํากดัความวา่ 

    ภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเจาะจง (Specific Learning Disabilities) เป็นสภาวะ
เรือ้รังท่ีเกิดจากระบบประสาทซึ่งรบกวนการพัฒนาการ การบูรณาการ และ/หรือการแสดงออก
ความสามารถท่ีใช้ภาษา และ/หรือความสามารถท่ีไม่ได้ใช้ภาษา ภาวะความบกพร่องนีป้รากฏได้ใน
หลายลกัษณะและสามารถท่ีจะไม่ใช้ภาษา ภาวะความบกพร่องนีป้รากฏได้ในหลายลกัษณะและมี
ระดบัความรุนแรงท่ีต่างกนั ภาวะความบกพร่องนีย้งัมีผลกระทบต่อการเห็นคณุค่าแก่ตนเอง การศกึษา 
อาชีพ การคบหาสมาคม และ/หรือกิจวตัรประจําวนั ซึง่จะปรากฏอยูต่ลอดชีวิตของบคุคลคนนัน้ 

    สมิท และคณะ (Smith; others. 1995: 101) ให้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
วา่เกิดจากความบกพร่องทางพนัธุกรรม ทําให้เดก็มีปัญหายุง่ยากในการดําเนินชีวิตประจําวนั การแสดงออก
ทางพฤติกรรมการรับรู้ทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนซึง่แสดงออกในลกัษณะของการฟัง 
การพดู การอ่าน การเขียน การคิดและการเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะของ
แตล่ะคน และไมร่วมถึงเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ความบกพร่องทางประสาทสมัผสั ปัญหา
พฤตกิรรมความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
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    ปี ค.ศ. 1997 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพิเศษสําหรับผู้ ที่มี
ความบกพร่อง (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA) ได้กลา่วไว้ว่า ภาวะความ
บกพร่องทางด้านกระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจหรือใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูด ซึ่งแสดง
ออกมาให้เห็นจากความบกพร่องทางการฟัง การคิด การพดู การอ่าน การเขียน การสะกดคํา หรือการ
คิดคํานวณ รวมถึงสภาวะของความบกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บ ความบกพร่องของ
สมองเพียงเล็กน้อย ภาวะการอ่านบกพร่อง และภาวะความแตกต่างทางภาษาจากอะเฟเซีย ภาวะ
ความบกพร่องของการเรียนรู้ไม่ได้หมายความถึง นกัเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ เน่ืองจากสาเหตขุอง
ความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ภาวะสตปัิญญาบกพร่อง ความบกพร่องทาง
อารมณ์ ความเสียเปรียบเน่ืองจากสภาพแวดล้อม วฒันธรรมหรือเศรษฐกิจ 
      ในปี ค.ศ. 2001 เอลลิน และสวอทซ์ ให้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ว่า
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องในขบวนการพืน้ฐานทางจิตวิทยาในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาในการพูด
หรือการเขียนเก่ียวกบัความสามารถทางการฟัง คิด พดู เขียน สะกดคํา หรือคณิตศาสตร์ ทัง้นีไ้ม่รวมถึง
เดก็ซึง่มีปัญหาทางการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากการเห็น การได้ยิน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สิ่งแวดล้อม 
และวฒันธรรม (Allen; & Schwartz.  2001: 125) 
      สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543: 15) ได้อธิบายความหมายของเดก็ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความผิดปกติท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กระบวนการทางจิตวิทยาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเร่ืองขึน้ไป ความผิดปกติดงักล่าวจะ
เกี่ยวเนื่องกบัความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพดูหรือการเขียน ซึ่งอาจส่งผลถึงความสามารถท่ี
บกพร่องเก่ียวกบัการฟัง การคิด การพดู การอ่าน การเขียน สะกดคํา ตลอดจนการคิดคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ รวมถึงสภาวะความพิการด้านการรับรู้ การที่สมองบาดเจ็บสมองไม่อาจทําหน้าท่ี
บางอยา่งได้เลก็น้อย การมีปัญหาด้านการอา่นและการมีปัญหาด้านภาษา 

    ผดงุ  อารยะวิญญ ู(2544: 3) ได้ให้ความหมายของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า เด็ก
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องในขบวนการทางจิตวิทยา ทําให้เด็กมีปัญหา
ในการใช้ภาษาทัง้ในการฟัง การอา่น การพดู การเขียน และการสะกดคํา หรือมีปัญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าวมิได้มีสาเหตมุาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ลําตวั สายตา 
การได้ยิน อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็   

   ศรียา  นิยมธรรม (2546: 143) ได้ให้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ว่า 
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยา ซึง่ทํา
ให้เดก็มีปัญหาการเรียนด้านตา่งๆ คือ การอา่น การเขียน การฟัง การคดิ หรือการคํานวณ รวมถึงเดก็ท่ี
มีความบกพร่องทางการรับรู้จากการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง แตไ่มร่วมเดก็ท่ีมีปัญหาอนั
เกิดจากความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือปัญญาอ่อน ตลอดจน
ความบกพร่องทางอารมณ์ และการเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม  
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   จากความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า เด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องของกระบวนการพืน้ฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ทําให้เด็ก
มีปัญหาในด้านการใช้ภาษา ทัง้การฟัง การอ่าน การพดู การเขียน และการสะกดคํา หรือการคํานวณ 
ตลอดจนปัญหาในเร่ืองการเคล่ือนไหว การรับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม โดยไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง
ทางสติปัญญา บกพร่องทางประสาทสมัผสั ปัญหาทางพฤติกรรม ความแตกต่างทางวฒันธรรม ซึ่ง
ปัญหาเหลา่นีจ้ะสง่ผลตอ่การเรียนของเดก็ ทําให้เดก็ไมส่ามารถเรียนหนงัสือโดยใช้วิธีเดียวกบัเดก็ปกติ
ได้ จําเป็นต้องให้บริการทางการศกึษาท่ีแตกตา่งไปจากเดก็ปกต ิ

2.  ประเภทของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ผดงุ อารยะวิญญ ูกลา่วถึง ประเภทของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จําแนกเป็นประเภทตา่งๆ 

ตามลกัษณะของปัญหาในการเรียนของเดก็ได้ดงันี ้
   ความบกพร่องทางการฟังและการพดู  เดก็เหลา่นีอ้าจแสดงพฤตกิรรมทางการพดู ดงันี ้
   1. มีพฒันาการทางการพดูลา่ช้า 
   2. ไมเ่ข้าใจสญัลกัษณ์ทางภาษา 
   3. รู้คําศพัท์น้อย 
   4. จําแนกเสียงพดูไมไ่ด้ 
   5. ใช้อวยัวะในการพดูไมถ่กูต้อง ทําให้พดูไมช่ดั 
   6. รู้วา่จะพดูอะไร แตพ่ดูออกมาเป็นคําพดูไมไ่ด้ 
   7. ไมเ่ข้าใจคําพดูของคนอ่ืน 
   8. พดูไมเ่ป็นประโยค 
   9. พดูไมถ่กูหลกัภาษาไทย 
   10. ใช้คําศพัท์ไมต่รงกบัความหมายท่ีจะพดู 
   11. พดูแล้วผู้ อ่ืนฟังไมรู้่เร่ือง 
   12. ไมเ่ข้าใจโครงสร้างภาษาไทย 
    เดก็บางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กน้อย บางคนอาจมีปัญหามากในระดบัท่ีรุนแรงแตกตา่ง

กนัไป สภาพความบกพร่องทางการฟังและการพดูนี ้เรียกว่า อะเฟเซีย (Aphasia) เด็กท่ีมีปัญหาเช่นนี ้
เรียกวา่ เดก็อะเฟเซีย (Aphasia Child) ความผิดปกตใินการฟังและการพดูของเด็กอะเฟเซียเป็นผลมา
จากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) 
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  อย่างไรก็ตาม เด็กบางคนอาจพูดไม่ชดั เช่น การพูดด้วยเสียงขึน้จมกู การพูดติดอ่าง หรือ
การพูดไม่ชดัของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการพดูดงักล่าวไม่จดัอยู่ใน
กลุ่มนี ้เพราะไม่เป็นอาการของการไม่เข้าใจสญัลกัษณ์ทางภาษา คําศพัท์ และโครงสร้างของประโยค
เหมือนเดก็กลุม่นี ้ (ผดงุ  อารยะวิญญ ู 2542: 3-5) 

 ความบกพร่องทางการอ่าน 
 เด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อาจมีสาเหตมุาจากองค์ประกอบหลายประการ เด็กบางคนอาจ

ขาดเรียนบ่อยเพราะต้องช่วยบิดามารดาในการประกอบอาชีพ บางคนต้องหาเลีย้งครอบครัว บางคน
ต้องเดินทางมาไกล จึงทําให้ไม่อยากมาโรงเรียน บางคนพูดภาษาท้องถ่ินมาแต่กําเนิด เม่ือมาเรียน
ภาษาไทยกลางท่ีโรงเรียน จึงทําให้เด็กเรียนได้ไม่ดี เพราะอิทธิพลของภาษาถ่ินท่ีมีโครงสร้างของ
เสียงพูด คําและประโยคต่างกัน เด็กท่ีขาดแรงจูงใจในการเรียน เกียจคร้านทําให้อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ เด็กเหล่านีไ้ม่จดัเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ตามนิยามของการศึกษาพิเศษ เพราะถ้าแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวให้ลลุว่งไปเด็กก็สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านตามนิยามทาง
การศกึษาพิเศษ ถึงแม้จะสามารถแก้ปัญหาดงักลา่วได้แล้ว เด็กก็ยงัอ่านไม่ได้อยู่นัน่เอง เด็กท่ีมีปัญหา
ในการอา่นอาจมีพฤตกิรรมดงันี ้  

 1. จําตวัอกัษรไมได้ ทําให้อา่นเป็นคําไมไ่ด้ 
 2. จําตวัอกัษรได้บ้าง แตอ่า่นเป็นคําไมไ่ด้ 
 3. ความสามารถในการอา่นต่ํากวา่นกัเรียนอ่ืนในชัน้เรียนเดียวกนั 
 4. ระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย เ ม่ือวัดโดยใช้

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาท่ีเช่ือถือได้ 
 5. เดก็บางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 
 6. เดก็บางคนอาจมีความไวในการฟัง 
 7. พดูไมเ่ป็นประโยค 
 8. เดก็สามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากได้รับฟังหรือมีคนอ่านหนงัสือให้ฟัง หรือฟังจากเทป แต่

ถ้าให้อา่นเองเดก็จะอา่นไมได้ อา่นไมเ่ข้าใจหรือจบัใจความไมไ่ด้ 
 9. อา่นคําโดยสลบัตวัอกัษร เช่น 
  กบ  เป็น  นก 
  มอง  เป็น  งอม 
  ยอด  เป็น  ดอย 
  กาบ  เป็น  บาก  เป็นต้น 
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 10. ไมเ่ข้าใจวา่ตวัอกัษรใดมาก่อน-หลงั ตวัอกัษรใดอยูท่างซ้ายหรือขวา 
 11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในคําได้ เช่น ระหว่างคําว่า นํา้ลง กบั แมลง  เด็กมกัอ่านคําแมลง

วา่ แม-ลง หรือ มะ-แลง-ลง เป็นต้น 
 เด็กกลุ่มนีมี้ศพัท์ทางวิชาการว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านเรียกว่า 

เดก็ดสิเลก็ซคิ (Dyslexiz Child) เดก็แตล่ะคนอาจมีพฤตกิรรมดงักลา่วมากบ้างน้อยบ้างแตกตา่งกนัไป 
 ความบกพร่องทางการเขียน 
 การเขียนเป็นทกัษะสงูสดุในกระบวนการทางภาษา ซึง่ประกอบด้วยทกัษะในการฟัง การอา่น 

การพดู และการเขียน การเขียนเป็นการแสดงออกซึง่แนวความคิดของผู้ เขียน ซึ่งผู้ เขียนจะต้องนําคํา
ในภาษามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบและถกูต้องตามหลกัภาษาไทย เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้มกัมี
ความบกพร่องในการเรียงลําดบั ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เดก็ไมส่ามารถเขียนหนงัสือได้ 

 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเขียน  อาจแสดงพฤตกิรรมในการเขียนดงันี ้
 1. ไมส่ามารถลอกคําท่ีครูเขียนบนกระดานลงบนสมดุของนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 
 2. เขียนประโยคตามท่ีครูบอกไมไ่ด้ 
 3. ไมส่ามารถแยกรูปทรงทางเรขาคณิตได้ 
 4. บางรายอาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจบัสิง่ของ 
 5. ใช้สายตาในการจดจําสิ่งของไม่ได้หรือได้ไม่ดี เด็กอาจบอกได้ว่าภาพท่ีอยู่บนกระดานคือ

ภาพอะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจําภาพนัน้ไม่ได้ และบอกไม่ได้ว่าภาพท่ีเห็น
เม่ือครู่นีคื้อภาพอะไร 

 6. เขียนไมเ่ป็นคํา อาจเป็นลายเส้น แตอ่า่นไมไ่ด้ 
 7. เขียนเป็นประโยคไมไ่ด้ เรียงคําไมถ่กู 
 8. รูปของตัวอักษรท่ีเขียนอาจไม่แน่นอน ตัวอักษรท่ีเด็กเขียนแต่ละครัง้ อาจมีรูปทรงท่ี

แตกตา่งกนัไป 
 ความบกพร่องทางการเขียน ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนคํายากไม่ได้ อนัเน่ืองมาจาก

การท่ีเด็กไม่ตัง้ใจเรียน เด็กขาดเรียนบอ่ย ขีเ้กียจอ่านหรือเขียนหนงัสือ การไม่สง่งานท่ีครูมอบหมายให้ทํา 
เป็นต้น 

 ความบกพร่องทางการเขียน อาจจาํแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. ดิสกราเฟีย (Dsygraphia) หมายถึง การท่ีเด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได้ เช่น จบัดินสอ

ไม่ได้ ลอกคําศพัท์ หรือตวัอกัษร หรือตวัเลข หรือรูปทรงทางเรขาคณิต จากกระดานลงบนสมดุของตน
ไมไ่ด้ หรือทําได้แตล่ายมืออา่นยาก 
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 2. ความบกพร่องในการจํา (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจําสิ่งท่ีเห็นได้ เด็กอาจบอกช่ือ
ของสิง่ของได้ ในขณะท่ีเดก็กําลงัจ้องมองสิง่นัน้อยู ่แตเ่ม่ือครูนําสิง่นัน้พ้นสายตาของเดก็ไปแล้ว เดก็จํา
สิง่นัน้ไมไ่ด้ เดก็มีความสามารถในการจําด้วยสายตา (Visual Memory) ไมไ่ด้ 

 3. ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits) เด็กเหลา่นีส้ามารถเรียนหนงัสือ
ได้ดี แต่หากครูให้เขียนเรียงความ เขียนรายงาน เด็กอาจทําไม่ได้ เด็กอาจมีแนวคิดท่ีจะเขียน แต่ไม่
สามารถระบายความรู้สกึนกึคดิออกเป็นตวัอกัษรได้ บางคนอาจเขียนได้บ้างแตเ่ขียนผิดหลกัไวยากรณ์
ของภาษาไทย 

 เดก็บางคนอาจมีความบกพร่องทางการเขียนอยา่งเดียว บางคนอาจมีความบกพร่องทางการ
อ่านอย่างเดียว บางคนอาจมีความบกพร่องทัง้การฟัง การอ่านและการเขียน ความรุนแรงของปัญหา
อาจแตกต่างกนัไปในเด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจมีปัญหาไม่มากนกั สามารถอ่านและเขียนได้บ้าง 
แตต้่องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเตมิ  

 ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีประกอบขึน้ด้วยสญัลกัษณ์เช่นเดียวกันกับภาษาไทย เด็กท่ีมีความ

บกพร่องในการรับรู้เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กท่ีมีปัญหาดงักล่าว 
อาจแสดงพฤตกิรรมดงัตอ่ไปนี ้

 1. มีปัญหาในการบอกความสมัพนัธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น หากมีนกัเรียนในชัน้อยู่ 30 คน 
เดก็ทัว่ไปจะเข้าใจวา่จําเป็นต้องจดัท่ีนัง่ให้เดก็ 30 ท่ี เพราะเดก็ 1 คน ต้องการท่ีนัง่เพียง 1 ท่ีเท่านัน้ แต่
เดก็ท่ีมีปัญหามกัตอบไมไ่ด้วา่ เดก็ 30 คน ควรจดัท่ีนัง่ให้ก่ีท่ี 

 2. ไม่เข้าใจความหมายของจํานวน เด็กอาจนบัเลข 1, 2, 3, 4, 5, ... ได้ แต่ถ้าครูสัง่ให้หยิบ
ก้อนหินมาวางไว้ข้างหน้า 5 ก้อน เดก็จะปฏิบตัไิมไ่ด้ การนบัของเดก็เป็นการท่องจํา ไมใ่ช่ความเข้าใจ 

 3. ไมเ่ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ท่ีได้ยินกบัสิง่ท่ีมองเห็น เด็กอาจจะออกเสียงนบัเลข  1, 2, 
3, 4, 5, ... ได้ แตถ้่าให้นบัจํานวนนกในภาพบนกระดาน เดก็จะนบัไมไ่ด้ 

 4. มีปัญหาในการจดัเรียงลําดบั 
 5. ไมส่ามารถจําแนกวตัถท่ีุมีขนาดตา่งกนัท่ีกองรวมกนัอยู่ได้ เช่น เม่ือครูสัง่ให้แยกไม้บล็อก

ท่ีกองรวมกนัอยู่ออกเป็น 2 กอง กองหนึ่งมีขนาดเล็ก อีกกองหนึ่งเป็นไม้บล็อกท่ีมีขนาดใหญ่ เด็กอาจ
ปฏิบตัไิมไ่ด้ 

 6. ไมเ่ข้าใจปริมาณ เม่ือขนาดเปล่ียนไป เช่น ธนบตัรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีคา่เท่ากบัเหรียญ 
5 บาท จํานวน 4 เหรียญ หรือเหรียญ 10 บาท จํานวน 2 เหรียญ 

  ก้อนเนือ้ 1 ชิน้ มีนํา้หนกั 1 กิโลกรัม กบัก้อนเนือ้ชิน้เลก็ๆ 10 ชิน้ มีนํา้หนกัรวมกนัได้ 1 กิโลกรัม 
เป็นต้น 
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 7. ทําเลขไมไ่ด้ ไมว่า่จะเป็น บวก ลบ คณู หาร เพียงอยา่งเดียว หรือทัง้ 4 อยา่ง 
 8. ไมเ่ข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ไมเ่ข้าใจวา่  
  เคร่ืองหมาย  +  แปลวา่ เพิ่มขึน้มากขึน้ 
  เคร่ืองหมาย  -  แปลวา่  ลดลง น้อยลง 
  เคร่ืองหมาย   แปลวา่ ทวีคณู เป็นต้น 

  เด็กบางคนสบัสนกนัระหว่างเคร่ืองหมาย + กบัเคร่ืองหมาย  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากปัญหาใน
การจําแนกด้วยสายตา 

 9. ไมเ่ข้าใจความหมายของตวัเลขท่ีนํามาเรียงกนัในทางคณิตศาสตร์ การเรียงตวัเลขตา่งกนั 
มีความหมายตา่งกนั  ดงันัน้ เดก็ประเภทนีบ้างคนไมเ่ห็นความแตกตา่งระหวา่ง 

  10  กบั  01 
  32  กบั  23 
  51  กบั  15  เป็นต้น 
  ทําให้เดก็ไมส่ามารถคํานวณเลขได้ 
 10.  ไมส่ามารถปฏิบตัติามขัน้ตอนในการคํานวณได้ เช่น ในการบวกเลข 2 หลกั จะต้องบวก

หลกัหน่วยก่อน ซึ่งได้แก่ ตวัเลขท่ีอยู่ทางด้านขวามือ แล้วจึงบวกหลกัสิบเป็นลําดบัต่อไป ซึ่งได้แก่     
ตวัเลขท่ีอยูท่างด้านซ้าย ทําให้เดก็ทําเลขไมไ่ด้ หากมีการทดลองด้วยยิง่ทําให้เดก็มีปัญหามากขึน้ 

 11.  ไมเ่ข้าใจความหมายของการชัง่ ตวง วดั เช่น ไม่เข้าใจว่า นํา้ตาลทรายมีนํา้หนกั 4 กิโลกรัม 
กับฟองนํา้ท่ีมีนํา้หนัก 4 กิโลกรัม จะเท่ากันในด้านนํา้หนักได้อย่างไร เมื่อขนาดของทัง้ 2 อย่าง 
แตกตา่งกนัมาก เป็นต้น 

 12.  มีปัญหาในการอ่านแผนท่ีและกราฟ  ถ้าเด็กคนท่ีมีปัญหาเช่นนี ้นั่งรถไปต่างเมืองกับ
เพ่ือน 2 คน เพ่ือนของเขาทําหน้าท่ีขบัรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอา่นแผนท่ี ทัง้สองคนนีห้ลงทางแน่นอน 

 13.  มีปัญหาในการทําเลขโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาท่ีเป็นโจทย์ 
จงึแปลความหมายไมไ่ด้วา่เม่ือใดจะบวก ลบ คณู หรือหาร 

 ความรุนแรงของปัญหาในเด็กแตล่ะคนอาจไม่เท่ากนั เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ 
มีศพัท์ทางวิชาการวา่ ดสิแคลคเูลีย (Dyscalculia) เดก็ท่ีมีปัญหาในการคํานวณ เรียกวา่ เดก็ดสิแคล 
คลูคิ (Dyscalculic Child) 

 ความบกพร่องทางกระบวนการคดิ 
 เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เป็นจํานวนมาก มีความลําบากในการคิด กระบวนการให้เหตผุล

หรือการกําหนดแนวความคิดรวบยอด เช่น คนปกติทัว่ไปจะมองท่ีภาพรวมของวตัถกุ่อนจึงมองสว่นย่อย 
จะมองดูคนทัง้ตวัก่อนว่าเขาเป็นคน (ไม่ใช่หุ่น) แล้วจึงพิจารณารายละเอียดว่า เขาเป็นผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย เขาเหมือนญาตพ่ีิน้องเราหรือไม ่เป็นต้น  แตเ่ดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้อาจไมม่องเช่นนัน้ 
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 เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ อาจแสดงพฤตกิรรมเก่ียวกบักระบวนการคดิ การให้เหตผุลดงันี ้
 1. ไม่สามารถบอกความแตกต่างของสิ่งท่ีมองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือวตัถุ 2 อย่าง 

หรือมากกวา่มีขนาดลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 2. ไมส่ามารถบอกความแตกตา่งของเสียงท่ีได้ยินได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเสียงท่ีคล้ายคลงึกนั 

หรือหากบอกได้ก็ไมแ่น่นอน บางทีบอกได้ บางทีบอกไมไ่ด้ เป็นต้น 
 3. ไมเ่ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นยอ่ยกบัสว่นใหญ่ 
 4. มีความจําไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความจําระยะสัน้ หรือความจําระยะยาว จึงทําให้เด็กบางคน

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทัง้ๆ ท่ีเขาควรได้รับการตดัสินว่า เป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการ
เรียนรู้ 

 5. ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป จน
บางครัง้ทําให้ยากแก่การทําให้เขาเลกิกิจกรรมท่ีกําลงัทําอยู ่

 6. สิ่งท่ีมองเห็นได้ แต่หากนําสิ่งนัน้ให้พ้นสายตาแล้ว เด็กจะจําสิ่งนัน้ไม่ได้เลย มีพฤติกรรม
เหมือนไมเ่คยเห็นวตัถนุัน้มาก่อน 

 7. ไมช่อบการเปล่ียนแปลง ทนไมไ่ด้ท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงกิจวตัรประจําวนั 
 8. มีพฤติกรรมเหมือนถูกควบคุมโดยสิ่งท่ีอยู่ภายนอก เด็กบางคนจึงไม่สามารถควบคุม

ตนเองได้ เสียสมาธิง่าย เพราะสนใจสิง่อ่ืนท่ีอยูน่อกห้องเรียนเสมอ 
 9. ไม่สนใจสิ่งท่ีอยู่รอบตวั หรือสนใจจนเกินไป จนยากแก่การท่ีจะดึงความสนใจของเด็ก

ออกจากสิง่ของนัน้ๆ  
 10. มีการเคลื่อนท่ี เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ ไมส่ามารถอยูน่ิ่งเฉยได้นาน 
 ความบกพร่องด้านอ่ืนๆ 
 ความบกพร่องด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาจจําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ความบกพร่องเก่ียวกบัสมาธิ 

ความบกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นักจิตวิทยาหลายคนกล่าวว่า 
ความบกพร่องทัง้ 3 ด้าน เป็นลกัษณะหนึ่งของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ แต่นกัจิตวิทยาหลายคน   
ไมเ่ห็นด้วย  อยา่งไรก็ตามพฤตกิรรมท่ีจะกลา่วดงัตอ่ไปนีม้กัปรากฏในเดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เสมอ 
มากบ้างน้อยบ้างแตกตา่งกนัไป  ความบกพร่องทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ความบกพร่องเก่ียวกับสมาธิ  เด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบัสมาธิ เรียกว่า เด็กสมาธิ
สัน้  สมาคมแพทย์อเมริกนั มีข้อกําหนดเก่ียวกบัเดก็สมาธิสัน้ ดงันี ้

   1.1 การไม่มีสมาธิ 
     1.1.1 มกัทํางานไมเ่สร็จ ทําให้มีงานค้างหลายอยา่ง 
     1.1.2 ไมฟั่งครู เวลาครูพดู 
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     1.1.3 เสียสมาธิง่าย เช่น เม่ือมีคนเดนิผา่นข้างห้องเรียน 
     1.1.4 ไมส่ามารถมีใจจดใจจ่ออยูก่บัสิง่ท่ีเรียนได้ 
     1.1.5 ไมส่ามารถร่วมกิจกรรมตา่งๆ ได้นาน 
   เดก็จะต้องแสดงพฤตกิรรมอยา่งน้อย 3 ข้อ จาก 5 ข้อข้างบน 
   1.2 ความหุนหนัพลันแล่น 
     1.2.1 แสดงออกโดยไมมี่ความยัง้คดิเสมอ 
     1.2.2 ร่วมกิจกรรมอยา่งหนึง่และยงัไมเ่สร็จ แตเ่ร่ิมทํากิจกรรมอนัใหมอี่ก 
     1.2.3 ทํางานเลอะเทอะ ไมเ่ป็นระเบียบระบบ 
     1.2.4 ต้องมีคนคอยควบคมุขณะทํางาน 
     1.2.5 มกัสง่เสียงดงัในชัน้เรียน เช่น เรียกช่ือนกัเรียนอ่ืน 
     1.2.6 ไมรู้่จกัรอคอย เช่น ในการเลน่เกม หรือการร่วมกิจกรรมอ่ืน 
   เดก็จะต้องแสดงพฤตกิรรม 3 ข้อ จาก 6 ข้อข้างบน 
   1.3 การไม่อยู่ น่ิง 
     1.3.1 วิ่งไปวิ่งมาในห้องเรียน หรือปีนป่ายบอ่ยๆ 
     1.3.2 นัง่น่ิงไมไ่ด้นาน หรือสะบดัมือไปมาตดิตอ่กนันานๆ 
     1.3.3 ลกุจากท่ีนัง่บอ่ยๆ 
     1.3.4 เดนิไปมาทัว่ห้องเรียน 
     1.3.5 เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ หยดุน่ิงไมไ่ด้เหมือนเคร่ืองยนต์กําลงัเดนิเคร่ือง  
   เดก็จะต้องแสดงพฤตกิรรมอยา่งน้อย 2 ข้อ จาก 5 ข้อ ท่ีกลา่วมา 
 2. ความบกพร่องเก่ียวกับการรับรู้  เดก็อาจแสดงพฤตกิรรมดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 มีปัญหาในการจําแนกสิ่งท่ีได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นการจําแนกด้วยการฟัง ทางสายตา 

หรือการสมัผสั 
   2.2 ไมส่ามารถจดจําสิง่ท่ีเคยได้ยิน ได้ฟัง เคยพบเห็น หรือเคยสมัผสัมาแล้วได้ 
   2.3 ไมมี่ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเวลา   
   2.4  ไมมี่ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัระยะทาง เช่น ใกล้ ไกล 
   2.5 ไมมี่ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัพืน้ผิว เช่น กว้าง แคบ หยาบ ละเอียด 
   2.6 ไมส่ามารถแยกวตัถอุอกจากฉากหลงัได้ 
   2.7 ไมส่ามารถจําแนกสว่นยอ่ยออกจากสว่นใหญ่ได้ 
   2.8 ไมเ่ข้าใจความหมายของคําวา่ ซ้าย-ขวา หน้า-หลงั 
   2.9 การทํางานประสานกนัระหวา่งมือกบัสายตาไมดี่ 
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 3. ความบกพร่องเก่ียวกับการเคล่ือนไหว 
 ความบกพร่องเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้ไมเ่ก่ียวกบัความบกพร่องทางการ

เคล่ือนไหวของเดก็ท่ีได้รับบาดเจ็บทางสมอง (เดก็สมองพิการ)  ความบกพร่องในการเคลื่อนไหวสว่นใหญ่ 
ได้แก่ 

   3.1 กล้ามเนือ้มดัใหญ่ไมดี่ 
   3.2 กล้ามเนือ้มดัเลก็ไมดี่ 
   3.3 มีการเคลื่อนไหวไมค่ลอ่งแคลว่ 
   3.4 มีพฒันาการทางการเคล่ือนไหวลา่ช้า 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ มีปัญหาในด้านการฟังและการพดู การ

อ่านการเขียนและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แต่เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางพฤติกรรมด้วย เช่น 
การมีสมาธิสัน้ มีความบกพร่องทางการรับรู้และความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว สิ่งท่ีกลา่วมาแล้วนี ้
ล้วนเป็นอปุสรรคในการเรียนของเดก็ ทําให้เดก็ไมส่ามารถเรียนหนงัสือได้ดี 

3.  ลักษณะของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
นกัวิชาการหลายท่านได้กลา่วถึง ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ดงันี ้
     1. ปัญหาทางด้านการอ่าน  เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการอ่านจะไม่สามารถอ่านหนงัสือ

ได้เท่ากบัระดบัของเดก็ในชัน้เรียนเดียวกนัแม้วา่จะพยายามช่วยเหลือในเร่ืองความจําเป็นพิเศษแล้ว 
ก็ตาม  ดงันัน้ พฤตกิรรมการอา่นท่ีไมเ่หมาะสมจงึปรากฏอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

     1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายท่ีแสดงอาการเครียด เช่น อารมณ์เสีย หน้างอ 
     1.2 อา่นหลงบรรทดั อา่นซํา้คํา 
     1.3 อา่นตกหลน่ อา่นเพิ่มคํา หาคํามาแทนท่ีหรืออา่นกลบัคํา 
     1.4 อา่นเรียงลําดบัผิด สบัสนตําแหน่งประธาน กริยา กรรม 
     1.5 อา่นสบัสนระหวา่งอกัษรหรือคําท่ีคล้ายคลงึกนั 
     1.6 อา่นช้าและตะกกุตะกกั 
     1.7 อา่นด้วยความลงัเลไมแ่น่ใจ 
     1.8 อา่นเอาเร่ืองไมไ่ด้ 
     1.9 บอกลําดบัเร่ืองราวไมไ่ด้ 
     1.10 จําประเดน็สําคญัของเร่ืองราวไมไ่ด้ (อา่นได้แตอ่ธิบายไมไ่ด้) 
     1.11 แยกสระเสียงสัน้-ยาวไมไ่ด้ 
 2. ปัญหาทางด้านการเขียน เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการเขียนอาจมีสาเหตมุาจากความ

บกพร่องใน 3 ลกัษณะ คือ 
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    2.1 การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือและสายตาไม่ดี จึงทําให้เด็กลอก
ตวัอกัษรและตวัเลขไมถ่กูต้อง 

    2.2 ความบกพร่องของการจําสิง่ท่ีมองเห็น จงึทําให้เดก็จําคําท่ีเห็นไมไ่ด้ 
    2.3 ความบกพร่องในการทําความเข้าใจกฎเกณฑ์และความสมัพนัธ์ระหว่างถ้อยคําใน

ประโยค จึงทําให้เด็กมีปัญหาในการรวบรวมหรือจดัระบบความคิดเพ่ือส่งสารออกมาโดยการเขียน
ไมไ่ด้ 

  เดก็ท่ีมีปัญหาในการเขียนจะมีพฤตกิรรมปรากฏอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง ดงันี ้
  1) มีปัญหาในการจบัดนิสอ หรือดนิสอสี 
  2) เขียนตวัอกัษรผิดทิศทาง กลบัซ้าย-ขวา หน้า-หลงั บน-ลา่ง 
  3) เว้นระยะตวัอกัษรหรือคําไมถ่กูต้อง 
  4) เขียนหนงัสือไมเ่ป็นตวั ลายมืออา่นได้ยาก 
  5) เขียนหนงัสือรูปร่างไมส่ม่ําเสมอ 
  6) เขียนหนงัสือแบบท่ีปรากฏในกระจกเงา 
  7) เขียนตวัอกัษรหลายแบบปะปนกนั 
  8) จําทกัษะพืน้ฐานการเขียนไมไ่ด้ 
 3. ปัญหาทางด้านการสะกดคํา เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการสะกดคํา มักมีพฤติกรรม

ปรากฏอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้
   3.1 เรียงตวัอกัษรในคําผิด 
   3.2 สลบัตวัอกัษรและคํา 
   3.3 มีปัญหาในการเช่ือมโยงเสียงท่ีถกูกบัตวัอกัษร 
   3.4 สะกดข้ามตวัอกัษรหลายตวั 
   3.5 สร้างการสะกดคําแบบใหมข่องตวัเอง 
 4. ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เดก็ท่ีมีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์จะมีปัญหาด้านการกะ

ระยะ การคิดท่ีเป็นเชิงปริมาณหรือภาษาสญัลกัษณ์ ทําให้ผลสมัฤทธ์ิด้านนีต่ํ้า ซึ่งเด็กท่ีมีปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์มกัจะมีพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้

    4.1 ลืมตําแหน่งบนกระดาษ 
    4.2 ทํางานไมเ่สร็จในหนึง่หน้า ท่ีกําหนดให้ 
    4.3 มีปัญหาในการอา่นเลขหลายหลกั 
    4.4 มีปัญหาในการจําแนกตวัเลขบางตวั เช่น  6-9, 2-5, 17-71 
    4.5 เขียนตวัเลขจากหลงัมาหน้า 
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    4.6 เขียนตวัเลขจากซ้ายมาขวา 
   4.7 มีปัญหาในการลากเส้นตวัเลข 
   4.8 มีปัญหาในการลอกรูปทรงตา่งๆ และลอกโจทย์ปัญหา 
   4.9 ไมส่ามารถจําเง่ือนไข กฎ ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ 
   4.10 มีปัญหาในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงบางเร่ือง 
   4.11 ทําผิดเพราะสะเพร่าบอ่ยๆ  
   4.12 ยอมแพ้ง่ายๆ  
   4.13 มีปัญหาในการเช่ือมโยงจํานวนกบัสญัลกัษณ์ 
   4.14 สบัสนข้อมลูในแนวตัง้และการเว้นระยะ 
   4.15 ทําโจทย์ปัญหาไมไ่ด้ 
   4.16 ไมมี่ความเข้าใจเก่ียวกบัความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
(เบญจพร  ปัญญายง.  2545: 4-7; อ้างอิงจาก Allen; & Schwartz.  2001: 125) 
ศรียา นิยมธรรม กล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ว่า เม่ือจดักลุ่มลกัษณะ

รวมๆ ของปัญหาทางการเรียนรู้  อาจสงัเกตได้ใน 4 ด้านใหญ่ๆ ดงันี ้
 1. ด้านพทุธพิสยั หรือการรู้คดิ (Cognitive) เช่น การคดิและการแก้ปัญหา 
 2. ด้านภาษา (Language) ได้แก่ การพดู การฟัง การอา่น และการเขียน 
 3. ด้านกลไกการเคลื่อนไหว (Motor) เช่น การประสานงานกนัของอวยัวะตา่งๆ ในร่างกาย 
 4. ด้านสงัคม (Social) เช่น ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ 
เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้สว่นใหญ่ จะมีปัญหาในด้านพทุธพิสยัหรือการรู้คดิ (Cognitive) ซึง่

เก่ียวกบัการมีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ปัญหาในการอ่าน การคิดคํานวณ หรือในแง่ของวิธีคิด เด็กท่ีมี
ปัญหาในการเรียนรู้หลายคนจะมีความสบัสนยุง่ยากด้านภาษา เด็กมกัมีปัญหาในเร่ือง การเขียน หรือ
การพูด หรือกระบวนการเก่ียวกับการใช้ภาษา เช่น การฟัง หรือการอ่าน ส่วนปัญหาด้านกลไกการ
เคล่ือนไหว เป็นลกัษณะหนึง่ท่ีน่าจะแสดงให้เห็นในด้านการวาดภาพ ลายมือ การพิมพ์ การวิ่ง การก้าว
กระโดด การกระโดด หรือการทรงตวั ปัญหาสดุท้ายท่ีเป็นเร่ืองใหญ่อีกอย่างหนึ่งของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ก็คือ ด้านสงัคม ซึง่อาจแสดงพฤติกรรมว่ามีความยุ่งยากในการผกูมิตรกบัผู้ อ่ืน มีความ
นบัถือตนเองต่ํา 

นอกจากนีย้งักล่าวอีกว่า การสงัเกตลกัษณะภายนอกท่ีบอกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้หรือไมน่ัน้กระทําได้ยากมาก เพราะเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีลกัษณะบางอยา่งท่ี
ไมอ่าจสงัเกตได้ แตก็่อาจสงัเกตจากพฤตกิรรมและปัญหาตา่งๆ ดงันี ้
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 1. ความบกพร่องเก่ียวกบัระบบประสาท (Neurological Dysfunction) ทําให้เดก็มีปัญหาใน
การเรียนรู้ ปัจจุบนัได้มีการทดสอบท่ีเรียกว่า “Neurometrics” มาใช้ในการวินิจฉัยและเยียวยา เช่น 
การใช้เคร่ืองวดัคล่ืนสมองท่ีเรียกว่า EEG (Electroencephalogram) ซึง่พบว่าสมองของเด็กท่ีด้อย
ความสามารถทางการเรียนนัน้มีอยู่หลายบริเวณท่ีแสดงการปฏิบตัิหน้าท่ีสบัสน หรือการสํารวจสมอง
โดยใช้เอ็กซเรย์แบบอาศยัคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า CAT Scan (Computerized Axial Tomography) 
และ/หรือ MRI (Magnetic Resonance Imaging) และ/หรือ BERA (Brainstem Electrical Response 
Audiometry) เคร่ืองมือเหลา่นีจ้ดัเป็นเคร่ืองมือวดัทางระบบประสาท (Neurometrics) ซึง่แสดงให้เห็น
ความบกพร่องด้านกายภาพของสมองท่ีทําให้เกิดความผิดปกตทิางพฤตกิรรมตา่งๆ  

 2. การเจริญเตบิโตไมค่งท่ี ไมแ่น่นอน 
 3. ปัญหาในการรับรู้ มกัมีช่วงความสนใจสัน้ ทําให้ไมส่ามารถเรียนได้ดี เพราะขาดความสนใจ 
 4. ปัญหาในการพดู ไมอ่าจแสดงความรู้สกึนกึคดิออกมาด้วยการพดูได้ 
 5. ปัญหาในการฟัง คือ ได้ยินเสียงแตจ่บัใจความไมไ่ด้ 
 6. ปัญหาการเขียน (Dysgraphia) 
 7. ปัญหาในการอา่น (Dyslexia) 
 8. ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ (Dyscalculia) 
 9. ปัญหาในการรับรู้ภาษา (Receptive Aphasia) 
 10.  ปัญหาการเรียนรู้สญัลกัษณ์ (Topographic Disorder) อาจสบัสนในการใช้สญัลกัษณ์

ทําให้เรียนรู้บางเร่ือง เช่น แผนท่ี พิมพ์เขียว ไมไ่ด้ 
 11.  ปัญหาการเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว (Disorientation) 
 12.  ปัญหาการเรียนรู้เร่ืองวนัเวลา (Dyschronometria) 
(ศรียา  นิยมธรรม.  2546: 143-144) 
 ผดุง  อารยะวิญญู  กล่าวถึงลกัษณะทั่วไปของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซึ่งมีลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้
 1. มีความบกพร่องทางการพดู 
 2. มีความบกพร่องทางการส่ือสาร 
 3. มีปัญหาในการเรียนวิชาทกัษะ 
 4. มีปัญหาในการสร้างแนวความคดิรวบยอด 
 5. การทดสอบผลการเรียนให้ผลไมแ่น่นอน ยากแก่การพยากรณ์ 
 6. มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 7. มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหว 
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 8. มีอารมณ์ไมค่งท่ี บางครัง้ระเบดิอารมณ์ใสผู่้ อ่ืน ความผิดหวงัเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทําให้เสีย
อารมณ์อยา่งรุนแรงได้ 

 9. โยกตวัหรือผงกศีรษะบอ่ยๆ 
 10.  ลกัษณะการนอนไมค่งท่ี บางครัง้หลบั บางครัง้ไมห่ลบั ไมเ่ป็นเวลาท่ีแน่นอน 
 11.  มีพฒันาการทางร่างกายไมค่งท่ี 
 12.  มีพฤตกิรรมไมค่งเส้นคงวา 
 13.  เสียสมาธิง่ายๆ 
 14.  แสดงพฤตกิรรมแปลกๆ 
 15.  มีปัญหาในการสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
 นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัอีกหลายชิน้ท่ีให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้

ดงันี ้
 1. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ส่วนใหญ่พบในระดบัชัน้ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75 

ของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีคดัแยกไว้ 
 2. เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นชายมากกวา่หญิง ในอตัราสว่น 3 ตอ่ 1 
 3. เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้สว่นมากมีระดบัสตปัิญญา เฉล่ียประมาณ 94-98 
 4. เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ในขัน้รุนแรงจะตรวจพบในระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
 5. เม่ือเดก็โตขึน้และเล่ือนชัน้ไปเรียนในระดบัมธัยมศกึษา ปัญหาทางการเรียนรู้ลดลง 
 6. เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทางภาษา (การฟัง พดู อ่าน เขียน) มีจํานวนมากกว่าเด็กท่ีมี

ปัญหาในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 7. เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้จํานวนมาก เป็นเดก็ท่ีเคยสอบตกและเรียนซํา้ชัน้ 
 8. เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้สว่นหนึง่ (ประมาณร้อยละ 15) มีปัญหาทางพฤตกิรรม 
 9. มีความแตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดัระหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัความสามารถท่ีแท้จริง

ของเด็ก  กลา่วคือ หากมีการวดัระดบัสติปัญญา (IQ) ของเด็กแล้วจะพบว่า ระดบัสติปัญญาคอ่นข้าง
สงูหรือสงูกว่าระดบัสติปัญญาของเด็กท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา แตผ่ลการทดสอบทางด้านวิชาการได้
คะแนนต่ํามาก ซึ่งความเป็นจริงแล้วเด็กน่าจะได้คะแนนสูงกว่านี  ้คะแนนจึงไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัของครู 

 10.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนมีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิ  กล่าวคือ เด็กอาจเสียสมาธิ
ง่าย หนัเหความสนใจสูภ่ายนอกห้องเรียนเสมอ 

 11.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนมีปัญหาในการจดัระเบียบการทํางาน  เด็กบางคน 
จงึทํางานไมเ่สร็จตามท่ีครูมอบหมาย หรือมาโรงเรียนสายบอ่ย เป็นต้น 
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 12.  มีปัญหาในการคดัลอกตวัอกัษรทางคณิตศาสตร์ หรือรูปทรงอ่ืนๆ จากตวัอย่างลงสู่สมดุ
แบบฝึกหดั เดก็เรียงตวัอกัษรกลบัหลงั  (ผดงุ อารยะวิญญ.ู 2542: 3-5) 

 สรุป เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สว่นใหญ่จะมีปัญหาในด้านการอ่าน การคิดคํานวณ หรือมี
ความสบัสนยุ่งยากด้านภาษา ทําให้เด็กมีปัญหาในเร่ืองการอ่าน การเขียน การพูด เด็กท่ีมีปัญหา
ดงักล่าวมาแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เสมอไป แต่ถ้าปัญหานัน้ยงัรบกวน
ขดัขวางการเรียนรู้เร่ืองสําคญัๆ ของเดก็ในการเรียนหนงัสือในชัน้เรียนก็อาจจะเป็นเพราะว่า เด็กเหลา่นัน้
มีปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาการเรียนรู้ท่ีควรได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือโดยเร่งดว่น 

 4.  สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้ 
                 สาเหตขุองความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถจําแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท 
คือ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ปัจจยัทางพนัธุกรรม และปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อม  ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้
     1.  การได้รับบาดเจบ็ทางสมอง 

     การแพทย์ในปัจจบุนัท่ีทําการศกึษาเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีความเช่ือว่า สาเหตสํุาคญั
ท่ีทําให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าท่ีควร เน่ืองมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) 
ซึ่งการได้รับบาดเจ็บนีทํ้าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม         
การได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนกั (Minimal Brain Dysfunction) สมองและระบบประสาทสว่นกลาง
ยงัทํางานได้ดีเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ท่ีบกพร่องไปบ้าง ทําให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้           
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก การได้รับบาดเจ็บทางสมองอาจเกิดในช่วงระยะก่อนคลอด 
ระหวา่งคลอด และหลงัคลอดก็ได้  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

     1.1  ปัจจยัก่อนคลอด (Prenatal Factors) 
   ในช่วงระยะเวลาของการตัง้ครรภ์ การพัฒนาของสมองเป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าสมอง

หยุดชะงัก การพฒันาในช่วงแรกๆ ของการตัง้ครรภ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะส่งผลให้ทารก
เสียชีวิตในครรภ์มารดาได้ หรือถ้าอยู่ในครรภ์มารดาได้จนกระทัง่คลอดออกมาก็อาจจะทําให้สมองพิการ 
ทัง้นีเ้น่ืองมาจากโรคของมารดา เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ชนิดรุนแรง หดั การได้รับรังสีจากการ
เอ็กซเรย์ มารดามีอายุมาก มารดามีบุตรมาก มารดาด่ืมเหล้า สบูบุหร่ี การได้รับยาท่ีส่งผลต่อทารก     
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เช่ือว่าสาเหตุดงักล่าวจะแสดงความผิดปกติของการเรียนรู้ได้ในภายหลงั ดงันัน้ 
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอนัตรายที่อาจจะเป็นไปได้ต่อทารกในครรภ์ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่มารดา
ตัง้ครรภ์ และบคุคลรอบข้างต้องตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการสบูบหุร่ี การด่ืมแอลกอฮอล์ 
การใช้ยาและสารเสพตดิอ่ืนๆ 
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   จากข้อมูลการวิจัยพบว่า มารดาท่ีสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในระหว่าง
ตัง้ครรภ์มีแนวโน้มท่ีจะมีลกูตวัเลก็ ทารกท่ีเกิดมาอาจจะมีนํา้หนกัน้อยกวา่ปกต ิซึง่ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ภาวะเส่ียงต่อปัญหาต่างๆ ขึน้มากมาย รวมทัง้ปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้อีกด้วย นอกจากนี ้
เด็กท่ีคลอดก่อนกําหนดมีความเส่ียงและมีแนวโน้มท่ีจะมีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้มากกว่า
เดก็ท่ีคลอดครบกําหนด 

   1.2 ปัจจยัระหวา่งคลอด (Perinatal Factors) 
   การได้รับบาดเจ็บทางสมองอาจจะเกิดขึน้ได้ในระหวา่งคลอด  ทัง้นีเ้น่ืองมาจากภาวะการ

ขาดออกซิเจน ระยะเวลาการคลอดท่ียาวนาน หรือการคลอดด้วยความยากลําบาก จากการศึกษา
พบว่า ทารกท่ีรอดชีวิตอนัเน่ืองมาจากการตกเลือดของมารดาในระหว่างคลอด จะมีนํา้หนกัต่ํากว่า
เกณฑ์จํานวนร้อยละ 40-50 และเม่ือเด็กเหล่านีเ้ข้าเรียน พบว่ามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากว่าปกต ิ
บางคนท่ีมีปัญหารุนแรงสง่ผลตอ่ปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพ เม่ือเทียบกบัเดก็ในวยัเดียวกนั 

   1.3 ปัจจยัหลงัคลอด (Postnatal Factors) 
   ภายหลงัจากการคลอดแล้วอาจมีเหตบุางอย่างซึ่งส่งผลต่อการได้รับบาดเจ็บทางสมอง

ของทารก ได้แก่ การได้รับความกระทบกระเทือนจากการถูกทุบตี จากอุบตัิเหตุ การท่ีทารกมีไข้สูง       
การสญูเสียนํา้ของทารก สมองบวมหรือเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ เป็นต้น  จากการศกึษาพบวา่ ช่วงเดก็อายุ
แรกเกิดถึง 6 ขวบ ได้รับบาดเจ็บท่ีกระทบตอ่สมองคดิเป็นร้อยละ 20 ข้อมลูในระดบัมธัยมศกึษา พบว่า
มีเดก็จํานวนร้อยละ 31 ท่ีอาจได้รับอนัตรายท่ีบริเวณศีรษะ โดยจํานวนเดก็คร่ึงหนึง่เคยได้รับผลกระทบ
ถึงขัน้หมดสต ิซึง่สว่นใหญ่เป็นเดก็อาย ุ9 ขวบ 

  2. ปัจจัยทางพันธุกรรม 
 จากความจริงท่ีว่า ปัญหาในการเรียนรู้มกัจะเกิดขึน้ในครอบครัวเดียวกัน ชีว้่าอาจเป็นการ

เช่ือมโยงทางพนัธุกรรม ซึ่งความผิดปกติในการเรียนรู้ของพ่อแม่ค่อนข้างมีรูปแบบแตกต่างกัน  ด้วย
เหตผุลนีด้เูหมือนจะไม่ใช่ว่าความผิดปกติในการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงถ่ายทอดโดยตรง เป็นไปได้ว่า
สิ่งท่ีถ่ายทอดคือสมองทําหน้าท่ีผิดปกติอย่างไม่ชดัเจนนกั สามารถนําไปสู่ปัญหาในการเรียนรู้ มีการ
อธิบายอย่างหลากหลายว่าทําไมปัญหาในการเรียนรู้ถึงถ่ายทอดในครอบครัว ปัญหาในการเรียนรู้
บางอย่างอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมในครอบครัว เช่น หากพ่อแม่มีความผิดปกติในการใช้ภาษาก็ทําให้
พดูคยุกบัลกูน้อย หรือใช้ภาษาท่ีบกพร่อง กรณีนีล้กูจะขาดแบบแผนท่ีดีในด้านพฒันาการทางภาษา  
ดงันัน้ จงึอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ได้ 

  มีงานวิจยัจํานวนมากท่ีระบตุรงกนัว่า ปัญหาทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม จากการศึกษาเป็นรายกรณีพบว่า เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้บางคนอาจมีพี่น้องที่เกิด  
จากท้องเดียวกนั มีปัญหาการเรียนรู้เช่นกนั หรืออาจมีพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติใกล้ชิดมีปัญหาทาง    
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การเรียนรู้เช่นกนั  นอกจากนัน้ยงัพบว่าเด็กฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั เม่ือพบว่าคนหนึ่งมีปัญหา
ในการอา่น ฝาแฝดอีกคนหนึ่งมกัมีปัญหาในการอ่านด้วย แตไ่ม่พบบอ่ยนกัสําหรับฝาแฝดท่ีเกิดจากไข ่
คนละใบ และจากการวิเคราะห์ข้อมลูของกลุม่ฝาแฝดแท้ จํานวน 132 คู ่และฝาแฝดไมแ่ท้เพศเดียวกนั 
จํานวน 91 คู่ พบว่าปัญหาของความบกพร่องทางด้านการอ่าน และความบกพร่องทางด้านการคิด
คํานวณเลขคณิตได้รับอิทธิพลมาจากทัง้พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมร่วมกนั 

 3. ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 
  สาเหตทุางสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตอ่ืุน ๆ ท่ีไมใ่ช่การได้รับบาดเจ็บทางสมองและกรรมพนัธุ์ 

เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัเดก็ภายหลงัการคลอด เม่ือเดก็เตบิโตขึน้มาในสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
เช่น การท่ีเด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การท่ีร่างกายได้รับสารบาง
ประการอนัเน่ืองจากสภาพมลพิษในสิง่แวดล้อม การขาดสารอาหารในวยัทารกและในวยัเด็ก การสอน
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบทาง
สภาพแวดล้อมเหล่านีจ้ะไม่ใช่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรงก็ตาม แต่
องค์ประกอบเหลา่นีอ้าจทําให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากขึน้ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ
บางคนเช่ือว่า แนวโน้มของความบกพร่องในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวนัน้ อาจมาจากรากฐาน
ของสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวมีสว่นร่วมด้วย ยกตวัอย่าง เช่น ผู้ปกครองท่ีมีความบกพร่องทาง
ภาษาด้านการแสดงออก อาจจะพดูคยุกบัลกูของตนน้อยกวา่ผู้ปกครองท่ีไมมี่ความบกพร่องทางภาษา 
หรือภาษาท่ีเขาใช้ก็อาจจะคลาดเคล่ือนไม่ถกูต้อง ในกรณีเช่นนี ้เด็กก็จะขาดต้นแบบท่ีดีในการพฒันา
ทางภาษา ทําให้มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมนั่นเอง (Smith.  
1999: 93-96; ผดงุ อารยะวิญญ.ู  2544: 7-8; ศนัสนีย์  ฉตัรคปุต์. 2543: 10-11;  เบญจพร  ปัญญายง.  
2545: 4-7) 

 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สาเหตขุองปัญหาทางการเรียนรู้นี ้สามารถจําแนกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง  ปัจจัยทางพันธุกรรม  และปัจจัย
ทางด้านสิง่แวดล้อม 

5. การคัดแยกเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
การคดัแยกนกัเรียน (Identification) เป็นขัน้ตอนหนึ่งของการจดัการศึกษาพิเศษ เพ่ือจัด

ประเภทนกัเรียนเพ่ือเข้ารับบริการทางการพิเศษ นกัเรียนท่ีได้รับการตดัสินว่าเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้จะได้รับการจัดการเรียนการสอน หลกัสูตร ส่ือการสอน ตลอดจนวิธีสอนท่ีเหมาะสม 
และสอดคล้องตามความต้องการและปัญหาของนกัเรียน และประเมินผลเช่นเดียวกบัด้านอ่ืนๆ  

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2548) ได้กลา่วถงึเคร่ืองมือท่ีใช้ในการคดัแยกเดก็
ไว้อีก 3 แบบ คือ 
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  1. แบบชนิดมาตรประเมินคา่ เคร่ืองมือชนิดนีจ้ะมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีไมมี่คําตอบ
ถกูหรือผิด และให้ผู้ตอบได้มีโอกาสเลือกตวัเลือกในระดบัตา่ง ๆ เพียง 1 ตวัเลือก เช่น ไมพ่บ พบเพียง
เลก็น้อย พบบอ่ยครัง้ พบมากท่ีสดุ ในบางครัง้ตวัเลือกมี 2 ตวัเลือก เชน่ ใช่ และ ไมใ่ช่ หรืออาจมีแบบ
สํารวจรายการ 

  2. การสมัภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมลูท่ีอาศยัการสนทนาโต้ตอบแบบเผชิญหน้ามีประโยชน์ตอ่
ครู นกัจิตวทิยา จิตแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญในการซกัถามพดูคยุกบัพอ่แม ่ผู้ เลีย้งดเูดก็ พ่ีเลีย้ง ครูและคน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัตวัเดก็ในสถานการณ์ท่ีผู้สมัภาษณ์ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น 
พฤตกิรรมท่ีบ้าน หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ นอกโรงเรียน เป็นต้น 

  3. การสงัเกต เป็นการเก็บข้อมลูท่ีอาศยัการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมของเดก็โดยตรงอยา่ง
ตอ่เน่ืองเป็นระบบ ทัง้นีต้้องมีการให้คําจํากดัความของลกัษณะพฤตกิรรมท่ีต้องการสงัเกตอยา่งชดัเจน 
พร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูให้ครบถ้วนวา่ สงัเกตพฤตกิรรมอะไร เกิดขึน้ท่ีไหน เม่ือไร ใครเป็นผู้สงัเกตและจะ
บนัทกึอยา่งไร โดยช่วงของการสงัเกตไมค่วรจะน้อยกวา่ 3 – 5 ครัง้ เพ่ือสรุปได้อยา่งมัน่ใจวา่พฤตกิรรม
ท่ีปรากฏเป็นเช่นนัน้จริง  

  ผดงุ  อารยะวิญญ ู(2544: 31-33) กลา่วถึงวธีิคดัแยกนกัเรียน มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การคดัแยก
อยา่งไมเ่ป็นทางการ และการคดัแยกอยา่งเป็นทางการ 

 1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Identification) 
  เป็นการคดัแยกนกัเรียนโดยไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  ครูอาจใช้วิธีสงัเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียนอย่างมีระบบ โดยมีผู้สงัเกต 2-3 คน ครูลงมติร่วมกันว่านักเรียนท่ีสงัเกต มีปัญหาอะไรบ้าง 
ข้อมลูท่ีได้สามารถใช้ประกอบการตดัสินใจคดัแยกประเภทนกัเรียนได้เป็นอย่างดี อีกวิธีหนึ่งท่ีโรงเรียน
หลายแห่งใช้ได้ผลมาแล้ว คือ การบนัทกึพฤตกิรรมทางการเรียนของนกัเรียนวา่นกัเรียนมีปัญหาในการ
เรียนอยา่งไร จงึขอกลา่วถึงการคดัแยกนกัเรียนอยา่งไมเ่ป็นทางการ 2 วิธี พอสงัเขปดงันี ้

   1.1 การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน 
   ครูอาจประเมินผลนกัเรียนเพ่ือการคดัแยกนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมของนกัเรียนได้ 

โดยการสงัเกตพฤติกรรมด้านการเรียนและพฤติกรรมทัว่ไป ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้พฤติกรรมด้านการเรียน 
แบง่ออกเป็นด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

     1.1.1  ด้านภาษาไทย  ครูสงัเกตวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่
      1.1.1.1  นกัเรียนปฏิบตัติามคําสัง่ครูได้หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.1.2  เวลานกัเรียนใช้คําพูดในการติดต่อส่ือสาร ครูฟังคําพูดของนกัเรียน

แล้วเข้าใจหรือไม ่เพียงใด 
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      1.1.1.3 ลกัษณะการพดูของนกัเรียน นกัเรียนพดูเป็นคําเป็นประโยคท่ีชดัถ้อย
ชดัคําหรือไม ่เพียงใด 

      1.1.1.4 นกัเรียนอา่นคําง่ายๆ ได้หรือไม ่
      1.1.1.5 ความสามารถในการอา่นของนกัเรียน เม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือนในชัน้

ต่ํากวา่ หรือช้ากวา่เพ่ือนในชัน้หรือไม ่
      1.1.1.6 นกัเรียนอา่นข้ามบรรทดัหรือไม ่
      1.1.1.7 นกัเรียนอา่นข้ามข้อความหรือไม ่
      1.1.1.8 นกัเรียนอา่นสลบัตวัอกัษรหรือไม ่
      1.1.1.9 นกัเรียนลอกคําศพัท์จากกระดานดําได้หรือไม ่
      1.1.1.10  นกัเรียนเขียนตามคําบอกได้หรือไม ่
      1.1.1.11  ลายมือของนกัเรียน อ่านยากหรือไม่เพียงใด การสะกดคํา อ่านเป็น

คําท่ีถกูต้องได้หรือไม ่
      1.1.1.12 นกัเรียนเขียนตวัอกัษรกลบัหลงัหรือไม ่
      1.1.1.13 นกัเรียนเขียนประโยคถกูต้องตามหลกัภาษาไทยหรือไมเ่พียงใด 
     1.1.2 ด้านคณิตศาสตร์  ครูสงัเกตวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมดงัตอ่ไปนี ้
      1.1.2.1 นกัเรียนนบัเลขได้หรือไม ่
      1.1.2.2 นกัเรียนเข้าใจความหมายของจํานวนหรือไม ่
      1.1.2.3 นักเรียนนับจํานวนตามครูได้หรือไม่ เพียงใด เช่น ครูให้นกัเรียนพูด

ตาม 1 5 2 3 6 9 4 8 1 7 6 3 ........... 
      1.1.2.4 นกัเรียนบอกขนาดของสิง่ของได้หรือไม ่
      1.1.2.5 นกัเรียนบอกความแตกตา่งของรูปทรงทางเรขาคณิตได้หรือไม ่
      1.1.2.6 นกัเรียนเข้าใจความหมายของเงินตราหรือไม ่
      1.1.2.7 นกัเรียนเข้าใจความหมายมาตราการชัง่ ตวง วดั หรือไม ่
      1.1.2.8 นกัเรียนทําเลขได้หรือไม ่เพียงใด ในการบวก ลบ คณู หาร 
      1.1.2.9 นกัเรียนทําโจทย์ปัญหาได้หรือไม ่เพียงใด 
     1.1.3 ด้านพฤตกิรรม 
      1.1.3.1 นกัเรียนเสียสมาธิง่ายหรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.2 นกัเรียนมีช่วงความสนใจสัน้หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.3 นกัเรียนมีใจจดจ่ออยูก่บักิจกรรมได้นานหรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.4 นกัเรียนอยูน่ิ่งเฉยได้นานหรือไม ่เพียงใด 
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      1.1.3.5 นกัเรียนเดนิหรือวิง่ได้คลอ่งแคลว่หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.6 นกัเรียนหยิบจบัสิง่ของได้ดีหรือไม ่จบัดนิสอได้หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.7 นกัเรียนมีความอดทนตอ่การรอคอยได้หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.8 นกัเรียนจําสิง่ของได้หรือไม ่เช่น เกมการจําสิง่ของ 
      1.1.3.9 นกัเรียนแสดงความสบัสนระหวา่ง ซ้าย ขวา หรือไม ่เพียงใด 
      1.1.3.10 นกัเรียนทํางานเสร็จตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม ่เพียงใด 
   1.2  การบนัทกึพฤตกิรรมในการเรียนของนกัเรียน 
   ครูผู้สอนจะเข้าใจปัญหาในการเรียนของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก

ครูผู้สอนเป็นคนท่ีมีทกัษะในการสงัเกตว่านกัเรียนในชัน้เรียนของตนมีปัญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง 
นกัเรียนทําตามคําสัง่ของครูได้หรือไม่ หากทําได้ ทําได้มากน้อยเพียงใด หากทําไม่ได้ นกัเรียนแสดง
พฤตกิรรมอยา่งไร เป็นต้น 

   ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีสงัเกตพฤติกรรมในการเรียน อาจเป็นครูประจําชัน้ ครูประจําวิชาตา่ง ๆ เช่น 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เป็นต้น ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัปัญหาของนกัเรียนในการเรียน ควรรวบรวมมา
จากครู 2-3 คน เพ่ือให้เห็นปัญหาชดัเจน โรงเรียนอาจกําหนดแบบฟอร์มขึน้ เพ่ือใช้ในการบนัทกึปัญหา
ในการเรียนของนกัเรียน 

 2. การคัดแยกอย่างเป็นทางการ (Formal Identification) 
  เป็นการคดัแยกนกัเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ซึง่มีคา่ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ท่ี

เช่ือถือได้ และมีเกณฑ์ปกตสํิาหรับใช้ในการเปรียบเทียบเพ่ือตดัสินใจในการคดัแยกนกัเรียน แอลดี มกั
มีการประเมินนกัเรียนใน 2 ลกัษณะดงันี ้คือ 

   2.1 การวดัระดบัความสามารถของนกัเรียน  ความสามารถในท่ีนีห้มายถึง ความสามารถ
ทางสมอง นัน่คือ ระดบัสตปัิญญา  ผู้วดัสวนใหญ่เป็นนกัจิตวิทยา ซึง่อาจใช้แบทดสอบตอ่ไปนี ้

     2.1.1 Stanford 
     2.1.2 WISC 
     2.1.3 WAIS 
     2.1.4 Progressive Matrices 
     2.1.5 Color Progressive Matrices 
   แบบทดสอบมาตรฐานท่ีจะนํามาใช้ในการทดสอบระดบัสติปัญญา เพ่ือตดัสินว่าเป็น

นกัเรียน LD หรือไม่ ควรใช้แบบทดสอบท่ีไม่มีการทดสอบความสามารถด้านภาษา (Nonverbal Test) 
เพราะนกัเรียน LD อาจด้อยความสามารถในการทําข้อสอบท่ีมีภาษาเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่จะทําให้ไม่ได้
ระดบัสตปัิญญาท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ แบบทดสอบท่ีนิยมใช้ในการคดัแยกนกัเรียน LD อาจ
เป็น color Progressive Matrices เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีไมว่ดัทกัษะด้านภาษา 
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   2.2 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จะต้องทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ใน 3 ด้าน เป็นอย่างน้อย นั่นคือ ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ แล้วนําคะแนนท่ีได้มา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกต ิ(Norms) แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
มีบริการตามสํานกัทดสอบและประเมินผลต่างๆ ซึ่งมีช่ือเรียกกันมากมาย แบบทดสอบหนึ่งท่ีมีคน
นํามาใช้มาก คือ Wide Range Achievement Test 

 เม่ือได้คะแนนจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแล้ว ให้นํามาเปรียบเทียบกบัระดบัสติปัญญาของ
นกัเรียน โดยเทียบตามชัน้หรืออาย ุนกัวิชาการมีความเช่ือมัน่ว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาสงูจะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูตามไปด้วย นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาต่ํามกัจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ํา แตถ้่านกัเรียนท่ีมีระดบัสตปัิญญาสงู แตมี่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา แสดงวา่นกัเรียนอาจมีปัญหา
บางอย่าง โดยทัว่ไปนกัเรียนแอลดีมกัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากว่าชัน้ท่ีตนเรียนอยู่ประมาณ 2 ปี 
เช่น นกัเรียนเรียนอยูช่ัน้ ป.3 แตอ่า่นเขียนหนงัสือแบบเรียนชัน้ ป.3 ไมไ่ด้ หรือได้แตไ่มดี่นกั แตส่ามารถ
อ่านแบบเรียนชัน้ ป.1 ซึ่งเป็นชัน้ท่ีต่ํากว่าชัน้ ป.2 จํานวน 2 ปี เป็นต้น แต่ผู้ เก่ียวข้องควรพิจารณา
องค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือไมใ่ห้การคดัแยกนกัเรียนผิดพลาดได้ 

 ศรียา  นิยมธรรม (2546: 144-146) กล่าวถึง การคดัแยกนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ต้องอาศยัการสงัเกตอย่างมีระบบในพฤติกรรมการทํางานและผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการทดสอบของนักจิตวิทยา หรือผลการทดสอบของผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาแล้วแตก่รณี  กลา่วคือ 

 1. ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ เช่น 
นกัเรียนไม่สามารถแยกความแตกต่างของขนาดและรูปทรง จําตวัเลขไม่ได้ ไม่เข้าใจเคร่ืองหมาย และ
ความหมายของการบวก ลบ คณู หาร และการคิดคํานวณ ครูอาจประเมินนกัเรียนได้โดยการสงัเกต
พฤติกรรมจากผลงานของนกัเรียน เช่น แบบฝึกหดั การบ้าน เพ่ือประกอบการวินิจฉยัเก่ียวกบันิสยัใน
การทํางานวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทํางาน ดผูลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํากวา่ความสามารถของสมองหรือไมเ่พียงไร 

  การตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ประสาทแพทย์ จักษุ
แพทย์ โสตแพทย์ นักตรวจวดัการได้ยิน เพ่ือทดสอบความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา สายตา 
การได้ยิน การเคลื่อนไหวและอารมณ์ 

 2. ด้านภาษา การสงัเกตพฤติกรรมทัว่ไปในด้านนี ้ได้แก่ การท่ีนกัเรียนไม่ตัง้ใจฟังครู เข้าใจ
คําศพัท์น้อยมาก จําสิ่งท่ีครูพูดให้ฟังไม่ได้ ปฏิบตัิตามคําสัง่ไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจคําสัง่ เล่าเร่ืองหรือ
ลําดบัเหตกุารณ์ไม่ได้ ปัญหาด้านการอ่าน เช่น การอ่านข้ามบรรทดั อ่านไม่ออก อ่านไม่ชดัเจน ไม่เข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่อ่าน นอกจากนีอ้าจมีปัญหาด้านการเขียน เช่น เขียนหนังสือไม่เป็นตัว           
จําตวัอกัษรไมไ่ด้ สะกดคําง่ายๆ ไมได้ เขียนบรรยายภาพไมไ่ด้ เป็นต้น 



 31 

 การประเมินของครู ได้จากการทดสอบความพร้อมก่อนเข้าเรียน ซึ่งมีเคร่ืองมือคัดแยก
นกัเรียนหลายอย่าง เช่น แบบประเมินพฒันาการแบบแป้นหมนุ (Dial-R) และแบบคดัแยกนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น 
 การตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ เช่น นักจิตวิทยาอาจทดสอบกระบวนการทางภาษาโดยใช้
แบบทดสอบจิตวิทยาภาษาศาสตร์ เป็นต้น การทํางานของผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านการแพทย์จะ
ช่วยให้ผู้ เก่ียวข้องได้คําตอบท่ีชดัเจนขึน้สําหรับการคดัแยกนกัเรียน 
 3. ด้านการรับรู้ การสงัเกตพฤติกรรมทัว่ไปของการมีปัญหาด้านการรับรู้นัน้ ได้แก่ การท่ี
นกัเรียนมีความสบัสนเร่ืองเวลา ขนาด ระยะทาง การเรียงลําดบัมากน้อย การเรียงลําดบัเหตกุารณ์ 
 การสบัสนเร่ืองซ้าย-ขวา หรือ บน-ลา่ง การไม่สามารถบอกความแตกตา่งของภาพท่ีมองเห็น 
การจําสิง่ท่ีเห็นไมไ่ด้ การจําเสียงท่ีได้ยินไมไ่ด้ และแยกเสียงไมไ่ด้ 
 ครูและผู้ เช่ียวชาญก็จะตรวจสอบและประเมินผลนกัเรียนจากการสงัเกต  การทดสอบเช่นกนั 
 4. ด้านการเคล่ือนไหว นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านนีจ้ะสงัเกตพฤติกรรมทั่วไปได้จากการท่ี
นกัเรียนมกัเคล่ือนไหวช้าผิดปกติ เดินงุ่มง่าม หกล้มบ่อย กระโดดสองเท้าพร้อมกนัไม่ได้ มีปัญหาใน
การทรงตวัขณะเดิน หยิบจับสิ่งของไม่ค่อยได้ จึงทําของหลุดมือบ่อย ซุ่มซ่าม หรืออาจเคลื่อนไหว          
อยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา อยูน่ิ่งเฉยไมไ่ด้ รับลกูบอลไมไ่ด้ ตดิกระดมุไมไ่ด้ 

 การประเมินของครูจากการทดสอบ การสงัเกตประกอบการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญทาง
การแพทย์ และจากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่เป็นบคุคลข้างเคียงแพทย์ก็เป็นการประมวลภาพของนกัเรียนท่ี
ทําให้การคดัแยกเป็นไปอยา่งถกูต้องแมน่ยําขึน้ 

 5. ด้านอารมณ์และสังคม พฤติกรรมทั่วไปท่ีสงัเกตได้ ได้แก่ การเอาแต่ใจตนเอง ไม่ฟัง
ความคดิเห็นของเพ่ือน เพ่ือนจึงไม่ชอบ และไม่อยากให้เข้ากลุม่ด้วย นอกจากนีน้กัเรียนจะมีช่วงความ
สนใจสัน้มาก (ไม่เกิน 1 นาที) ขาดความรับผิดชอบ เล่ียงงาน มกัทํางานท่ีได้รับมอบหมายไม่เสร็จ จึง
สง่งานไมต่รงเวลา ทัง้ยงัทํางานประมาท ไมเ่ป็นระเบียบ หวงของไมแ่บง่ปัน และมกัแตง่ตวัไม่เรียบร้อย
เสมอๆ 
 จากการศึกษาเร่ืองการคดัแยกนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้
วา่ การคดัแยกเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีหลายวิธี ซึง่แตล่ะวิธีจะมีรายละเอียดตา่งกนัไป ผู้ ท่ีจะทํา
การคดัแยกเด็กต้องศึกษาวิธีการให้เข้าใจ และเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัเด็กมาเป็นเวลานานจึงจะทําการ
คดัแยกเดก็ได้ตรงกบัความเป็นจริง 
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 6. การจัดการเรียนการสอนสาํหรับเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 กระทรวงศกึษาธิการ (2546: 19-20) ได้อธิบายวา่ เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้หลายประเภท 

ซึ่งเกิดจากปัญหาทางด้านจิตวิทยาหรือเกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน ดงันัน้ การสอน         
เด็กเหล่านีจ้ึงต้องใช้วิธีท่ีหลากหลายโดยพิจารณาจากปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งการสอนเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ มีหลกัการสอนดงันี ้

 1. ไมส่อนเดก็โดยการบรรยายเพียงอยา่งเดียว ควรให้เดก็ได้ใช้ประสาทสมัผสัหลายๆ ด้าน 
 2. ใช้คําสัง่ท่ีสัน้ ชดัเจน เข้าใจง่าย และในหนึ่งคําสัง่ไม่ควรให้ทํากิจกรรมหลายๆ กิจกรรม คือ 

ระดบัประถมศกึษา ไม่ควรเกิน 3 กิจกรรมในหนึ่งคําสัง่ และในระดบัมธัยมศกึษา ไม่ควรเกิน  5 กิจกรรม
ในหนึง่คําสัง่ 

 3. ใช้คําสัง่ท่ีซํา้ๆ กนั แตค่วรเปล่ียนคําหรือสํานวนทกุครัง้แตมี่ความหมายเหมือนกนั แล้วให้
เดก็ทบทวนคําสัง่ของครูก่อนลงมือปฏิบตั ิเพ่ือตรวจสอบวา่เดก็มีความเข้าใจตรงตามท่ีครูสัง่หรือไม ่

 4. การบ้านท่ีเด็กนํามาส่งครูไม่จําเป็นต้องเขียน แต่อาจพิมพ์ก็ได้ บนัทึกเสียงก็ได้ ไม่ควรให้
การบ้านเดก็มากเกินไป 

 5. ให้การเสริมแรงเม่ือเด็กตอบถูกหรือตอบไม่ถูก เม่ือพิจารณาดูแล้วว่าเด็กได้ใช้ความ
พยายามแล้ว 

 6. งานท่ีมอบให้เดก็ทําจะต้องกําหนดเวลาให้เหมาะสมไมค่วรมากเกินไป 
 7. ครูทําใจให้รับสภาพวา่เดก็ไมส่ามารถทําทกุๆ สิง่ได้ตามท่ีครูต้องการ 
 8. ครูกบัเดก็ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นแล้วบนัทกึความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
 9. ถ้าให้เดก็ทํางานท่ีต้องใช้เวลานาน ควรให้เดก็รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
 10. เปิดโอกาสให้เดก็ปกตไิด้ช่วยเหลือเป็นพ่ีเลีย้งแก่เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ในด้านการเรียน 
 ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542: 121-124) กลา่ววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 

และการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้นัน้ควรมุ่งขจดัความบกพร่องของ
เด็กและมุ่งให้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติให้มาก ดงันัน้หลกัสตูรในระดบัประถมศกึษาจึงเน้นเด็กให้มี
พฒันาการอย่างเต็มท่ี เพ่ือขจดัความบกพร่อง ควรมีแผนการสอนเฉพาะบคุคล การจดักลุม่เด็กเพ่ือ
การสอนอาจจดัเด็กท่ีมีแผนการสอนเฉพาะบคุคลใกล้เคียงกนัไว้ในกลุม่เดียวกนั เพ่ือความสะดวกใน
การสอนและสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาพิเศษท่ีต้องสอนเป็นรายบคุคล และควรจดัให้เดก็มีโอกาส
เรียนร่วมกบัเดก็ปกต ิหลกัสตูรสําหรับเดก็บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้กลา่วไว้ดงันี ้

 1. การพฒันาการรับรู้และการเคล่ือนไหว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กมี
พฒันาการด้านการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เล็ก การประสานสมัพนัธ์ตากบัมือ การรับรู้ทางสายตา 
การรับรู้ทางการฟัง ความเข้าใจเก่ียวกบัสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
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2. เน้นด้านภาษา เพื่อขจัดความบกพร่อง ควรมีขอบข่ายครอบคลุมด้านการพูดการอ่าน       
การสะกดคํา และการเขียนวิชาพืน้ฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสงัคมศกึษา การงาน
พืน้ฐานอาชีพ พืน้ฐานในด้านนีจ้ะช่วยเตรียมเดก็ให้มีความพร้อมในการฝึกอาชีพ ทกัษะทางสงัคม เป็น
ทกัษะเบือ้งต้นในการฝึกท่ีจําเป็น เพ่ือช่วยให้เดก็มีสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนและสามารถทํางานร่วมกบัคนอ่ืน
ได้ 

นอกจากนี ้ เบญจพร ปัญญายง (2545: 18-21) กลา่วว่า ถ้าครูนําหลกัการสอนท่ีถกูต้องและ
เหมาะสมสอนเด็ก จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและยงัได้กล่าวถึงวิธีการสอนเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอนจากสิง่ท่ีง่ายท่ีสดุ ในระดบัท่ีต่ํากวา่ความสามารถของเด็ก เพ่ือให้เด็กรู้สกึว่าตนประสบ
ความสําเร็จในการเรียน มีกําลงัใจท่ีจะเรียนในระดบัท่ียากตอ่ไป 

2. สอนจากสิง่ท่ีคุ้นเคยไปหาสิง่ท่ีไมคุ่้นเคย ทําให้เดก็เข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึน้ 
3. ให้โอกาสเดก็ได้เลือกเรียนหรือทํากิจกรรมท่ีสนใจ 
4. ให้เดก็มีความสขุในการเรียน 
5. ใช้ประสบการณ์ตรง โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จากประสบการณ์จริง การให้เด็กมีโอกาส

ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง จะทําให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 
6. สง่เสริมให้เดก็ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง ควรจดัให้สอดคล้องกบัความสามารถ

ในการเรียนรู้เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกตา่งกนั ดงันัน้เด็กพิเศษต้องสอนเป็นรายบคุคล
หรือสอนกลุ่มเล็ก สอนก่อนเข้าเรียนหรือหลงัเลิกเรียนขึน้กบัความพร้อมของเด็กและครูผู้สอน และ
จําเป็นต้องใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกนั 

7. ใช้แรงเสริมจากครู เดก็ต้องการกําลงัใจ เช่น คําชม จะช่วยให้เดก็มีความพยายามมากขึน้ 
8. กระตุ้นให้เดก็ใช้ความคดิ เช่น ครูอาจสร้างสถานการณ์สมมตเิพ่ือให้เดก็ได้แสดงความคิดเห็น 

ให้การบ้านท่ีเดก็สามารถหาคําตอบได้หลายๆ คําตอบ และวิธีถามตนเอง โดยครูกระตุ้นให้เด็กตัง้คําถาม
เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน 

9. ให้เดก็เรียนจากเพ่ือน เดก็เก่งช่วยอธิบายบางวิชาให้เพ่ือนฟัง หรือเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
10. แจ้งผลการเรียนให้เด็กทราบโดยเร็ว เพ่ือช่วยเหลือเด็กได้ปรับปรุงแก้ไขและอธิบายเพิ่มเติม

ในสิง่ท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจ 
11. ทบทวนบทเรียนบอ่ยๆ โดยให้เดก็สรุปสิง่ท่ีเรียนมาแล้ว 
12. สอนโดยการเน้นยํา้ เช่ือมโยงกบัวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเน้นยํา้ให้เด็กเข้าใจบทเรียนและจําบทเรียน

ได้แมน่ยํา เพราะเดก็ท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้จะเรียนรู้ช้า มกัได้หน้าลืมหลงั 
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 13. จดัห้องเรียนให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ มกัมีสมาธิ
สัน้ร่วมด้วย ดงันัน้ควรจดัห้องเรียนให้เป็นระเบียบ และมีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยท่ีสดุเพ่ือไม่ให้
วอกแวกง่าย 

 14. ใช้คําสัง่ท่ีสัน้ๆ และเข้าใจง่าย นําไปปฏิบตัไิด้ 
 15. มองหาจดุเดน่-จดุด้อยของเดก็ สง่เสริมให้ได้แสดงความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นคนเก่งใน

จดุท่ีเขามีศกัยภาพ 
 16. ให้เดก็มีโอกาสแสดงความเป็นผู้ นํา เพ่ือให้เดก็พฒันาความเป็นผู้ นํา 
 จากข้อความดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเด็กท่ีมีปัญหา

ทางการเรียนรู้ จงึเป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล และเน้นการสอน
เป็นรายบคุคลตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมทัง้ครูและนกัเรียน และสอนตามศกัยภาพของเด็กเน้นทกัษะ 
วิธีการท่ีหลากหลาย มุง่ให้เดก็เกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง  โดยจดับรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ นอกจากนีก้ารปรับบทเรียนให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้จะทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมี
ความสขุ และมีความรู้สกึประสบความสําเร็จในการเรียน เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง ในการศกึษา
ครัง้นีผู้้ศกึษาได้ใช้วิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นทกัษะให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การใช้ส่ือของจริง 
และปรับบทเรียนให้เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียนโดยใช้แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
เน้นการสอนเป็นรายบคุคลและแนะนําผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

 
การอ่าน 
 1. ความหมายของการอ่านจับใจความ  
 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะท่ีจําเป็นในการอ่านเร่ืองราวตา่งๆ เพราะช่วยให้นกัเรียนทราบ
สาระสําคญัท่ีผู้ เขียนต้องการบอก นอกจากนัน้นกัเรียนยงัสามารถนําทกัษะการอ่านจบัใจความไปใช้
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้หรือพฒันาตนเองให้ทนักบัวิทยาการใหม่ๆ  ท่ีกําลงัเจริญขึน้มาก ใน
ทกุสาขาวิชา มีผู้ เช่ียวชาญและผู้ รู้ด้านการอา่นกลา่วถึงความหมายของการอา่นจบัใจความไว้ดงันี ้

สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2545: 88) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านจบัใจความ หมายถึง
กระบวนการทําความเข้าใจความหมายของคํากลุม่คํา ประโยค และข้อความสําคญัของเร่ืองตลอดจน
แนวคดิของเร่ือง 

ฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์ (2542: 45)ได้ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความว่า การอ่านจบั
ใจความคือการอ่านเข้าใจเนือ้เร่ืองจบัใจความสําคญัได้ สามารถสรุปได้ ได้ความรู้จาก สิ่งท่ีอ่าน และ
สามารถตอบคําถามได้ อีกทัง้สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ผกาศรี เย็นบตุร (2542: 137) การอา่นจบัใจความ หมายถึง การอา่นเพ่ือเก็บสาระสําคญัของ
เร่ืองท่ีอ่าน เช่น เก็บจดุมุ่งหมายสําคญัของเร่ือง เก็บเนือ้เร่ือง เก็บแนวคิดหรือทศันคติของผู้ เขียน เก็บ
ข้อเท็จจริงหรือความรู้สกึ อารมณ์ของผู้ เขียน เป็นต้น สาระสําคญัตา่งๆ นีบ้างครัง้ผู้อ่านก็สามารถจะ
เห็นได้ชดัเจน เพราะผู้ เขียนบอกออกมาตรงๆ แตบ่างครัง้ผู้อา่นก็จะต้องใช้ความสามารถในการอา่นเชิง
ตีความ หรือการใช้วิจารณญาณ ตลอดจนประสบการณ์ช่วยด้วยจึงจะค้นพบ เพราะผู้ เขียนไม่ได้บอก
มาตรง ๆ การจบัใจความผู้อ่านต้องบอกได้ว่า ประโยคใจความสําคญั (topic sentence) อยู่ท่ีใด บอก
ใจความสําคญั (main idea) ได้ และรู้จกัพลความ (details) ในยอ่หน้าได้ 

 พรทิพย์ ศรีสกลุวงษ์ (2544: 51) กลา่วว่าการอ่านจบัใจความ หมายถึง การอ่านเร่ืองหรือ
ข้อความแล้วสามารถทําความเข้าใจเนือ้เร่ืองได้ บอกสาระสําคญัของเร่ือง และจดุมุ่งหมาย ของเร่ือง 
สามารถยอ่เร่ืองและตัง้ช่ือเร่ือง รวมทัง้แสดงความคดิเห็นตอ่เร่ืองท่ีอา่นได้อยา่งมีเหตผุล 

 นภวรรณ เกตกํุาจร (2545: 19) ได้สรุปความหมายของการอ่านจบัใจความว่า การอ่านจบั
ใจความ หมายถึง การทําความเข้าใจเนือ้เร่ืองหรือข้อความท่ีอา่น เพ่ือต้องการทราบวา่เร่ืองนัน้เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร มีความสําคญัตรงไหน และหมายความว่าอย่างไร จึงเห็นว่าการอ่านจบัใจความสว่น
ใหญ่เป็นเร่ืองของความเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่น ค้นหาสาระสําคญัหรือประเดน็สําคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ 

 สมิธ (Smith. 1999: 87) กลา่ววา่ การอา่นจบัใจความจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้อา่นได้ เรียนรู้ถึง
ใจความหลกัของสิ่งท่ีอ่านและมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีอ่าน การคาดเดา การทํานายสิ่งท่ีจะเกิดลว่งหน้า
การตรวจสอบในสิง่ท่ีอา่น 

 คาร์เรลล์ (Carrell. 1997: 87) กลา่วเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความว่า เป็นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ในระดบัประโยคหรือข้อความ และรวมถึงการเข้าใจในด้านการเรียบเรียงข้อความหรือ โครงสร้างของ
การเขียน 

 จากความหมายตา่งๆ ท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ การอา่นจบัใจความ หมายถึง การอา่นท่ีมุง่ค้นหา
สาระสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านแล้วเข้าใจความหมาย สามารถสรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านและตอบ
คําถามได้ว่าข้อความนัน้กลา่วถึงเร่ืองอะไร ซึง่ระดบัของความเข้าใจนัน้สามารถแบง่ออกได้เป็นหลาย
ระดบั ได้แก่ การบอกรายละเอียด การแปลความ การตีความ การสรุปความ และการประเมินคา่ 

 2.  ความสาํคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีสําคญัทกัษะหนึ่งตอ่ชีวิตของคนเรา เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญั

ในการแสวงหาความรู้ทัง้ปวง  นกัการศกึษาได้กลา่วถึงความสําคญัของการอา่นไว้ดงันี ้
 สนุนัทา  มัน่เศรษฐวิทย์ (2545: 1) กล่าวว่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีใช้ในการแสวงหา

ความรู้ การรู้และวิธีใช้อา่นท่ีถกูต้อง จงึเป็นสิง่จําเป็นสําหรับผู้อา่นทกุคน 
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 กานต์มณี ศกัดิ์เจริญ (2546: 89) กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งสําคญัสิ่งหนึ่งในการดําเนินชีวิต
เพราะการอ่านจะมีสิ่งช่วยสร้างความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ผู้ใดมีความสามารถในการอ่านหนงัสือ
เป็นพิเศษมกัจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพและชีวิตมากกวา่คนท่ีอา่นหนงัสือน้อยและอา่นช้า โลก
ปัจจบุนัเรียกได้ว่าเป็นโลกของการอ่านเพราะการอ่านแทรกในกิจกรรมทกุประเภททกุแห่ง ทัง้นีเ้พราะ
ในการสื่อสารซึ่งกันและกันในชีวิตประจําวนัต้องอาศยัการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านจึงเข้ามามี
บทบาทสําคญัในชีวิตมากมายและต้องรู้จกัเลือกอา่นจบัใจความให้ได้ในเวลารวดเร็วจึงประหยดัเวลา 
ได้ผลจากการอ่านคุ้มค่า มีบางคนกล่าวว่า อาหารหล่อเลีย้งร่างกาย การอ่านหล่อเลีย้งสมองถ้า
ต้องการให้สมองเจริญเตบิโตต้องอา่นมากๆ 
 กรมวิชาการ (2546: 188) กล่าวว่า การอ่านเป็นทกัษะท่ีจําเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหา
ความรู้ และพฒันาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดความรู้แล้ว ยงัก่อให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน
และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดําเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของ
การศกึษาทกุระดบัและเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เร่ืองตา่งๆ  
 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2546: 7) กลา่ววา่ การอา่นมีความสําคญัดงันี ้
 1. การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน 
จําเป็นต้องอา่นหนงัสือเพ่ือการศกึษาหาความรู้ด้านตา่งๆ 
 2. การอา่นเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้จากการอา่นไปพฒันาตนและพฒันางาน 
 3. การอา่นเป็นเคร่ืองมือสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นรุ่นตอ่ๆ ไป 
 4. การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ท่ีได้จาก
การอา่น เม่ือเก็บสะสมเพิ่มพนูนานวนัเข้าก็จะทําให้เกิดความคดิ เกิดสตปัิญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ 
 5.  การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหา
ความสขุให้แก่ตนเองท่ีง่ายท่ีสดุ และได้ประโยชน์คุ้มคา่ท่ีสดุ 
 6. การอา่นเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต ทําให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านจิตใจและบคุลิกภาพ 
เพราะเม่ืออา่นมากยอ่มรู้มาก สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 
 7. การอา่นเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการพฒันาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวตัศิาสตร์ 
และสงัคม 
 8. การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพฒันาระบบสื่อสาร และการใช้เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์
ตา่ง ๆ 
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จากความสําคญัของการอ่านดงักล่าว สรุปได้ว่า การอ่านมีความสําคญัต่อการเรียนรู้เพราะ
เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
และสามารถนําไปประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

3. จุดประสงค์ของการอ่าน 
การอ่านของแต่ละคน แต่ละวัย แต่ละอาชีพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ซึง่มีนกัการศกึษาได้เสนอแนะจดุประสงค์ในการอา่นไว้หลายประการ ดงันี ้
เตือนใจ กรุยกระโทก (2543: 18) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการอ่านไว้ว่า การอ่านหนังสือ     

ทกุครัง้  ผู้อา่นควรกําหนดจดุประสงค์ในการอา่น เช่น อ่านเพ่ือศกึษาหาความรู้ อ่านเพ่ือความสนกุสนาน
หรืออา่นเพ่ือต้องการอยากรู้ 

กานต์มณี  ศกัดิ์เจริญ (2546: 90-92) ได้กลา่วว่า การอ่านควรมีจดุประสงค์ในการอ่าน เพราะ
จะทําให้อา่นได้เร็ว และตรงกบัความต้องการ จดุประสงค์ในการอา่น คือ 
 1. อ่านเพ่ือความรู้ คนเราต้องการให้ความรู้ของตนเองขยายขอบเขตออกไปจากท่ีมีอยู่เดิม 
ต้องการรู้ในสิง่ท่ีเป็นปัจจยั เป็นปัญหาไมเ่ข้าใจตา่งๆ การอ่านจําเป็นให้ความรู้เก่ียวกบัวิทยาการแขนง
ตา่งๆ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นนกัปราชญ์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาเพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจตนเองดีขึน้ เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยูข่องตน และเพ่ือทราบขา่วความเคล่ือนไหวของสงัคมท่ีตนอยู ่
   2. อ่านเพ่ือให้เกิดความคิด การอ่านวสัดสุิ่งพิมพ์ท่ีแสดงทรรศนะ บทความ บทวิจารณ์ วิจยั
ตา่งๆ จะช่วยให้ทรรศนะของการอ่านกว้างขวางขึน้ การอ่านในลกัษณะนีเ้ป็นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
แนวคดิท่ีสําคญั การจดัลําดบัแนวความคิดของผู้ เขียนเป็นการปลกูฝังนิสยั การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนอีกด้วย 
 3. อา่นเพ่ือความบนัเทิง สภาวะแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่จิตใจ อารมณ์ และร่างกายของมนษุย์
เป็นอนัมาก บางครัง้ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย การอ่านหนงัสือท่ีมีเนือ้หาสาระไม่เป็นวิชาการนกั เช่น 
นวนิยาย เร่ืองสัน้ นิตยสารบนัเทิงอ่ืนๆ จะช่วยให้เกิดความบนัเทิงควบคูก่บัความรู้ ความคิดได้อย่างมี
ความสขุ ได้หวัเราะ ได้สนกุ เป็นการผอ่นคลายอารมณ์ตงึเครียด นบัได้วา่การอา่นความบนัเทิงเป็นการ
พกัผอ่นอยา่งหนึง่ 
 4. การอ่านเพ่ือสนองความต้องการของอ่ืนๆ มนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติ คือ 
ต้องการความมัน่คงในชีวิต ต้องการการยอมรับเข้ากบักลุม่เพ่ือนฝงู การมีหน้ามีตา ได้รับความนบัถือ
ในสงัคม ต้องการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งในชีวิตจริงทุกคนจะสมปรารถนาไม่ทุกประการ การอ่านจะ
ช่วยชดเชยให้ได้ การอาศยัหนงัสือเพ่ือวตัถปุระสงค์เป็นประโยชน์ดีกวา่ไปหาวิธีการชดเชยวิธีอ่ืน ผู้อ่าน
มกัใช้หนงัสือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตน เพ่ือสร้างบุคลิกภาพ ขยายขอบเขตของความ
สนใจในสิ่งใหม่ หางานอดิเรกใหม่ เตรียมตวัหาเหตผุลสนบัสนุนแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของตนหรือ
หาข้อโต้แย้งท่ีมีเหตผุลท่ีมีนํา้หนกั เพ่ือแสดงความคดิเห็น คดัค้าน อยา่งมีเหตผุล บางครัง้ก็อยากรู้เร่ือง
ใหม ่แนวทางใหม ่เพ่ือเข้าใจตนเอง และปรับตวัให้เข้ากบัวิธีการดํารงชีวิต 
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  กระทรวงศกึษาธิการ (2546: 42-43) ได้กําหนดจดุประสงค์การอ่านตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน 
สาระภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 ไว้ดงันี ้

   1.   การอา่นคําใหมแ่ละคํายากท่ีมีอกัษรนํา อกัษรควบตวัการันต์ และการผนัวรรณยกุต์ 
   2.   การอา่นอกัษรยอ่ เคร่ืองหมายวรรคตอน 
   3.   การอา่นและเข้าใจความหมายของคํา ประโยคและข้อความ การอา่นคลอ่งและการอา่น

เร็ว 
   4.   การอา่นสํานวน โวหาร การบรรยาย พรรณนา และการเปรียบเทียบ โดยเข้าใจ

ความหมาย 
   5.   การใช้บริบทชว่ยความเข้าใจถ้อยคํา สํานวน และเนือ้เร่ืองท่ีอา่น 
   6.   การอา่นหนงัสือจากมมุหนงัสือ ห้องสมดุ และแหลง่การเรียนรู้ตา่ง ๆ 
   7.   การอา่นในใจ การจบัใจความของเร่ืองท่ีอา่นโดยหาคําสําคญั ใช้คําถาม ใช้แผนภาพ

โครงเร่ืองหรือแผนภาพความคดิ 
   8.  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นเร่ืองท่ีอา่น การวิเคราะห์ความ สรุปความ 
   9.  การใช้ความรู้ ความคิดท่ีได้จากการอ่านไปใช้คิดแก้ปัญหา ตดัสินใจ คาดการณ์ และ

พฒันาตน 
  10. การอา่นและตรวจความรู้และค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
  11. การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้คล่องและถกูต้องตามลกัษณะคําประพนัธ์ 

และการอา่นทํานองเสนาะ 
  12. การท่องจํา การอธิบายความหมาย และคณุค่าของบทอาขยาน บทร้อยแก้ว และบท

ร้อยกรองท่ีไพเราะ มีความงดงามทางภาษา มีคณุคา่ทางความคดิ และการนําไปใช้อ้างอิง 
 13.  การเลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศ ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตรงตาม

จดุประสงค์ 
 14.  สขุลกัษณะในการอ่านหนงัสือ มารยาทการอ่าน การปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน และการ

แนะนําหนงัสือ 
 จากจุดประสงค์ในการสอนอ่านตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยเฉพาะ
ในระดบัประถมศึกษา ช่วงชัน้ท่ี 1 (ป.1-3) มุ่งหวงัให้นกัเรียนได้อ่านคําใหม่และคํายาก ท่ีมีอกัษรนํา 
อกัษรควบ ตวัการันต์ และการผนัวรรณยกุต์ อ่านและเข้าใจความหมายของคํา ประโยค ข้อความ 
การอ่านคล่องและอ่านเร็ว แต่สําหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ จะมีความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
การอา่นช้ากวา่ปกตปิระมาณ 2 ปี เม่ือเทียบกบัเดก็ปกตท่ีิเรียนอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
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 เกรลเลท็ (Grellet. 1994: 4) กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการอา่นดงันี ้
 1.  การอา่นเพ่ือความเพลดิเพลนิ 

 2.  การอา่นเพ่ือหาความรู้จากข้อมลูตา่งๆ 
 จากจุดประสงค์ของการอ่านสรุปได้ว่า การอ่านของแต่ละคนมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือได้ความยอมรับในสงัคม เพ่ือความบนัเทิง เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือ
ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ และเพ่ือให้มีความรู้  ทนัตอ่เหตกุารณ์และการดํารงชีวิตในประจําวนั 

 4. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความนัน้ต้องอาศยัทกัษะพืน้ฐานหลายประการ เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้มีผู้กลา่วถึง
ความสามารถในการอา่นจบัใจความไว้ ดงันี ้
 มิลเลอร์ (Miller. 1990: 1) กลา่วถึงความสามารถในการอ่านจบัใจความ ซึง่สรุปได้ 4 ประการ 
ดงันี ้
 1. ความเข้าใจตามตวัอกัษรหรือข้อเท็จจริง (Literal or Factual Comprehension) ผู้อ่าน
สามารถบอกใจความสําคญั รายละเอียดท่ีสําคญัและไม่สําคญั เรียงลําดบัเหตกุารณ์และปฏิบตัิตาม
คําแนะนําได้ 
 2. ความสามารถตีความหรือสรุปลงความเห็น (Interpretation or Inferential Comprehension) 
สามารถตอบคําถามโดยใช้การตีความ อ้างอิงหรือสรุปความ เข้าใจอารมณ์และจดุประสงค์ของผู้ เขียน 
ยอ่ความจากสิง่ท่ีอา่น เข้าใจความท่ีเป็นเหตเุป็นผล สรุปใจความสําคญัได้ 
 3. ความสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading) เป็นความสามารถประเมิน
หรือตดัสินสิ่งท่ีอ่านด้วยเกณฑ์ท่ีผู้อ่านกําหนดขึน้ ได้แก่ ความสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกบั
การแสดงความคดิเห็น ประเมินสิง่ท่ีอา่น เปรียบเทียบสิง่ท่ีอา่น แปลความภาษาบอกถึงความโน้มเอียง
ของผู้ เขียนได้ 
 4. ความสามารถอา่นอยา่งสร้างสรรค์หรือการนําไปใช้ (Creative Reading) เป็นความสามารถ
นําสิง่ท่ีได้จากการอา่นไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนั 
 คาร์ และคณะ (Carr; Others. 1983: 1-2) กลา่วว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความ คือ 
การตีความหมายจากเร่ืองที่อ่านและปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเร่ืองที่อ่านกบัความรู้เดิมของผู้อ่าน ซึ่ง
ผู้อ่านจะใช้ความรู้เดิมในการตีความ (Interpretation) และตดัสินข้อความนัน้อย่างมีเหตมุีผล และ
ผู้อ่านใช้ความรู้เดิมในการตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีผู้อ่านคิดว่าจําเป็นจะต้องเข้าใจ และเลือกความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหมใ่ห้เหมาะสมกนั 
 ฟลดั (Flood. 1986: 735) กลา่วว่า การอ่านจะเกิดความเข้าใจได้เม่ือผู้อ่านนําประสบการณ์
เดิมท่ีมีอยู่แล้วมาสมัพนัธ์กบัข้อเขียนท่ีอ่าน และได้เน้นอีกว่าความเข้าใจในการอ่านเนือ้หา (Text) นัน้ 
จําเป็นท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมโครงสร้างข้อเขียนให้แก่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย 



 40 

 โลโน (Lono. 1987: 67) ได้เสนอความเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการอ่านจบัใจความว่า 
เป็นเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสดุของการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึน้ได้เม่ือผู้อ่านมีความสามารถ
ในการรับรู้ข้อเท็จจริง รู้ใจความสําคญัของเร่ือง สามารถตีความหรือประเมินความคดิจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 จากคํากลา่วของนกัการศกึษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
เร่ิมตัง้แตก่ารอา่นตามตวัอกัษรหรือตามข้อเท็จจริง โดยอาศยัการแปลความ การตีความสรุปลงความเห็น 
ประเมินหรือตดัสนิสิง่ท่ีอา่น ขยายความหมายและนยัของเร่ืองให้ไกลไปจากสภาพข้อเท็จจริงได้ 
 ระดบัการคดิกับทกัษะการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลสร้างความหมายตอ่ข้อความในเร่ืองท่ีอ่านเป็น
กระบวนการคิดท่ีซับซ้อน ขณะท่ีอ่านสมองจะทํางานโดยการนําประสบการณ์และความรู้เดิม
ผสมผสานกบัข้อมลูในเร่ือง เพ่ือสร้างความหมาย อนัสง่ผลตอ่การจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านนอกจาก
กระบวนการคิดแล้ว ยงัรวมถึงว่าบคุคลนัน้มีความสมัพนัธ์กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรมีการเก็บ
สะสมข้อมลูจากความรู้ตามสญัชาตญาณหรือตามความเป็นจริง รวมทัง้ความรู้สกึท่ีมีในชีวิตประจําวนั 
 รัดเดลล์ (Ruddell. 2002: 109) ได้เสนอลําดบัขัน้การคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การอา่นจบัใจความ และลกัษณะคําถามท่ีใช้ถามเพ่ือให้เกิดกระบวนการในการคดิดงันี ้
 1. ระดบัข้อเท็จจริง (Factual level) การคดิระดบันี ้ประกอบด้วย การจําและการระลกึข้อมลู
จากข้อความท่ีอ่านในเร่ืองโดยตรง และไม่ต้องการกระบวนการคิดขัน้สงู คําถามท่ีถามจะเป็นการให้
บอกเร่ืองราวรายละเอียดของเร่ือง (Identifying details) 
 2. ระดบัการแปลความ (Interpretive level) การคิดระดบันี ้ประกอบด้วย การลงความเห็น
(Inference) การจดักระทํากบัข้อมลูท่ีอ่าน เร่ืองท่ีอ่านจะมีข้อมลูท่ีบอกเป็นนยักระบวนการนีอ้าจถือว่า
เป็นการอา่นเร่ืองราวมากกวา่ท่ีมีให้ 
 3. ระดบัการประยกุต์ (Applicative level) การคิดระดบันี ้ประกอบด้วย การผสมผสานข้อมลู
จากเร่ืองท่ีอ่านกบัความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลมีอยู่ เพ่ือพฒันาความหมายจากการอ่านให้
เป็นของตนเอง โดยจําเป็นต้องอาศยัการอา่นท่ีไกลไปจากข้อความในเร่ือง(Reading beyond the lines) 
 4. ระดบัการประมวลเร่ืองราว (Transactive level) การคิดระดบันี ้ เป็นระดบัการคิดท่ี
ก่อให้เกิดการใช้ข้อมลูจากเร่ืองท่ีอา่น ความรู้และประสบการณ์เดิมของบคุคล และการให้คณุคา่เร่ืองท่ี
อ่าน ผู้อ่านจะได้รับการกระตุ้นเพ่ือให้บอกลกัษณะของสิ่งท่ีมีในเร่ืองท่ีอ่าน การคิดระดบันีถื้อได้ว่าเป็น
การอา่นท่ีสอดคล้องไปกบัตวัละครของเร่ือง การท่ีจะเข้าถึงการคิดระดบันีก็้ตอ่เม่ือผู้อ่านแปลงเร่ืองราว
ท่ีอา่นเป็นวิถีทางของตนเอง ซึง่เป็นการตอบสนองจากภายในตอ่เร่ืองท่ีอ่านคําถามท่ีใช้ถามจะเป็นการ
ให้คณุค่าเร่ืองท่ีอ่าน (Valuing)ในการอ่านจบัใจความ ผู้อ่านนอกจากจะใช้ความคิดในระดบัต่างๆ 
ดงักลา่วแล้วยงัต้องมีการผสมผสานความคดิเข้ากบัทกัษะการจบัใจความท่ีเฉพาะเจาะจง ดงันี ้
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       1.  การบอกรายละเอียด (Identifying detail) ทกัษะนีผู้้อ่านจะต้องระลกึข้อมลูเฉพาะ
จากเร่ืองท่ีอ่านให้ได้ ประกอบด้วย การจําหรือการอ่านแบบกวาดสายตา (Visual scanning) เพ่ือหา
ข้อมลูในการตอบคําถาม คําถามและคําสัง่ส่วนมากจะทําให้เกิดการคิดระดบัข้อเท็จจริง มากกว่า
คําถามท่ีให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองและใช้การคดิในระดบัสงู 

       2.  การลําดบัเหตกุารณ์ (Sequence of events) ทกัษะนีเ้ก่ียวข้องกบัการเรียงลําดบั
แนวคิด หรือเร่ืองราวท่ีเกิดในเร่ือง ทกัษะนีจ้ะต้องใช้การคิดในระดบัข้อเท็จจริง และระดบัแปลความ
เพ่ือสรุปเร่ืองราว 
         3.  การบอกถึงเหตแุละผล (Cause and effect) ทกัษะนีต้้องมีการอธิบายถึงสาเหตขุอง
เหตุการณ์ในเร่ืองและผลท่ีตามมา ถ้าข้อมูลของสาเหตุท่ีปรากฏโดยตรงในเร่ือง การคิดในระดบั
ข้อเท็จจริงจะถกูนํามาใช้ในการระลกึข้อมลู เพ่ือตอบคําถาม ถ้าถามด้วยคําวา่ อะไร ทําไม และอยา่งไร 
จะต้องใช้การคดิในระดบัสงูทกุระดบั 
         4.  การจบัใจความสําคญั (Main idea) ทกัษะนีจ้ะเน้นท่ีแนวคิดของเร่ือง และต้องการ
การสงัเคราะห์และแปลความจากข้อมลูในเร่ือง อาจจะใช้การคิดทกุระดบั ถ้าคําถามมีพืน้ฐานใจความ
สําคญัในประโยคของเร่ือง ผู้ เรียนอาจจะระลกึความรู้อย่างง่ายในการตอบสนองโดยใช้การคิดระดบั
ข้อเท็จจริง ถ้าเป็นการคิดขัน้แปลความ จะต้องการคําถามท่ีให้ผู้ เรียนผสมผสานระหว่างเนือ้หาในเร่ือง 
และสงัเคราะห์เนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัความคิดหลกัของเร่ือง โดยสว่นมากคําถามเพ่ือให้ จบัใจความสําคญั
จะพฒันาการคดิระดบัการแปลความ การประยกุต์ และการประมวลเร่ืองราว 
         5. การทํานายผล (Predicting outcomes) การทํานายผล ต้องการการคิดท่ีผสมผสาน
ระหวา่งรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร นยัของโครงเร่ือง เพ่ือพฒันาเหตกุารณ์ท่ี
จะเกิดขึน้ทนัทีทนัใด หรือเหตกุารณ์ตอ่ๆ ไป ทกัษะการจบัใจความนีส้ามารถใช้พฒันา การคิดระดบั
การแปลความ การประยกุต์และการประเมินเร่ืองราว 
         6.  การให้คณุคา่ (Valuing) ประกอบด้วยการใช้เจตคตขิองบคุคลกบัการให้คณุคา่ในการ
แปลความ แรงจงูใจ หรือลกัษณะของตวัละคร หรือแม้กระทัง่แรงจงูใจของผู้ เขียน ทกัษะนีผู้้อ่านต้องใช้
ทกัษะการจบัใจความอ่ืนๆ ตัง้แตท่กัษะการบอกรายละเอียดจนถึงการทํานายผลคําถาม แบบการให้
คณุคา่นีส้ามารถนํามาใช้พฒันาการคดิระดบัการแปลความ การประยกุต์ และการประมวลเร่ืองราว 
         7. การแก้ปัญหา (Problem solving) ทกัษะนีป้ระกอบด้วย การจดักระทําและแปลงข้อมลู 
เป็นทกัษะท่ีซบัซ้อนและต้องนําทกัษะการจบัใจความอ่ืนๆ มาใช้ ตัง้แต่ทกัษะการบอกรายละเอียด 
ทกัษะการเรียงลําดบัแนวคิด การให้คณุคา่ และทํานายผล ทกัษะการแก้ปัญหานีผู้้ เรียนจะต้องบอกถึง
ปัญหาท่ีแท้จริง มีข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับตัง้สมมุติฐาน ทดสอบสมมติฐานและค้นหาวิธีแก้ปัญหา        
แล้วนํามาอธิบายและหาข้อสรุป ทกัษะการจบัใจความนีส้ามารถสร้างการคิดระดบัการแปลความ การ
ประยกุต์ และการประมวลเร่ืองราวได้ 



 42 

 การอา่นจบัใจความดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า เป็นการทําความเข้าใจในการอ่านเร่ืองซึง่
ผู้อ่านต้องใช้กระบวนการคิดท่ีซบัซ้อน เพ่ือระลกึข้อมลูท่ีบอกในเร่ืองโดยตรง ทําความเข้าใจกบัความรู้
ท่ีบอกเป็นนยัในเร่ือง นําความรู้และประสบการณ์เดิมผสมผสานกบัข้อมลูในเร่ืองท่ีอ่านและให้คณุค่า
เร่ืองท่ีอา่น ในการอา่นจบัใจความนอกจากผู้อา่นจะใช้การคิดในระดบัตา่งๆ แล้ว ผู้อ่านยงัต้องผสมผสาน
การคดิเข้ากบัทกัษะการจบัใจความ เพ่ือพฒันาความเข้าใจท่ีเป็นของตนเอง 

 5.  ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนอ่าน 
 การศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการสอนอ่านมีความสําคัญในด้านท่ีจะนําไปวางแผนการจัด             
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัธรรมชาติการอ่านของคนเรา แลปป์ และฟรัด (Lapp; & Flood. 1983: 
162) ได้รวบรวมแนวความคิดเก่ียวกบัการสอนอ่านจากนกัจิตวิทยาหลายท่าน พอจะสรุปเป็นทฤษฎี
การสอนอา่นได้ 3 ทศันะ ดงันี ้
   1. ทัศนะที่ยึดเนือ้หาเป็นหลัก (Text-Based) ถือว่าเนือ้เร่ืองเป็นจดุเร่ิมต้นในการอ่าน 
การถอดสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนเสียงเป็นสิ่งสําคญัในกระบวนการอ่าน การอ่านเป็นการวิเคราะห์หน่วย 
ย่อยๆ ของหน่วยใหญ่ ดงันัน้การอ่านจึงต้องวิเคราะห์สระและพยญัชนะแต่ละตวั แล้วนํามารวมเป็น
คําๆ หนึ่ง แล้ววิเคราะห์คําในประโยคว่ามีความหมายอย่างไร ทัศนะนีมี้ลกัษณะตรงกับทัศนะของ
กระบวนการลา่งขึน้บน (A Bottom-Up Process View Reading) 
   2. ทศันะที่ยดึผู้เรียนเป็นหลัก (Knowledge-Base) หรือโลกทศัน์ (Schema View) ถือ
ว่าผู้อ่านเป็นแหล่งท่ีมาของความหมายท่ีได้จากการอ่าน เพราะผู้อ่านเป็นผู้ มีประสบการณ์ โลกทศัน์ 
ความรู้ ความเช่ือตา่งๆ โดยนําสิง่เหลา่นีม้าช่วยในการแปลความหมายในกระบวนการอ่านนัน้ๆ ทศันะ
นีมี้ลกัษณะตรงกบัทศันะกระบวนการบนลงลา่ง (A Top-Down View of Reading) 
   3. ทัศนะที่ยึดเนือ้หาและผู้เรียนร่วมกัน ซึ่งถือว่าการตอบสนองตัวอักษร ลําดับ
เหตกุารณ์ และโครงสร้างประโยคต้องนํามาใช้พร้อมกบัความเข้าใจในกลุม่คํา ซึง่ผู้อ่านต้องนําความรู้
ทางภาษาไปสู่การแปลความหมายจากเนือ้เร่ือง ทัศนะนีเ้รียกว่า ทัศนะกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ใน
การอ่าน (The Interactive Process View of Reading) 
 ครูผู้สอนควรศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสอนอ่านว่าควรยึดถือตามทศันะใด หรือปรับเปล่ียน
ให้เหมาะสมกบัเด็ก และเนือ้หาอย่างไร เพ่ือให้การจดักิจกรรมการสอนอ่านได้เหมาะสมกบัธรรมชาติ
ในการอา่นของเดก็ 
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 6.  ปัญหาในการสอนอ่านและปัญหาการอ่าน 
 ศรีวิไล พลมณี (2548: 143) ได้กลา่วถึงปัญหาในการสอนอา่นไว้ดงันี ้
  ปัญหาในการสอนอา่นจงึประกอบด้วยหลายๆ เร่ือง คือ 
  1. ทําอย่างไรเราถึงจะรู้จักนกัเรียนในลกัษณะท่ีค่อนข้างจะเป็นปัญหารายบุคคลหรือ
กลุม่เลก็ๆ ท่ีจดัตามพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การอา่น 
  2.  ทําอย่างไรจึงจะเลือกหรือจดัให้มีวสัดกุารอ่านท่ีสนองตอบผู้ เรียนทัง้ในด้านความสนใจ
ของผู้ เรียน การมีส่วนแสดงขบวนการอ่านการเขียนเพ่ือเป็นบทเรียนเชิงปฏิบตัิแก่ผู้อ่านและการขยาย
โลกทศัน์หรือให้คณุคา่ตอ่ชีวิตของผู้อา่น ท่ีกลา่วมานัน้มีหนงัสือท่ีเราต้องการอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
   2.1 หนงัสือท่ีนกัเรียนชอบและสอดคล้องกบัพืน้ฐานของตน 
   2.2 หนงัสือท่ีมีการเขียนดีมีขบวนการปฏิสมัพนัธ์สงู เป็นแบบอย่างและช่วยพฒันา        
การเขียนการอา่นหรือทกัษะทางภาษาของผู้ เรียน 
   2.3 หนงัสือท่ีมีสาระประโยชน์ดี ช่วยพฒันาผู้อา่นในด้านตา่งๆ สง่เสริมพืน้ฐานการอ่าน
ในขัน้ตอ่ไป 
  หนังสือท่ีดีมากอาจมีทัง้ 3 ลกัษณะ แต่ส่วนมากแล้วจะมีไม่ครบทัง้ 3 ลกัษณะนี ้ครูจึง
ควรเลือกหนงัสือเป็นหรือสามารถผลิตขึน้มาใช้ และแนะให้นกัเรียนสามารถเลือกหรือฝึกเขียนได้เอง
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
  3.  ทําอยา่งไรจะช่วยให้นกัเรียนรู้วิธีอ่าน และมีทศันคติท่ีถกูต้องตอ่ขบวนการอ่านซึง่เป็น
เร่ืองของทฤษฎี และการฝึกปฏิบตัิควบคูก่นัไป การฝึกท่ีอาศยัแตป่ริมาณและเวลาย่อมไม่อาจเร่งอตัรา
พฒันาการแก่ผู้ เรียนได้เท่าท่ีควร บางทีก็อาจจะประสบภาวะชะงกังนัหรือตกต่ําลงของทกัษะก็ได้ 
  4. ทําอย่างไรจะส่งเสริมพืน้ฐานการอ่านของผู้ เรียนที่มีอยู่ต่างๆ กันนัน้ ให้พฒันาไป
ตามเอกกตัภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อนีผู้้สอนมกัถือว่าผู้ เรียนมีอยู่เท่าใดก็ใช้เท่านัน้หรือไม่เอามาใช้
ด้วยซํา้ แตถ้่าจะพฒันาการอา่น เรายอ่มต้องพฒันาพืน้ฐานการอ่านพืน้ฐานของเขาด้วยเพราะพืน้ฐาน
เหล่านัน้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์หรือโลกทัศน์ก็ดี ต่างเป็นปัจจัยสําคัญของการแสวงหา
ความหมายให้มีความหมายตอ่ตวัผู้ เรียนอยา่งจริงจงั 
 สอางค์ ดําเนินสวสัดิ ์(2549: 75) ได้กลา่วถึงปัญหาด้านการอา่นไว้ดงันี ้
 1. ปัญหาจากเดก็ 

  1.1 เด็กไม่รักการอ่าน เพราะเด็กไม่ได้รับการปลกูฝังให้รักการอ่านถกูขดัขวาง การอ่าน
หนงัสือท่ีชอบทําให้เดก็เบ่ือท่ีจะอา่น 

  1.2 เด็กขาดความพร้อมทัง้ทางร่างกาย คือ ขาดความเฉียบแหลมทางสายตา วฒุิภาวะ
ทางอารมณ์ และสงัคมไมพ่ร้อม ขาดความสามารถในการอา่น 
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 2. ปัญหาจากครอบครัวผู้ปกครองท่ีไม่เห็นคณุค่าของการอ่านไม่มีการฝึกให้เด็กรักการอ่าน 
จะทําให้เดก็ไมรั่กการอา่น 
 3. ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมสงัคมท่ีขาดหนงัสือ ไม่มีร้านหนงัสือในชุมชน ไม่มีห้องสมดุ ไม่มี
หนงัสือดีๆ ในตลาดหนงัสือ ทําให้เด็กไม่รู้จกัหนงัสือ ยิ่งสงัคมปัจจุบนัมีแหล่งบนัเทิงเริงรมย์มาก เช่น 
วิทย ุโทรทศัน์ สิง่เหลา่นีจ้ะกนัเดก็ออกไปจากการอา่น 
 4. ปัญหาจากการเรียนการสอน โรงเรียนท่ีมีห้องสมดุไมดี่ บรรณารักษ์ไมจ่ดักิจกรรมสง่เสริม
การอา่น ผู้บริหารไมส่นบัสนนุงานห้องสมดุ รวมทัง้วิธีการสอนของครูท่ีมุง่การอา่นแบบเรียนเพียงอย่าง
เดียว และระบบการสอนท่ีมุง่ให้นกัเรียนเกิดความเป็นปฏิปักษ์กบัหนงัสือ 
 เม่ือทราบปัญหาการอ่านของนกัเรียนแล้ว ครูซึง่เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัยิ่งในการสอนการอ่าน 
จึงควรคิดค้นวิธีท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ซึ่งการนํากิจกรรมมาช่วยสอนจะเป็นเคร่ืองมือ
นําไปสูค่วามสําเร็จทัง้ครูและศษิย์ 
 สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2545: 9) กล่าวถึงปัญหาสําคญัท่ีมีผลต่อการอ่านในปัจจบุนัการสอน
อา่นมกัไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์เพราะมีปัญหาสําคญัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ คือ 
 1. ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัตวัครู ครูไม่เข้าใจวิธีการสอนอ่านอย่างแท้จริง ส่วนมากจะกําหนด
วตัถปุระสงค์ให้นกัเรียนอา่นเร่ืองโดยไมมี่วตัถปุระสงค์อ่ืน ซึง่ถ้าครูผู้สอนให้นกัเรียนได้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของการอา่นในลกัษณะตา่งๆ ตามความสามารถ นกัเรียนก็จะนําวิธีการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการอ่าน 
ครูภาษาไทยมีความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสอนอ่านไม่เพียงพอ เช่น จิตวิทยาการอ่าน การวิเคราะห์
ระดบัความสามารถในการอ่าน วิธีสอนอ่านตามจุดมุ่งหมายเฉพาะสิ่งเหล่านีค้วรมีการสอดแทรก
ความรู้ในหลกัสตูรระดบัปริญญาทางการศกึษา เพ่ือจะนําความรู้มาพฒันาตนเองและนกัเรียนด้วย 
 2. ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับตัวนักเรียน มาจากสังคมท่ีมีลักษณะแตกต่างกันและมีระดับ
ความสามารถในการอา่นแตกตา่งกนัด้วย บางคนอาจมีปัญหาทางครอบครัวไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่
จากบิดามารดา ในทางตรงกนัข้าม ก็มีนกัเรียนอีกจํานวนหนึ่งท่ีบิดามารดาและผู้ปกครองเอาใจใส่ดี 
เม่ือมาอยู่ห้องเรียนเดียวกัน ระดับความสามารถในการอ่านและประสบการณ์ทางภาษาจึงย่อม
แตกต่างกนั ทําให้ครูต้องพยายามจดักิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกบัลกัษณะและความสามารถของ
แต่ละคน สภาพแวดล้อมทางครอบครัวมิใช่จะเป็นปัญหาสําหรับนกัเรียนเท่านัน้ บางคนยงัมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีผลทําให้การอ่านไม่พฒันาตามระดบัชัน้เรียนและอายุของ
นกัเรียน 
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 การอ่านเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใจความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยคและ
ข้อความ ดงันัน้ในการสอนอ่าน จึงจําเป็นท่ีครูจะต้องให้นกัเรียนเข้าใจและรับรู้ความหมายของคําก่อน 
เพ่ือจะนําไปสู่ความเข้าใจในการอ่านเร่ืองราวต่างๆ ได้ การอ่านท่ีดีจะต้องให้นกัเรียนมีจดุมุ่งหมายว่า
ต้องการอ่านเพื่ออะไร และครูจะต้องมีเป้าหมายในการสอนว่าต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอ่านทางด้านใดบ้าง ซึง่จะเรียงลําดบัจากง่ายไปหายาก นอกจากนัน้การอ่านของนกัเรียน
จะประสบความสําเร็จหรือไม่ย่อมขึน้อยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางบ้านและทางโรงเรียนที่ดีจะช่วยให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการอ่านแล้ว
คร่ึงหนึ่ง เม่ือบวกกบัสภาพความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญาแล้วนกัเรียนก็จะมีสมัฤทธ์ิผล 
ในการอา่นตามจดุมุง่หมายท่ีต้องการ 
 จากปัญหาในการสอนอา่น พอจะสรุปปัญหาได้วา่น่าจะมาจากตวัครูและเดก็ เช่น 

  1.  ครูต้องรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลวา่เขามีปัญหาด้านใดบ้าง 
  2.  ครูต้องจดัหาวสัดหุรือส่ือมาสนองความสนใจของเดก็ 
  3.  ครูต้องสอนวิธีการอา่นท่ีเหมาะสมกบัเดก็แตล่ะคน 
  4.  ครูต้องพฒันาพืน้ฐานด้านการอา่นของเด็กเป็นลําดบัต้นๆ ก่อนแล้วจึงพฒันาการอ่าน

ขัน้สงูในลําดบัตอ่ไป 
  และประเดน็ปัญหาการอา่นของเดก็ พอจะสรุปได้วา่ เป็น 4 ประเดก็หลกั คือ 
  1.  ด้านตวัเดก็ เช่น เดก็ไมรั่กการอา่น และไมพ่ร้อมทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์และสตปัิญญา 
  2.  ด้านครอบครัว ครอบครัวไมเ่ห็นคณุคา่ ไมมี่เวลาฝึกเดก็ 
  3.  ด้านสิง่แวดล้อม ไมมี่ห้องสมดุ ไมมี่ร้านหนงัสือ ไมมี่หนงัสือดีๆ ในท้องตลาด 
  4.  ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนไมมี่ห้องสมดุ โรงเรียนไมไ่ด้จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 

 ครูผู้ สอนมุ่งแต่การสอนแต่ในบทเรียนเพียงอย่างเดียว บทบาทสําคัญอยู่ท่ีตัวครูต้องให้
ความสําคญัในด้านการสอนอ่านโดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ครูต้องจดักิจกรรม การเรียน
การสอนท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งคํากบัภาพเพ่ือให้เดก็ประเภทนีอ้า่นได้ 
      จากข้อความดงักล่าว สรุปได้ว่าปัญหาการอ่านที่สําคญัประการแรกจะอยู่ที่ตวัครูผู้สอน
โดยเฉพาะการอา่นออกเสียง ซึง่ครูควรอา่นให้ถกูต้อง ออกเสียงคําควบกลํา้ท่ี  ร   ล   ว   ควบกลํา้ และ
ออกเสียง  ร  ล ให้ถกูต้องอีกเช่นกนั ซึ่งจะเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก อีกทัง้ถ้าครูสามารถจดัหาหรือผลิต
สื่อการสอนที่ใช้ในการพฒันาการอ่านมาใช้สอนเด็กก็จะทําให้เด็กพฒันาการอ่านได้ดีขึน้ ถึงแม้ว่า
ปัญหาบางประการจะอยู่ท่ีตัวเด็ก ด้านร่างกาย ระดับสติปัญญา ความเอาใจใส่จากบิดามารดา
ตลอดจนสิง่แวดล้อมของเดก็ก็ตาม 
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ความสนใจ 
1.  ความหมายของความสนใจ 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในวิชาท่ีเรียนแล้วก็ยงัควรปลกูฝังให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน นกัจิตวิทยาและ
นกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความสนใจไว้ดงันี ้

     กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์ (2541: 242) ได้ให้ความหมายท่ีแตกตา่งไปว่า ความสนใจจะมี 
ลกัษณะใกล้เคียงกบัทศันคตมิาก กลา่วกนัวา่ ความสนใจเป็นสว่นหนึ่งของทศันคติ คือ เป็น ความรู้สกึ
ท่ีดีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่หมายถึง ทศันคตทิางบวกหรือทศันคตท่ีิดีนัน่เอง 

     เสียง  ชสูกลุ (2543: 26) กลา่วว่า ความสนใจ คือ ความอยากรู้ อยากเห็น อยากแสวงหา
และเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่ง ความรู้สกึชอบ สภาพจิตใจของบคุคลผกูพนั จดจ่อต่อสิ่งนัน้ มีความ
สนกุสนาน เพลดิเพลนิใจในการกระทํา และซาบซึง้ในคณุคา่ของสิง่นัน้ ๆ 

     วนิดา  ศิริมาลา (2544: 38) กลา่ววา่ ความสนใจ คือ ความรู้สกึเอาใจใส ่ความอยากรู้ 
อยากเห็นสิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่แสดงออกโดยการขวนขวายเข้าร่วม หรือติดตามกิจกรรมตา่ง ๆ และ ยอมรับ
ในคณุคา่ของสิง่ตา่ง ๆ 

     ดิวอี ้ (Dewey. 1996: 66) กลา่วว่า ความสนใจ คือความรู้สกึ หรือความพอใจท่ีมีตอ่สิ่งใด 
สิง่หนึง่ แนวคดิใด แนวคดิหนึง่ หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

     กู๊ด (Good. 1996: 311) อธิบายวา่ ความสนใจเป็นความรู้สกึชอบของคนเรา ท่ีแสดงตอ่  
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ความรู้สกึนัน้อาจมีชัว่ขณะหนึ่ง หรืออาจจะมีถาวรต่อไปก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั ความ
อยากรู้ อยากเห็นของบคุคลนัน้ โดยได้รับจากประสบการณ์ของเขาเอง 

     สรุปได้ว่า ความสนใจ หมายถึง พฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงความรักชอบตอ่บคุคลหรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง และเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้บุคคลเอาใจใส่ ตัง้ใจท่ีจะกระทํากิจกรรมต่างๆให้สําเร็จบรรลุถึง
จดุมุง่หมาย 

2. ลักษณะความสนใจ 
วนิช บรรจง และคณะ (2540: 33) อ้างถึงลกัษณะของความสนใจวา่มี ดงันี ้ 
     1.  ความสนใจเป็นความรู้สกึหรือเจตคติท่ีเข้มข้นอยู่ในวงแคบ คือ คนเราจะต้องมีความ

สนใจตอ่สิง่ใดเป็นอยา่งๆ ไป 
     2.  ความสนใจเป็นเร่ืองของแตล่ะบคุคล คนหนึง่อาจจะมีความสนใจตอ่สิ่งหนึ่ง แตค่นอ่ืนๆ

อาจจะไมส่นใจตอ่สิง่นัน้เลย 
     3.  เม่ือมีความสนใจ บคุคลย่อมมีความมุ่งหมายต่อสิ่งนัน้ และเอาใจใสจ่ดจ่อตอ่สิ่งท่ีตน

สนใจ 
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     4.  เม่ือเกิดความสนใจต่อสิ่งใดแล้ว บุคคลย่อมมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่ง
นัน้ เช่น ต้องการอยากรู้ให้มากขึน้ ต้องการท่ีจะทําเป็น 

     5.  บคุคลย่อมมีความมุ่งหมายท่ีจะทําให้สําเร็จตามความมุ่งหมาย ถ้ามีความสนใจตอ่สิ่ง
นัน้อยา่งแท้จริง 

     สงวน  สทุธิเลศิอรุณ (2542: 91-92) ได้อธิบายถึงลกัษณะความสนใจของบคุคลไว้ดงันี ้
     1.  ความสนใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในตวับุคคล  อนัเป็นผลดีสืบเน่ืองมาจาก

สิง่แวดล้อม 
     2.  ความสนใจเป็นเร่ืองเฉพาะของแตล่ะบคุคล  ดงันัน้ความสนใจของบคุคลย่อมแตกตา่ง

กนัได้ 
     3.  ความสนใจยอ่มทําให้บคุคลเอาใจใสต่อ่สิง่ท่ีตนสนใจ 
     4.  ความสนใจของบคุคลยอ่มเปล่ียนแปลงได้  และเป็นเคร่ืองกําหนดวิถีชีวิตของบคุคล 
     5.  ความสนใจทําให้เกิดความมมุานะท่ีจะทํางานให้สําเร็จ 
     จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  ลักษณะความสนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน  เน่ืองจาก

องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ ความต้องการ ความถนดัและสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในสงัคมแตกตา่งกนั นัน่คือ 
การท่ีจะให้ผู้ เรียนมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ผู้นัน้จะต้องมีสมาธิและติดตามเนือ้หาของเร่ืองนัน้
โดยตลอด   

 
3. องค์ประกอบที่เก่ียวกับความสนใจ 
     โดยทัว่ไปคนเรามีความสนใจในสิ่งตา่งๆไม่เหมือนกนั วนิช บรรจง และคณะ (2540 : 36) 

ได้รวบรวมองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัความสนใจของเดก็ท่ีควรทราบได้ดงันี ้ 
     1.  ความสนใจนัน้เกิดขึน้จากความพร้อม ความต้องการและอิทธิพลของสิง่แวดล้อม 
     2.  ความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะคนเราทุกคนไม่

จําเป็นต้องมีความสนใจในสิง่เดียวกนัหรือในระยะเวลาเดียวกนั 
     3.  ความสนใจนัน้มีความสมัพนัธ์อย่างสงูกบัสขุภาพร่างกาย เด็กจะสนใจสิ่งใดเป็นระยะ

สัน้ๆ หรือยาวยอ่มขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์ของร่างกาย 
     4.  ความสนใจเฉพาะอย่างนัน้อาจเปล่ียนไปตามวยั และเวลาของแต่ละบุคคล แต่แบบ

แผนของความสนใจคอ่นข้างคงท่ี ทําให้สามารถวดัความสนใจของคนในอนาคตได้ 
     5.  ความสนใจมีความสมัพนัธ์อย่างสูงกับสภาพจิตใจ เชาว์ปัญญา มกัจะสนใจหลายๆ

อยา่งในเวลาเดียวกนัและเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน 
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     6.  ความสนใจมีความสมัพนัธ์อย่างสงูกับรากฐานทางประสบการณ์ของเด็ก เด็กมกัจะ
สนใจเร่ืองใด เด็กจําเป็นต้องมีความรู้เร่ืองนัน้พอสมควร ถ้าเด็กขาดประสบการณ์ เด็กอาจจะไม่สนใจ 
เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นชัว่คราวแล้วก็เลกิความสนใจ 

     ความสนใจจะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนได้ ครูจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้านของเด็ก 
เพ่ือท่ีจะนําไปจดักิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสนใจของเด็ก ซึง่จะช่วยให้เด็กมีความ
ตัง้ใจจดจ่อท่ีจะเรียน แล้วการเรียนก็จะประสบผลสําเร็จได้โดยเร็ว 

 
4.  การสร้างความสนใจ 
     จากการศึกษาสาเหตุและองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับความสนใจ   ทําให้นักจิตวิทยาและ

นกัการศกึษาสามารถท่ีจะสร้างความสนใจให้กบัผู้ เรียนได้  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูควร
คํานงึ ถึงความสนใจและความแตกตา่งระหว่างบคุคลด้วย  การเรียนจึงจะประสบความสําเร็จ  ครูอาจ
ตัง้คําถามกับตัวเองว่า  ได้สอนวิชาต่างๆ สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนหรือไม่ ให้งาน ให้
กิจกรรมตามความสามารถ ความสนใจของผู้ เรียนหรือไม่   กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2541  :  243) ได้
เสนอแนะวิธีสร้างความสนใจไว้ดงันี ้

1.  ศกึษาความต้องการของผู้ เรียนสว่นใหญ่ เพ่ือจะได้จดับทเรียน สภาพห้องเรียน 
และส่ือการเรียนตา่งๆ ให้ตรงกบัความต้องการของเขา 

 2.  สํารวจพืน้ฐานทางด้านความถนดัของผู้ เรียน เพ่ือจดัสภาพการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ความถนดันัน้ๆ 

 3.  จดัสภาพห้องเรียนให้น่าสนใจ มีการตัง้คําถามยัว่ยแุละท้าทายความสามารถของผู้ เรียน
พยายามให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากท่ีสดุ เช่น การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ตลอดจนนํานวตักรรมใหมม่าใช้ด้วย 

 4.  ให้การเสริมแรง โดยพยายามให้ผู้ เรียนได้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้หรือการทํางาน
นัน้ๆบ้าง โดยเลือกให้ตรงกบัความถนดัและความสามารถของเขา จะทําให้เขาสนใจในสิ่งท่ีเขาได้รับ
มอบหมายให้ทํา 

 5.  ชีท้างหรือให้ทราบความก้าวหน้าในการทํางานทกุระยะของผู้ เรียน ทําให้เขามีความสนใจ
ท่ีจะทํางานนัน้ๆ ตอ่ไป 

วณิช   บรรจง และคณะ (2540: 34)  ได้เสนอแนะวิธีสร้างความสนใจไว้ดงันี ้
     1.  ก่อนจะสอนเร่ืองใดต้องสร้างความรู้พืน้ฐานในเร่ืองนัน้ให้แก่นกัเรียนเสียก่อน 
     2.  จดับทเรียนให้เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนของนกัเรียน 
     3.  จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ทํางานได้สําเร็จ 
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            4. ชีแ้จงให้นกัเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนก็เป็นแรงจงูใจท่ีจะทําให้นกัเรียนอยากเห็น
และมีความสนใจในงานนัน้มากขึน้ 

     5. ในการสอนของครูควรชีใ้ห้นกัเรียนได้เห็นความน่าสนใจเร่ืองท่ีเรียน 
     6. จดัสภาพการเรียนให้เป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ 
     7. ในการสอนแตล่ะครัง้ครูควรจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมมาใช้งาน 
     8. ในการสอนแตล่ะครัง้ควรสร้างเจตคตท่ีิดีตอ่วิชานัน้ๆ ควบคูไ่ปด้วย 
     9. ควรจดัให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมให้มากท่ีสดุ 
     10.จดับทเรียนให้มีความหมายตอ่ชีวิตของนกัเรียน 
จากวิธีการสร้างความสนใจท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปวิธีสร้างความสนใจได้ดงันี ้
     1.  พยายามทําทุกอย่างท่ีจะสนองความต้องการเบือ้งต้น คือ ความต้องการทางด้าน

ร่างกาย ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการการยอมรับและความเป็นเจ้าของ 
     2.  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีลกัษณะผ่อนปรนไม่ตึงเครียด ไม่ทําให้เด็กรู้สึกอึดอดั

กงัวลไมส่บายใจ และห้องเรียนไมร้่อนเกินไป 
     3.  จดับรรยากาศในชัว่โมงเรียนเกิดการท้าทาย น่าสนใจ เลือกสีสนัให้ดงึดดูความน่าสนใจ

โดยเฉพาะสีแดงจะดงึดดูความสนใจได้มาก 
     4.  เปล่ียนสิ่งเร้าอยู่เสมอ การใช้เสียงต้องรู้จกัเพิ่มนํา้หนกัของเสียงในการพดู การอธิบาย

วา่ตอนใดควรจะเสียงเบาหรือเสียงดงั 
     5.  การสร้างสิง่แวดล้อม แปลกใหม ่น่าพิศวงไมใ่ช้วิธีใดวิธีหนึง่จําเจ และความซบัซ้อนของ

สิง่เร้าใจจะช่วยเพิ่มความสนใจ 
     6.  วิธีการสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ โดยการสง่เสริมให้กระทําสิง่ตา่งๆให้สําเร็จลลุว่ง 
     7.  การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนได้กล้าแสดงออกทางความคิดกล้าทํา

และกล้าพดูโดยไมเ่คอะเขิน 
 
5.  การวัดความสนใจ 
     การวดัความสนใจสามารถกระทําได้ในลกัษณะตา่งๆ เน่ืองจากความสนใจเป็นแรงผลกัดนั

ท่ีกระตุ้นให้บุคคลกระทําการหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ถ้าต้องการวดัความสนใจของบุคคลใดจะ
สามารถวดัหรือประเมินได้จากการกระทําในการแสดงพฤตกิรรมออกมาของบคุคลนัน้ 

     นกัศกึษาได้เสนอวิธีวดัความสนใจดงันี ้
     ซปุเปอร์ (Super. 1998: 218 – 219) กลา่ววา่ ความสนใจของบคุคลสามารถศกึษาได้ จาก

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
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     1.  ความสนใจจากการแสดงความรู้สกึ (Express Interests) เป็นวิธีการศกึษาจากคําพดู
หรือถ้อยคําของบคุคลเก่ียวกบัความสนใจ  

     2.  ความสนใจจากการแสดงออก (Manifest Interests) เป็นวิธีการศกึษาจากพฤติกรรม 
แสดงออกท่ีสงัเกตเห็น  

     3.  ความสนใจจากการทดสอบ (Test Interest) เป็นวธีิการศกึษาจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนจากวิชาท่ีบคุคลนัน้สนใจ  

     4.  ความสนใจจากการสํารวจ (Inventoried Interests) เป็นวิธีการศกึษาโดยแบบสํารวจ
ด้วยการให้บคุคลแสดงความรู้สกึชอบและไมช่อบ 

โพเวล (Powel. 1998: 337 – 338) กลา่ววา่ ความสนใจอาจวดัได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
     1.  ใช้แบบวดัความสนใจ (Interest Inventories) แบบวดัความสนใจประกอบด้วยข้อความ

ชดุหนึง่ สําหรับให้แตล่ะบคุคล แสดงความรู้สกึชอบ หรือไมช่อบตอ่ข้อความตา่ง ๆ เหลา่นัน้  
     2.  ใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open – end Questionnaires) โดยให้ผู้ตอบมีอิสระท่ีจะ

ตอบคําถามตา่ง ๆ ได้ตามความรู้สกึท่ีแท้จริงของตน  
     3.  ใช้วิธีสมัภาษณ์ ซึง่ผู้สมัภาษณ์สามารถสงัเกตเห็นพฤตกิรรมของผู้ถกูสมัภาษณ์ได้  
สมิท (Smith. 1999: 160 – 161) ได้เสนอเทคนิคสําหรับวดัความสนใจไว้ดงันี ้
     1.  ค้นหาสิ่งท่ีแตล่ะบคุคลชอบทําในระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ถ้าเขายอมสละเวลาว่าง

ท่ีมีอยูเ่พ่ือทําสิง่ใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะ ก็แสดงให้เห็นวา่เขามีความสนใจในสิง่นัน้ 
     2.  ค้นหาว่าแตล่ะบคุคลมีความรู้ในเร่ืองนัน้มากน้อยเพียงใด ถ้าเขามีความรู้ในเร่ืองนัน้ 

มากก็แสดงวา่เขาสนใจเองนัน้ เพราะคนเรายอ่มจะทําสิง่ท่ีตนสนใจได้ดีกวา่สิง่ท่ีไมส่นใจ 
     3.  ให้แตล่ะบคุคลแสดงความรู้สกึชอบหรือไมช่อบตอ่ข้อความตา่งๆท่ีกําหนดให้  
     วิธีการวัดความสนใจท่ีกล่าวมาสามารถใช้วัดความสนใจของบุคคลได้ทัง้สิน้ แต่การ

นําไปใช้กันใคร ในสถานท่ีใด ย่อมขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบุคคลท่ีนําไปใช้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลดีต่อการเรียนการสอนให้มากท่ีสดุ สําหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบสอบถามวดัความสนใจ
ในการอา่นภาษาไทยท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

     จากการศกึษาความสนใจทําให้พอสรุปได้ว่า  ความสนใจมีความสําคญัต่อการเรียนรู้ของ
บคุคล  หากบคุคลให้ความสนใจตอ่สิง่ใดก็ยอ่มก่อให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในสิ่งนัน้  ดงันัน้  ครูผู้สอนจึง
ควรคํานึงถึงความสําคญัของความสนใจและการพฒันาการเรียนการสอน  จดัสภาพแวดล้อมในการ
เรียนให้น่าสนใจท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน  และเม่ือนกัเรียนเกิดความ
สนใจหรือชอบในสิ่งท่ีเรียน  ก็ย่อมแสดงพฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงความเอาใจใส่ในการเรียนหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และนําไปสู่การฝึกฝนให้เกิดความคิด  สติปัญญา  จนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในสิง่ท่ีเรียนในสิง่ท่ีทํา 
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การสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
 1.  ความเป็นมาของวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
 จอร์จ  เอส เมอร์ด็อค (George  S. Murdoch. 1986) เป็นอาจารย์สอนภาษาท่ีมหาวิทยาลยั
คเูวต (Kuwait  University) ได้ประสบปัญหาในการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 2 เน่ืองจากการสอน
ไมป่ระสบความสําเร็จเท่าท่ีควร  สาเหตเุกิดจากโอกาสท่ีนกัเรียนจะใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนัมี
น้อยมาก จึงได้คิดหาวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษขึน้  โดยยึดหลกัจิตภาษาศาสตร์  (Psycholinguistice)   
ซึง่เป็นจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาตา่งประเทศเพ่ือการส่ือสารขึน้ ช่ือว่า  “A More Integrated  
Approach to the Teaching of Reading” ซึง่ยดึหลกัฝึกหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ทกัษะต่างๆ คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียนควบคู่กนัไปตลอดเวลา เพราะมีความเห็นว่าการสอนของครู
เท่าท่ีผา่นมาสว่นใหญ่จะแยกทกัษะแตล่ะทกัษะออกจากกนัโดยเดด็ขาด เช่น ทกัษะอา่น มกัจะจดัแยก
ออกจากทกัษะอ่ืนๆ โดยสิน้เชิง  เม่ือใดท่ีครูผู้สอนต้องการสอนการอ่านให้กบันกัเรียนก็จะไม่ให้ความ
สนใจทกัษะอ่ืนๆ จะมุ่งให้นกัเรียนฝึกอ่านเท่านัน้ ซึง่เมอร์ด็อคคิดว่าเป็นการกระทําท่ีไม่ถกูต้อง เพราะ
การสอนแตล่ะครัง้ควรมีทกัษะทัง้ 4 ประกอบกนัไป แตจ่ะเน้นทกัษะใดทกัษะหนึง่เป็นพิเศษ สว่นทกัษะ
อ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้เป็นจดุเน้นก็ได้รับการพฒันาไปพร้อมกนั นอกจากนัน้เมอร์ด็อคยงัมีความเห็นว่า การสอน
อา่นแล้วให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดัแบบเลือกตอบหรือแบบถกู – ผิด นัน้ไม่ใช่เป็นการฝึกอ่านท่ีดี  นกัเรียน
จะไมพ่ฒันาทกัษะอ่ืนเลย  และบางครัง้อาจจะทําให้นกัเรียนเกิดการสบัสนมากขึน้ แบบฝึกหดัท่ีดีท่ีสดุ
ควรจะเป็นแบบฝึกหดัท่ีต้องคิดและเขียนออกมาเป็นคําพดูของตน เป็นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด
และฝึกทักษะการเขียนไปในตวั การใช้แบบฝึกหัดแบบนีถื้อว่าเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารท่ีดีมาก       
อีกอยา่งหนึง่ด้วย  และเป็นท่ีมาของวิธีสอนอา่นโดยใช้หลกัการบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
 การสอนอา่นโดยใช้หลกัการบรูณาการของเมอร์ดอ็คเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
คิดทุกขัน้ตอน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น โดยเฉพาะกระบวนการคิดท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหา  
กิจกรรมการเรียนการสอนจะเร่ิมด้วย  วิธีการตัง้คําถามประเด็นท่ีสําคญัเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่านให้
นกัเรียนตอบ  แล้วให้ร่วมกนัอภิปรายโดยการนําประสบการณ์เดิมของตนมาผสมผสานกบัประสบการณ์ใหม่
ท่ีได้รับแล้วแก้ปัญหาท่ีกําลงัประสบอยู่  ซึง่เป็นการกระตุ้นนกัเรียนให้คิดแก้ปัญหานัน่เอง  นอกจากนี ้
กิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้หลกัการ บรูณาการของเมอร์ด็อคทําให้นกัเรียนพฒันาความสามารถด้าน
การคิด โดยมีขัน้ตอนหนึ่งท่ีกําหนดให้นกัเรียนทําความเข้าใจคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)   
นกัเรียนจะต้องใช้ความคิดในด้านความรู้ความจํา (Knowledge)  คือความสามารถในการระลึกถึง
รายละเอียดเร่ืองราวประสบการณ์ทัง้มวลตลอดจนสามารถจําความรู้เก่ียวกบัคําศพัท์ด้านความหมาย 
ความหมายแฝงของคําศพัท์และสญัลกัษณ์ตา่งๆ เช่น คํายาก  ศพัท์เทคนิค  เป็นต้น  ซึง่สอดคล้องกบั
คํากลา่วของ แฮร์ริส และซเิพย์  (Harris; & Sipay. 1990:  274 -275) ท่ีวา่ คําศพัท์มีผลตอ่การอา่นเพ่ือ
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ความเข้าใจซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาความคิดของผู้อ่าน สว่นกิจกรรมท่ีอ่านเนือ้เร่ือง (Reading the Text) 
โดยใช้หลกัการบูรณาการของเมอร์ด็อคนัน้สอดคล้องความคิดด้านการวิเคราะห์คือ ความสามารถใน
การแยกแยะข้อมลูหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องออกมาเป็นสว่นย่อยๆ ซึง่อาจเป็นการวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์
ของเร่ืองราวท่ีกําหนดไว้เช่น  วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคํานามกับสรรพนามในเนือ้เร่ือง         
การเช่ือมโยงข้อมลู การประเมินผลการแก้ไข จะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความคิดด้านความเข้าใจ ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการดดัแปลง ปรับปรุงหรือเสริมแต่งความรู้เดิมให้มีลกัษณะใหม่ เป็นการขยายความรู้
ไปสูส่ถานการณ์ใหมต่ามกระบวนการของความเข้าใจ 

จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนอ่านโดยใช้หลกัการบูรณาการของเมอร์ด็อค  
(The Murdoch Integrated Approach) เป็นการเรียนการสอนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านจบั
ใจความสําหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านได้ดีวิธีหนึ่ง เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถ
พฒันาทกัษะการฟัง การพดู  การอา่น  และการเขียนควบคูก่นัไป  

 2. จติวิทยาเก่ียวกับภาษาและการคดิที่สัมพันธ์กับการสอนอ่านแบบบูรณาการของ 
เมอร์ดอ็ค 
 เน่ืองจากการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค (The Murdoch Integrated Approach)  นี ้
เป็นการสอนอ่านเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) ซึง่การเรียนการสอนถือเป็นกระบวนการ
คิดทางภาษา  (Thinking  Process)  แบบหนึ่ง  ดงันัน้ จึงขอกลา่วถึงจิตวิทยาเก่ียวกบัภาษาและการคิด
พอสงัเขปดงันี ้
 ภาษาและการคดิ (Language and Thinking)   
   ภาษาและการคิด มีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ภาษามีอิทธิพลต่อการคิดของคนเรามาก
และคนเรามกัจะแสดงความคิดออกมาในรูปของภาษา อย่างไรก็ตาม เราอาจจะเห็นภาพความนึกคิด
โดยไม่ได้ใช้ภาษาซึง่เรียกว่าแผนภาพ แล้วแสดงความคิดออกมาทางกายอนึ่งเม่ือคนเราสามารถรับรู้
และแสดงออกทางภาษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ยอ่มสามารถทําให้เข้าใจความหมายของข้อความท่ีได้
ฟังและได้อา่น และสามารถส่ือความหมายด้วยการพดูหรือการเขียนให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้อยา่งดี   
       ดงันัน้ ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารซึ่งกันและกัน ของสงัคมท่ีจะช่วยให้คนในสงัคม
สามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้  ได้แลกเปล่ียนความรู้สกึนึกคิด  ศิลปวฒันธรรมประสบการณ์
รวมทัง้ทําให้เราได้รู้และเข้าใจในเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งเข้าใจ 
 ความหมายของการคดิ 
      พฤติกรรมความรู้ความเข้าใจท่ีมีรูปแบบท่ีซบัซ้อนมากท่ีสดุ คือ การคิด (Thinking)  การคิด
เป็นพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมนษุย์ อนัเป็นผลมาจากคณุสมบตัิทางสมองหลาย
อย่าง มีผู้ ให้คําจํากดัของการคิดไว้ว่า  “เป็นการจดัระบบ” และจดัรูปแบบใหม่ของประสบการณ์ท่ีผ่าน
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มาให้เข้ากับสภาพปัจจุบนั การคิดเป็นพฤติกรรมภายในท่ีเราสงัเกตได้จากการตอบสนองท่ีปรากฏ
ออกมาด้วยการใช้ภาษาหรือสญัลกัษณ์อย่างอ่ืน การตอบสนองเป็นการสะท้อนความคิดออกมาแต่ก็
ไมใ่ช่เป็นสิง่เดียวกนัหมดทกุอยา่ง 

     จากคําจํากัดความท่ีกล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การคิดเป็นผลท่ีได้จากการเรียนรู้ซึ่งจะ
เก่ียวข้องกบัแรงจงูใจและอารมณ์และในกระบวนการคิดนัน้  เราจะต้องจดัระบบข้อมลูตา่งๆ ให้เข้ากบั
สถานการณ์ปัจจบุนัและเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและตรงกบัความต้องการ  และการรับข้อมลูของคนนัน้จะ
สง่ผลตอ่การคดิด้วย 

     สรุปได้ว่า  การคิดเป็นพฤติกรรมภายในท่ีต้องใช้ประสบการณ์แล้วผสมผสานกับข้อมลูท่ี
ได้รับใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการคิดจะสําเร็จลลุ่วงได้นัน้ จะต้องประกอบไปด้วย
ประสบการณ์เดิม สติ สมาธิ ความสนใจ ในการท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหานัน้ๆ ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค เพราะการสอนวิธีนีก็้จะเร่ิมด้วยการตัง้ปัญหาให้ผู้ เรียนก่อน  เป็นการ
รวบรวมประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนนําเอาประสบการณ์เดิมของตน
เข้ามาผสมผสานกบัประสบการณ์ท่ีได้รับจะทําให้บทเรียนมีความหมายมากขึน้  การเรียนการสอนจะ
ได้สอดคล้องกบัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ทางภาษาตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

การคดิกับการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทัง้พฤติกรรมภายนอกท่ีมองเห็น และพฤติกรรม

ภายในท่ีมองไมเ่ห็น  ซึง่การเปล่ียนแปลงนัน้ บลมู (กมลรัตน์  หล้าสวุงษ์. 2541:  126-127; อ้างอิงจาก  
Bloom. n.d.) กลา่ววา่ การเรียนรู้แตล่ะครัง้จะเรียกวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ตอ่เม่ือ 

1.  เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ หมายถึงการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึน้ในสมอง  เช่น  การเรียนรู้มโนภาพ 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจ เช่น ความเช่ือ ความสนใจ ทศันคต ิคา่นิยม 

3.  การเปล่ียนแปลงทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือให้เกิดทกัษะ 
ในการเปล่ียนแปลงนีจ้ะเร่ิมจากข้อ  1, 2 และ 3 ตามลําดบัแล้วพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทัง้ 3 ประการ 
 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การคิดกับการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีแยกกันไม่ได้เลย คือ คนเราจะต้องเกิด

ความคิดก่อนแล้วจึงเกิดการเรียนรู้หรือคิดแล้วเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ ทกัษะ  
ความรู้สกึ 

 
 



 54 

องค์ประกอบที่สาํคัญที่ทาํให้เกิดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึน้  มีคณุประโยชน์ตอ่ตนเอง  สงัคม  

และประเทศชาติ เม่ือบุคคลได้เรียนรู้ย่อมมีการพฒันาตนเอง พฒันาสงัคม และพฒันาประเทศชาต ิ 
อนัจะนํามาซึง่ชีวิตท่ีมีคณุภาพ สงัคมท่ีพฒันา และประเทศชาตท่ีิได้รับการพฒันา 

     สําหรับองค์ประกอบของการเรียนรู้นัน้  ได้มีนกัวิชาการกลา่วถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้
ไว้คือ  

     ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dollard; & Miller. 1982: 15) กลา่วว่า องค์ประกอบทําให้เกิด 
การเรียนรู้นัน้ ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบคือ  

1.  แรงขบั (Drive) หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือร่างกายหรือจิตใจขาดสมดลุแล้วพยายาม
ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสู่ความสมดลุของร่างกายหรือจิตใจอีกครัง้หนึ่ง เช่น เม่ือประสบกับ
ปัญหาแล้วต้องการหาคําตอบให้กบัคําถามเหลา่นัน้ 

2.  สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีมากระทบอินทรีย์แล้วกระตุ้นให้อินทรีย์
แสดงพฤตกิรรมโต้ตอบออกมา  สิง่นัน้อาจจะมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิตก็ได้  เช่น บทเรียน คน เป็นต้น 

3.  การตอบสนอง (Response) หมายถึง พฤติกรรมท่ีอินทรีย์โต้ตอบสิ่งเร้าเม่ือถกูสิ่งเร้า
กระทบหรือกระตุ้น เช่น การค้นหาคําตอบต่อปัญหาท่ีพบ การพยกัหน้าแสดงความเข้าใจ เม่ือฟังครู
อธิบายบทเรียน 

4.  การเสริมแรง  (Reinforcement) คือ รางวลัที่ได้รับจากการตอบสนอง เช่น รางวลั   
คําชมเชย 

     สําหรับการเรียนการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคนัน้ ขัน้ตอนต่างๆ ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น จะต้องคํานงึถึงสิง่เหลา่นีด้้วยเช่นกนั 

3.  วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค  
เมอร์ดอ็ค (Murdoch. 1986 :  9-15)  ได้แบง่วิธีสอนอา่นจบัใจความโดยใช้หลกับรูณาการของ

เมอร์ดอ็ค  ออกเป็น  7  ขัน้ตอน  ดงัตอ่ไปนี ้
     1.   ตัง้คาํถามนําก่อนการอ่าน (Priming  Questions) คือ ขัน้ตอนท่ีครูผู้สอนจะต้องตัง้

คําถามหรือข้อความเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น ให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างครูผู้สอนกบันกัเรียนก่อนที่จะอ่านเร่ืองนัน้ๆ เป็นการโน้มน้าวให้นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่าน
ตอ่ไปนี ้การอภิปรายร่วมกนัเป็นกระบวนการคาดคะเนลว่งหน้าวา่เร่ืองท่ีพวกตนจะอ่านกนันัน้เป็นเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับอะไร เม่ือถึงเวลาอ่านจริงๆ นกัเรียนทุกคนจะพยายามค้นหาคําตอบว่า “การอ่านเป็นเกม 
การเดาชนิดหนึง่โดยให้ผู้อา่นเดาวา่สิง่ท่ีอา่นนัน้ตรงกบัความคดิท่ีตนคาดหวงัไว้หรือไม”่ 
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     นอกจากนี ้ การถามนําก่อนการอา่น  ยงัช่วยให้นกัเรียนเกิดแรงขบั (Drive) อนัจะสง่ผลตอ่
การเรียนรู้ท่ีดีของนกัเรียนนัน่คือ การกระตุ้นนกัเรียนด้วยปัญหาท่ีค้างไว้หลงัการอภิปรายร่วมกนัว่า   
สิง่ท่ีพวกตนเดากนัไว้นัน้เป็นการเดาท่ีถกูต้องมากน้อยเพียงใด ซึง่เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ทกุคนท่ีชอบ
การท้าทายเอาชนะ เม่ือทําหรือคิดอะไรไปแล้วก็อยากจะทราบผลของการกระทํานัน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ี
จะกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดแรงขบัอยากอา่นเพ่ือค้นหาคําตอบให้ตนเอง 

     2.  การทาํความเข้าใจคาํศัพท์  (Understanding Vocabulary) ขัน้ตอนนี ้มีจดุประสงค์
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความมัน่ใจว่า  คําศพัท์บางคําท่ีเป็นตวับ่งชีค้วามหมาย (Key Words) นัน้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจถกูต้องแล้ว โดยครูจะเป็นคนเลือกคําศพัท์เหล่านัน้ขึน้มาเองคําบางคํานกัเรียนอาจจะรู้
ความหมายแล้ว หรือถ้าคําบางคํามีความหมายหลายอย่างครูผู้สอนอาจจะเขียนความหมายของ
คําศพัท์คํานัน้ในสถานการณ์ท่ีจะพบในสิง่ท่ีอา่น  หลกัการดงักลา่วตรงกบัความคิดเห็นของแฮร์ริสและ
ซิเพย์ (Harris; & Sipay. 1990:  294-295) ท่ีกลา่วว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจนัน้ต้องอาศยัความสามารถ
หลายๆ อยา่งรวมกนัไมเ่ฉพาะแตรู้่ความหมายของคําศพัท์เพียงอยา่งเดียว  แตคํ่าศพัท์มีสว่นอยา่งมาก
ต่อความเข้าใจในการอ่านในการทดสอบจะพบว่าหากคะแนนความเข้าใจของนักเรียนสูง คะแนน
ความสามารถการใช้คําศพัท์ก็จะสงูตามด้วย 

     ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการทําความเข้าใจคําศพัท์ จะช่วยปพืูน้ฐานในการอ่านให้นกัเรียนได้
อย่างมากอีกขัน้ตอนหนึ่งซึง่จะส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านในโอกาสต่อไปซึง่ตรงกบัความคิดของ
วิดโดสนั (Widdowson. 1987: 82 - 86) ท่ีว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจนัน้เราต้องพยายามขจดัปัญหา
และอุปสรรค์ท่ีสกัดกัน้ไม่ให้ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจ เช่น คําหรือ วลี ท่ียากๆ วิธีการอย่างหนึ่งท่ีจะ
แก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้ก็คือ ให้ผู้อ่านเรียนรู้สิ่งเหล่านัน้ก่อนการอ่านทําให้ปัญหาเร่ืองคําศพัท์หมดไป   
เม่ือถึงเวลาอา่น 

     3.   การอ่านเนือ้เร่ือง  (Reading the Text)  หลงัจากทราบความหมายของคําศพัท์แล้ว
ขัน้ต่อไป  คือครูผู้สอนจะแจกเนือ้เร่ือง (The Text) ให้นกัเรียนอ่านตามเวลาท่ีกําหนดให้ในเนือ้หานัน้  
แตเ่ร่ืองท่ีให้จะแตกตา่งกบัเนือ้เร่ืองปกตคืิอ จะมีคําถามยอ่ยแทรกอยูใ่นเนือ้เร่ือง เพ่ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคํานามกบัคําสรรพนามในเนือ้เร่ืองอนัจะเป็นการกระตุ้นและสง่เสริมความเข้าใจ
ในการอ่านให้ดียิ่งขึน้ การวิเคราะห์เนือ้หาแบบนี ้นอกจากจะทําให้นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองให้เข้าใจ
ขึน้แล้ว ยงัจะช่วยให้นักเรียนเกิดการต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลาเรียนเป็นการเรียนอย่างมีสติสมัปชัญญะ  
เพราะต้องการคิดอยู่ตลอดเวลาและต้องพยายามทําความเข้าใจเร่ืองโดยตลอดด้วย นอกจากประโยชน์
ดงักล่าวยงัพบว่า การกระตุ้นนกัเรียนด้วยวิธีนีทํ้าให้นกัเรียนมีแรงขบั  (Drive) ในการเรียนรู้มากขึน้ 
กลา่วคือ เนือ้เร่ืองและคําถามในเร่ืองจะเป็นสิ่งเร้า (Stimulus) การท่ีนกัเรียนเขียนคําตอบคือการตอบสนอง 
(Response) ซึ่งเป็นหลกัการเดียวกบับทเรียนโปรแกรม และเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีตาม
ทฤษฎีของ ดอลลาร์ดและมิลเลอร์ (Dollard; & Miller. 1982:  5-19) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีดีต้อง
ประกอบด้วยสิง่ตอ่ไปนี ้
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แรงขบั                  สิง่เร้า               การตอบสนอง                   การเสริมแรง  
 
 

ภาพประกอบ 1  องค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีดี 
 
     4.   ทาํความเข้าใจเร่ือง  (Understanding the Text)  คือ  การตรวจสอบความเข้าใจของ

นกัเรียน  โดยการให้นกัเรียนเตมิข้อความในประโยคปลายเปิดท่ีกําหนดให้ประโยคปลายเปิดท่ีเติมแล้ว  
จะเป็นข้อความท่ีสมบรูณ์ตามเนือ้เร่ืองท่ีอ่านในการสร้างแบบฝึกหดัเติมข้อความ ครูผู้สอนต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบว่า นกัเรียนจะไม่สามารถลอกประโยคจากเนือ้เร่ืองมาตอบได้ แต่ถ้าครูผู้สอนคิดว่า
ความสามารถของนกัเรียน ยงัไม่ถึงขัน้ที่จะใช้ภาษาและสํานวนของตนเองได้  อาจจะปรับเปลี่ยน
วิธีการโดยหาประโยคท่ีเป็นใจความสําคญัของเร่ือง (Main Idea) มาเป็นประโยคให้นกัเรียนเติม
ใจความให้สมบรูณ์  (Sentence – Completion  Exercise)  แทนก็ได้ จากการทํากิจกรรมในขัน้ตอน
ทัง้ 3 ขัน้ตอน (การถามนําก่อนการอ่าน-การทําความเข้าใจคําศพัท์-การอ่านเนือ้เร่ือง)  ท่ีผ่านมาแล้ว  
จะเป็นพืน้ฐานอย่างเพียงพอท่ีจะทําให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้เร่ืองได้ การช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองโดยวิธีนี ้
สอดคล้องกับความคิดของวิดโดสัน (Widdowson. 1979: 119-122) ท่ีกล่าวว่าแบบฝึกหัดเพื่อ     
ความเข้าใจนัน้จะต้องมีการเตรียมอยา่งดี หมายความวา่ จะต้องเสริมให้นกัเรียนพยายามใช้คําพดูหรือ
เขียนออกมาเป็นภาษาของตน  ซึง่จะทําให้นกัเรียนได้เข้าไปร่วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  แบบฝึกหดัเพ่ือ
ความเข้าใจเร่ืองเหลา่นัน้ได้แก่ การเติมคําให้สมบรูณ์  (Completion)  และการเปล่ียนแปลงข้อมลูใน
รูปแบบอ่ืน  (Transfermation) 

     5.   การเช่ือมโยงข้อมูล (Transferring Information)  คือ กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนนําความรู้
หรือข้อมลูท่ีได้รับจากการอา่นมาเสนอใหมใ่นรูปแบบอ่ืน  เช่น อาจจะให้นําคําหรือข้อมลูท่ีได้จากการอา่น
มาเสนอในรูปตาราง แผนภมูิ กราฟ หรือแผนท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมของข้อมลู หาก
นกัเรียนทําได้ก็ย่อมแสดงว่านกัเรียนสามารถจบัประเด็นสําคญัได้  เมอร์ด็อค กล่าวว่า กิจกรรมเช่นนี ้
เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้อ่านหาทางแก้ไขปัญหา  ไม่ใช่แบบฝึกหดัทัว่ๆ ไป ซึง่สอดคล้องกบัความคิด
ของ วิดโดสนั (Widdowson. 1979: 141-142) กลา่วว่า กิจกรรมเช่ือมโยงข้อมลู (Information Transfer)  
นีเ้ป็นกิจกรรมท่ีดีเป็นการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารด้วยการเขียนแทนคําพดู เป็นการแปลงข้อมลูจาก
รูปแบบหนึ่งให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ดงันัน้หากครูคิดว่านกัเรียนเข้าใจและมีความรู้ในสิ่งท่ีอ่านแล้วอาจ
ให้นกัเรียนแสดงความสามารถในการอ่านคือ ให้นกัเรียนเขียนแทนคําพดู  ซึง่อาจจะให้เขียนในรูปของ
แผนผงั เป็นต้น  วิดโดสนั (Widdowson) ยงักลา่วอีกว่า กิจกรรมแบบนีจ้ะช่วยส่งผลตอ่นกัเรียนถึง 2 ทาง
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คือ พฒันาความสามารถในการอ่านซึง่เป็นการส่ือสารจากคําพดูของผู้ เขียนไปสู่ตวัหนงัสือให้ผู้อ่านได้
อ่านและอีกด้านหนึ่งคือ ช่วยพฒันาความสามารถด้านการเขียนด้วยคือ  แปลงข้อมลูที่ไม่ใช่คําพดู  
(Non - Verbal) ไปสูคํ่าพดู  (Verbal) แล้วเขียนสรุปข้อความนัน้ออกมาโดยใช้ภาษาของตนเอง 
  6. การทําแบบฝึกหัดต่อชิน้ส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  
Exercise and Paragraph Structure) คือ กิจกรรมท่ีครูแจกชิน้สว่นประโยคท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาเร่ือง
ท่ีอ่านจํานวนหนึ่งให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิน้ส่วนประโยค
เหล่านัน้ให้อยู่ในรูปของอนุเฉท (Paragraph) ท่ีถูกต้องและให้ได้ใจความสมบูรณ์ต่อเน่ืองกันตาม
ความคดิของ เมอร์ดอ็ค แบบฝึกหดัเรียงโครงสร้างอนเุฉทมีประโยชน์มาก  เพราะเป็นการฝึกพดูและคิด
นกัเรียนต้องใช้สมาธิอย่างมากในการทํากิจกรรมตอ่ชิน้สว่นประโยค (Jigsaw) นี ้อาจจะให้นกัเรียนทํา
แบบกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ประโยคท่ีให้ต้องเป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เท่านัน้ การทํากิจกรรมก็เพ่ือต่อประโยคให้ถกูต้องอนัจะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือทราบเร่ืองท่ีเกิดขึน้  
การนําข้อมลูของแตล่ะคนมาตอ่กนันัน้นกัเรียนในกลุม่ต้องพดูและถามกนั แล้วพิจารณาเลือกข้อมลูมา
ต่อกนัให้เป็นเร่ืองราวท่ีถกูต้องและตลอดระยะเวลาท่ีทํากิจกรรม จะพบว่านกัเรียนให้ความสนใจและ
เกิดแรงจงูใจในการเรียนอยา่งมาก 

       7.  การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) คือ การประเมินผล
การเรียนนัน้มีอยู่ในเกือบทุกขัน้ตอนแล้ว แต่ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลงานส่วนรวมอีกครัง้หนึ่ง  
และการแก้ไขด้านภาษาของนกัเรียนท่ีพบในแบบฝึกหดัประกอบการอ่านเพ่ือให้นกัเรียนสามารถใช้
ภาษาให้ถกูต้อง 

 
4.  งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค  

4.1  งานวิจัยในประเทศ 
     จรัญ  รัตนศิลา (2539: 121) ได้ศกึษา การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ

และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนอ่าน
โดยวิธีการบรูณาการของเมอร์ด็อค ท่ีใช้ส่ือการสอนแบบอรรถฐาน (Genre) และวิธีการสอนอ่านตาม
คูมื่อครู ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการบรูณาการของเมอร์ด็อค ท่ีใช้ส่ือการสอน
แบบอรรถฐานและวิธีการสอนอ่านตามคู่มือครูแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการอ่านโดยวิธีบูรณาการของ
เมอร์ด็อค ท่ีใช้ส่ือการสอนแบบอรรถฐานสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียน ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยวิธี
สอนอา่นตามคูมื่อครู 
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  ธิดารัตน์  สมานพนัธ์ (2540:  68) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนท่ีใช้  ยทุธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอกนิชนั
กบัวิธีสอนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนท่ีใช้ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ 
เมตาคอกนิชันและการสอนตามคู่มือครูมีความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูกว่าการ
ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั  .05 
  คมสนัต์ เฮ้าเส็ง (2542:  80) ทําการวิจยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความ
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่งการสอนอ่านจบัใจความโดยใช้รูปแบบการสอน
อา่นท่ีพฒันาขึน้กบัวิธีการอ่านตามคูมื่อครูพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของ
นกัเรียน  ท่ีเรียนจากการอ่านโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านท่ีพฒันาขึน้กบันกัเรียนท่ีเรียนจากการสอน
อ่านตามคู่มือครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยนกัเรียนท่ีเรียนจากการสอน
อา่นโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านท่ีพฒันาขึน้มีผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียน
โดยใช้วธีิสอนอา่นตามคูมื่อครู 
  สวุรรณี เวทไธสงค์ (2540: 40) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แนวการสอนอ่านท่ีเน้นเทคนิคการสอนอ่านของ ดลัล์แมน  
(Dallman) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านโดยเน้นเทคนิคดลัล์แมน มีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธ์ิด้านการอานจบัใจความ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
  อจัฉรา สินธุโคตร (2543: 78) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยวิธีการบรูณาการของเมอร์ด็อคกบัการสอน
ตามคูมื่อครู  ผลการวิจยัพบว่าความเข้าใจภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีบรูณาการ
ของเมอร์ด็อค ไม่แตกต่างกับวิธีการสอนตามคู่มือและนกัเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับวิธีการอ่านแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
  รจนา ชาญวิชิต (2547:  46) ได้ศกึษาผลการใช้วิธีการสอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค  
ในการพฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั
พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคทําให้นกัเรียนมีความสามารถในด้าน
การอ่านภาษาองักฤษ หลงัการทดลองสูงขึน้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และยงัช่วยให้
นกัเรียนมีพฒันาการด้านการอ่านภาษาองักฤษในระดบัดีมาก ด้านความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกลุ่ม
ทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม การหาความหมายของคําศพัท์ที่กําหนดให้จาก
พจนานกุรมได้ และการปฏิบตักิิจกรรมได้รวดเร็ว ทํางานเสร็จตรมเวลาท่ีกําหนด 
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  4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
  งานวิจยัตา่งประเทศเก่ียวกบัวิธีสอนอา่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการสอนอา่นจบัใจความ 
โดยใช้หลกัการบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  (MIA)  ท่ีผู้วิจยัศกึษามีดงันี ้
  เดลานี (Delaney. 1990:  111-A)  ทําการศกึษาผลของยทุธวิธีในการฝึกอ่านเพ่ือความ
เข้าใจกบันกัเรียนระดบั 4 และระดบั 5 โดยแบง่การทดลองออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 มีนกัเรียน 32 คน 
โดยฝึกให้นกัเรียนจบัใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านแล้วทําการจดบนัทึกเอาไว้ กลุม่ท่ี  2 มีนกัเรียน 33 
คน  โดยฝึกให้นกัเรียนอ่าน เนือ้เร่ืองแล้วขีดเส้นใต้ประเด็นสําคญัฯเอาไว้ แล้วทําการจดบนัทึกสิ่ง
สําคญัเหล่านัน้ท่ีจะได้และกลุม่ท่ี 3 ซึง่เป็น กลุม่ควบคมุ จํานวน 32 คน โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  ผลการ
ทดลองพบว่า  คะแนนความเข้าใจโดยเฉล่ียของกลุม่ทดลองทัง้  2  กลุ่ม สงูกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ควบคมุอยา่งเห็นได้ชดั 
  เลวิน และรีฟ (Levine; & Reves. 1994:  71-84) ได้ทําการศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างความรู้ (Schemata) 3 แบบ คือ ทกัษะทางภาษา (Language  Skill) ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หา  
(Content Knowledge) และโครงสร้างสนุทรียศาสตร์ทางภาษา (Rhetorical Structure) ท่ีมีความเข้าใจ
ในการอ่านโดยทําการศกึษากบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ จํานวน  
95 คน  ผลการศกึษาพบว่า โครงสร้างความรู้ทัง้ 3 แบบรวมกนัส่งผลให้เกิดความเข้าใจใสการอ่านใน
ระดบัท่ีต่างกนั แต่ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หา (Content Knowledge) เป็นตวัทําความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศได้ดีท่ีสดุ  
       ดอร์นเย (พรสวรรค์  สายสดุใจ.  2542: 55; อ้างอิงจาก  Dornyei. 1995) ได้ทําการวดัเจตคติ
ของผู้ เรียนชาวฮงัการีหลงัได้รับการสอนกิจกรรมท่ีเน้นกลวิธีทางการส่ือสารผลปรากฏวา่ นกัเรียนมีเจตคติ
ในทางบวกตอ่กิจกรรมนี ้
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นพบว่า การสอนอ่านจับ
ใจความโดยใช้หลกัการบูรณาการของเมอร์ด็อค เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ท่ี
สามารถนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความ นักเรียน
สามารถแปลความ  ตีความและจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้ ดงันัน้ วิธีการสอนอ่านโดยใช้หลกัการ 
บรูณาการของเมอร์ด็อคจึงเป็นวิธีการสอนอ่านอีกวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจ นํามาใช้ในการเรียนการสอนอ่าน
ได้และสามารถใช้ได้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
       จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความ
และความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การอา่นจากการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  โดยมีขัน้ตอนการสอนดงันี ้
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ภาพประกอบ  2  ขัน้ตอนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 

 

การสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค (MIA) 
ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม 

ขัน้ท่ี 1 ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น   
(Priming Questions) 

สนทนา  อภิปรายซกัถาม  เลา่ประสบการณ์ 
คาดเดาเร่ืองจากภาพ  ร้องเพลง  ปริศนาคําทาย 

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบั
คําศพัท์  
(Understanding Vocabulary)   

แบง่กลุม่หาคําศพัท์  จบัคูคํ่าศพัท์กบัความหมาย 
เกมตอ่คําศพัท์  เกมตอ่จ๊ิกซอว์บตัรคํา 
วาดภาพประกอบคํา  จบัคูคํ่าศพัท์กบัภาพ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง  
(Reading the Text)   

อภิปรายซกัถาม  สนทนา  ตอบคําถาม  ทําแบบฝึกหดั 

ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง  
(Understanding the Text)   

ตอบคําถาม  เลน่เกม  ทําแบบฝึกหดั 

ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู  
(Transferring Information) 

วาดภาพตามเนือ้เร่ือง  สร้างแผนผงัความคดิ, แผนภมูิ, 
ตาราง  เขียนบรรยายภาพ 

ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่น
ประโยคและเรียงโครงสร้างทางอนเุฉท
(Jigsaw Exercise and Paragraph 
Structure)   

เรียงลําดบัเนือ้เร่ือง  เรียงลําดบัภาพเหตกุารณ์ 
จบัคูภ่าพกบัประโยค  เกมตอ่จ๊ิกซอว์ประโยค 

ขัน้ท่ี 7  ประเมินผลและการแก้ไข 
(Evaluation and Correction) 

แสดงบทบาทสมมตจิากเร่ืองอา่น  เลน่เกม   
ร้องเพลง 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอ็ค (Murdoch Integrated Approach) ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. วิธีการทดลอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร เป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นท่ีมีระดบัสตปัิญญาปกตหิรือสงู
กว่าปกติ ท่ีไม่มีภาวะบกพร่องด้านอ่ืนหรือมีความพิการซํา้ซ้อน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ
หรือสงูกว่าปกติ ที่ไม่มีภาวะบกพร่องด้านอื่นหรือมีความพิการซํา้ซ้อน กําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ อําเภอภผูาม่าน  
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 6 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling)    
 การเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีเจาะจง ตามเกณฑ์ดงันี ้ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้สํารวจเบือ้งต้น  
  1.1  สมัภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3        
เพ่ือรับทราบข้อมลูและรายช่ือของนกัเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอา่น  
  1.2  พิจารณาผลงานของนกัเรียนตามรายช่ือท่ีได้ ได้แก่ สมดุการบ้าน แบบฝึกหดั ใบงาน 
และแฟ้มสะสมงาน  
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้สํารวจปัญหาการเรียนรู้แบบเจาะลกึ 
  2.1 ครูประจําชัน้สํารวจปัญหาการเรียนของนกัเรียนท่ีผ่านการสํารวจจากขัน้ท่ี 1 โดยใช้
แบบสํารวจปัญหาในการเรียนรู้ของผดงุ อารยะวิญญ ู(2535) มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .99 แบบสํารวจ
นีใ้ช้สํารวจปัญหาในการเรียนของนกัเรียนใน 5 ด้าน ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ เวลาและทิศทางการ
เคล่ือนไหว และพฤตกิรรม เพ่ือประเมินวา่นกัเรียนรายใดท่ีมีปัญหาในการเรียน และพิจารณานกัเรียนท่ี
มีปัญหาเฉพาะด้านภาษา  
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  2.2  ครูประจําชัน้นําแบบสํารวจปัญหาการเรียนรู้เฉพาะด้านของผดุง อารยะวิญญ ู                
โดยแบบสํารวจนีเ้ป็นการสํารวจปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอา่น การเขียนการ
สะกดคําและคณิตศาสตร์มาทําการประเมินว่านักเรียนรายใดมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ภาษาไทย 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้การคดัเลือกขัน้สดุท้าย  
  3.1  ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางเชาว์
ปัญญาสําหรับเด็กอายุ  2 – 15  ปี สร้างขึน้โดยฝ่ายจิตวิทยา ศนูย์สขุวิทยาจิต มีความเช่ือมัน่ 90 % 
(กระทรวงสาธารณสขุ 2538) คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีระดบัสตปัิญญาตัง้แต ่90 ขึน้ไป  
  3.2  นํารายช่ือนกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาตัง้แต ่90 ขึน้ไป และเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 6 คน จากนกัเรียนท่ีครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนตามรายช่ือดงักลา่วได้
รับรองเก่ียวกบัข้อบกพร่องทางการอา่นจบัใจความ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ครัง้นี ้ ประกอบด้วย 
  1.1  แผนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  จํานวน  
24  แผน 
  1.2 แบบทดสอบวดัความสามารถอา่นจบัใจความ  จํานวน  20  ข้อ 
  1.3 แบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทย  จํานวน  20  ข้อ 
 
 2.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค  
ได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ดงันี ้
   1. ศกึษาวิธีการสอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค ผู้วิจยันําคําของเนือ้เร่ืองใน
แตล่ะเร่ืองมาเขียนแผนการสอนตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค โดยนําคํามาจากหนงัสือ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ของกระทรวงศกึษาธิการมาเป็นกรอบใน 
การเขียนเร่ือง   
        2. นําแผนการสอนท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  
และผู้ เช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้
บรรลจุดุมุง่หมาย การวดัผลและประเมินผล ซึง่ผู้ เช่ียวชาญได้แนะนําให้เพิ่มเวลาในการสอนจาก  1  ชัว่โมง  
30  นาที  เป็น  2  ชัว่โมง  และกิจกรรมในแตล่ะขัน้เน้นให้นกัเรียนได้ลงมือทําทกุคน 
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        3. นําแผนการสอนท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจแล้ว และได้แก้ไขถกูต้องเหมาะสมไปทดลอง
กับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อําเภอภูผาม่าน  
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ือดคูวามเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้สอนและข้อบกพร่อง
อ่ืนๆ แล้วนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือใช้สอนตอ่ไป 
  2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความ  ดําเนินการตามลําดบัดงันี ้
          1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และหาค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนกและ 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบจากหนังสือ การวดัและประเมินผลทางการศึกษาและหนังสือการวดั
ประเมินผลทางการศกึษาพิเศษ 
   2.   วิเคราะห์หลกัสตูร เนือ้หาและจดุประสงค์ของเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง โดยการ
สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูรเพ่ือนําไปใช้ในการสร้างข้อสอบ 
   3.  ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาท่ีจะใช้ในการสร้างแบบทดสอบ ให้มีระดบัความ
ยากง่ายในระดบัเดียวกนักบัเนือ้หาท่ีใช้สร้างแผนการสอน 
   4.   สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจบัใจความ จํานวน 20 ข้อ ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2544 
   5.   นําแบบทดสอบท่ีได้สร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลและประเมินผลวิชา 
ภาษาไทย จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC : 
Index  of  Item-Objective Congrence) โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาและผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั  โดยใช้เกณฑ์การกําหนดความคดิเห็นของพวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543: 117)  ดงันี ้
   +1 = ข้อคําถามมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     0 = ไมแ่น่ใจวา่คําถามนัน้สอดคล้องกบัจดุประสงค์หรือไม ่
   -1 = ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์ 
      ผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC : Index  of  Item-Objective  Congrence)  
ของผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  คน จะต้องได้ตัง้แต ่ 0.5  ขึน้ไป  ซึง่ได้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1.00   
   6.  นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ซึง่เป็น
เด็กปกติ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5  แล้วนําผลทดสอบไป
หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของจุงเตฟาน 
(Fan. 1952: 6-32) โดยนํากระดาษคําตอบท่ีได้จากการทดสอบมาตรวจให้คะแนน  ข้อท่ีตอบถกูให้    
1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วนํา
คะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และหาคา่อํานาจจําแนก (r) แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมี
คา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีคา่อํานาจจําแนก (r) ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป ได้คา่ความยากง่าย
อยูร่ะหวา่ง 0.39 – 0.70 และคา่อํานาจจําแนกอยูร่ะหวา่ง 0.32 – 0.71 นําแบบทดสอบทัง้ 20 ข้อมาใช้ได้   
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 การแปลความหมายของคะแนนความสามารถอา่นจบัใจความ  พิจารณาตามเกณฑ์  ดงันี ้
   14 – 20   หมายถึง มีความสามารถอา่นจบัใจความอยูใ่นระดบัดี 

 7 – 13   หมายถึง มีความสามารถอา่นจบัใจความอยูใ่นระดบัพอใช้ 
 0 – 6   หมายถึง มีความสามารถอา่นจบัใจความอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

   7.   นําข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จํานวน 20 ข้อ ไปทดลองกับนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่เป็นเด็กปกติ  เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถอ่าน
จบัใจความโดยใช้สตูร  KR 20  ของคเูดอร์  ริชาร์ดสนั  (Kuder  Richardson, Formular KR 20) ได้คา่
ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.89  
  2.3 แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านภาษาไทย ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน
ดงันี ้
   1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวดัความสนใจในการอ่านภาษาไทย ตามวิธีการ
ของลเิคร์ิท (Rensis Likert)  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543: 114 - 115)   
        2. สร้างแบบสอบถามวดัความสนใจในการอ่านภาษาไทยสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ซึง่ข้อความในแบบสอบถามเป็นข้อความในด้านความรู้สกึชอบหรือพอใจ เอาใจใส ่กระตือรือร้น  
อยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น  ตลอดจนเห็นประโยชน์และคณุคา่ของการอ่านภาษาไทย  ซึง่เป็น
ข้อความทัง้ในเชิงบวกและลบ  จํานวน 20 ข้อ   
   3. กําหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนและการตอบตวัเลือกแต่ละข้อความ โดยใช้
มาตราสว่นประเมินคา่ 3 ระดบั คือ  มาก ปานกลาง น้อย  ดงันี ้
  ข้อความท่ีกลา่วในเชิงนิมาน (Positive Statements) 
  มาก  ให้     3 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้    2 คะแนน 
  น้อย  ให้    1 คะแนน 
  ข้อความท่ีกลา่วในเชิงนิเสธ (Negative Statements) 
  มาก  ให้  1 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้     2 คะแนน 
  น้อย  ให้    3 คะแนน 
 ในการพิจารณาว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความสนใจอยู่ในระดบัใดนัน้ จะพิจารณาจาก
คะแนนรวมของแบบสอบถาม  จากข้อความทัง้เชิงบวกและเชิงลบ  โดยใช้เกณฑ์ของพวงรัตน์  ทวีรัตน์  
(2543: 119)  ดงันี ้
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  45  -  60 หมายถึง  มีความสนใจมาก 
  30  -  44 หมายถึง  มีความสนใจปานกลาง 
  ต่ํากวา่ 30 หมายถึง  มีความสนใจน้อย 
   4. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา (Content  Validity) โดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC : Index  of  Item-Objective  
Congrence) เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้ภาษาและลกัษณะของข้อความทัง้ทางบวก
และทางลบตลอดจนตรวจสอบว่าคําถามนัน้วดัความสนใจในการอ่านภาษาไทย  โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคําถาม  ใช้เกณฑ์การกําหนดความคดิเห็น ดงันี ้
   +1 = ข้อคําถามมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     0 = ไมแ่น่ใจวา่คําถามนัน้สอดคล้องกบัจดุประสงค์หรือไม ่
   -1 = ข้อคําถามไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์ 
 ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congrence) ของ
ผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  คน  จะต้องได้คา่ตัง้แต ่ 0.5  ขึน้ไป  ได้คา่ IOC เท่ากบั  1.00 
   5.   จากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่เป็น
เดก็ปกต ิ แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบั ก่อนนําไปใช้จริง โดยการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (ล้วน  สายยศ;  และองัคณา  สายยศ.  
2543: 170-172)   
 
วธีิการทดลอง 
 1.  แบบแผนการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบ One-Group  Pre-test  Post-test  Design (ล้วน  สายยศ; และองัคณา  
สายยศ. 2543: 249) 1 กลุม่ เป็นกลุม่ทดลองดงันี ้

 
กลุม่ ทดสอบก่อน วิธีสอน ทดสอบหลงั 

E T1 X T2 
 

เม่ือ E แทน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 
 X แทน การสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
 T1 แทน การทดสอบความสามารถในการอา่นจบัใจความก่อนทดลอง  
 T2 แทน การทดสอบความสามารถอา่นจบัใจความและการตอบแบบสอบถามวดั 

ความสนใจในการอา่นภาษาไทยหลงัการทดลอง 
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 2.  ขัน้ตอนการวิจยั 
  2.1 ก่อนดําเนินการทดลอง ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตโรงเรียน          
บ้านทรัพย์สมบรูณ์ อําเภอภผูาม่าน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 ท่ีมีนกัเรียน
เป็นกลุม่ตวัอยา่งเป็นสถานท่ีดําเนินการทดลอง 
  2.2 ขออนญุาตผู้บริหารสถานศกึษาของกลุม่ตวัอยา่งและชีแ้จงรายละเอียดครูประจําชัน้ 
  2.3  ทําการทดสอบความสามารถอ่านจบัใจความก่อนการทดลอง (pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถอา่นจบัใจความ  เป็นรายบคุคล 
  2.4 ดําเนินการทดลอง โดยนําแผนการสอนอ่านจบัใจความสําหรับนกัเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  ไปใช้สอนนกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง จํานวน  6 คน ใช้เวลาในการทดลองวนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง  รวม 24 ครัง้ ตาม
กําหนดการสอน  ดงันี ้
 

ครัง้ท่ี วนั เดือน ปี ช่วงเวลา แผนการสอน 
1 23  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 1 
2 23  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 2 
3 24  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 3 
4 24  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 4 
5 25  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 5 
6 25  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 6 
7 26  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 7 
8 26  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 8 
9 27  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 9 
10 27  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 10 
11 28  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 11 
12 29  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 12 
13 30  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 13 
14 30  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 14 
15 31  สงิหาคม  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 15 
16 31  สงิหาคม  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 16 
17 1  กนัยายน  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 17 
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ครัง้ท่ี วนั เดือน ปี ช่วงเวลา แผนการสอน 
18 1  กนัยายน  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 18 
19 2  กนัยายน  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 19 
20 2  กนัยายน  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 20 
21 3  กนัยายน  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 21 
22 3  กนัยายน  2553 14.00 น. - 16.00 น. แผนการสอนท่ี 22 
23 4  กนัยายน  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 23 
24 5  กนัยายน  2553 08.30 น. - 10.30 น. แผนการสอนท่ี 24 

  2.5 ทดสอบหลงัทดลอง (post-test) หลงัทําการสอนจนครบทกุแผนแล้ว โดยใช้แบบทดสอบ
วดัความสามารถอ่านจบัใจความฉบบัเดิมท่ีทําการสลบัข้อแล้วและทําแบบสอบถามวดัความสนใจใน
การอา่นภาษาไทย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถติพิืน้ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  1.1  คา่มธัยฐาน (Median) คํานวณจากสตูร ดงันี ้(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ.  2548: 174) 
 

                       Mdn    =      
2

1N  
  

   เม่ือ Mdn      แทน   มธัยฐาน หรือ คา่กลาง  
      N   แทน   จํานวนข้อมลูทัง้หมด 
 
 1.2 คา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile Range) คํานวณจากสตูรดงันี ้(ยทุธพงษ์ กยัวรรณ์. 
2543: 152) 
 

      IQR       =    13 QQ    
 

          เม่ือ   1Q      แทน   คา่ท่ีตําแหน่ง  1/4 หรือ 25% หาได้จาก  
41

N
Q    

       3Q    แทน   คา่ท่ีตําแหน่ง  3/4 หรือ  75% หาได้จาก  3
43 







N
Q  

       N       แทน   จํานวนข้อมลู 
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 2. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 หาดชันีความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจบัใจความ  
คํานวณจากสตูร  (กรมวิชาการ.  2545: 59-60) 
 

  IOC = ∑R 
        N    
   
 เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 
   R แทน คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 
   N แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

2.2  หาคา่ความยากง่ายของข้อสอบคํานวณจากสตูร  (กรมวิชาการ.  2545: 60) 
 
   P =  R 
          N    
 
 เม่ือ P แทน ดชันีความยากของข้อสอบ 
   R แทน จํานวนนกัเรียนท่ีตอบข้อสอบข้อนัน้ได้ถกูต้อง 
   N แทน จํานวนนกัเรียนท่ีตอบข้อสอบทัง้หมด 
 
   2.3  หาคา่อํานาจจําแนกของข้อสอบคํานวณจากสตูร  (กรมวิชาการ.  2545:  62) 

   r = RU  -  RL 
                 N 
   
 เม่ือ r แทน คา่อํานาจจําแนก 
   RU แทน จํานวนนกัเรียนกลุม่สงูท่ีตอบถกู 
     (กลุม่สงูใช้ประมาณร้อยละ  25  ของนกัเรียนทัง้หมด) 
   RL แทน จํานวนนกัเรียนกลุม่ต่ําท่ีตอบถกู 
     (กลุม่ต่ําใช้ประมาณร้อยละ  25  ของนกัเรียนทัง้หมด) 
   N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต่ํา 
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  2.4  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถอา่นจบัใจความ  โดยใช้   
KR – 20  ของ  คเูดอร์  ริชาร์ดสนั  (ล้วน  สายยศ; และองัคณา  สายยศ.  2543: 168-169) 
 

    












 

 S
1

1 2
t

tt

pq

n

n
R  

 
 เม่ือ Rtt แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
     อา่นจบัใจความ 
   n แทน จํานวนข้อสอบในแบบทดสอบ 
   p แทน สดัสว่นของผู้ตอบถกู 
   q แทน สดัสว่นของผู้ตอบผิด 
   S2

t แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั 
 
  2.5  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทยโดยวิธี 
หาสมัประสทิธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficent)  ของครอนบาช (ล้วน  สายยศ; และ องัคณา  สายยศ.  
2543: 170-172)   

      












 

 S
1

1 2

2

t

iS

n

n  

 

  เม่ือ    แทน คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ 
    n      แทน     จํานวนข้อสอบในแบบทดสอบ  
    Si

2   แทน คะแนนความแปรปรวนรายข้อ 
    S2

t    แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทัง้ฉบบั 

  
 3.  สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1  การเปรียบเทียบความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นก่อนและหลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ The Sign Test for Median : One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 1997: 
594 - 595)  
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2

1
)MP(XM)P(X   

 
 เม่ือ        แทน  คา่มธัยฐานท่ีตัง้ไว้ (เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้)  
           แทน จํานวนคา่ของตวัแปรท่ีน้อยกวา่คา่มธัยฐานท่ีกําหนดไว้ (-) 
        หรือจํานวนคา่ของตวัแปรท่ีมากกวา่คา่มธัยฐานท่ีตัง้ไว้ (+)  
        โดยพิจารณาใช้คา่ +  เม่ือตัง้สมมตฐิาน  a : M < M0   
        และพิจารณาใช้คา่ –  เม่ือตัง้สมมตฐิาน  a : M > M0 
 เม่ือ M เป็นคา่มธัยฐานท่ีได้จากการทดลองและ  M0 เป็นคา่มธัยฐานท่ีกําหนดไว้ 
 3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถอ่านจบัใจความก่อนและหลงั
การทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบของ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks Test  (นิภา  
ศรีไพโรจน์. 2533: 93)   
 
      D   =  Y – X 
        
 เม่ือ  D แทน  คา่ความแตกตา่งของข้อมลูแตล่ะคู ่
      X แทน  คะแนนของการประเมินก่อนการทดลอง 
      Y แทน  คะแนนของการประเมินหลงัการทดลอง 
 
 โดยมีลําดบัขัน้ในการคดิ  ดงันี ้
      1.  จดัอนัดบัคา่ความแตกตา่งจากคา่น้อยไปหาคา่มาก 
      2.  กํากบัอนัดบัท่ีด้วยเคร่ืองหมายบวกหรือเคร่ืองหมายท่ีมีอยูเ่ดมิ 
      3.  หาผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลําดบัคา่ 
      4.  คา่ของผลรวมท่ีน้อยกวา่ (โดยไมคํ่านงึถึงเคร่ืองหมาย) เราเรียกคา่นีว้า่ T  
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 เม่ือ    )(TE   แทน    คา่เฉลี่ยของผลรวมอนัดบัท่ีน้อยกวา่ 
     N   แทน    จํานวนนกัเรียน 
     TS         แทน    คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     Z          แทน    คะแนนมาตรฐาน 
     T          แทน    คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกํากบัท่ีน้อยกวา่ 
 



 
 

บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอ็ค  มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอตามลําดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น  หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
 2. การเปรียบเทียบความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น ก่อนและหลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
 3. ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น  หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
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 ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน  หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค   
 
ตาราง 1  คะแนน  คา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทล์ความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียน 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นจากการสอนอา่นตามแนวการสอน 
 แบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   

 

คนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน
(เตม็ 20 คะแนน) 

ระดบั
ความสามารถ 

คะแนนหลงัเรียน
(เตม็ 20 คะแนน) 

ระดบั
ความสามารถ 

1 6 ปรับปรุง 16 ดี 
2 5 ปรับปรุง 15 ดี 
3 3 ปรับปรุง 14 ดี 
4 5 ปรับปรุง 15 ดี 
5 4 ปรับปรุง 16 ดี 
6 6 ปรับปรุง 16 ดี 

Mdn  5 ปรับปรุง 15.5 ดี 
IQR 2 2 

 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนได้รับการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนอ่านแบบ
บรูณาการของเมอร์ด็อค อยู่ระหว่าง 3 – 6 คะแนน คา่มธัยฐานเท่ากบั 5 และมีคา่พิสยัควอไทล์เท่ากบั 2  
ความสามารถอ่านจบัใจความอยู่ในระดบัปรับปรุง หลงัได้รับการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอน
อ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคแล้วมีคะแนนอยู่ระหว่าง 14 – 16 คะแนน คา่มธัยฐานเท่ากบั 15.5  
และมีคา่พิสยัควอไทล์เท่ากบั  2  ความสามารถอา่นจบัใจความอยูใ่นระดบัดี   

 
 
 
 
 
 



74 
 

ตาราง 2  การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีคํานวณได้กบัคา่มธัยฐานท่ีเป็นเกณฑ์ระดบัดีคะแนน 
 ความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ด้านการอา่นจากการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า คะแนนมธัยฐานของความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บูรณาการของเมอร์ด็อคสูงกว่าค่ามธัยฐานกําหนดไว้ในระดบัดี (14 คะแนน) อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 1 ท่ีว่าความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนท่ี 
คะแนนหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
คา่มธัยฐานท่ีเป็น
เกณฑ์ระดบัดี 

ระดบั ระดบั 
P-Value 

+ - 
1 16 14 - 20 +  2 
2 15  +   
3 14  +   
4 15  +   
5 16  +   
6 16  +   

Mdn 15.5 ≥ 14 6 0  
IQR 2     
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 การเปรียบเทยีบความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  ก่อนและหลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ 
บูรณาการของเมอร์ดอ็ค   

 
ตาราง 3  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น  ก่อนและหลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนอา่น 
 แบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   

 

 
คนท่ี 

คะแนน (เตม็ 20 คะแนน) ผลตา่งของ 
คะแนน 

D = Y - X 

ลําดบัท่ี
ความ
แตกตา่ง 

ลําดบัตามเคร่ืองหมาย  
T ก่อนเรียน 

( X ) 
หลงัเรียน 

( Y ) 
บวก ลบ 

1 6 16 10 2.5 +2.5 - 0* 
2 5 15 10 2.5 +2.5 -  
3 3 14 11 5 +5 -  
4 5 15 10 2.5 +2.5 -  
5 4 16 12 6 +6 -  
6 6 16 10 2.5 +2.5 -  

T = 0* T+ = 21 T- = 0  

 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนและหลงัได้รับการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนอ่าน
แบบบรูณาการของเมอร์ด็อค แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลอง
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  มีความสามารถอ่านจบัใจความสงูกว่าก่อน
การทดลอง สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 2 ท่ีว่าความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของ
เมอร์ดอ็คสงูขึน้ 
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ภาพประกอบ 3  กราฟแสดงความสามารถอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น  ก่อนและหลงัได้รับการสอนอา่นจบัใจความตามแนว 
 การสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 

 
 จากภาพประกอบ 3 พบว่าความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนทัง้ 6 คน หลงัได้รับการสอน
อ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคมีคะแนนสงูขึน้ ตามลําดบัดงันี ้นักเรียนคนท่ี 1     
มีคะแนนหลงัสอนแตกต่างจากก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 2 มีคะแนนหลงัสอนแตกต่างจาก
ก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนหลงัสอนแตกต่างจากก่อนสอน 11 คะแนน นกัเรียน  
คนท่ี 4 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่งจากก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 5 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่ง
จากก่อนสอน 12 คะแนน  นกัเรียนคนท่ี 6  มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่งจากก่อนสอน 10 คะแนน   
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ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค   
 

ตาราง 4  คา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทล์ความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
 ปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น  หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการ 
 ของเมอร์ดอ็ค   

 

คนท่ี คะแนน (เตม็ 60 คะแนน) ระดบัความสนใจ 
1 60 มาก 
2 55 มาก 
3 58 มาก 
4 55 มาก 
5 57 มาก 
6 56 มาก 

Mdn 56.5 มาก 
IQR 3  

 
 จากตาราง 4 พบว่าคะแนนความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัได้รับการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนอ่านแบบ
บรูณาการของเมอร์ด็อคแล้ว มีคะแนนอยู่ระหว่าง 55 – 60 คะแนน คา่มธัยฐานเท่ากบั 56.5 และมีคา่
พิสยัควอไทล์เท่ากบั 3 ความสนใจในการอา่นภาษาไทยอยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีคํานวณได้กบัคา่มธัยฐานท่ีเป็นเกณฑ์ระดบัมากคะแนน 
 ความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ด้านการอา่นหลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 

 
 จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนมธัยฐานของความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ด็อคสงูกว่าคา่มธัยฐานกําหนดไว้ในระดบัมาก (45 คะแนน) อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั .05  สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวิจยัข้อ 3 ท่ีว่า ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอน
แบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัมาก 

 
 
 
 

 

คนท่ี 
คะแนนความสนใจ 

(คะแนนเตม็ 60 คะแนน) 
คา่มธัยฐานท่ีเป็น
เกณฑ์ระดบัมาก 

ระดบั ระดบั 
P-Value 

+ - 
1 60 45 - 60 +  2 
2 55  +   
3 58  +   
4 55  +   
5 57  +   
6 56  +   

Mdn 56.5 ≥ 45 6 0  
IQR 3     



บทที่  5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอ็ค  มีสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  นําเสนอดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น  หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ก่อนและหลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอ็ค  
 3.  เพ่ือศกึษาความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  
 
สมมตฐิานการวจิัย 
 1. ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัดี 
 2. ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสงูขึน้ 
 3. ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยูใ่นระดบัมาก 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติหรือ
สงูกวา่ปกต ิ ท่ีไมมี่ภาวะบกพร่องด้านอ่ืนหรือมีความพิการซํา้ซ้อน กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ อําเภอภผูาม่าน สงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 6 คน  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling)    



 80 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ครัง้นี ้ประกอบด้วย 1.) แผนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอน
แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค จํานวน 24 แผน 2.) แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจับใจความ  
จํานวน  20  ข้อ  และ 3.)  แบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทย จํานวน  20  ข้อ 
 ดําเนินการทดลอง โดยทําการทดสอบความสามารถอ่านจบัใจความก่อนการทดลอง (pre-
test) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจบัใจความเป็นรายบคุคล แล้วจึงนําแผนการสอนอ่าน
จบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสําหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การอา่น  ไปใช้สอนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 6 คน  ใช้เวลาในการทดลองวนัละ 2 ครัง้  ครัง้ละ 
2 ชัว่โมง  ตัง้แตช่่วงเวลา 08.30 น. - 10.30 น. และ 14.00 น. - 16.00 น. รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ และทดสอบ
หลงัทําการสอนจนครบทกุแผนโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจบัใจความฉบบัเดิมท่ีทําการ
สลบัข้อแล้วและให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามวดัความสนใจในการอ่านภาษาไทย  นําข้อมลูท่ีได้มา 
ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ คา่มธัยฐาน คา่พิสยัควอไทล์ The Sign Test for Median : One 
Sample  และ  The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
 
สรุปผลการวจิัย   
 1. ความสามารถอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยู่ใน
ระดบัดี 
 2. ความสามารถอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสงูขึน้ 
 3. ความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคมีความสนใจอยู่ใน 
ระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถอ่านจับใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอน
แบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค ผู้วิจยัอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1.  นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีความสามารถใน
การอา่นจบัใจความภาษาไทยหลงัได้รับการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คอยู่
ในระดบัดี  เน่ืองจากวิธีการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคเป็น
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วิธีการสอนอ่านท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นให้ผู้ เรียนคิดเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  มีการใช้คําถามปลายเปิด  ถามนําเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้ความคิดของตนเองในการหา
คําตอบ ซึง่นํามาสูก่ารอภิปรายในหวัข้อท่ีจะอ่าน ดงัท่ี เออร์ (Ur. 1996: 2-4) ได้กลา่วว่า การอภิปราย
ร่วมกนัเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้เดิม  แลกเปล่ียนความรู้กนั  ทําให้ผู้ เรียนมีจดุหมายใน
การอา่นมากขึน้  และโน้มน้าวให้ผู้ เรียนสนใจในเร่ืองท่ีจะอา่นเพราะต้องการคําตอบท่ีตนเองคาดเดาไว้  
ซึง่สอดคล้องกบัคํากลา่วของแฮริสและสมิทธ (Harris; & Smith. 1980: 252 – 255) ท่ีวา่ การท่ีนกัเรียน
ได้อภิปรายร่วมกันในกลุ่ม จะเป็นการฝึกให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้  
การสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคมีการผสมผสานทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ทกัษะ
คือ การฟัง การพดู การอา่น และการเขียน แตจ่ะมีทกัษะหนึ่งท่ีเป็นจดุเน้นในการสอน  สว่นทกัษะอ่ืนๆ 
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นจดุเน้นก็จะได้รับการพฒันาไปพร้อมกนั  สอดคล้องกบักรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 
2546: 150) ท่ีกลา่วว่า ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีเน้นเนือ้หาต้องคดัเลือกเนือ้หาท่ีเอือ้ต่อ
การบรูณาการทกัษะภาษา 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนสามารถพฒันา
กระบวนการคดิ วิเคราะห์ ตีความหมาย บอกรายละเอียดของข้อมลู ตลอดจนสามารถพฒันาการเขียน
สรุป เรียบเรียงเนือ้หาอยา่งมีระบบและสามารถเขียนข้อความในระดบัอนเุฉท (Paragraph) ได้   
 2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคลความสามารถอ่าน 
จบัใจความของนกัเรียนทัง้ 6 คน  หลงัได้รับการสอนอา่นมีคะแนนสงูขึน้ ตามลําดบัดงันี ้ นกัเรียนคนท่ี 1  
มีคะแนนหลงัสอนแตกต่างจากก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 2 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่งจาก
ก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 3 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่งจากก่อนสอน 11 คะแนน  นกัเรียนคน
ท่ี 4 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่งจากก่อนสอน 10 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 5 มีคะแนนหลงัสอนแตกตา่ง
จากก่อนสอน 12 คะแนน นกัเรียนคนท่ี 6 มีคะแนนหลงัสอนแตกต่างจากก่อนสอน 10 คะแนน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคมี
ขัน้ตอนท่ีชดัเจนในการฝึกผู้ เรียนเรียนรู้กระบวนการทางภาษาอย่างครบถ้วนและพฒันาความสามารถ
ของผู้ เรียนทกุคน  ดงัเช่นผลงานวิจยัของรจนา ชาญวิชิต  (2547: 46) และสมเกียรติ  กินจําปา (2545: 
15) ท่ีกล่าวสอดคล้องกนัว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านโดยวิธีบรูณาการของเมอร์ด็อคมีความเข้าใจ
ในการอา่นสงูขึน้ 
 3. ด้านความสนใจในการอ่านภาษาไทย  พบว่านกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านหลงัได้รับการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคแล้ว  
นกัเรียนมีความสนใจการอา่นภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจากวิธีการสอนอ่านแบบบรูณาการของ
เมอร์ด็อค เป็นวิธีการสอนท่ีมีขัน้ตอนหลากหลายนกัเรียนทุกคนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
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แตกต่างกนั  นกัเรียนเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินจากการร่วมกิจกรรมการสอนทกุขัน้ตอน  ทกุคน
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมทุกครัง้ท่ีเรียน และจะต้องนําความรู้มาถ่ายทอดให้
เพ่ือนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ทําให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา  ทําให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จ ซึง่สอดคล้อง
กบัจิตรมณี  อะเมกอง  (2545: 62)  ท่ีกลา่วว่า  ความสนใจนบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัประการหนึ่ง 
ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและนําไปสู่ความสําเร็จในการอ่าน และสอดคล้องกับ จิราพร สุจริต  
(2543: 45) และสจิุตรา  เวทยาวงศ์ (2545: 71) ได้กล่าวว่า บคุคลจะเกิดความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เน่ืองจากการได้รับรู้เก่ียวกับสิ่งนัน้แล้วเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งท่ีรับอย่างต่อเน่ืองจนเกิดความรู้สึก
ตอบสนองอย่างเต็มท่ีหรือพอใจในสิ่งนัน้  ซึง่วิธีการสอนอ่านแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคมีกิจกรรมท่ี
เกิดการกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กบันกัเรียน นอกจากนีเ้กษม บํารุงเวช (2530: 5) ยงักลา่วไว้ใน
งานวิจยัการศกึษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) และวิธีการสอน
ตามคู่มือครูว่าการบรูณาการทกัษะทางภาษาเข้าด้วยกนัจะช่วยลดปัญหาความเบื่อหน่ายของผู้ เรียน
อย่างมาก  เพราะนกัเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั อีกทัง้ยงั
ช่วยให้นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองสอดคล้องกบั บาร์ทเลท (Bartlett. 1980: 15) ท่ีกล่าวว่า           
การมีส่วนร่วมในการคิดและทํากิจกรรมจะทําให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะเรียน
ตลอดเวลา ดงันัน้ความสนใจในการอ่านจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมีสว่นช่วยในการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีความก้าวหน้าทางการเรียน ตลอดจนสง่ผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนให้สงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน และ
การวิจยัในครัง้ตอ่ไป  ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.   วิธีสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการเรียน
การสอนอ่านจบัใจความ เพราะเป็นการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัและเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ เรียน นกัเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ทําให้
นกัเรียนไมเ่บ่ือหน่าย เกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการทํากิจกรรม 
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 2. ในการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคควรใช้ห้องเรียน 
ท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถเคล่ือนท่ีอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น โต๊ะ เก้าอีไ้ด้ง่าย เพ่ือสะดวกในการจดักิจกรรมกลุม่ 
และควรจดัให้อยู่ห่างจากห้องเรียนอ่ืนๆ พอสมควร เพราะการเรียนการสอนด้วยวิธีนีผู้้ เรียนจะมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัตลอดเวลา จงึมกัมีเสียงดงัขณะปฏิบตักิิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัเพ่ือศกึษาความสามารถอา่นจบัใจความและความสนใจในการอา่นภาษาไทย 
โดยใช้วิธีสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคกบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอา่นในระดบัชัน้อ่ืนๆ 
 2.  การวิจยัครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  ครัง้ต่อไปควรนําการสอนอ่าน
จับใจความตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาทาง         
การเรียนรู้ด้านการอา่นของโรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ีอยูใ่นระดบัช่วงชัน้เดียวกนั 
 3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึน้ เพราะการสอนอ่านต้องการการฝึกฝนอย่าง
ต่อเน่ือง และวิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคเป็นการฝึกให้นักเรียน
พัฒนาการอ่านท่ีต้องใช้เวลา  ดังนัน้เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิและนักเรียนได้ฝึกอย่างจริงจังควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการทดลองให้มากขึน้ 
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ผลการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับและแปลผลข้อมูล (ครป.) 

แบบสาํรวจปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน (สปร.)  ของศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวญิญู 
และแบบทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเดก็อายุ  2-15  ปี 

ของกรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข 
 

คนท่ี 
ระดบั 

เชาวน์ปัญญา 
ครป. 

สปร. 
การอา่น การเขียน คณิตฯ รวม 

คนท่ี  1 93 135 61 84 71 216 
คนท่ี  2 97 125 64 92 71 227 
คนท่ี  3 93 124 61 86 82 229 
คนท่ี  4 98 145 59 80 81 220 
คนท่ี  5 90 144 54 79 76 209 
คนท่ี  6 102 125 55 81 77 213 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 1 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

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

1     / 1     / 1     / 
2     / 2     / 2     / 

3    /  3     / 3    /  
4   /   4   /   4     / 

5   /   5  /    5     / 
6  /    6  /    6   /   

7  /    7     / 7  /    
8     / 8    /  8   /   

9   /   9    /  9  /    
10   /   10     / 10  /    

11   /   11   /   11    /  
12 /     12   /   12     / 
13 /     13  /    13    /  

14  /    14  /    14   /   
15    /  15    /  15   /   

16   /   16 /     16    /  
17   /   17    /  17    /  

18   /   18     / 18   /   
19   /   19   /   19  /    

20 /     20    /  20     / 
21      21  /    21     / 

22      22  /    22     / 
23      23    /  23   /   

24      24     / 24    /  
25      25  /    25    /  

26      26 /     26   /   
27      27    /  27    /  

28      28 /     28   /   
29      29   /   29   /   

30      30 /     30  /    
รวม 15 12 27 4 3 รวม 20 28 15 14 7 รวม - 20 27 16 8 

เฉล่ีย 3.05 เฉล่ีย 2.80 เฉล่ีย 2.36 

คะแนนรวมทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 216 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 2.73 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 2 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

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

1     / 1     / 1     / 
2    /  2     / 2    /  

3   /   3   /   3    /  
4  /    4    /  4   /   

5   /   5  /    5   /   
6   /   6  /    6   /   

7  /    7  /    7  /    
8   /   8    /  8  /    

9  /    9     / 9   /   
10    /  10     / 10  /    

11   /   11   /   11  /    
12 /     12   /   12    /  
13 /     13 /     13    /  

14  /    14  /    14   /   
15    /  15   /   15   /   

16   /   16 /     16     / 
17   /   17  /    17    /  

18   /   18    /  18  /    
19   /   19  /    19  /    

20  /    20    /  20 /     
21      21  /    21     / 

22      22  /    22     / 
23      23  /    23    /  

24      24     / 24    /  
25      25     / 25     / 

26      26 /     26  /    
27      27    /  27   /   

28      28 /     28     / 
29      29  /    29  /    

30      30  /    30  /    
รวม 10 20 27 6 1 รวม 20 44 12 10 6 รวม 5 36 21 14 6 

เฉล่ีย 3.2 เฉล่ีย 3.06 เฉล่ีย 2.73 

คะแนนรวมทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 227 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 2.99 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 3 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อ 
ท่ี 

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

1     / 1     / 1     / 
2    /  2  /    2    /  

3    /  3    /  3     / 
4   /   4   /   4   /   

5    /  5  /    5    /  
6    /  6  / /   6  /    

7  /    7   /   7   /   
8   /   8    /  8  /    

9 /     9    /  9  /    
10   /   10     / 10  /    

11   /   11   /   11   /   
12   /   12    /  12     / 
13  /    13  /    13    /  

14  /    14   /   14   /   
15 /     15   /   15    /  

16     / 16 /     16     / 
17    /  17    /  17    /  

18   /   18    /  18  /    
19   /   19   /   19 /     

20   /   20  /    20 /     
21      21  /    21     / 

22      22  /  /  22     / 
23      23   /   23    /  

24      24    / / 24   /   
25      25    / / 25  /    

26      26 /     26  /    
27      27    /  27    /  

28      28  /    28   /   
29      29   /   29   /   

30      30  /    30   /   
รวม 10 15 24 10 2 รวม 5 32 27 20 2 รวม 10 28 24 14 6 

เฉล่ีย 3.05 เฉล่ีย 2.87 เฉล่ีย 2.73 

คะแนนรวมทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 229 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั 2.88 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 4 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1     / 1     / 1     / 
2     / 2     / 2    /  

3  /    3     / 3    /  
4    /  4    /  4    /  

5   /   5  /    5    /  
6   /   6  /    6   /   

7  /    7    /  7   /   
8    /  8   /   8   /   

9  /    9    /  9   /   
10    /  10    /  10  /    

11   /   11     / 11    /  
12 /     12     / 12     / 
13 /     13 /     13   /   

14 /     14  /    14   /   
15    /  15    /  15   /   

16     / 16  /    16    /  
17    /  17  /    17  /    

18   /   18     / 18 /     
19   /   19 /     19   /   

20  /    20    /  20  /    
21      21  /    21     / 

22      22  /    22   /   
23      23    /  23    /  

24      24    /  24     / 
25      25    /  25    /  

26      26  /    26  /    
27      27    /  27  /    

28      28    /  28    /  
29      29   /   29   /   

30      30  /    30  /    
รวม 15 16 15 10 3 รวม 10 36 6 22 6 รวม 5 24 30 18 4 

เฉล่ีย 2.95 เฉล่ีย 2.66 เฉล่ีย 2.70 

คะแนนรวมทัง้  3  ด้าน  เท่ากบั  220 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั  2.77 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 5 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1     / 1     / 1     / 
2     / 2  /    2     / 

3   /   3    /  3    /  
4   /   4    /  4    /  

5    /  5  /    5     / 
6   /   6  /    6   /   

7  /    7     / 7  /    
8    /  8     / 8  /    

9  /    9    /  9  /    
10   /   10    /  10  /    

11   /   11    /  11    /  
12  /    12     / 12     / 
13   /   13 /     13   /   

14  /    14  /    14    /  
15     / 15    /  15    /  

16   /   16  /    16     / 
17    /  17  /    17     / 

18    /  18    /  18 /     
19    /  19  /    19   /   

20  /    20    /  20   /   
21      21   /   21     / 

22      22  /    22     / 
23      23     / 23    /  

24      24     / 24    /  
25      25     / 25    /  

26      26  /    26  /    
27      27     / 27  /    

28      28  /    28    /  
29      29   /   29  /    

30      30  /    30 /     
รวม - 20 21 10 3 รวม 5 44 6 18 8 รวม 10 28 12 18 8 

เฉล่ีย 2.70 เฉล่ีย 2.63 เฉล่ีย 2.53 

คะแนนรวมทัง้  3  ด้าน  เท่ากบั  209 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั  2.92 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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กระดาษคาํตอบ : แบบสาํรวจปัญหาในการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
ช่ือ นักเรียนคนที่ 6 อายุ 9 ปี โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์  อาํเภอภผูาม่าน  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น  เขต  5 

1.ด้านการอ่าน 2.ด้านการเขียน 3.ด้านคณิตศาสตร์ 

ข้อ 
ท่ี 

ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา ข้อท่ี ระดบัปัญหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1     / 1     / 1     / 
2    /  2     / 2     / 

3     / 3     / 3     / 
4    /  4     / 4    /  

5     / 5  /    5     / 
6   /   6 /     6   /   

7  /    7     / 7   /   
8    /  8     / 8   /   

9  /    9    /  9  /    
10    /  10    /  10  /    

11   /   11   /   11   /   
12 /     12   /   12     / 
13  /    13 /     13   /   

14 /     14  /    14    /  
15    /  15     / 15    /  

16    /  16  /    16   /   
17   /   17    /  17     / 

18    /  18    /  18 /     
19   /   19 /     19 /     

20  /    20    /  20 /     
21      21  /    21     / 

22      22  /    22    /  
23      23    /  23     / 

24      24     / 24    /  
25      25     / 25    /  

26      26  /    26  /    
27      27   /   27  /    

28      28  /    28     / 
29      29  /    29   /   

30      30  /    30  /    
รวม 10 16 12 1 3 รวม 15 36 6 12 9 รวม 15 20 21 12 9 

เฉล่ีย 2.75 เฉล่ีย 2.70 เฉล่ีย 2.56 

คะแนนรวมทัง้  3  ด้าน  เท่ากบั  213 
คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน  เท่ากบั  2.67 

ผลการตดัสิน       เป็นเดก็ LD             ไม่เป็นเด็ก LD 
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ภาคผนวก  ข 
 

-  แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้และแปลผลข้อมูล 
-  แบบสาํรวจปัญหาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
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แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้และแปลผลข้อมูล (ครป.) 

โดยศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ  อารยะวิญญ ู
คาํชีแ้จง 
  ครูท่ีคุ้นเคยกบัเดก็มากท่ีสดุเป็นผู้ประเมนิหากครูไมม่ัน่ใจในการประเมิน โปรดทดสอบเดก็
เพิ่มเตมิ 
 

จงประเมนิความสามารถของนกัเรียนในการรับรู้และแปลผลข้อมลูตามรายละเอียดในแตล่ะ
ข้อ 1-57  โดยใสเ่คร่ืองหมาย    ลงในชอ่ง 0 1 2 3 ในกระดาษคําตอบซึง่ตรงกบัความสามารถของ
นกัเรียนมากท่ีสดุ 
 

0 หมายถงึ  นกัเรียนไมแ่สดงพฤตกิรรมเช่นนัน้เลย  ไมเ่คยเลย 

1 หมายถงึ  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้น้อย  หรือน้อยมาก 

2    หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้บ้าง  ในระดบัปานกลาง 

3    หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้บอ่ย ๆ 
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1.  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยการฟัง (Auditory Processing) 

1.  เม่ือถกูถามด้วยวาจาเดก็ใช้เวลามากกวา่  5  วนิาที  ในการตอบคําถามท่ีเดก็จะตอบ 

2.  มีความยุง่ยากลําบากในการฟังเสียงท่ีคล้ายคลงึกนั  เช่น  คําสัง่ท่ีเสียงคล้ายกนั  คําพดูท่ีมีเสียง

คล้ายกนั 

3.  แยกเสียงสงู  ต่ําไมไ่ด้  เชน่  เสียงดนตรี  หรือเสียงวรรณยกุต์ 

4.  เม่ือครูบอก  สัง่  หรือเลา่เร่ืองให้ฟัง  มกัลืมงา่ย 

5.  ฟังคําสัง่ท่ีสลบัซบัซ้อน  มีหลายขัน้ตอน  แล้วปฏิบตัติามไมไ่ด้ 

6.  เม่ือมีการบอกขัน้ตอนด้วยวาจา  (เชน่ การผกูเชือก) สามารถบอกขัน้ตอนด้วยวาจา  ตามครูได้   

แตป่ฏิบตัติามไมไ่ด้ (ผกูเชือกไมไ่ด้) 

7.  ฟังนิทานหรือเลา่เร่ืองไมเ่ข้าใจ  หากไมมี่ภาพประกอบ 

8.  มกัขอร้องให้ครูพดูซํา้คําเดมิอีกครัง้  หรือให้อธิบายซํา้ 

 

2.  การรับรู้และแปลผลข้อมูลด้วยสายตา (Visual Processing) 

9.  เม่ือครูถามพร้อมทัง้ชีด้ภูาพประกอบ  เดก็ใช้เวลามากกวา่  5  วินาที  ในการตอบ  คําถามท่ีเดก็

น่าจะตอบได้ 

10.  มีความยุง่ยากลําบากในการการบอกความคล้ายคลงึกนั  (ความเหมือน) ของรูปภาพ  ตวัอกัษร 

ตวัเลข  วตัถ ุ

11.  ไมเ่ข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ  (เชน่  ป้ายห้ามลดัสนาม) 

12.  ลอกคําบนกระดาษผิด (ลอกไมค่รบตกหลน่) 

13.  เม่ือดแูผนท่ี  แผนผงั  เคร่ืองหมาย  เช่น  ลกูศร  แล้วปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ไมไ่ด้ 

14.  ไมช่อบอา่นหนงัสือท่ีมีแตต่วัอกัษร  แตช่อบอา่นหากมีภาพประกอบ 

15.  เม่ือมีการแสดงกิจกรรมให้ด ู หรือการสาธิตท่ีมีหลายขัน้ตอนมกัปฏิบตัติามตวัอยา่งท่ี  สาธิตให้ดู

แล้วไมไ่ด้ 

16.  มองไมเ่ห็นความแตกตา่งของภาพ  ตวัอกัษร  ตวัเลข  วตัถ ุ

17.  จําคําศพัท์คําเดมิไมไ่ด้  ทัง้ๆ  ท่ีเคยผา่นสายตามาแล้วหลายครัง้ 

18.  ไมส่นใจท่ีจะสงัเกตความเปล่ียนแปลงในสิง่แวดล้อม  เชน่  ไมต่ดิตามป้ายประกาศหน้าห้อง 
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3.  การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Organization / Sequencing) 

 

19.  วางสิง่ของเคร่ืองใช้หายบอ่ยๆ 

20.  ทําข้าวของเคร่ืองใช้หายบอ่ย ๆ 

21.  มีความยุง่ยากในการเลา่เร่ืองท่ีเป็นลําดบัขัน้ตอน  เช่น  การเลา่นิทาน  ลําดบั  เหตกุารณ์ 

22.  สบัสนระหวา่ง  ซ้ายกบัขวา 

23.  มกัหาสิง่ของไมพ่บ 

24.  เรียงตวัอกัษรให้เป็นคําท่ีมีความหมายไมไ่ด้ 

 
 

4.  การรับรู้ความคดิรวบยอด (Conceptual Processing) 

 

25.  อา่นเร่ืองแล้วไมเ่ข้าใจในแนวคดิสําคญัของเร่ือง 

26.  ดภูาพแล้วไมเ่ข้าใจแนวคดิสําคญัของภาพ 

27.  อา่นคําโดยจําทีละคํา  อา่นโดยประสมคําไมไ่ด้ 

28.  สรุปใจความสําคญัของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้ 

29.  เม่ือเลา่นิทาน (หรือดลูะคร) คาดการณ์สิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในลําดบัไปไมไ่ด้ 

30.  ไมเ่ข้าใจเร่ืองขําขนั  อา่นเร่ืองตลก  หรือฟังเร่ืองตลกแล้วไมขํ่า 
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5.  ความรวดเร็วในการรับรู้และแปลผลข้อมูล (Processing Speed) 

 

31.  อา่นหนงัสือ  ใช้เวลามากกวา่  5  วินาที  ในการอา่นคําแตล่ะคํา 

32.  เขียนหนงัสือ  ใช้เวลามากกวา่  10  วินาที  ในการเขียนคําแตล่ะคํา (คําพยางค์เดียว) 

33.  ทําการบ้านช้า (หรืองานท่ีครูมอบหมายให้ทําในห้องเรียน)  ใช้เวลานานกวา่เดก็อ่ืนในวยัเดียวกนั 

34.  ทําข้อสอบช้า เสร็จทีหลงัเพ่ือน  หากเสร็จก่อนก็ทําข้อสอบโดยไมร่อบคอบ 

35.  ตอบคําถามครูช้า  แตถ้่าครูให้เวลาคดิ  เดก็ก็ตอบได้ 

36.  ปฏิบตัติามคําสัง่ได้ช้า 

37.  เม่ือให้อธิบายภาพ  อธิบายช้า  ใช้เวลานานกวา่เดก็อ่ืน 

38.  มองเห็นอนัตรายท่ีจะมาถงึ  แตก็่หลบหลีกช้า (เชน่  มองเห็นก่ิงไม้หลน่จากต้นไม้แตก็่หลบไมท่นั) 

 

 

6.  การรับรู้ทางสายตา –  การเคล่ือนไหว(Visual – Motor  Processing) 

 

39.  ลายมืออา่นยาก 

40.  เขียนคํา  3  ครัง้  ไมเ่หมือนกนั  อาจผิด  ตก  หลน่  ตา่งกนัไป 

41.  มีปัญหาในการประสานสายตากบัมือ  (เช่น  การรับลกูบอล  การตดักระดาษ) 

42.  งานเขียนสกปรก  มีรอยขดู  ลบ  ขีด  ฆา่ 

43.  เขียนหนงัสือไมเ่ว้นวรรค  ไมเ่ว้นช่องไฟ  ตวัอกัษรเบียดกนัจนทําให้อา่นยาก 

44.  เขียนตวัอกัษรหรือตวัเลขกลบัหลงั  เช่น                    ,   
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7.  การรับรู้ทางสังคม (Social Processing) 

 

45.  ก่อกวนเพ่ือนในเวลาเรียน  (แหยเ่พ่ือน) 

46.  สง่การบ้านไมค่รบ  หรือไมส่ง่  หรือไมส่ง่ไมต่รงเวลา 

47.  ไมเ่ข้าใจการส่ือสารท่ีไมใ่ช้ท่าทีวาจา (Nonverbal) 

48.  ทําการบ้านหรืองานท่ีมอบหมายไมเ่สร็จ  หรือไมทํ่า 

49.  สง่เสียงรบกวนผู้ อ่ืนโดยไมเ่กรงใจ 

50.  มีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสมในการสนทนา (เช่น  พดูสวนขณะผู้พดูกําลงัพดู) 

 
 

8.  สมาธิ (Attention) 

 

51.  ใจไมค่อ่ยจดจ่ออยูก่บังาน  มองโนน่มองนีบ้อ่ย ๆ 

52.  มีความยุง่ยากลําบากในการเปล่ียนกิจกรรม  จากกิจกรรมหนึง่ไปสูอี่กกิจกรรมหนึง่ 

53.  เสียสมาธิง่าย  มองไปยงัทกุสิง่ท่ีเคล่ือนไหวผา่นสายตา 

54.  ระบายสีไมอ่ยูใ่นกรอบท่ีกําหนดให้  ระบายสีไมส่วย 

55.  ลอกตวัอกัษร  ตวัเลข  บนกระดานผิด  ลอกตกหลน่  ไมค่รบ 

56.  หลงประเดน็ในการพดูคยุ  การสนทนา 

57.  ฟังครูอธิบายได้ไมน่าน 
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แบบสาํรวจปัญญาในการเรียนรู้เฉพาะด้าน  (สปร.) 

 

@     แบบสํารวจปัญหาในการอา่น 

@     แบบสํารวจปัญหาในการเขียน 

@     แบบสํารวจปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 

 

คาํชีแ้จง 

  เคร่ืองมือนี ้ เป็นแบบสํารวจปัญหาในการเรียนของเด็กใน  3  ด้าน คือ  การอ่าน  การเขียน

และการสะกดคํา  และคณิตศาสตร์  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินเด็ก  ครูผู้สอนต้องรู้จกัเด็กเป็นอย่างดีทํา

หน้าท่ีสอนเดก็มาเป็นเวลาในต่ํากวา่ 3 เดือน  ครูผู้ประเมินใสเ่คร่ืองหมาย   ลงในช่องใดช่องหนึ่งใน  

5  ช่อง  ของความรุนแรงของปัญหาให้ตรงกบัพฤติกรรมของเด็ก  กรอกในกระดาษคําตอบ  หลงัจาก

นัน้จึงรวมคะแนนและหาค่าเฉล่ียของปัญหาของเด็กแต่ละคนแต่ละด้าน  แล้วนํามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ปกต ิ

 

5  หมายถึง    มีปัญญาในระดบัมากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 

4  หมายถึง    มีปัญญาในระดบัมาก 

3  หมายถึง    มีปัญญาในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง    มีปัญญาในระดบัคอ่นข้างน้อย 

1  หมายถึง    มีปัญญาในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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แบบสาํรวจปัญหาในด้านการอ่าน 

ช่ือ................................................................................อาย.ุ............ปี 

คาํชีแ้จง  จงอา่นข้อความในแบบสํารวจแล้วทําความหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัปัญหา  5 4 

3  2 หรือ  1  ตามความเป็นจริงของเดก็ 

พฤตกิรรมทางการอา่นของเดก็ 
ระดบัปัญหา 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

1.ออกเสียงพยญัชนะไมไ่ด้หรือออกเสียงผิด      5 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั  
   มากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 
4 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   มาก 
3 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั 
   ปานกลาง 
2 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   คอ่นข้างน้อย 
1 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั   
   น้อยท่ีสดุ 
 

2.ออกเสียงสระไมไ่ด้หรือออกเสียงผิด      
3.อา่นหลงบรรทดั      
4.อา่นซํา้คํา      
5. อา่นเพิม่คํา      
6. อา่นข้ามคํา      
7. อา่นตกหลน่ ไมค่รบคํา      
8.อา่นออกเสียงไมช่ดัเจน      
9.อา่นไมไ่ด้เลย  ไมอ่อกเสียง      
10.อา่นกลบัคํา      
11.อา่นสลบัพยญัชนะหรือสระ      
12.สบัสนในการอา่นอกัษรหรือคําท่ี
คล้ายกนั 

     

13.อา่นช้า      
14.อา่นตะกกุตะกกั      
15.ผนัเสียงวรรณยกุต์ไมไ่ด้      
16.ไมส่ามารถบอกลําดบัของเร่ืองได้      
17.จําข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีอา่นไมไ่ด้      
18.ไมเ่ข้าใจเร่ืองท่ีอา่น      
19.อา่นแล้วจบัใจความเร่ืองท่ีอา่นไมไ่ด้      
20.แสดงอาการเครียดในขณะท่ีอา่น      

รวม  
ผลการตดัสนิ                   เป็น  LD.  ด้านการอา่น               ไมเ่ป็น  LD. 
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แบบสาํรวจปัญหาในด้านการเขียน 
ช่ือ................................................................................อาย.ุ............ปี 

 

คําชีแ้จง  จงอา่นข้อความในแบบสํารวจแล้วทําความหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัปัญหา  5 4 3 

2 หรือ  1  ตามความเป็นจริงของเดก็ 

พฤตกิรรมทางการเขียนของเดก็ 
ระดบัปัญหา 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

1.เขียนตวัโตกวา่บรรทดั      5 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั  
   มากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 
4 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   มาก 
3 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั 
   ปานกลาง 
2 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   คอ่นข้างน้อย 
1 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั   
   น้อยท่ีสดุ 
 

2.เขียนตวัเลก็กวา่บรรทดั      
3.เขียนไมต่รงตามแนวเส้นบรรทดั      
4.เขียนเส้นขยกุขยิกไมส่ม่ําเสมอ      
5.ลอกจากกระดานหรือหนงัสือข้อความเปล่ียน      
6.ลอกจากกระดานหรือหนงัสือตกหลน่ ไมค่รบ      
7.ลอกจากกระดานหรือหนงัสือไมไ่ด้      
8.เขียนหนงัสือไมเ่ป็นตวั      
9.เขียนตวัอกัษรขนาดเลก็ปะปนกนั  ทําให้มี
หลายขนาด 

     

10.เขียนตวัอกัษรหลายลกัษณะปะปนกนั      
11.เขียนหวัอกัษรหลายครัง้      
12.ในการเขียนพยญัชนะเดก็จะลากเส้นวนๆ 
ซํา้ๆ หลายครัง้ 

     

13.จบัดนิสอหรือปากกาแนน่มาก      
14.เขียนแล้วลบ  ลบบอ่ย  ซํา้ๆ  หลายครัง้      
15.เขียนตวัอกัษรกลบัหลงั(ใช้กระจกสอ่งแล้ว
อา่นได้) 

     

16.เขียนหนงัสือช้ามาก(ช้ากวา่เดก็อ่ืนในชัน้)      
17.เว้นระยะตวัอกัษรหรือคําไมถ่กูต้อง      
18.เขียนตวัอกัษรเอียงมากเกินไป      
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ตอ่ 

พฤตกิรรมทางการเขียนของเดก็ 
ระดบัปัญหา 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

19.เขียนตวัอกัษรผิดทาง  เช่น  จากขวามาซ้าย      5 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั  
   มากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 
4 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   มาก 
3 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั 
   ปานกลาง 
2 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   คอ่นข้างน้อย 
1 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั   
   น้อยท่ีสดุ 
 

20.เขียนแล้วอา่นไมรู้่เร่ือง      
21.เขียนตามคําบอกไมไ่ด้เลย      
22.เขียนตามคําบอกได้บ้าง  แตส่ะกดผิดมาก      
23. จําไมไ่ด้วา่จะเขียนตวัอกัษรอยา่งไร  
เร่ิมต้นตรงไหนก่อน 

     

24.เขียนตวัอกัษร  สระ ซํา้ๆ กนั      
25.เขียนตวัอกัษร  สระเอียงในบรรทดัเดียวกนั      
26.สะกดคําผิดมาก      
27.เขียนคําตามเสียงท่ีอา่น      
28.เขียนตวัอกัษรบางตวัไมไ่ด้      
29.เขียนเพิ่ม  เขียนเกิน      
30.เขียนสบัสนระหวา่งพยญัชนะ  สระท่ีคล้าย      

รวม      
 
ผลการตดัสนิ                   เป็น  LD.  ด้านการเขียน               ไมเ่ป็น  LD. 
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แบบสาํรวจปัญหาในด้านคณิตศาสตร์ 
ช่ือ................................................................................อาย.ุ............ปี 

 

คาํชีแ้จง  จงอา่นข้อความในแบบสํารวจแล้วทําความหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัปัญหา  5  4 

3  2 หรือ  1  ตามความเป็นจริงของเดก็ 

พฤตกิรรมคณิตศาสตร์ของเดก็ 
ระดบัปัญหา 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

1.นบัเลขตามครูได้  แตน่บัเองไมไ่ด้      5 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั  
   มากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 
4 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   มาก 
3 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั 
   ปานกลาง 
2 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   คอ่นข้างน้อย 
1 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั   
   น้อยท่ีสดุ 
 

2.ไมเ่ข้าใจความหมายของจํานวน      
3.ไมเ่ข้าใจขนาดของสิง่ของ      
4.ไมเ่ข้าใจรูปทรงเรขาคณิต      
5.ไมเ่ข้าใจความหมายของเงินตรา      
6.ไมเ่ข้าใจมาตราชัง่  ตวง  วดั      
7.ไมเ่ข้าใจความหมายของกราฟและแผนท่ี      
8.ทําเลขท่ีบวก  ลบ  คณูหรือหารไมไ่ด้        
9.ไมเ่ข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์  เช่น  < 
>  เป็นต้น 

     

10.มีปัญหาในการจําแนกตวัเลขบางตวัท่ี
คล้ายกนั   เชน่  6 และ 9 

     

11.มีปัญหาในการอา่นเลขหลายหลกั      
12.จําหลกัเลขไมไ่ด้      
13.จําสญัลกัษณ์ไมไ่ด้      
14.ไมเ่ข้าใจความคดิรวบยอด (concept)  ทาง
คณิตศาสตร์ 

     

15.จําข้อเท็จจริง(fact)  ทางคณิตศาสตร์ไมไ่ด้      
16.ไมส่ามารถจดัหมวดหมูข่องสิง่ของได้      
17.เรียงจํานวนตามลําดบัไมไ่ด้      
18.ทําเลขผิดเพราะสะเพร่าบอ่ยๆ      
19.ทําโจทย์ปัญหาไมไ่ด้      

 



    111 

ตอ่ 

พฤตกิรรมคณิตศาสตร์ของเดก็ 
ระดบัปัญหา 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

20.ทํางานไมเ่สร็จตามท่ีมอบหมาย (ไมส่ง่
การบ้าน  เป็นต้น) 

     5 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั  
   มากท่ีสดุ/ รุนแรงมากท่ีสดุ 
4 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   มาก 
3 หมายถงึ มีปัญหาในระดบั 
   ปานกลาง 
2 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั 
   คอ่นข้างน้อย 
1 หมายถงึ  มีปัญหาในระดบั   
   น้อยท่ีสดุ 
 

21.เขียนตวัเลขโตกวา่บรรทดั      
22. เขียนตวัเลขเลก็กวา่บรรทดั      
23. เขียนตวัเลขไมเ่ป็นตวั      
24.เขียนตวัเลขกลบัหลงั      
25.เขียนตวัอกัษร สระ  ซํา้ ๆ กนัตวัเลขกลบัหวั      
26.เขียนตวัเลขไมถ่กูวิธี      
27.เขียนตวัเลขสลบัท่ี      
28.เขียนตวัเลขซํา้ ๆ อยูก่บัท่ี      
29.เขียนตวัเลขตกหลน่หรือเขียนเกิน      
30.สบัสนในการเขียนตวัเลขท่ีคล้ายกนั      

รวม      
 
ผลการตดัสนิ                   เป็น  LD.  ด้านคณิตศาสตร์               ไมเ่ป็น  LD. 
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ภาคผนวก ค 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1.  ผศ. น้อม งามนิสยั  
วฒุิการศกึษา  การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาภมูิศาสตร์ (กศ.ม.) 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ตําแหนง่  ข้าราชการบาํนาญ  ภาควิชาภมูิศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานท่ีทํางาน  อาจารย์พิเศษ  สถาบนัอาศรมศลิป์  ซอย 33  ถนนพระราม 2 
   แขวงทา่ข้าม  เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  10150 

 
2.  อาจารย์ดารา   คอวนิช  
วฒุิการศกึษา  ครุศาสตรบณัฑิต  วิชาเอกประถมศกึษา (ค.บ.) 
ตําแหนง่  ข้าราชการบาํนาญ  (ครูชํานาญการพิเศษด้านภาษาไทย)   

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 
ท่ีอยูปั่จจบุนั  199 หมู ่10  ต. โนนหนั  อ. ชมุแพ  จ. ขอนแก่น  40290 

 
3.  อาจารย์ชํานาน   กงสะเดน็  
วฒุิการศกึษา  การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาหลกัสตูรและการสอน (กศ.ม.) 

    มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ตําแหนง่  ครู  วทิยฐานะชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศกึษา 

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 
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ภาคผนวก ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัวตัถปุระสงค์ของแบบทดสอบวดั 

ความสามารถในการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 

 2.  คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทยของ 
     นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 
3.  คา่ดชันีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการ 
     สอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหา 
     ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 
4.  คา่ความยากงา่ย ( P ) และคา่อํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
     ในการอา่นจบัใจความ  
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ตาราง 6  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัวตัถปุระสงค์ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
 ในการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 

  

ข้อทดสอบท่ี 
คะแนนของผู้ เช่ียวชาญคนท่ี ดชันีความสอดคล้อง

(IOC) 
สรุปผล 

1 2 3 
1 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
2 0 + 1 + 1 0.67 นําไปใช้ได้ 
3 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
4 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
5 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
6 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
7 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
8 + 1 + 1 0 0.67 นําไปใช้ได้ 
9 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
10 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
11 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
12 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
13 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
14 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
15 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
16 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
17 + 1 + 1 0 0.67 นําไปใช้ได้ 
18 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
19 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 
20 + 1 + 1 + 1 1.00 นําไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 



    116 

ตาราง 7  คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียน 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 

 

ข้อคําถามท่ี 
คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ ดชันีความสอดคล้อง

(IOC) 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 
1 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
2 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
3 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
4 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
5 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
6 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
7 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
8 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
9 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
10 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
11 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
12 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
13 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
14 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
15 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
16 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
17 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
18 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
19 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
20 + 1 + 1 + 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 8  คา่ดชันีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอน 
 แบบบรูณาการของเมอร์ดอ็คสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ด้านการอา่น 

 

แผนท่ี 
คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 9   คา่ความยากง่าย ( P ) และคา่อํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
 ในการอา่นจบัใจความ  

 

ข้อท่ี  คา่อํานาจจําแนก คา่ความยาก 
1 .56  .61 
2 .32  .61 
3 .44  .70 
4 .35  .67 
5 .71  .64 
6 .52  .64 
7 .27  .67 
8 .56  .70 
9 .71  .70 

10 .63  .67 
11 .47  .63 
12 .47  .70 
13 .40  .70 
14 .47  .63 
15 .40  .43 
16 .49  .70 
17 .60  .43 
18 .51  .39 
19 .33  .57 
20 .40  .61 

KR – 20        RELIABILITY = 0.89 
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ภาคผนวก จ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

1.  แบบทดสอบวดัความสามารถอา่นจบัใจความ 
2.  แบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทย 
3.  แผนการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3    จาํนวน  20  ข้อ 

________________________________________________________________________ 
 
จุดประสงค์ 
 เม่ือกําหนดสถานการณ์ ข้อความ  หรือบทความให้นกัเรียนสามารถจบัใจความ
สําคญัของ เร่ือง  สามารถแปลความ  ตีความ  ขยายความ  ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 
คาํชีแ้จง 
 1.   แบบทดสอบฉบบันีมี้จํานวน  20  ข้อ  (20 คะแนน)   
 2.   คําถามแตล่ะข้อมีคําตอบให้เลือก  4  คําตอบ  คือ  ก.  ข.  ค.  หรือ  ง. 
 3.   ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว  โดยเขียนเคร่ืองหมายกากบาท 
()  ทบัตวัอกัษรกํากบัคําตอบท่ีถกูต้อง 
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คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นบทร้อยกรองนีแ้ล้วตอบคําถาม  ข้อ  1-2   
 
    ต้นไม้ในป่า  จงอยา่ทําลาย 
   ถ้าช้าอาจสาย   แก้ไขไมท่นั 
   ต้นนํา้สตัว์ป่า   ไมช้่าหมดพลนั 
   เร็วมาช่วยกนั   อนรัุกษ์ป่าเอย 
 

1.   บทร้อยกรองนีก้ลา่วในลกัษณะใด 

     ก.   แนะนํา 
     ข.   สัง่สอน 
     ค.   ชกัชวน 
     ง.   ตกัเตือน 

2.   บทร้อยกรองนีก้ลา่วถงึเร่ืองใด 

     ก.   ป่าไม้ 
     ข.   สตัว์ป่า 
     ค.  ต้นนํา้ 
     ง.   ความสามคัคี 

 
 
 
คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม  ข้อ  3-4 
 
    กาเอย๋กาดํา  รู้จํารู้จกัรักเพ่ือน 
   ได้เหย่ือเผ่ือแผ่ไมแ่ชเชือน รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา 
 

3.   ข้อความนีก้ลา่วถงึเร่ืองใด 

     ก.   ความเกลียด 
     ข.   ความรัก 
     ค.   ความขยนั 
     ง.   ความโลภ 

4.   คําวา่  “เหย่ือ”  ในท่ีนีห้มายถงึสิ่งใด 

     ก.   นํา้ 
     ข.   ต้นไม้ 
     ค.   อาหาร 
     ง.   อากาศ 
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คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นข้อความตอ่ไปนี ้ แล้วตอบคําถามข้อ  5-6 
 
 แสงแดดมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย  สามารถฆา่เชือ้โรคบางชนิดท่ีอยูบ่นผิวหนงั  และ
ยงัได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอีกด้วย  แตไ่มค่วรอยูใ่นแสงแดดท่ีร้อนจดัจนเกินไป  เพราะ
จะทําให้ผิวหนงัและร่างกายได้รับโทษมากกวา่ประโยชน์ 
 

5.   ข้อใดกลา่ว  ไม่   ถกูต้อง 

     ก.   แสงแดดฆา่เชือ้โรคบางชนิดได้ 
     ข.   แสงแดดท่ีร้อนจดัเป็นอนัตรายตอ่    
           ร่างกาย 
     ค.   วิตามินดีมีอยูใ่นแสงแดด 
     ง.   แสงแดดให้ประโยชน์ไมมี่โทษ 

6.   ถ้าอยูใ่นแสงแดดท่ีร้อนจดัจนเกินไป  
ผิวหนงัจะเป็นอยา่งไร 

     ก.   ผิวหนงัจะซีด 
     ข.   ผิวหนงัจะไหม้ 
     ค.   ผิวหนงัจะถลอก 
     ง.   ผิวหนงัจะคนั 

 
 
คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม   ข้อ   7 
 
  นม  นอกจากให้คณุคา่ตอ่ร่างกายแล้ว  ยงัใช้เป็นยารักษาโรค  ได้อีกด้วย 
 ถ้าคณุเป็นโรคตาอกัเสบ  ให้ลองใช้นม หยอดตาดแูล้วจะช่วยรักษาตาของคณุได้ 
 
 
    7.   ข้อความนีก้ลา่วถงึเร่ืองใด 

     ก.   วิธีรักษาโรค 
     ข.   วิธีการดื่มนม 
     ค.   ประโยชน์ของนม 
     ง.   ความสําคญัของดวงตา 
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คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ   8-9 
 
 ววัมีรูปร่างคล้ายควายแตเ่ลก็กวา่มีเขาสองเขา  ววัเป็นสตัว์อดทน มกัหากินตามทุง่
หญ้าคนใช้ววัไถนาและเข็นเกวียน  เนือ้และนมใช้เป็นอาหาร  กระดกูและหนงัใช้ทํา
เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  
 

8.   ข้อใด ไม่ใช่   ประโยชน์จากววั 

     ก.   ใช้เป็นอาหาร 
     ข.   ใช้ทําเคร่ืองใช้ 
     ค.   ใช้แรงงาน 
     ง.   ใช้เพ่ือความเพลิดเพลิน 

9.   หนงัของววัใช้ทําสิ่งใดได้ 

     ก.   กระเป๋า 
     ข.   อาหาร 
     ค. แผนท่ี 
     ง.   สบู ่

 
 
คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ   10 
 
 ขนมตามท้องตลาดสว่นมากมีสีตา่ง ๆ สวยงาม  เดก็ท่ีชอบซือ้ขนมท่ีมีสีรับประทาน
มาก ๆ อาจจะได้รับอนัตรายจากสีได้ 
 
 
    10.   ทําไมจงึต้องใสส่ีลงในขนม 

     ก.   ทําให้ขนมกรอบ 
     ข.   ทําให้ขนมไมบ่ดู 
     ค.   ทําให้มีสีสวยงาม 
     ง.   ทําให้ขนมอร่อย 
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คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม ข้อ  11-12 
 
   อา่นเป็นนกัเรียน   พากเพียรเขียนอา่น 
  หมัน่ทําการบ้าน    ไมน่านเก่งพลนั 

11.   คําวา่  “พากเพียร”   มีความหมาย
ใกล้เคียงกบัคําใด 
     ก.   นกัเรียน 
     ข.   พลนั 
     ค.   หมัน่ 
     ง.   เก่ง 

12.   จะรู้สกึเช่นไรหากขยนัเรียนหนงัสือ   

 
     ก.   ภมิูใจ 
     ข.   ต่ืนเต้น 
     ค.   เฉย ๆ  
     ง.   ไมส่บายใจ 

 
คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ  13-15 
 
 การท่ีพอ่แมอ่า่นหนงัสือพร้อมกบัลกูเป็นการฝึกให้ลกูมีนิสยัรักการอา่นได้มากท่ีสดุ 
ลกูจะสนกุและเพลิดเพลนิกบัการอา่น   รวมทัง้รู้สกึอบอุน่ท่ีได้อยูใ่กล้ชิดกบัพอ่แม ่
13.   ข้อความนีก้ลา่วถงึเร่ืองใด 
     ก.   การฝึกนิสยัลกู 
     ข.   การฝึกนิสยัรักการอา่น 
     ค.   วิธีอา่นหนงัสือ 
     ง.   ครอบครัวท่ีอบอุน่ 
 

14.   การฝึกนิสยัรักการอา่นให้แก่ลกู  พอ่
แมทํ่าอยา่งไร 
     ก.   อา่นหนงัสือให้ลกูเห็น 
     ข.   อา่นหนงัสือเสียงดงั ๆ 
     ค.   ลกูอา่นหนงัสือ  พอ่แมก็่อา่นด้วย 
     ง.   ลกูอา่นหนงัสือ  พอ่แมก็่นัง่ฟัง 

       15.   การท่ีลกูรู้สกึอบอุน่ท่ีได้อยูใ่กล้ชิดกบัพอ่แมจ่ะเกิดผลดีอยา่งไร 
    ก.   ลกูรักและเช่ือฟังพอ่แม ่
    ข.   ลกูเรียนหนงัสือเก่งขึน้ 
    ค.   ลกูอา่นหนงัสือได้คลอ่งขึน้ 
    ง.   ลกูฟังคําสัง่ของพอ่แม ่
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คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนี ้ แล้วตอบคําถามข้อ  16-18  
 

    โลกนีมี้ใคร  หว่งใยเมตตา 
   รักเราเทา่ฟ้า   อบรมตกัเตือน 
   แมเ่ราย่ิงใหญ่   หาใครมาเหมือน 
   เราอยา่ลืมเลือน   เร่งตอบแทนคณุ 
16.ข้อความนีมี้ความมุง่หมายท่ีจะสอนใคร 
     ก.   ผู้ เป็นลกู 
     ข.   ผู้ เป็นแม ่
     ค.   ผู้ เป็นพอ่ 
     ง.   ผู้ เป็นน้อง 

17. คําวา่  “เรา”  ในข้อความนีห้มายถงึใคร 
     ก.   พอ่ 
     ข.   แม ่
     ค.   ลกู 
     ง.  น้อง 

           18.   จากข้อความนี ้  ความรักของแมท่ี่มีคา่ตอ่ลกูมากเทา่ใด 
             ก.   ภเูขา 
        ข.   ก้อนเมฆ 
     ค.   ท้องฟ้า 
     ง.   ดวงใจ 
 
คาํชีแ้จง  อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถามข้อ  19-20    

 ฉนัรักษาสขุภาพฟัน  ด้วยการแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารทกุมือ้ การแปรงฟัน
จะช่วยไมใ่ห้ใสเ่ศษอาหารติดฟัน  และป้องกนัฟันผ ุ และให้ทนัตแพทย์ตรวจฟันปีละ2ครัง้ 

19.   ข้อความนี ้ควรตัง้ช่ือวา่อะไร 
     ก.   วิธีแปรงฟัน 
     ข.   การรับประทานอาหาร 
     ค.   วิธีรักษาสขุภาพฟัน 
     ง.   หน้าท่ีของฟัน 

20.   ข้อใดเป็นเหตกุารณ์ท่ี เกิดขึน้เป็น
ลําดบัท่ีสอง 
     ก.   สมใจไปหาหมอฟัน 
     ข.   เศษอาหารติดฟันของสมใจ 
     ค.   สมใจรับประทานอาหาร 
     ง.  สมใจปวดฟัน 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านภาษาไทย 
 
ช่ือ..............................................................................................................ชัน้............................. 
 
คาํชีแ้จง 
 
1.  แบบสอบถามวดัความสนใจในการอา่นภาษาไทยฉบบันีเ้ป็นคําถามเก่ียวกบัความรู้สกึหรือสิง่ท่ี 
     นกัเรียนปฏิบตั ิ และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน 
2.  การตอบแบบสอบถามแตล่ะข้อจะไมมี่คําตอบท่ีถกูต้องหรือผิด  และไมมี่ผลตอ่คะแนนการเรียน   
     ของนกัเรียนแตป่ระการใด  นกัเรียนมีอิสระในการตอบอยา่งเตม็ท่ี  คําตอบของนกัเรียนจะไมมี่การ  
     นําไปเปิดเผย  และจะมีประโยชน์มากท่ีสดุ  ก็ตอ่เม่ือนกัเรียนตอบตรงกบัความเป็นจริง 
3.  วิธีตอบแบบสอบถามวดัความสนใจ  ในแตล่ะข้อจะมีช่องวา่งให้นกัเรียนเลือกตอบ  3  ช่อง  คือ   
     “มาก”  “ปานกลาง”  “น้อย”  ให้นกัเรียนอา่นข้อความแตล่ะข้อให้เข้าใจแล้วทําเคร่ืองหมาย     
     ลงในช่องวา่งท่ีนกัเรียนเห็นวา่ตรงกบัความรู้สกึหรือการปฏิบตัขิองนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
     เท่านัน้ 
 
ตวัอย่าง 
 

ข้อ 
                                         ความรู้สึกหรือการปฏิบัต ิ
         ข้อความ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

0 เม่ือพบอปุสรรคในการเรียนอา่นจบัใจความภาษาไทย  ข้าพเจ้าจะ
รีบหาทางแก้ไข 

 
  

00 ข้าพเจ้าเตรียมตวั  ศกึษาคําศพัท์ไวยกรณ์ก่อนการเรียนอา่นจบั
ใจความภาษาไทย 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านภาษาไทย 
 

ข้อ 
                                         ความรู้สึกหรือการปฏิบัต ิ
         ข้อความ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

1 ข้าพเจ้าชอบเรียนการอา่นจบัใจความภาษาไทยเพราะมีประโยชน์    
2 ข้าพเจ้าเตรียมตวัศกึษาความหมายของคํา  สํานวน  สภุาษิต  คํา

พงัเพย  คําคม  คําขวญั  คตพิจน์  และแหลง่ความรู้ก่อนเรียนวิชา
ภาษาไทย 

   

3 ข้าพเจ้าชอบลอกการบ้านวิชาการอา่นจบัใจความภาษาไทยจาก
เพ่ือนเสมอ 

   

4 ข้าพเจ้าชอบท่ีจะนําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนอา่นจบัใจความ
ภาษาไทยไปฝึกฝนในการอา่นสิง่พิมพ์หรือเอกสารท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวนั 

   

5 ข้าพเจ้าชอบฝึกฝนการอา่นจบัใจความภาษาไทยโดยใช้เทคนิค
วิธีการท่ีได้เรียนรู้จากการสอนของครู 

   

6 ข้าพเจ้าชอบเลือกอา่นหนงัสือภาษาไทยท่ีนอกเหนือจากบทเรียน
ตามความสนใจของตนเอง 

   

7 ข้าพเจ้าต้องการให้หมดเวลาเร็วๆ ทกุครัง้เม่ือเรียนการอา่นจบั
ใจความภาษาไทย 

   

8 ข้าพเจ้าให้ความสนใจกบัช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหรือแผนภมูิเพ่ือ
ช่วยทําความเข้าใจในการอา่นจบัใจความ 

   

9 ข้าพเจ้านําความรู้เดมิมาช่วยในการทําความเข้าใจกบับทเรียนท่ี
อา่น 

   

10 ข้าพเจ้าชอบยกมือตอบคําถามในชัว่โมงเรียนภาษาไทย    
11 ข้าพเจ้าชอบทบทวนบทเรียนในการอา่นภาษาไทยทกุครัง้ท่ีเรียนจบ    
12 ข้าพเจ้าชอบออกไปทํากิจกรรมหน้าชัน้เรียนในชัว่โมงเรียน

ภาษาไทย 
   

13 ข้าพเจ้าชอบซกัถามปัญหาตา่งๆ ในบทเรียนจากเพ่ือนและครูผู้สอน
เม่ือไมเ่ข้าใจ 

   

14 ข้าพเจ้าอยากให้จดัวิชากลุม่สาระภาษาไทย  เป็นชัว่โมงแรกทกุวนั    
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ข้อ 
                                         ความรู้สึกหรือการปฏิบัต ิ
         ข้อความ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

15 ข้าพเจ้าเตรียมหนงัสือเรียนตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ไว้พร้อมเม่ือถึง
ชัว่โมงเรียนภาษาไทย 

   

16 เม่ือพบคําศพัท์ยากในบทเรียนภาษาไทย  ข้าพเจ้ารีบเปิด
พจนานกุรม  เพ่ือหาความหมายของคําศพัท์นัน้ 

   

17 ข้าพเจ้าดีใจเม่ือครูไมเ่ข้าสอนในชัว่โมงเรียนวิชาภาษาไทย    
18 ข้าพเจ้าคดิวา่  วิธีการจดัการเรียนการสอนของครูทําให้ข้าพเจ้า

เรียนวิชาภาษาไทยได้ดีขึน้ 
   

19 ข้าพเจ้าศกึษาเนือ้หาลว่งหน้าก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาไทย    
20 ข้าพเจ้าคดิวา่วิชาภาษาไทยมีความจําเป็นตอ่ชีวิตประจําวนัและ

การศกึษาตอ่ในระดบัสงู 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 1          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูอธิบายเก่ียวกบัการเรียนการสอนอา่นจบัใจความโดยวิธีการสอนอา่นแบบบรูณาการของ
เมอร์ดอ็คพร้อมทัง้กําหนดหน้าท่ีให้นกัเรียนแตล่ะคน  ดงันี ้
 -  ประธานกลุม่  เป็นผู้ดแูลการทํางานและตรวจงานขัน้สดุท้ายของแตล่ะใบงานก่อนนําเสนอ 
 -  สมาชิกคนท่ี 1  เป็นผู้ ท่ีเขียนคําตอบในใบงานท่ี 1,2 
 -  สมาชิกคนท่ี 2  เป็นผู้ ท่ีเขียนคําตอบในใบงานท่ี 3,4 
 -  สมาชิกคนท่ี 3  เป็นผู้ ท่ีเขียนคําตอบในใบงานท่ี 5 
 -  สมาชิกคนท่ี 4  เป็นผู้ นําแถบประโยคข้อความท่ีได้จากการตอ่จ๊ิกซอว์ร่วมกนัของกลุม่ตดิบน
กระดาน 
 -  สมาชิกคนท่ี 5  เป็นผู้อา่นประโยคท่ีได้จากการทํากิจกรรมจ๊ิกซอว์ร่วมกนั 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  ตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1 ครูแสดงภาพเดก็ผู้หญิงกบัตากําลงัช่วยกนัปลกูผกัแล้วถามคําถามตอ่ไปนี ้  
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-  ในภาพมีใครบ้าง 

  -  แล้วคนในภาพกําลงัทําอะไร 
1.2  ครูเขียนคําตอบของนกัเรียนบนกระดาน 
1.3  ให้นกัเรียนอา่นทบทวนคําตอบท่ีครูเขียนบนกระดานพร้อมๆ กนั   

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูแจกใบงานคําศพัท์เพ่ือให้นกัเรียนช่วยกนัค้นหาความหมายของคําศพัท์  ใน

แบบฝึกหดัโดยให้ค้นหาจากการเปิดพจนานกุรม   

ใบงานที่ 1 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนค้นหาความหมายของคําต่อไปนีจ้ากพจนานกุรมแล้วบนัทกึผลลงในใบงาน           
1.  อาหาร  หมายถงึ  ....................................................................................................................................... 
2.  ภมิูใจ  หมายถงึ  ........................................................................................................................................ 
3.  พรวนดิน  หมายถงึ  ................................................................................................................................... 
4.  ความสขุ  หมายถงึ  .................................................................................................................................... 
 

 
2.2  ครูประเมินผลการทํางานของนกัเรียนโดยสงัเกตจากหน้าท่ีของแตล่ะคนท่ีได้รับ

มอบหมาย 
2.3  ครูเฉลยคําตอบโดยให้นกัเรียนผลดักนัเป็นผู้ตอบคําถามทีละคนจนครบทกุข้อ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูแจกใบงานท่ี 2  ซึง่เป็นเร่ืองวนัปิดเทอมและให้นกัเรียนทําความเข้าใจเนือ้เร่ืองพร้อม

กบัทําแบบฝึกหดัตอบคําถามยอ่ยๆ ท่ีปรากฏอยูด้่านข้างของเนือ้เร่ือง 
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ใบงานที่ 2 

 
 

 
 
 
 
เธอในเร่ืองนีคื้อใคร........... 
........................................ 
 
 

 
3.2  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
3.3  ครูให้ตวัแทนนกัเรียนออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน 
3.4  ครูเฉลยคําตอบท่ีถกูต้องโดยทําความเข้าใจกบัเนือ้เร่ืองท่ีอา่นพร้อมกบันกัเรียนทีละ

บรรทดัจนจบเร่ือง 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  ครูแจกใบงานท่ี 3  พร้อมบอกวิธีทําแบบฝึกหดั 
 

ใบงานที่ 3 
คาํชีแ้จง  นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองแล้วทําความเข้าใจเพ่ือตอบคําถามลงในใบงาน 
          1.  ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง  ................................................................................................................ 
          2.  ปิดเทอมดวงแก้วทําอะไรบ้าง............................................................................................................. 
          3.  ดวงแก้วปลกูผกัอะไรบ้าง................................................................................................................... 
          4.  การปลกูผกัขัน้ตอนแรกคืออะไร......................................................................................................... 
          5.  สิง่ท่ีดวงแก้วภมิูใจมากท่ีสดุ.............................................................................................................. 

4.2  ครูสงัเกตการทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกนัของนกัเรียน 
4.3  ครูให้นกัเรียนตอบคําถามพร้อมกบัรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของคําตอบนัน้  โดยให้

นกัเรียนคนใดคนหนึง่เป็นผู้ตอบคําถาม  โดยใช้คําถามดงัตอ่ไปนี ้
-  เร่ืองท่ีนกัเรียนอา่นคือเร่ืองอะไร 
-  ตวัละครในเร่ืองมีใครบ้าง  แล้วแตล่ะคนทําอะไร 

วันปิดเทอม 
          ปิดเทอมท่ีแล้ว  ดวงแก้วได้ช่วยตา
ปลกูต้นผกักาด  คะน้า  และกะหล่ําปลี  
ตาเร่ิมจากทําแปลงผกั  เธอพรวนดิน  ตา
ใสปุ่๋ ย  เธอช่วยรดนํา้  เม่ือผกัโต  เธอตดั
ผกัให้แมทํ่าอาหาร  เธอช่วยแมทํ่าอาหาร  
และเธอยงัได้แบง่ผกัสว่นหนึง่ให้เพ่ือนบ้าน
ด้วย  ดวงแก้วบอกเพ่ือนๆ ด้วยความรู้สกึ
ท่ีภมิูใจและมีความสขุมาก 

ในเร่ืองมีผกัอะไรบ้าง
.................................... 
.................................... 
.................................... 

เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ใน
ช่วงเวลาใด 
.................................... 
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-  ปิดเทอมดวงแก้วทําอะไร  ผกัท่ีดวงแก้วปลกูมีผกัอะไรบ้าง 
-  ขัน้ตอนแรกในการปลกูผกัคือ 
-  นกัเรียนคดิวา่สิง่ท่ีดวงแก้วภมูิใจมากท่ีสดุคืออะไร  ทําไมนกัเรียนถงึคดิเช่นนัน้ 

 4.4  ครูเขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 

5.1  ครูแจกใบงานท่ี 4  แล้วให้นกัเรียนนําข้อมลูท่ีได้จากการอา่นเร่ืองวนัปิดเทอม  มาเตมิลง
ในตารางท่ีกําหนดให้ 

ใบงานที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

5.2  ครูรวบรวมใบงานของนกัเรียนเพ่ือตรวจความถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

6.1  ครูแจกชิน้สว่นตา่งๆ ของแตล่ะประโยคให้นกัเรียนแตล่ะคนตอ่ชิน้สว่นแตล่ะประโยคให้
ถกูต้อง 

ชิน้ส่วนแต่ละประโยค 
ได้ช่วย ปิดเทอม ดวงแก้ว ตาปลกูผกั 

    
เธอพรวนดิน ตาเร่ิมจากการทําแปลงผกั เธอช่วยรดนํา้ ตาใสปุ่๋ ย 

 
เม่ือผกัโต ทําอาหาร เธอตดัผกั ไปให้แม ่

 
ทํา ช่วยแม ่ อาหาร เธอ 

 
ให้ ผกัสว่นหนึง่ เธอแบง่ เพ่ือนบ้านด้วย 

 
รู้สกึ ดวงแก้ว ภมิูใจ และมีความสขุ 

ใคร..................................................................................................... 

ทําอะไร............................................................................................... 

เม่ือไหร่............................................................................................... 

ท่ีไหน.................................................................................................. 

อยา่งไร............................................................................................... 
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6.2  ครูให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเองท่ีตอ่ชิน้สว่นตา่งๆ ของแตล่ะประโยคทีละคน 
6.3  ครูเฉลยแบบฝึกหดัตอ่ชิน้สว่นตา่งๆ ของแตล่ะประโยคท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองวนัปิดเทอมโดย

ตดิประโยคท่ีถกูต้องบนกระดาน 
6.4  ครูให้นกัเรียนช่วยกนันําประโยคท่ีถกูต้องจากการตอ่ชิน้สว่นของประโยคไปเตมิในแผนผงั

ของใบงานท่ี 5  แล้วให้นกัเรียนเรียงลําดบัเขียนเป็นอนเุฉท (ยอ่หน้า) 
 

ใบงานที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.5  ครูเฉลยคําตอบพร้อมกบันกัเรียนโดยการถามและแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประโยคท่ี

นํามาเป็นอนเุฉท 
ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 

7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงปัญหาอปุสรรคในการทํากิจกรรมแตล่ะขัน้ตอน  
ช่วยกนัเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในชัว่โมงเรียนตอ่ไป 
 
 
 
 
 

ตาเร่ิมจากทําแปลงผกั  เธอพรวนดิน  ตาใสปุ่๋ ย  เธอช่วยรดนํา้ 

ปิดเทอมดวงแก้วได้ช่วยตาปลกูผกั 

เม่ือผกัโต  เธอตดัผกัให้แมทํ่าอาหาร 

และเธอช่วยแมทํ่าอาหาร 

ดวงแก้วรู้สกึภมิูใจและมีความสขุ 

เธอแบง่ผกัสว่นหนึง่ให้เพ่ือนบ้านด้วย 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 -  ภาพเดก็ผู้หญิงกบัตากําลงัช่วยกนัปลกูผกั 
 -  ใบงานท่ี 1 - 5 
 -  บตัรชิน้สว่นตา่งๆ ของประโยค 
 -  พจนานกุรม 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 - 5 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 2          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  ตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1  ครูนําภาพนิทานเร่ืองผึง้กบันกพิราบให้นกัเรียนดแูล้วถามคําถามตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
 
-  นกัเรียนเห็นภาพแล้วควรตัง้ช่ือเร่ืองวา่อะไร  เพราะอะไร 

1.2  ครูเขียนคําตอบของนกัเรียนแตล่ะคนบนกระดาน 
1.3  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัช่ือเร่ืองท่ีเพ่ือนตอบ   
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ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูให้นกัเรียนเลน่เกมจบัคูคํ่ากบัภาพ  โดยแบง่นกัเรียนเป็น  2  กลุม่ๆ ละ  3  คน   

-  ครูนําบตัรคํากบัภาพวางไว้หน้ากระดานโดยแบง่เป็น  2  ชดุ 
-  เม่ือครูเป่านกหวีดให้แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัจบัคูคํ่ากบัภาพท่ีครูวางไว้ให้โดยตดิไว้บน 

กระดาน 
-  กลุม่ใดทําเสร็จก่อนและจบัคูไ่ด้ถกูต้องมากกวา่เป็นฝ่ายชนะ 

2.2  ครูเฉลยคําตอบโดยจบัคูบ่ตัรคํากบัภาพให้นกัเรียนดบูนกระดานและให้นกัเรียนอา่นคํา
พร้อมๆ กนั 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูแจกเนือ้เร่ืองผึง้กบันกพิราบ  แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตามครู 

นิทานเร่ือง  ผึง้กับนกพริาบ 
          ครัง้หนึ่งผึง้ตัวหนึ่งหล่นลงไปในนํา้  และคงจะจมนํา้ตายเป็นแน่  ถ้านกพิราบตัวหนึ่งมองไม่เห็น  โดย
นกพิราบคาบใบไม้ย่ืนให้ผึง้ไตข่ึน้มาได้ 
          ในวนัต่อมา  ขณะท่ีนกพิราบกําลงัเกาะอยู่บนก่ิงไม้  นายพรานคนหนึ่งเข้าไปในป่าและเอาปืนจ้องจะยิงมนั  
แตผ่ึง้เหน็เสียก่อน  จงึบินไปตอ่ยมือของนายพราน  ทําให้กระสนุยิงไมถ่กูนกพิราบ  นกพิราบจงึปลอดภยั 
 

3.2  ให้นกัเรียนจบัคูก่นัแล้วช่วยกนัอา่นเนือ้เร่ือง  และจบัประเดน็สําคญัวา่มีใครบ้าง  ทําอะไร  
มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้บ้าง 

3.3  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  แบง่กลุม่นกัเรียนเป็น  3  กลุม่  กลุม่ละ  2  คน   
4.2  ครูแจกใบงานท่ี 1 ให้แตล่ะกลุม่และอธิบายวิธีทํา  แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัทําใบงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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ใบงานที่ 1 
คาํชีแ้จง  นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองแล้วช่วยกนัตอบคําถามตอ่ไปนี ้

                1.  ตวัละครในเร่ืองนีมี้ใครบ้าง  (ผึง้  นกพิราบ  นายพราน) 
                2.  เกิดอะไรขึน้กบัผึง้  (ผึง้หลน่นํา้) 
                3.  นกพิราบช่วยเหลือผึง้อยา่งไร  (คาบใบไม้ช่วยให้ผึง้ไต)่ 
                4.  ผลจากการช่วยเหลือของนกพิราบเป็นอยา่งไร  (ผึง้ไตข่ึน้มาได้และรอดตาย) 
                5.  วนัตอ่มาเกิดอะไรขึน้กบันกพิราบ  (นายพรานจะยิงนกพิราบ)          
                6.  ผึง้ช่วยเหลือนกพิราบอยา่งไร  (ผึง้ตอ่ยมือนายพราน) 
                7.  ผลจากการช่วยเหลือของผึง้  เป็นอยา่งไร  (นกพิราบปลอดภยั) 

4.3  ครูสงัเกตการทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกนัของนกัเรียน 
4.4  ครูให้นกัเรียนตอบคําถามพร้อมกบัรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของคําตอบนัน้  โดยให้

นกัเรียนผลดักนัตอบคําถามจนครบทกุข้อ  
 4.5  ครูเฉลยพร้อมทัง้เขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
 4.6  ครูให้นกัเรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 

5.1  ครูแจกใบงานท่ี 2  แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่นําข้อมลูท่ีได้จากการอา่นเนือ้เร่ืองมาเตมิลง
ในตารางท่ีกําหนดให้ 

ใบงานที่ 2 
เหตกุารณ์ท่ี 1 

 
เหตกุารณ์ท่ี 2 
 

เหตกุารณ์ท่ี 3 
 

เหตกุารณ์ท่ี 4 
 

เหตกุารณ์ท่ี 5 
 

เหตกุารณ์ท่ี 6 

5.2  ครูรวบรวมใบงานของแตล่ะกลุม่เพ่ือตรวจความถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

 

 

 

 

 

 



    138 

6.1  ครูแจกแถบประโยคแตล่ะประโยคให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเรียงลําดบัและตอ่ประโยค
ทัง้หมดพร้อมทัง้เขียนเป็นอนเุฉทลงในใบงานท่ี 3   

แถบประโยค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 3 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนเขียนเรียงลําดบัประโยคเป็นอนเุฉทให้ถกูต้องตามเนือ้เร่ืองท่ีอา่น 

 

 
 
 
 
 

 

6.2  ครูให้ตวัแทนแตล่ะกลุม่นําเสนอผลงานของตนเองท่ีเขียนเรียงลําดบัประโยคเป็นอนเุฉท
ลงในใบงาน 

6.3  ครูเฉลยแบบฝึกหดัเรียงลําดบัและตอ่ประโยคโดยตดิประโยคเรียงลําดบัเป็นเนือ้เร่ืองท่ี
ถกูต้องบนกระดาน 

6.4  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาและแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประโยคท่ีนํามาเป็น 
อนเุฉท 

นกพิราบคาบใบไม้ช่วยให้ผึง้ไตข่ึน้มาได้ 

ผึง้หลน่ลงไปในนํา้ 

วนัตอ่มานกพิราบเกาะอยูบ่นก่ิงไม้ 

นายพรานจะยิงนกพิราบ 

นกพิราบจงึปลอดภยั 

ผึง้บนิไปตอ่ยมือนายพราน 

อนเุฉทท่ี 1...................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
อนเุฉทท่ี 1...................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 
7.1  ครูให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมตจิากนิทานเร่ืองผึง้กบันกพิราบโดยให้นกัเรียนทัง้หมด

แบง่หน้าท่ีกนัวา่ใครจะแสดงเป็นตวัละครตวัใด  ใครจะเป็นผู้ ดําเนินเร่ือง   
7.2  ครูแจกหน้ากากตวัละครให้นกัเรียนไปซ้อมบทบาทสมมต ิ
7.3  นกัเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมตุ ิ
7.4  เม่ือแสดงจบครูให้คําแนะนําและแก้ไขในเนือ้เร่ืองท่ีไมถ่กูต้อง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 -  ภาพนิทานเร่ืองผึง้กบันกพิราบ 
 -  บตัรคํา – บตัรภาพ  คําศพัท์ 
 -  เนือ้เร่ืองนิทานผึง้กบันกพริาบ 
 -  ใบงานท่ี 1 – 3 
 -  แถบประโยค 
 -  หน้ากากผึง้  นกพิราบ   
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
      1.3  การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 – 3 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 3          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  ตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1  ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนโดยใช้คําถามตอ่ไปนี ้
 -  นกัเรียนเคยไปเท่ียวสวนสตัว์หรือไม ่
 -  ในสวนสตัว์มีสตัว์อะไรบ้าง 

-  ใครรู้จกัสตัว์อะไรบ้าง  
-  สตัว์แตล่ะชนิดมีลกัษณะอยา่งไร  อาหารของมนัคืออะไร 

1.2  ครูเขียนช่ือสตัว์  ลกัษณะ  และอาหารของสตัว์แตล่ะชนิดท่ีนกัเรียนตอบลงบนกระดาน 
1.3  ให้นกัเรียนอา่นทบทวนคําตอบท่ีครูเขียนบนกระดานพร้อมๆ กนั   

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูแจกใบงานท่ี 1  เพ่ือให้นกัเรียนค้นหาความหมายของคําศพัท์ในแบบฝึกหดั  โดยให้

ค้นหาจากการเปิดพจนานกุรม   
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ใบงานที่ 1 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนค้นหาความหมายของคําศพัท์ตอ่ไปนีโ้ดยการเปิดพจนานกุรม 

1.  ช้างพงั  หมายถงึ  ....................................................................................................................................... 
2.  เข้มงวด  หมายถงึ....................................................................................................................................... 
3.  งอแง  หมายถงึ...........................................................................................................................................  
4.  งวง  หมายถึง............................................................................................................................................. 

2.2  ครูเฉลยคําตอบโดยให้นกัเรียนผลดักนัเป็นผู้ตอบคําถามจนครบทกุข้อ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูแจกเนือ้เร่ือง  แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตามครู 

          ช้างพงัเป็นแม่ท่ีดี  และค่อนข้างเข้มงวดกบัลกูของมนัมาก  มนัไม่ยอมให้ลกูงอแงกวนใจเลย  มนัใช้งวงฟาด
เพ่ือสัง่สอนและได้ผลดีทกุครัง้  เพราะมนัฟาดคอ่นข้างแรง 

3.2  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองด้วยตนเอง  และจบัประเดน็สําคญัวา่มีใครบ้าง  ทําอะไร  มี
เหตกุารณ์ใดเกิดขึน้บ้าง 

3.3  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  ให้นกัเรียนทําใบงานท่ี 2 ท่ีครูแจกให้ 
ใบงานที่ 2 

คาํชีแ้จง  นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองแล้วตอบคําถามและบอกสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอา่น 
1.  ช้างพงัเป็นช้างเพศใด 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
2.  แมช้่างใช้อะไรฟาดลกูช้าง 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
3.  ทําไมลกูช้างจงึโดนทําโทษ 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
4.  แมช้่างฟาดลกูช้างเพ่ืออะไร 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 

4.2  ครูให้นกัเรียนตอบคําถามพร้อมกบัรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของคําตอบนัน้  โดยให้
นกัเรียนผลดักนัตอบคําถามจนครบทกุข้อ  
 4.3  ครูเฉลยพร้อมทัง้เขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
 4.4  ครูให้นกัเรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 
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5.1  ครูให้นกัเรียนเขียนบรรยายภาพเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองท่ีอา่นโดยนําข้อมลูท่ีได้จากการอา่น มา
เขียนบรรยายในใบงานท่ี 3  พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง 

ใบงานที่ 3 
                 ช่ือเร่ือง............................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

5.2  ครูรวบรวมใบงานของแตล่ะคนเพ่ือตรวจความถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

6.1  ครูให้นกัเรียนเลน่เกมตอ่จ๊ิกซอว์ประโยคโดยแบง่กลุม่นกัเรียนเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 3 คน 
6.2  ครูแจกชิน้สว่นจ๊ิกซอว์ประโยคทัง้ 6 ชิน้ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
6.3  เม่ือครูให้สญัญาณเร่ิมเลน่เกม  นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัตอ่จ๊ิกซอว์ประโยคให้เป็นเนือ้

เร่ืองท่ีอา่น  กลุม่ใดตอ่ได้ถกูต้องก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
6.4  ครูและนกัเรียนอา่นจ๊ิกซอว์ประโยคท่ีตอ่เป็นเนือ้เร่ืองถกูต้องพร้อมกนั 

ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 
7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงข้อคดิท่ีได้จากการอา่นเร่ืองนี ้
7.2  นกัเรียนและครูร่วมกนัร้องเพลงช้างพร้อมทัง้ทําท่าทางประกอบเพลง 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 -  เนือ้เร่ืองแมช้่างกบัลกูช้าง 
 -  ใบงานท่ี 1 - 3 
 -  เกมตอ่จ๊ิกซอว์ประโยค 
 -  เพลงช้าง 

 

การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
      1.3  การเลน่เกม 
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 - 3 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 4          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค  ตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1 ครูนําแผนภมูิเพลงทะเลแสนงามมาให้นกัเรียนดแูละร้องให้นกัเรียนฟัง 

1.2 ให้นกัเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค 

1.3 ครูและนกัเรียนร้องเพลงทะเลแสนงามพร้อมทัง้ทําทา่ทางประกอบ 

1.4  ครูให้อาสาสมคัรออกมาเลา่ประสบการณ์การไปเท่ียวทะเลให้เพ่ือนฟัง 
 -  นกัเรียนคนใดเคยไปเท่ียวทะเลบ้าง 
 -  แล้วรู้สกึอยา่งไรท่ีไปเท่ียวพบ  เจอ  อะไรบ้าง 

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูนําบตัรคําศพัท์(ชาวเกาะ  จบัปลา  ทอผ้า  คล่ืนลม  ผกัสวนครัว)ท่ีมีภาพประกอบมา

ให้นกัเรียนดพูร้อมทัง้อธิบายความหมายของคําศพัท์นัน้ทีละคํา 
2.2  ให้นกัเรียนเลน่เกมตอ่จ๊ิกซอว์บตัรคํา  โดยแบง่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 3 คน 



    144 

2.3  ครูนําบตัรภาพคําศพัท์และบตัรคําท่ีแยกชิน้สว่นวางไว้ท่ีโต๊ะ 2 ชดุ   
2.4  เม่ือครูให้สญัญาณให้แตล่ะกลุม่เร่ิมเลน่เกมโดยนําชิน้สว่นบตัรคํามาเรียงตอ่จากภาพให้

ถกูต้อง 
2.5  กลุม่ใดตอ่จ๊ิกซอว์บตัรคําเสร็จและถกูต้องก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูแจกเนือ้เร่ืองให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตามครู  จากนัน้นกัเรียนอา่นออกเสียงพร้อมกนั

กบัครูและเพ่ือน 

          ชาวเกาะแห่งหนึ่งหาเลีย้งชีพด้วยการจบัปลาและทอผ้าขาย  พวกผู้ชายจะออกไปจบัปลาในเวลากลางคืน  
ส่วนพวกผู้หญิงจะจบักลุ่มช่วยกนัทอผ้า  ปลาท่ีจบัได้และผ้าทอ  จะมีคนมาซือ้ถึงบ้าน  เวลาฝนตกหนกัมีคล่ืนลม
แรง  พวกผู้ชายก็จะหยดุไมอ่อกไปจบัปลา  แตจ่ะใช้เวลาปลกูผกัสวนครัวเอาไว้กินในครอบครัว 

3.2  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองด้วยตนเอง  และจบัประเดน็สําคญัวา่มีใครบ้าง  ทําอะไร  มี
เหตกุารณ์ใดเกิดขึน้บ้าง 

3.3  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  ครูถามคําถามนกัเรียนเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองท่ีอา่น  โดยใช้คําถามตอ่ไปนี ้
 -  ชาวเกาะแหง่นีมี้อาชีพอะไร  (จบัปลาและทอผ้า) 
 -  พวกผู้หญิงหารายได้  โดยการทําสิง่ใด  (ทอผ้าขาย) 
 -  ชาวเกาะ  นําปลาท่ีจบัได้  และผ้าทอไปขายท่ีไหน  (มีคนมารับซือ้ท่ีบ้าน) 
 -  ถ้าไมอ่อกไปจบัปลา  พวกผู้ชายจะทําอะไร  (ปลกูผกัสวนครัว) 
 -  ผู้คนบนเกาะนี ้ มีนิสยัอยา่งไร  (ขยนั) 

ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 
5.1  ครูให้นกัเรียนวาดภาพประกอบเนือ้เร่ืองท่ีอา่นโดยนําข้อมลูท่ีได้จากการอา่น มาวาดภาพ

ลงในใบงานท่ี 3  พร้อมทัง้ตัง้ช่ือเร่ือง 
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ใบงานที่ 3 

ช่ือเร่ือง............................................... 
 
 
 

 

ชาวเกาะแหง่หนึง่หาเลีย้งชีพด้วยการจบัปลาและทอผ้าขาย 
 
 
 
 

 

พวกผู้ชายจะออกไปจบัปลาในเวลากลางคืน  สว่นพวกผู้หญิงจะจบักลุม่ช่วยกนัทอผ้า 
   
 
 
 

 
 

จะมีคนมาซือ้ปลาท่ีจบัได้และผ้าทอถงึบ้าน 
 
 
 
 
 

 
เวลาฝนตกหนกัมีคล่ืนลมแรง  พวกผู้ชายไมอ่อกไปจบัปลา  แต่จะปลกูผกัสวนครัวเอาไว้กินในครอบครัว 

5.2  ครูรวบรวมใบงานของแตล่ะคนเพ่ือตรวจความถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 
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6.1  ครูแจกใบงานท่ี 4  ให้นกัเรียนจบัคูภ่าพกบัประโยคโดยให้นกัเรียนลากเส้นจบัคูภ่าพกบั
ประโยคแล้วนํามาเขียนเรียบเรียงเป็นเนือ้เร่ืองท่ีถกูต้อง 

6.2  ครูเฉลยคําตอบไปพร้อมกนักบันกัเรียนโดยให้นกัเรียนผลดักนัตอบจนครบทกุข้อ 
6.3  ครูและนกัเรียนเนือ้เร่ืองท่ีนําประโยคมาตอ่เป็นเนือ้เร่ืองพร้อมกนั 

ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 
7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงข้อคดิท่ีได้จากการอา่นเร่ืองนีโ้ดยใช้คําถาม 
 -  ผู้คนบนเกาะแห่งนี ้ มีนิสยัอยา่งไร 
 -  นกัเรียนได้ข้อคดิอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้
7.2  นกัเรียนและครูร่วมกนัร้องเพลงทะเลแสนงามพร้อมทัง้ทําทา่ทางประกอบเพลง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 -  เนือ้เร่ืองชาวเกาะ 
 -  ใบงานท่ี 1 - 4 
 -  เกมตอ่จ๊ิกซอว์ประโยค 
 -  แผนภมูิเพลงทะเลแสนงาม 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
      1.3  การเลน่เกม 
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 - 4 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 6          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1 ครูสนทนากบันกัเรียนถงึอาชีพในชมุชนของเราวา่มีอาชีพอะไรบ้าง 

-  ชาวสวน 
-  แมค้่า 
-  ทําไร่ 
-  ทํานา 

1.2  ครูเขียนคําตอบของนกัเรียนบนกระดาน 
1.3  ให้นกัเรียนอา่นทบทวนคําตอบท่ีครูเขียนบนกระดานพร้อมๆ กนั   

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูแจกใบงานคําศพัท์เพ่ือให้นกัเรียนช่วยกนัค้นหาความหมายของคําศพัท์  ใน

แบบฝึกหดัโดยให้ค้นหาหรือสอบถามผู้ รู้   
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2.2  ครูประเมนิผลการทํางานของนกัเรียนโดยสงัเกตจากหน้าท่ีของแตล่ะคนท่ีได้รับมอบหมาย 
2.3  ครูเฉลยคําตอบโดยให้นกัเรียนผลดักนัเป็นผู้ตอบคําถามทีละคนจนครบทกุข้อ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูตดิแผนภมูิบทประพนัธ์เร่ือง ชาวนาของไทยบนกระดาน  ครูอา่นให้นกัเรียนฟังก่อน

แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงพร้อมกนัโดยครูอา่นนําทีละวรรคทีละตอนจนจบ 

ชาวนาของไทย 
                                          ชาวนาทํานา                 ตกกล้าหน้าฝน 
                                  ถ้วนทัว่ทกุคน                        หน้าฝนไถนา 
                                  ชาวหน้าทําหุน่                      ทําหุน่ไลก่า 
                                  เพ่ือไลห่นนูา                         ไมม่ากดัข้าว 
                                  ชาวนาขยนั                           ต่ืนกนัแตเ่ช้า 
                                  เพ่ือไปปลกูข้าว                     พวกเราได้กิน 
                                  พอถงึหน้าหนาว                    เก่ียวข้าวหมดสิน้ 
                                  ใช้เคียวเคยชิน                       ทรัพย์สนิพอกพนู 

 
3.2  ให้นกัเรียนอา่นเองในใจโดยครูคอยสงัเกตแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 

ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 
4.1  ครูซกัถามเนือ้หาสาระเก่ียวกบับทอา่นท่ีครูนําเสนอ  ดงันี ้
 -  เร่ืองนีก้ลา่วถึงอาชีพอะไร  (ชาวนา) 
 -  ใครทํานา  (ชาวนา) 
 -  ชาวนาทํานาในหน้าใด  (หน้าฝน) 
 -  ทําไมจงึต้องทําหุน่ไลก่า  (เอาไว้ไลก่าและหนนูา) 
 -  ชาวนาใช้อะไรเก่ียวข้าว  (เคียว) 

 4.2  ครูเขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
 4.3  ครูให้นกัเรียนอา่นคําตอบบนกระดานพร้อมกนั 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 

5.1  ครูแจกใบงานท่ี 2  ให้นกัเรียนนําข้อมลูท่ีได้จากการอา่นบทประพนัธ์มาเขียนเรียงลําดบั
ขัน้ตอนการทํานาให้ถกูต้อง 
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ใบงานที่ 2 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนเขียนเรียงลําดบัขัน้ตอนการทํานาให้ถกูต้อง 

                                                เก่ียวข้าว 
                                        หว่านข้าว 
                                        ไถนา 
                                        ดาํนา 
                                        ขายข้าว 

1.  ……………………………………. 
2.  ……………………………………. 
3.  ……………………………………. 
4.  ……………………………………. 
5.  ……………………………………. 

 
5.2  ครูรวบรวมใบงานของนกัเรียนเพ่ือตรวจความถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

6.1  ครูให้นกัเรียนลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดโดยการให้นกัเรียนร่วมกนัเลา่เร่ืองตอ่เน่ืองกนัเพ่ือเป็น
การลําดบัเหตกุารณ์และบอกใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอา่น 
ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 

7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงปัญหาอปุสรรคในการทํากิจกรรมแตล่ะขัน้ตอน  
ช่วยกนัเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในชัว่โมงเรียนตอ่ไป 

7.2  นกัเรียนฟังเพลงชาวนา  โดยครูร้องให้นกัเรียนฟังเป็นตวัอยา่งทีละวรรคทีละตอนแล้วให้
นกัเรียนร้องตามครู  จากนัน้ร้องพร้อมๆ กนั 

ส่ือการเรียนรู้ 
 -  แผนภมูิบทประพนัธ์เร่ือง ชาวนาของไทย 
 -  ใบงานท่ี 1 - 2 
 -  เพลงชาวนา 
การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
 2.  ตรวจผลงาน 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 7          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1  ครูนําภาพอบุตัเิหตทุางรถยนต์มาให้นกัเรียนด ู
1.2  ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนโดยใช้คําถามตอ่ไปนี ้
 -  ภาพท่ีครูนํามาให้นกัเรียนดเูป็นภาพเก่ียวกบัอะไร 
 -  เกิดอะไรขึน้ในภาพ 

-  นกัเรียนคดิวา่ทําไมถงึเกิดเหตกุารณ์ในภาพขึน้ 
-  นกัเรียนมีวธีิป้องกนัการเกิดเหตกุารณ์นีห้รือไม ่ อยา่งไร 

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูแจกใบงานท่ี 1  เพ่ือให้นกัเรียนค้นหาความหมายของคําศพัท์ในแบบฝึกหดั  โดยให้

ค้นหาจากการเปิดพจนานกุรม  
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ใบงานที่ 1 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนค้นหาความหมายของคําศพัท์ตอ่ไปนีโ้ดยการเปิดพจนานกุรม 

1.  ถนนใหญ่  หมายถงึ  .................................................................................................................................. 
2.  แลน่  หมายถงึ............................................................................................................................................ 
3.  อบุติัเหต ุ หมายถงึ......................................................................................................................................  
4.  บาดเจ็บ  หมายถงึ...................................................................................................................................... 

2.2  ครูเฉลยคําตอบโดยให้นกัเรียนผลดักนัเป็นผู้ตอบคําถามจนครบทกุข้อ 

ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 
3.1  ครูแจกเนือ้เร่ือง  แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตามครู 

      บ้านของนิดอยูติ่ดถนนใหญ่  ทกุวนัจะมีรถแลน่ผา่นไปมา  แมส่อนนิดวา่ “อยา่วิ่งออกนอกถนน”   
แตนิ่ดไมเ่ข้าใจ   
      จนกระทัง่  วนัหนึง่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้  รถชนกนั  บางคนบาดเจ็บ  บางคนก็ตาย  มีคนพดูวา่ “ถนนสีดํา”     

3.2  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองด้วยตนเอง  และจบัประเดน็สําคญัวา่มีใครบ้าง  ทําอะไร  มี
เหตกุารณ์ใดเกิดขึน้บ้าง 

3.3  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  ให้นกัเรียนจบัคูก่นัแล้วทําใบงานท่ี 2 ท่ีครูแจกให้โดยตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่น 
ใบงานที่ 2 

คาํชีแ้จง  นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองแล้วตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
1.  บ้านของนิดอยูท่ี่ไหน  (ติดถนนใหญ่) 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
2.  แมส่อนนิดวา่อยา่งไร  (อยา่วิ่งออกนอกถนน) 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
3.  นิดเข้าใจท่ีแมส่อนหรือไม่  (ไมเ่ข้าใจ) 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
4.  มีอบุติัเหตหุมายความวา่อย่างไร  (รถชนกนั) 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 
5.  ทําไมจงึเรียกถนนนีว้า่ “ถนนสีดํา”  (มีคนบาดเจ็บ  มีคนตาย) 
ตอบ      ......................................................................................................................................................... 

4.2  ครูให้นกัเรียนตอบคําถามพร้อมกบัรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของคําตอบนัน้  โดยให้
นกัเรียนผลดักนัตอบคําถามจนครบทกุข้อ  
 4.3  ครูเฉลยพร้อมทัง้เขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
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 4.4  ครูให้นกัเรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 

5.1  ครูให้นกัเรียนเขียนแผนผงัความคดิจากเร่ืองท่ีอา่นพร้อมระบายสีให้สวยงามในใบงานท่ี 3   
ใบงานที่ 3 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนเขียนแผนผงัความคิดจากเร่ืองท่ีอา่นพร้อมระบายสีให้สวยงาม 
 
 
 
 
 

แผนผังความคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ครูรวบรวมใบงานของแตล่ะคนเพ่ือตรวจความถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

6.1  ครูให้นกัเรียนลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยการทําใบงานท่ี 4 
ใบงานที่ 4 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนเรียงลําดบัเหตกุารณ์  โดยใสต่วัเลขในช่องหน้าประโยคลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ืองท่ีอา่น 
                                                              แม่สอนนิดวา่อยา่วิ่งออกนอกถนน 
                                                              คนจงึเรียกถนนนีว้า่ “ถนนสีดํา” 
                                                              บ้านของนิดอยูติ่ดถนนใหญ่ 
                                                              บางคนบาดเจ็บ  บางคนก็ตาย 
                                                              วนัหนึง่มีอบุติัเหตรุถชนกนั 

 

           บ้านของนิดอยูติ่ดถนนใหญ่  ทกุวนัจะมีรถแลน่ผา่นไปมา   
แมส่อนนิดวา่ “อยา่วิ่งออกนอกถนน”  แตนิ่ดไม่เข้าใจ   
          จนกระทัง่  วนัหนึง่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้  รถชนกนั  บางคนบาดเจ็บ  บาง
คนก็ตาย  มีคนพดูวา่ “ถนนสีดํา”     

บ้านนิดติดถนนใหญ่ 

แมส่อนนิดวา่อย่าวิ่งออกนอกถนน 

อบุติัเหตรุถชน 

บางคนบาดเจ็บ บางคนก็ตาย 

ถนนสีดํา 
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6.2  ครูเฉลยคําตอบท่ีถกูต้องโดยให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงลําดบัแถบประโยคบน
กระดาน 

6.3  ครูและนกัเรียนอา่นประโยคท่ีเรียงลําดบัเป็นเนือ้เร่ืองถกูต้องพร้อมกนั 
ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 

7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงข้อคดิท่ีได้จากการอา่นเร่ืองนี ้
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 -  ภาพอบุตัเิหตทุางรถยนต์ 
 -  ใบงานท่ี 1 - 4 
 -  เนือ้เร่ืองถนนสีดํา 
 -  แถบประโยค 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
      1.3  การเลน่เกม 
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 – 4 
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แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอ็ค 
สาํหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนการสอนที่ 8          เวลา      2     ช่ัวโมง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เข้าใจใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ือง  หาคําสําคญัหรือใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือ
แผนภาพความคดิเป็นเคร่ืองมือพฒันาความเข้าใจการอา่น  รู้จกัใช้คําถามเก่ียวกบัเนือ้หาและแสวงหา
ความรู้  ความคดิคาดคะเนเหตกุารณ์เร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่น  และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.  นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การอา่นจบัใจความ  การหาใจความสําคญัและรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ครูดําเนินการสอนอา่นจบัใจความตามแนวการสอนอา่นแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค   
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1  ตัง้คําถามนําก่อนการอา่น (Priming Questions)  :  10  นาที  

1.1 ครูร้องเพลงช้างให้นกัเรียนฟัง  แล้วให้นกัเรียนร้องตามครู 

เพลง  ช้าง 
                             ช. ช้าง  มีงวง  มีงา             ช.ช้าง  นัน้มี  ส่ีขา 
                   มี  สองตา  สองห ู กางใหญ่          ช. ช้าง  ตวัโตเร็วไว(ซํา้) 
                   ฉนัใช้ให้  ช. ช้าง  ลากซงุ  (ซํา้) 

 
1.2 ครูและนกัเรียนสนทนาถึงเนือ้หาสาระของเพลงวา่เก่ียวกบัสตัว์ชนิดใด  มีลกัษณะอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 2  ทําความคุ้นเคย / ความเข้าใจกบัคําศพัท์ (Understanding Vocabulary)  :  20  นาที 
2.1  ครูให้นกัเรียนโยงเส้นจบัคูคํ่าศพัท์กบัภาพ  จากใบงานท่ี 1 เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจ

ความหมายของคําศพัท์  
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ใบงานที่ 1 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนโยงเส้นจบัคูคํ่าศพัท์กบัภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคําตอบท่ีถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 3  การอา่นเนือ้เร่ือง (Reading the Text)  :  25  นาที 

3.1  ครูแจกเนือ้เร่ือง  แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตามครู 
เร่ือง  ลงิ  ช้าง  เก้ง 

                                                ลงิ  ช้าง  เก้ง  หากินด้วยกนั 
                                   เสือก็มาหากิน  เสือมาเจอลงิช้างเก้ง 
                                   เสือจะกินลงิ  ลงิพดูวา่ “ข้าจะขึน้ต้นไม้หนี” 
                                   เสือจะกินช้าง  ช้างพดูว่า “ข้าจะสู้กบัเจ้า” 
                                   เสือจะกินเก้ง  เก้งขอร้องวา่ “ข้าขอเจอพอ่แมก่่อน” 
                                   ลงิขอร้องให้ช้างพาเก้งไปหาพอ่แม ่
                                   ลงิลวงเสือไป  และไปเจอจัน่ 
                                   ลงิ “เจ้ารอท่ีน่ี  จะได้กินเก้ง  พอ่เก้งและแมเ่ก้ง” 
                                   เสือดีใจ  เดินเข้าจัน่ไป  ประตจูัน่ปิดลงขงัเสือไว้ 
                                   ลงิพดูกบัเสือวา่ “เจ้าจงคอยกินตวัเอง” 
                                   แล้วลงิก็ไปหาช้างและเก้งตอ่ไป 

3.2  ให้นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองด้วยตนเอง  และจบัประเดน็สําคญัวา่มีใครบ้าง  ทําอะไร            
มีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้บ้าง 

3.3  ครูสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียนและแนะนํานกัเรียนท่ีประสบปัญหาในการอา่น 
ขัน้ท่ี 4  ทําความเข้าใจในเนือ้เร่ือง (Understanding the Text)  :  15  นาที 

4.1  ให้นกัเรียนทําใบงานท่ี 2 ท่ีครูแจกให้ 

ลิง 

ช้าง 

เก้ง 

จั่น 
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ใบงานที่ 2 
คาํชีแ้จง  นกัเรียนอา่นเนือ้เร่ืองแล้วตอบคําถามและบอกสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอา่น 

1.  ใครจะหนีขึน้ต้นไม้..................................................................................................................................... 
2.  ใครจะสู้กบัเสือ........................................................................................................................................... 
3.  ใครจะไปหาพอ่แม.่..................................................................................................................................... 
4.  ใครหลอกเสือไปติดจัน่................................................................................................................................ 
5.  เสือกินสตัว์ทัง้สามได้หรือไม.่....................................................................................................................... 

4.2  ครูให้นกัเรียนตอบคําถามพร้อมกบัรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาของคําตอบนัน้  โดยให้
นกัเรียนผลดักนัตอบคําถามจนครบทกุข้อ  
 4.3  ครูเฉลยพร้อมทัง้เขียนคําตอบท่ีถกูต้องบนกระดาน 
 4.4  ครูให้นกัเรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง 
ขัน้ท่ี 5  การเช่ือมโยงข้อมลู (Transferring Information)  :  15  นาที 

5.1  ครูให้นกัเรียนวาดภาพตามเนือ้เร่ืองท่ีอา่นโดยนําข้อมลูท่ีได้จากการอา่น มาวาดภาพ
พร้อมทัง้ระบายสีให้สวยงาม 

ใบงานที่ 3 
คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนวาดภาพตามเนือ้เร่ืองท่ีอา่นและระบายสี 

ช่ือเร่ือง............................................... 
 
 
 
 
 

5.2  ครูให้นกัเรียนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหน้าชัน้ทีละคน 
ขัน้ท่ี 6 การทําแบบฝึกหดัตดัตอ่ชิน้สว่นประโยคและเรียงโครงสร้างอนเุฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure)  :  20  นาที 

6.1  ครูให้นกัเรียนลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยการทําใบงานท่ี 4 
ใบงานที่ 4 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนเรียงลําดบัเหตกุารณ์  โดยใสต่วัเลขในช่องหน้าประโยคลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ืองท่ีอา่น 
                                                              เสือจะกินลงิ  ช้าง  เก้ง 
                                                              ลงิลวงเสือไปเข้าจัน่ 
                                                              ช้างพาเก้งไปหาพอ่แม ่
                                                              ลงิ  ช้าง  เก้ง  ไปหากินด้วยกนั 
                                                              เก้งขอร้องเสือ 
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6.2  ครูเฉลยคําตอบท่ีถกูต้องโดยให้นกัเรียนออกมาช่วยกนัเรียงลําดบัแถบประโยคบน
กระดาน 

6.3  ครูและนกัเรียนอา่นประโยคท่ีเรียงลําดบัเป็นเนือ้เร่ืองถกูต้องพร้อมกนั 
ขัน้ท่ี 7  การประเมินผลและแก้ไข (Evaluation & Correction)  :  15  นาที 

7.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงข้อคดิท่ีได้จากการอา่นเร่ืองนี ้
7.2  นกัเรียนและครูร่วมกนัร้องเพลงช้างพร้อมทัง้ทําท่าทางประกอบเพลง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 -  เพลงช้าง 
 -  นิทานลงิช้างเก้ง 
 -  ใบงานท่ี 1 – 4 
 -  แถบประโยคเหตกุารณ์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกตจากพฤตกิรรมของนกัเรียน 
      1.1  ความสนใจและความร่วมมือในการทํากิจกรรม 
      1.2  การตอบคําถาม 
      1.3  การเลน่เกม 
 2.  ตรวจผลงานจากใบงานท่ี 1 - 4 
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