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 The main purpose of this research was to study word reading ability and              
reading motivation in third grade students with reading disabilities through Phonics          
and Multi-Sensory Approach. The subjects of this study were 6 Third Grade Students               
with reading disabilities who did not show any coexisted handicapping conditions.                 
They were enrolled in the 2nd semester of 2009 academic year at Watmaichonglom School, 
and were obtained by Purposive Sampling. Lesson plans, assessment of word reading 
abilities, and questionnaire on reading motivation were administered to the subjects.              
The data were analyzed using Median, Interquartile Range, The Sign Test for Median:             
One Sample and The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test. 
 
 The results of the research revealed that:  
 1. The subjects demonstrated word reading ability at very good level after being 
taught through Phonics and Multi - Sensory Approach. 
 2. The subjects exhibited higher word reading ability after being taught through  
Phonics and Multi - Sensory Approach. 
 3. The subjects demonstrated reading motivation at high level after being taught  
through Phonics and Multi - Sensory Approach.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 ในปจจุบันแนวโนมของการจัดการศึกษาในประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา                
ที่คํานึงถงึความตองการพิเศษของนกัเรียนรายบุคคลมากขึ้น โรงเรียนหลายแหงไดพยายาม              
จัดการเรียนการสอน เพื่อชวยเหลือเด็กทีม่ีความตองการพิเศษ เหน็ไดจากโรงเรยีนที่มี                       
การจัดการเรียนรวม ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 10 วรรค 2 ระบุวา “การจัดการศึกษา              
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ                 
การเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธ ิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนพิเศษ”         
ซึ่งการจัดการศึกษาควรมีรูปแบบที่เหมาะสม เนนที่ความสามารถในการเรยีนรู ชวยพัฒนานักเรยีน 
เต็มตามศักยภาพ โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ระบวุา “การจัด 
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเอง และถอืวาผูเรียน                 
มีความสาํคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถพฒันา                 
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ” เด็กที่มีปญหาการเรียนรูเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ               
กลุมหนึ่งที่มีสิทธิไดรับโอกาสทางการศึกษาเชนเดียวกันกับเด็กทัว่ไปตามทีก่ฎหมายกําหนด                          
ซึ่งเด็กกลุมนี้เปนเด็กกลุมทีพ่บไดมากในระบบโรงเรียนปกติ สถิติทีเ่ชือ่ถือได ระบุวา มีเดก็เหลานีอ้ยู
ระหวาง 3 - 5% ในระบบโรงเรียน หากเดก็กลุมนี้ไมไดรับความชวยเหลือที่ถูกวิธี อาจทําใหเด็กตอง
ออกจากโรงเรยีนกลางคนั (ผดุง อารยะวญิู. 2544: คํานาํ) และจากสถิติยังพบวา หากเด็กทีม่ีปญหา
การเรียนรูไดรับความชวยเหลือดานการศึกษา และบริการตางๆ ที่เหมาะสม จะชวยใหเด็กกลุมนี้
สามารถพัฒนาและประสบความสาํเร็จได (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2543: (ข)) ปญหาใหญของเด็กกลุมนี้ 
คือ เด็กมีประสบการณที่ลมเหลวจากการเรียนทีโ่รงเรียน และจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ                  
แตเด็กที่มีปญหาการเรียนรูอาจถูกมองขามไป เนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของกับเด็ก เชน ผูบริหาร และครู
ที่ขาดความรูความเขาใจ และคิดวาเด็กกลุมนี้ คือ เด็กขี้เกียจ หรือเด็กโง ดังนัน้ การหาวิธีชวยเหลือ 
เด็กเหลานี้จงึตองสรางความเขาใจวา ใครคือเด็กที่มีปญหาการเรียนรู หรือ อยูในภาวะเสีย่งตอ                             
การมีปญหาการเรียนรู เดก็จึงจะไดรับความชวยเหลือ  (ศรียา นยิมธรรม. 2549: 6, 40)  
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 เด็กที่มีปญหาการเรียนรู คือ เด็กทีม่ีระดับสติปญญาอยูในเกณฑปานกลาง หรือสูงกวา          
ปานกลาง  แตมีกระบวนการทํางานของสมองในสวนการจัดการขอมลูที่มีลักษณะแตกตาง                   
จากบุคคลทัว่ไป ไดแก การรับรู การจําแนกขอมูลที่ไดรับผานประสาทสัมผัส การจดัเก็บขอมูล                     
ในหนวยความจํา การแปลความหมาย ตลอดจนการนาํขอมูลมาใช ซึ่งเปนขอจาํกดัที่สงผลกระทบ           
ตอทักษะการเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ไดแก การอาน การเขียน และการคิดคํานวณ              
ทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสอดคลองกับระดับความสามารถที่แทจริง (Crouse. 1996: 6; 
ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2543: 4) ตามกรอบแนวคิดของ เคิรก และชอลแฟนท ประกอบกับเลอรเนอร 
(Raymond. 2004: 168; citing Kirk; & Chalfant. 1984; Lerner. 1993) ซึ่งสอดคลองกับ                      
ผดุง อารยะวญิู (2544: 21-30) ไดจัดแบงประเภทของเด็กทีม่ีปญหาการเรียนรูไว 2 ประเภท ไดแก 
ประเภทที่มีปญหาการเรียนรูที่เกี่ยวของกบัพัฒนาการ คือ เด็กมีพฒันาการลาชาในเรื่องตางๆ                 
เมื่อเปรียบเทยีบกับเด็กวัยใกลเคียงกัน ไดแก สมาธิ การจดจอ และการคงความสนใจ การรับรู          
กระบวนการคดิ การสรางความคิดรวบยอด และทักษะทางภาษาพูด อีกประเภทหนึง่ คือ ประเภท          
ที่มีปญหาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับทักษะทางวิชาการ ไดแก การอานหรือดิสเล็กเซีย (Dyslexia)            
การเขียน การสะกดคํา และลายมือ (Dysgraphia) ดานคณิตศาสตร และการคํานวณ (Dyscalculia) 
นอกจากนี ้จอหนสนั และไมเคิลบัส (Spafford; & Grosser. 2005: 23; citing Johnson; & 
Myklebust: 1967) ยงัไดกลาวถงึ เดก็ทีม่ปีญหาการเรียนรูอีกประเภทหนึง่ คือ ปญหาการเรียนรูที่ไม
เกี่ยวของกับภาษาพูด (Nonverbal Learning Disabilities - NVLD) ซึ่งนักวจิัยหลายทานเห็นวา          
เด็กที่มีปญหาการเรียนรูประเภทนี ้คือ เด็กที่มีการรับรูทางสังคมที่ผิดปกติ  
 หากพิจารณาจากประเภทของเด็กทีม่ีปญหาการเรียนรูที่เกีย่วของกับทักษะทางวิชาการ
ดังกลาวในขางตน พบวา ปญหาการเรียนรูดานการอานเปนปญหาที่พบมากกวาปญหาการเรียนรู     
ดานอื่นๆ กลาวคือ อยางนอยประมาณรอยละ 50 ของกลุมที่มีปญหาการเรียนรูเปนประเภทที่มีปญหา                  
ดานการอาน และประมาณรอยละ 20 ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความเสี่ยงที่จะมีปญหา           
การอาน (Spafford; & Grosser. 2005: 48) ปญหาการเรยีนรูดานการอานมีลักษณะเฉพาะที่แตกตาง
กันในกลุมของตนเอง (Heterogeneity) เชน ลักษณะความบกพรองดานการประมวลผลในระบบเสียง 
หรือลักษณะการตระหนกัรับรูโครงสรางทางภาษา ลักษณะความจาํระหวางการประมวลผลขอมลู          
กับการเก็บขอมูลในความทรงจําระยะสั้น เปนตน (Siegel. 2003: 160) เด็กที่มีปญหาการเรียนรู          
ดานการอานจะแสดงพฤติกรรมการอาน เชน จาํตัวอักษรไมได หรือจําตัวอักษรได แตอานคําไมได      
อานคําแบบสลับตัวอักษร เชน อาน คําวา “มด” เปน “ดม” ไมสามารถแยกแยะเสียงสระในคําได             
หรืออานไดแตไมเขาใจสิ่งที่อาน (ผดุง อารยะวิญ.ู 2544: 23) 
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 เนื่องจากเดก็มีปญหาการเรยีนรูดานการอานมกีระบวนการเรียนรูที่แตกตางจากบคุคลทั่วไป 
จึงทาํใหเดก็กลุมนี้ตองการวธิีการสอนอานที่เขมขน และมีลําดับข้ันตอนชัดเจน ครูผูสอนตองเลือก           
วิธีสอน และเทคนิคทีม่ีอยูหลากหลายมาผสมผสาน โดยคํานงึถงึธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก             
เพื่อใหเหมาะสมสําหรับเด็กแตละราย เพราะเด็กยอมมพีัฒนาการการรับรูทางภาษากับการใชภาษา 
และประสบการณในการอานที่แตกตางกนั (มนฑเธียร พัฒนาวงศ. 2548: 2) นอกจากนี ้การสอนควร 
มีวิธีการที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และเปนวธิีที่ชดเชยลักษณะความบกพรองของเด็ก 
ขณะเดียวกนัควรสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรู และฝกฝนการอานตลอดเวลา เพือ่ใหประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนอานตอไป (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 234; citing Mather. 1992); 
(Mackay. 2006: 8) เพราะการอานมีบทบาทสาํคัญ และถือเปนทักษะที่จาํเปนอยางมากตอการเรียน 
และการดํารงชวีิต ขอมูลขาวสารวทิยาการสมัยใหมลวนถูกเผยแพรผานตัวหนังสือ การอานจึงเปน
ชองทางในการติดตามเขาถงึขอมูลความรูเหลานั้น การอานมหีลายมติิ เพราะสิง่ที่ไดจากการอาน
นอกจากขอมลูที่ไดเนื้อความตามตัวหนงัสือแลว ผูอานยังไดสัมผัสความรื่นรมย ความรูสึก ความเชื่อ 
ทัศนคติ วัฒนธรรม ปรัชญาที่แฝงอยูในถอยความดวย การอานจงึมบีทบาทสาํคัญในการสื่อสาร
รูปแบบหนึ่งทีใ่ชถายทอดขอมูล ความรู อารมณ และความรูสึกนึกคิดตางๆ ของคนในสังคมปจจบัุน 
(Hughes.1972: 1; ปรางทอง แกวเหลายงู. 2548: 2-3; ศิวกานท ปทมุสูติ. 2548; 31-32) สําหรับ
นักเรียน การอานถือเปนทักษะหนึ่งที่ใชรวมกับการฟง การพูด และการเขียน เพื่อศึกษาคนควา และ
นําไปสูความสาํเร็จในดานการเรียน การอานยงัเปนเครือ่งมือประกอบกับเครื่องมืออ่ืนๆ ในการดาํเนนิ
ชีวิตที่ใชแสวงหาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนตามความสนใจสวนตวั เพื่อนาํมาพฒันาความคิด และ
ความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังเปนวธิีการพักผอนอีกวิธีหนึง่ทีท่ําใหเกิดความเพลดิเพลิน 
สนุกสนาน การอานจึงมีประโยชน และใหคุณคาซึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายในการอานหรือวัตถุประสงคใน
การใชการอาน (ประเทิน มหาขนัธ. 2530: 4; จรีลักษณ จิรวิบูลย. 2545: 1; ศิวกานท ปทุมสูติ. 2548; 
32) ในหลายๆ สังคม โดยเฉพาะสงัคมที่ยกยองคนรูหนังสือ จึงเลง็เหน็ความจาํเปนของการอาน และ
เนนย้ําใหคนในสังคมอานออกเขียนได (Sousa. 2001: 88) หากพิจารณาในแงการวเิคราะหข้ันตอน
การอาน จะเหน็ไดวา การอานเปนกระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซึ่งเกิดจากการทาํงาน
ประสานกันของระบบประสาทหลายดาน ไดแก ประสาทสัมผัสทางการมองเห็น การไดยนิและ             
การเคลื่อนไหว ซึ่งมีสมองเปนสวนรับรูขอมูล และทาํหนาที่สําคัญ ไดแก การแยกแยะ และการจดจํา
ตัวอักษรที่มองเหน็ การเชื่อมโยงตวัอักษรที่เหน็กับเสียงพูดที่ไดยิน การจดจําความสมัพันธระหวาง
ตัวอักษรกับหนวยเสียง การประสมเสียง หรือประกอบรูปคํา โดยนําตวัอักษรทีเ่หน็มาประสม                  
ใหเกิดเปนพยางค และถายทอดออกมาเปนเสียง ซึง่เรยีกวา การถอดรหัส นอกจากนี้ การอานยงัเปน
กระบวนการทีต่องอาศัยทกัษะและความรูดานอื่นๆ ประกอบกัน เชน ความรูความเขาใจเรื่องพยางค 
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คํา กลุมคําและการแปลความหมาย การใชพื้นฐานความรูประสบการณเดิม เพื่อคาดเดาสิ่งที่อาน
ลวงหนา การจับประเด็นสําคัญ รวมทัง้การสะทอนความคิดความรูสึกตอเร่ืองที่อาน (ปรางทอง               
แกวเหลายงู. 2548: 10 อางอิงจาก Goodman. 1987); (Collins; & Cheek. 1993: 242-245; Sousa. 
2001: 87-90; วรรณี โสมประยูร. 2537: 121; สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย. 2537: 1-2; ศรีวิไล พลมณี. 
2545: 134)  
 จากที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอนที่เกิดขึ้นในสมอง             
ซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการหยัง่รู หรือพัฒนาขึน้เองไดตามธรรมชาติ แตเกดิจากกระบวนการเรียนการสอน 
เด็กประมาณรอยละ 50 มีสมองที่สามารถอานไดอยางคลองแคลวรวดเร็วหลงัจากไดรับการสอน           
แตอีกรอยละ 20 - 30 มีความยากลาํบากในการอาน ซึ่งความยากลาํบากนี้อาจเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต
ของเด็ก (Sousa. 2001: 87-90) ความยากลําบากในการอานสงผลตอกระบวนการเรยีนรูของเด็ก        
หากเด็กที่อยูในวัยเรียนไมสามารถอานได ยอมทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน และทําใหเด็ก                    
ขาดความมัน่ใจในตนเอง โดยเฉพาะเด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรู (จรีลักษณ  จิรวิบูลย. 2545: 1) 
เนื่องจากเดก็ที่มีปญหาการเรียนรูมีกระบวนการทางสมองที่มีขอจาํกดั จึงมีสวนทําใหเด็ก                          
เกิดความยุงยากในการอาน เชน อานคําไมได หรืออานได แตไมเขาใจความหมาย (Polloway; Patton; 
& Serna. 2005: 232) 
 ในปจจุบันมีวธิีการสอนอานสําหรับเด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอานมากมายหลายวธิี 
วิธีการสอนอานแบบโฟนิกสเปนวธิีหนึ่งที่เนนทักษะการถอดรหัส การวิเคราะหการออกเสียง และ
ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษร วิธนีี้จะสอนทกัษะยอยๆ เรียงไปตามลําดับข้ันตอน ต้ังแต                  
ความรูเกีย่วกบัระบบเสียงในภาษา และนาํไปสูการอานที่แทจริง คือ การอานเพื่อความเขาใจ 
(Polloway; Patton; & Serna. 2005: 232-233) โฟนิกสไดรับการยอมรับวาเปนวิธกีารสอนอาน                
ที่เหมาะสาํหรับเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน และเด็กกลุมเสีย่งตอปญหาการอาน            
เพราะเปนวิธทีี่ใหเด็กเกิดการตระหนกัรับรูระบบเสียงในภาษา (Phonological Awareness)             
ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสาํคัญของกระบวนการอาน และชวยกระตุนใหเด็กสนใจในเรือ่งความสัมพนัธ
รูปแบบคําพูดกับรูปแบบคําเขียน (Browne. 1996: 27; Hagtvet. 1999: 175)  
 นอกจากนี ้การสอนอานสาํหรับเด็กกลุมนี้ควรเนนการเสริมสรางความสามารถทางการรับรู 
เพราะการรับรูเปนสิ่งสาํคัญขั้นตนในกระบวนการเรียนรู โดยใหเด็กมโีอกาสรับรูขอมูลไดหลายทาง 
ไดแก การฟง การมองเหน็ และการสัมผัส เพื่อชวยใหเดก็รับ และสงผานขอมูลเขาไปสูระบบ               
ความจาํไดดี ซึ่งจะชวยใหเด็กเรียนอานได และสามารถอานไดดีในทีสุ่ด (Collins; & Cheek. 1993: 
240; ผดุง อารยะวิญ.ู 2542ก: 4,128; มนฑเธียร พัฒนาวงศ. 2548: 2) วธิีการดังกลาวสอดคลอง           
กับวิธพีหุสัมผัส ซึ่งมพีืน้ฐานแนวคิดที่เนนใหเด็กเรียนรู และเขาใจสิ่งใหมๆ ดวยการรับรูขอมูล          
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ผานประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ไดแก การมองเห็น (Visual) การไดยิน (Auditory)                              
การเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) และการสัมผัส (Tactile) การสอนตามวิธพีหุสัมผัส                         
ชวยใหเด็กไดรับประสบการณผานหลายชองทาง และเปนวิธกีระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ                             
ในการเรียนอานมากขึ้น (Bryan; & Bryan. 1975: 337 ; citing Fernald: 1943; Gillingham; & 
Stillman:1960); (Murphy. 1997: Online; จรีลักษณ จิรวิบูรณ. 2545: 6) นอกจากนีย้ังเปนวธิีการ             
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชชองทางการเรียนรูที่เปนจุดเดนของตนเองอยางเต็มที่ ขณะเดียวกนั                  
เปนการทดแทนชองทางการเรียนรูที่เปนขอจํากัดของตนเอง ดังนั้น การเรียนการสอนอานจึงมีการนํา
วิธีพหุสัมผัสมาใชสอนเด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูดานการอาน เพื่อชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ                  
เร่ืองความสมัพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร รวมทั้งการจดจําคํา และการนาํคําออกมาใช (Gelzheiser; 
& Clark. 1999: 271 ; citing Orton. 1966; Slingerland. 1971)  
 อยางไรก็ตาม การสอนอานไมเพียงมุงเนนใหเกิดความชาํนาญในการอานเพียงอยางเดียว          
แตการสอนอานยงัตองคํานึงถึงแรงจงูใจดวย เนื่องจากการอานเปนกิจกรรมที่เด็กสามารถตัดสินใจ
เลือกที่จะทาํ หรือไมก็ได ทัง้นี้ข้ึนอยูกับแรงจูงใจเปนสําคัญ เด็กที่มีความสามารถในการอานระดบัดี  
แตขาดแรงจูงใจก็ยอมไมเกดิพฤติกรรมการอาน และอาจจะไมประสบความสาํเร็จในการอาน              
ในอนาคต ดังนั้น การสอนอานนอกจากจะพัฒนาการอานใหดียิ่งขึน้แลว แตยังมีการกระตุนสงเสรมิ          
ใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการอาน และมีแรงจูงใจที่จะอานอยางตอเนื่องดวย จงึจะเปนการชวยใหเด็ก
ประสบความสําเร็จในการอานอยางแทจริง (Baker; Dreher; & Guthrie. 2000: 2 ; citing The 
Reading Excellence Act of 1998); (Eldredge. 1995: 133-134; สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย. 2537: 1) 
เด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานมกัขาดแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน เพราะเด็กกลุมนี้
ประสบความลมเหลวซ้ําๆ และเริ่มตนกิจกรรมการเรียนตางๆ ดวยความคาดหวังเชงิลบ จงึรูสึกวา 
ตนเองไมมีความหมาย และไมมีความสามารถพอที่จะทํางานใหสําเรจ็ เนื่องจากขอจํากัดในการเรยีนรู
ของเด็กกลุมนีท้ี่สงผลกระทบตอความสามารถในการอาน ทาํใหเด็กไมเคยมีประสบการณที่ดี             
ในการอาน และเกิดความรูสึกไมดีตอการอาน ดังนัน้ การสงเสริมใหเด็กรับรู และมีความเชื่อ               
ในความสามารถของตนเองในทางบวก จะทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจภายใน ซึง่จะกระตุนใหเด็ก                 
อานหนงัสือ และใชการอานเชื่อมโยงกับการเรียนรูในเรือ่งอื่นๆ จนกระทั่งเด็กสามารถกําหนด           
ทิศทางการอานดวยตนเองไดในอนาคต (Wigfield. 2000: 143 ; citing Baker; & Wigfield. 1999); 
(Spafford; & Grosser. 2005: 199; ศรียา นิยมธรรม. 2549: 67-68) 
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 จากการทีพ่บวา วิธีโฟนิกสเปนการสอนอานวิธหีนึง่ที่เนนทกัษะพื้นฐานการอานคาํ                
ซึ่งสอดคลองกับลักษณะปญหาการเรียนรูของเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน และวิธพีหุสัมผัส
ซึ่งเปนวิธกีารกระตุนใหเดก็ไดรับรูขอมูลผานประสาทสมัผัสหลายทางที่จะชวยชดเชยขอจํากัด               
บางประการในการเรียนอานของเด็ก อีกทั้งเมื่อเด็กมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการอานยอมเปน     
การสรางประสบการณที่ดีในการอาน และเกิดความเชือ่ในความสามารถดานการอานของตนเอง             
ซึ่งจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการอานตอไป ดังนัน้ จึงไดผสมผสานวิธีโฟนกิส (Phonics)                        
กับวิธพีหุสัมผัส (Multi-Sensory Approach) แลวนํามาออกแบบการสอนอานคําภาษาไทยสําหรบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอานขึ้น เพื่อนาํไปทําการสอนเด็ก                  
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน โดยคาดวาจะสามารถชวยใหเด็กอานคําไดดีข้ึน และเกิดแรงจงูใจ             
ในการอาน ซึ่งผลการวิจยัจะเปนประโยชนในการสอนอานแกนกัเรียนทีม่ีปญหาการเรยีนรู                          
ดานการอานตอไป   

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3          
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส          
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศกึษา          
ปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัส 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ทีมี่ปญหาการเรยีนรู   
ดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส 
 
ความสําคัญของการวิจัย  
 ผลการวิจยัครั้งนี้จะเปนทางเลือกหนึ่งที่เปนประโยชนสําหรับผูสอน และผูเกี่ยวของทีม่ีหนาที่
รับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอานจากการสอน           
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส เพื่อชวยนักเรยีนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานใหสามารถ
อานคําภาษาไทยไดดีข้ึน และมีแรงจูงใจในการอาน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน ซึ่งกาํลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน                
มีระดับสติปญญาปานกลาง หรือสูงกวาปานกลาง ไมมีความพิการซ้ําซอน หรือความผิดปกติดานอืน่ๆ              
ซึ่งกาํลังศึกษาในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดใหมชองลม กรุงเทพฯ                
จํานวน 6  คน เลือกโดยวิธีเจาะจง  (Purposive Sampling)         

 
 การสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสมัผัส เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อเพิม่ความสามารถการอานคําที่ปรากฏในหนงัสือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศกึษา        
ปที่ 1 และประถมศึกษาปที ่2 ซึ่งเปนคํา 1 พยางค ประกอบดวยโครงสราง พยัญชนะตน - สระ - 
ตัวสะกด - วรรณยุกต โดยนาํหลักการสอนอานวิธโีฟนกิสทัง้ 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบ Implicit 
Phonics คือ การสอนอานที่ใหนักเรียนเห็นคาํทัง้คํา โดยใหนกัเรียนฟงเสยีง และมองเหน็          
รูปแบบการสะกดตัวอักษรทีม่ีลักษณะคลายกนัในแตละคํา หลังจากนั้นจงึใหนักเรยีนวเิคราะห                      
จําแนก แยกแยะ และเชื่อมโยงเสียงกับรูปตัวอักษรดวยตนเอง รวมกบัรูปแบบ Explicit Phonics                             
คือ การสะกดคําประสมอักษร โดยใหนักเรียนเหน็ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัรูปอยางชัดแจง               
ซึ่งสอนใหนกัเรียนเรียนรู และเขาใจการแทนเสียงดวยตวัอักษร โดยใหนักเรียนฟงเสยีง มองเห็นรูป          
ตัวอักษรที่แทนเสียง และออกเสียงทีละเสียง หลังจากนั้น จึงสอนใหนักเรียนนาํเสยีงแตละเสียง           
มาประสมอักษร และอานเปนคํา  
 ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนยังผสมผสานการสอนวิธพีหุสัมผัส ซึง่ใหนกัเรียนรับรู           
ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษรผานประสาทสัมผัส 2 ชองทางหลักพรอมๆ กนั ไดแก                     
การไดยินเสยีง (Auditory) คือ การทีน่ักเรียนฟงเสยีงของหนวยเสียง และเสียงของคํา รวมกับ           
การมองเหน็ (Visual) คือ การที่นกัเรียนมองดูตัวอักษร คํา และรูปภาพ นอกจากนีน้ักเรียนยงัใช
ประสาทสัมผัสอ่ืนรวมดวย คือ การเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) เชน การออกเสียง                 
โดยการเคลื่อนไหวอวัยวะภายในปาก การเคลื่อนไหวนิว้ มือ แขนและขา หรือการสัมผัสภายนอก 
(Tactile) คือ การสัมผัสพืน้ผิว เชน การใชนิ้วมือเขยีนตัวอักษรลงบนกระดาษทราย ผา หรือพื้นหอง 
เปนตน ซึ่งการเรียนรูผานประสาทสัมผัสหลายดานยังเปนการเสริมแรงใหแกนกัเรียนในการเรียนรู
เพิ่มข้ึน 
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 นอกจากนีก้ารเรียนการสอนยังแทรกกิจกรรมกระตุนแรงจูงใจในการอาน โดยเลือกเทคนิค
วิธีการสรางแรงจูงใจจากการนําเสนอของ ประสาท อิศรปรีดา (2547: 331-334) รวมกับ                 
การสรางแรงจงูใจในการอานการเขียนในเด็กที่มีปญหาการเรียนรู โดย เบญจพร ปญญายง (2549: 
40-41) โดยเลอืกเทคนิควิธีการใหคําชมเมือ่นักเรียนทาํถกูตอง และการใหขอมูลยอนกลับชี้ใหเหน็
ผลงานของนกัเรียน เพื่อใหนกัเรียนปรับปรุงแกไขระหวางกจิกรรมในขั้นสอน และขั้นฝกฝน              
นอกจากนีเ้มื่อนักเรียนเขาสูเนื้อหาตอนที่ 2 คือ การประสมอักษร และการอานเปนคํา นักเรียนจะได 
รับรูความกาวหนาในการอานคําของตนเองจากผลบันทกึความสามารถการอานคําในแตละครั้งดวย  
 กิจกรรมการเรยีนการสอนอานคําภาษาไทยโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกบัวิธีพหุสัมผัส                      
มีข้ันตอนการสอน ดังนี้  
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูสอนสนทนากับนักเรียน เพื่อสรางความคุนเคย ผูสอนกระตุนนกัเรียนให         
สนใจกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน  และเหน็ความจําเปนในการเรียน                        
รวมทัง้การทบทวนความรูเดิม หรือเนื้อหาที่เรียนไปแลว  
 ข้ันที่ 2 ข้ันสอน ผูสอนยกตวัอยาง สาธิต แนะนําใหนักเรียนรูจัก และวิเคราะหหนวยเสียง                  
รวมทัง้การสรางความเขาใจการใชสัญลักษณแทนหนวยเสียงดวยตัวอักษรจากการใชประสาทสัมผัส 
ไดแก การไดยินเสียง (Auditory) คือ การทีน่ักเรียนฟงเสยีงของหนวยเสียง และเสียงของคํา รวมกบั
การมองเหน็ (Visual) คือ การที่นกัเรียนมองดูตัวอักษร คํา และรูปภาพ นอกจากนีน้ักเรียนยงัใช
ประสาทสัมผัสอ่ืนรวมดวย คือ การเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) เชน การออกเสียง                      
โดยการเคลื่อนไหวอวัยวะภายในปาก การเคลื่อนไหวนิว้ มือ แขนและขา หรือการสัมผัสภายนอก 
(Tactile) คือ การสัมผัสพืน้ผิว เชน การใชนิ้วมือเขยีนตัวอักษรลงบนกระดาษทราย ผา หรือพื้นหอง 
เปนตน รวมกบักิจกรรมการสรางแรงจูงใจในระหวางการเรียนการสอน เชน การใหคําชม เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติไดถูกตอง และการใหขอมูลยอนกลบั เพื่อชี้ใหนกัเรียนเหน็ผลการปฏิบัติของตนเอง และ               
ใหนักเรียนแกไขปรับปรุงขอบกพรองใหถูกตอง  
 ข้ันที่ 3 ข้ันฝก นักเรียนนาํความรูความเขาใจที่ไดไปใชใหเกิดความคลองแคลว                      
โดยใชประสาทสัมผัส ไดแก การฟง การมองเหน็ การเคลื่อนไหวรางกาย อวัยวะภายในปาก                   
เพื่อการออกเสียง และการสัมผัสภายนอก ในระหวางทีน่ักเรียนฝกฝนผานกจิกรรม ผูสอนใหคําแนะนํา 
และใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหนักเรียนแกไขปรับปรุงใหถูกตอง นอกจากนี้ในขั้นการฝกยังเปนกจิกรรม
ที่เปดโอกาสใหนกัเรียนแสดง หรือสาธิตเนือ้หาสิง่ที่เรียนดวย 
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 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุป และทบทวน โดยนักเรียน และผูสอนรวมกันทบทวน สรุปเนื้อหาที่เรียน               
เมื่อนักเรยีนเขาสูเนื้อหาในตอนที ่2 คือ การประสมอักษร และการอานคํา นกัเรียนแตละคนเขียน 
สะสมคําทีเ่รียนไปแลว และเลือกคําที่จะอานในแตละครั้ง ต้ังแต 5 คําขึ้นไป ผูสอนบันทกึคําที่นักเรียน
อานได เพื่อใหนักเรียนรับรูความกาวหนา ความสามารถในการอานคําของตนเอง   
 
 ตัวแปรที่ศกึษา ไดแก  
 1. ความสามารถในการอานคํา  
 2. แรงจูงใจในการอาน 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถในการอานคํา  หมายถึง การประสมอักษรเปนคาํ 1 พยางค              
ในภาษาไทยและเปลงเสยีงคํานัน้ๆ ไดอยางถกูตอง ซึ่งเปนคําที่ปรากฏในหนงัสือเรียนกลุมสาระ              
การเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที่ 2 มโีครงสรางของคํา คือ             
พยัญชนะตน - สระ - ตัวสะกด - วรรณยุกต ประกอบดวยพยัญชนะตน  คือ  บ   ด   ก   ป   ต   จ   อ  
ผสมกับสระเดีย่วเสียงยาว คือ  -า  - ื  เ-  โ-  แ-  -อ  ตัวสะกดตรงมาตราแมกม  กน  กง  เกอว  เกย และ                          
รูปวรรณยุกตเอก รูปวรรณยกุตโท   
 2. แรงจูงใจในการอาน หมายถงึ ความรูสึกตอการอานอันเกิดจากแรงกระตุนที่เกดิขึ้น
ภายในตนเอง ไดแก การรับรูความสามารถในการอานของตนเอง การไดรับประสบการณที่ดี                 
จากการอาน การเล็งเหน็ความสําคัญของการอาน ความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น                    
และความทาทายในการอาน แรงกระตุนดังกลาวทาํใหเกิดการแสดงความรูสึกที่ดีตอการอาน                     
โดยตัดสินใจเลือกที่จะทํากจิกรรมการอาน หรือเกดิความตองการที่จะอานหลังจากไดรับการสอนอาน
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนอานคําภาษาไทยโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส 
เนื้อหา ขั้นตอนการสอน 

        ตอนที่ 1  การสอน
ความสัมพันธระหวางเสียงกับ
ตัวอักษร ไดแก   
1. การรูจักและวิเคราะห           
หนวยเสียง 
2. การสรางความเขาใจ          
การใชสัญลักษณแทน             
หนวยเสียง ดังนี้ 
      2.1  ตัวอักษรที่เปนรูป
พยัญชนะตน ไดแก  บ  ด   ก   
ป  ต  จ  อ   
    2.2  ตัวอักษรที่เปนรูปสระ 
ไดแก  -า   - ื   เ-   โ-   แ-   -อ  
    2.3 ตัวอักษรที่เปนตัวสะกด 
ไดแก  ม  น  ง  ว  ย    
    2.4 เสียงและรูปวรรณยุกต
เอก ( -  ) และ โท ( -  )  
         ตอนที่ 2 การประสม
อักษร และอานเปนคํา 1 
พยางค ตามโครงสราง 
พยัญชนะตน - สระ - ตัวสะกด -
วรรณยุกต  ซ่ึงเปนคําที่ปรากฏ      
ในหนังสอืเรียนกลุมสาระ             
การเรียนรูภาษาไทย             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ
ประถมศึกษาปที่ 2 ไดแก            
บาย   จาย   บาง   อาง   อาว   
กาว   กาน   กาง    ต่ืน    ต้ืน   
เดน   เตน    โปง    โดง   โปง   
แบง   แตง   แกม  ปอง   ปอง    
จอง   กอน   ออน   ปอน  ตอน    
กอน   ออน   ตอย   กอย  ออย  
(สมศักดิ์ สนิธุระเวชญ;            
ประหยัด  มลิวัลย; และ ภารดี               
พรขจรกิจกลุ. 2546; 2547 
อัชชา  แสงอสันยี;  สมใจ               
บุญอุรพีภิญโญ; ศรีสุดา ไกรวพันธุ 
2550)  

ขั้นที่ 1 ขั้นนํา ผูสอนและนักเรียนรวมกัน
สรางความคุนเคย ผูสอนกระตุนใหนักเรียน
สนใจกระตือรือรนเขารวมกิจกรรมการเรียน     
การสอน และทบทวนความรูที่เรียนไปแลว 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ผูสอนแนะนํานักเรียน        
เร่ืองหนวยเสียงกับตัวอักษร โดยผูสอน
ยกตัวอยาง และสาธิต รวมกับกิจกรรม           
สรางแรงจูงใจโดยนักเรียนเรียนรูผาน
ประสาทสัมผัส  ไดแก การฟง  การเห็น            
การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัส
ภายนอก ในกิจกรรมตามเนื้อหาตอไปนี้  
         2.1 การวิเคราะหและรูจักหนวยเสียง      
         2.2 การสรางความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางหนวยเสียง              
และการแทนเสียงดวยตัวอักษร  
         2.3 การประสมอักษร  
ขั้นที่ 3 ขั้นฝกฝน นักเรียนนําความรู 
ความเขาใจที่ไดไปใชใหเกิด                  
ความคลองแคลว โดยผูสอนใหคําแนะนํา        
ในระหวางที่นักเรียนฝกฝนผานกิจกรรม           
ที่ใชประสาทสัมผัส ไดแก การฟง การเห็น 
การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัส
ภายนอก รวมกับกิจกรรมการสรางแรงจูงใจ  
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปทบทวน โดยนักเรียนและ
ผูสอนรวมสรุปเนื้อหาที่เรียน รวมกับ            
การทบทวนการอานสะสมคํา เพื่อใหนักเรียน
รับรูความกาวหนาของตนเอง 
 
 
 
 
 
(Hay; Wingo; & Hletko. 1968; Polloway; Patton; 
& Serna. 2005: 249-251 citing Kaluger; & 
Kolson. 1969;  Grossen; & Carnine. 1993; 2 - 24; 
McIntyre; & Pickering. 1995: Online; Rose; & 
Zirkel. 2007: 172-173) 

 

ความสามารถในการอานคํา 

 

แรงจูงใจในการอาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3                        
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส อยูในระดบัดี 
 2. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3   
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส สูงขึ้น 
 3. แรงจูงใจในการอานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 
หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยั ศึกษาความสามารถในการอานคาํ และแรงจงูใจในการอานของนักเรียน                    

ชั้นประถมศกึษาปที ่3  ที่มปีญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิส             
กับวิธพีหุสัมผัส มีการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของนําเสนอตามลําดับตอไปนี ้

  

 1. เด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 1.1 ความหมายของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 1.2 สาเหตุของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 1.3 ลักษณะของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู  
 1.4 ประเภทของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 1.5 การประเมิน และการคัดแยกเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 1.6 ลักษณะของเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 

 1.7 วิธีการสอนอานสําหรับเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน  

 1.8 งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 

 2. การอาน 

 2.1 ความหมายของการอาน  

 2.2 กระบวนการอาน 

 2.3 รูปแบบพฤติกรรมการอาน 

 2.4 พัฒนาการกับความสามารถในการอานคํา 

 2.5 วิธีการสอนอาน 
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 3. วิธีโฟนิกส 
 3.1 ความหมายของวิธีโฟนิกส 
 3.2 ความสําคัญของวิธีโฟนิกส 
 3.3 รูปแบบการสอนวิธีโฟนิกส  
 3.4 การเรียนการสอนวิธีโฟนิกส 
 3.5 วิธีโฟนิกสกับการตระหนักรับรูหนวยเสียง 
 3.6 งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีโฟนิกส 
 

 4. วิธีพหุสัมผัส 

 4.1 ความหมายการสัมผัสและการเรียนรู 
 4.2 ความหมายของวิธีพหุสัมผัส 

 4.3 หลักการและเหตุผลของวิธีพหุสัมผัสในการสอนอาน 

 4.4 การสอนอานตามวิธีพหุสัมผัส  

 4.5 งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีพหุสัมผัส 

 

 5. แรงจูงใจ  

 5.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

 5.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 5.3 ความสําคัญของแรงจูงใจ 

 5.4 องคประกอบที่มีผลตอแรงจูงใจ 

 5.5 การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู  
 5.6 แรงจูงใจในการอาน 

 5.7 การวัดแรงจูงใจในการอาน 

 5.8 งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
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เด็กที่มี่ปญหาการเรียนรู 
 1. ความหมายของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 คําวา “Learning Disabilities” เร่ิมมีการกลาวถงึมากในชวงแรกของยคุ 1960                        

ทั้งพอแม ผูปกครอง และนกัวิชาชีพตางมคีวามเขาใจรวมกันวา ลักษณะความผิดปกติในดานการรับรู
และดานภาษาที่สงผลตอการเรียนรูนัน้ไมไดเกิดจากความบกพรองทางสติปญญา หรือภาวะ            

ปญญาออนแตอยางใด แตเกิดจากความผิดปกติในการทําหนาที่ของสมอง หรือระบบประสาท
สวนกลาง ซึง่สงผลตอกระบวนการแปลผลขอมลูที่เด็กรับเขาไปในสมอง แตเดิมมีการใชคําเรียกชื่อ
ลักษณะความผิดปกติดังกลาว เชน คําวา “Brian Injury” (การบาดเจบ็ทางสมอง) “Minimal Brian 

Dysfunction” (การที่สมองทําหนาที่ผิดปกติเล็กนอย) หรือ “Delayed Language” (พัฒนาการ            
ทางภาษาลาชา) ซามูแอล เคิรก (Samuel Kirk) เปนบุคคลแรกที่เสนอใหใชคําวา “Learning 

Disabilities” ในการประชมุที่ ชิคาโก เมื่อป ค.ศ. 1962 โดยไดกําหนดความหมายวา                             

เด็กที่มีความผดิปกติ หรือพฒันาการที่ลาชาในกระบวนการใดกระบวนการหนึง่ หรือมากกวานัน้              

ในดานภาษา การพูด การอาน การสะกดคํา การเขียน หรือการคํานวณ ลักษณะดงักลาวลวนมีผล         

มาจากความผิดปกติในการทําหนาที่ของสมอง ซึง่ไมไดมีสาเหตุมาจากความบกพรองทางสติปญญา             

ความบกพรองดานประสาทสัมผัส การขาดโอกาสการเรียนรู หรือปจจยัทางวัฒนธรรม (Bender. 

2004: 16)   

 ปจจุบันมีองคกร หนวยงาน นักวชิาชพีดานจิตวทิยา และดานการศึกษาไดให              
คําจํากัดความ หรือความหมายของคาํวา “Learning Disabilities” ไวแตกตางกนัมากมาย ซึ่งยงัไมมี
ขอสรุปรวมกันอยางชัดเจน สําหรับประเทศไทยมีผูแปล และใชคําเรียกชื่อ “Learning Disabilities” 

แตกตางกนัไป ไดแก ผดุง อารยะวิญ ู(2533: 113) ใชคําวา “ปญหาในการเรียนรู”                         
สวน ศรียา นยิมธรรม (2537: 3) ใชคําวา “ปญหาทางการเรียนรู” และ ศันสนีย ฉัตรคุปต (2543: 1)         

ใชคําวา “ความบกพรองในการเรียนรู” เปนตน 

 คณะกรรมการรวมแหงชาตวิาดวยเรื่องปญหาทางการเรียนรู (The Nation Joint 

Committee on Learning Disabilities - NJCLD) (Gerber. 1993: 5; citing NJCLD. 1988) ไดแกไข
เพิ่มเติมความหมาย “Learning Disabilities” ไววา กลุมความผิดปกติที่มีความหลากหลาย                              

ในความยากลาํบากอยางเหน็ไดชัดในเรื่องการฟง การพดู การอาน การเขียน การคิดอยางมีเหตุผล 

หรือความสามารถทางคณติศาสตร ความผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นภายในตัวบคุคล และเปนลักษณะ         

ที่อาจจะติดตัวบุคคลนั้นไปตลอดชีวิต โดยมีขอสันนิษฐานวา ความผดิปกตินั้นมีสาเหตุมาจาก        

ระบบประสาทสวนกลางทาํหนาที่ไดไมสมบูรณ นอกจากนีป้ญหาการเรียนรูอาจมลัีกษณะอื่นรวมดวย 

เชน การควบคุมพฤติกรรมตนเอง การรับรูกฎระเบียบทางสงัคม และปฏิสัมพันธทางสังคม เปนตน 
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 พระราชบัญญติัที่วาดวยการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Individuals with Disabilities Education Act หรือ IDEA) (1997) ไดใหคําจํากัดความ 

“Learning Disabilities” คือ ความบกพรองในกระบวนการทางจิตวทิยาดานใดดานหนึง่ หรือ           

หลายดาน โดยกระบวนการดังกลาวมีความเกี่ยวของกับความเขาใจ และการใชภาษาไมวาจะเปน
ภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซึง่ปรากฏใหเหน็ขอจํากัดของความสามารถในดานการฟง การคิด การพดู 

การอาน การสะกดคํา และ/หรือการคิดคํานวณตัวเลข ความบกพรองในการเรียนรูไมไดครอบคลุม
ปญหาการเรียนรูที่มีสาเหตุจากความบกพรองทางการมองเหน็ ความบกพรองทางการไดยิน             

ความบกพรองทางการเคลือ่นไหวรางกาย ความบกพรองทางสติปญญา หรือความดอยโอกาส                

ทางสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ (Knoblauch; &  Sorenson. 1998: Online) 

 ครอส (Crouse. 1996: 6) กลาววา เด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรู คือ เดก็ทีม่ีกระบวนการ          
ทางสมองที่แตกตางจากบคุคลสวนใหญทั่วไปในการจดัการกับขอมลู ไดแก การรบัขอมูล การใชขอมูล               

การจัดเก็บขอมูลในหนวยความจาํ การนาํขอมูลมาใช และ/หรือการถายทอดขอมูลออกไป                       

ลักษณะความแตกตางดังกลาวมีผลใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางผลสัมฤทธิท์างการเรียน          

กับระดับความสามารถที่แทจริง      
 ศันสนีย ฉัตรคุปต (2543: 3-4) กลาววา บุคคลที่มีความบกพรองในการเรียนรูจะมีระดับ
สติปญญาอยูในเกณฑปกต ิหรือสูงกวาปกติ แตมีปญหาการเรียนรูที่เกิดจากปญหาทางสมอง               
หรือระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางตอการจัดการกับขอมูล เก็บขอมลูไว                       
ในความทรงจาํหรือดึงขอมูลออกมาใช หรือนําไปผลิตออกมาเปนสิ่งใหม  
 จรีลักษณ  จิรวิบูลย (2546: 1) กลาววา ปญหาทางการเรียนรู เปนภาวะบกพรอง               
ที่แสดงออกในรูปของปญหาในการใชภาษา การอาน การเขียน การสะกดคํา และการคํานวณ             

อยางใดอยางหนึง่หรือมากกวาเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพรองในการแปลขอมูลที่สมอง       
ทําใหไมสามารถเรียนรูไดเหมือนเด็กคนอื่นๆ ความบกพรองนี้สงผลกระทบโดยตรงตอการเรียน                      

ทําใหมีผลการเรียนต่ํากวาทีค่วรจะเปน เมือ่พิจารณาเปรยีบเทยีบกับระดับเชาวนปญญา                        

แตปญหาดังกลาวไมไดมีสาเหตุจากความบกพรองทางรางกาย และการเคลื่อนไหวสายตา              

การไดยิน ระดับสติปญญา อารมณ และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก 

 สรุปไดวา เด็กที่มีปญหาการเรียนรู คือ เดก็ที่มีระดับสติปญญาปกติ หรือสูงกวาปกติ                   
แตมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวาในกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ                 

ความเขาใจ และการใชภาษา ความผิดปกตินั้นสงผลตอความยากลาํบากในการใชทักษะที่สําคญั           

ในการเรียน ไดแก การฟง การคิด การพูด การอาน การเขียน หรือการคิดคํานวณ จงึทาํใหเด็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไมสอดคลองกับระดับความสามารถที่แทจริง แมเด็กบางรายจะมีลักษณะ
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ความบกพรองทางประสาทสัมผัส ความบกพรองทางรางกาย ความบกพรองทางสตปิญญา และ/หรือ 

ความบกพรองทางอารมณสังคมรวมดวย แตความบกพรองดังกลาวไมใชสาเหตโุดยตรงที่กอใหเกิด
ปญหาการเรียนรู 
   
 2. สาเหตุของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู  

 ปจจุบันยงัไมมีขอสรุปแนชัดถึงสาเหตุที่แทจริงของการเกิดปญหาการเรียนรู และ             

ยังไมพบวา สาเหตุใดเพยีงสาเหตุเดียวทีก่อใหเกิดปญหาการเรียนรู แตอยางไรก็ตาม                      

จากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธพิลอาจกอใหเกดิปญหาการเรียนรู ไดแก   
 2.1 พนัธุกรรม (Genetic)  

 ผลการศึกษาวิจัยจาํนวนมากที่ระบุวา ความยุงยากในกระบวนการจดัการขอมูล 

หรือปญหาการเรียนรูสามารถถายทอดทางพนัธุกรรมได (Crouse. 1996: 12) เหน็ไดจากกรณีศึกษา             

ที่พบวา เด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูบางรายมกัจะมพีี่นองที่เกิดจากพอแมเดียวกนัมีปญหาการเรียนรู
เหมือนกนัหรอือาจมีพอแม ญาติพี่นองใกลชิดที่มีปญหาการเรียนรู นอกจากนี้ยงัมีรายงานที่เปน
หลักฐานที่นาเชื่อถือวา ฝาแฝดที่เกิดจากไขใบเดียวกัน เมื่อพบวาฝาแฝดคนหนึง่มีปญหาดานการอาน 

ฝาแฝดอีกคนหนึง่ก็จะมีปญหาการอานดวยเชนกัน แตลักษณะดังกลาวจะพบไมมากในกรณีฝาแฝด       

ที่เกิดจากไขคนละใบ หลักฐานขางตนอาจสรุปไดวา ปญหาการเรียนรูสามารถสงผานทางพันธุกรรมได                 
(ผดุง  อารยะวิญู. 2544: 8)         

 2.2 ภาวะไมสมดุลของชีวเคมีในสมอง และเซลลประสาท  

 บุคคลที่มีปญหาการเรียนรูมีลักษณะสมองที่แตกตางจากสมองของคนทัว่ไป 

ปญหาการเรียนรูมีรากฐานจากแนวคิดเกี่ยวกับความผิดปกติในโครงสราง และการทาํงานของ          
สมอง (Raymond. 2004: 165) จากการศึกษา และการทดลองดวยการตรวจวัดประเมินการทํางาน
ของสมอง เพือ่หาสาเหตุของการเกิดปญหาการเรียนรูดวยเครื่องมือทันสมยั ไดแก Computerized 

Axial Tomographic (CAT) Magnetic Resonance Imaging (MRI) และ Positron Emission 

Tomography (PET) ทําใหคนพบขอมูลทางประสาทวิทยามากมายที่เชื่อมโยงกับปญหาทางการเรียนรู 
เชน จากการใชเครื่องมือ PET ตรวจวัดการไหลเวียนของกระแสเลือด ซึง่พบลกัษณะความแตกตางของ 
Brain Metabolism ระหวางผูที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานระดับรุนแรงกับบุคคลทั่วไป (Hallahan; 

& Kauffman. 1997: 170-171; ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2543: 10-11)  
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 2.3 การบาดเจ็บทางสมอง (Brain Injuried) หรือสมองถูกทาํลาย (Brain Damaged) 

  ครอส (Crouse. 1996: 1, 13); ผดุง อารยะวิญู (2544: 8); ศันสนยี ฉัตรคุปต 
(2543: 10-12) ไดกลาวสอดคลองกันวา หากเด็กขาดออกซิเจน ไดรับสารเคมีบางชนดิในเลือด                

ไมเพียงพอ หรือไดรับอุบัติเหตุ เกิดความกระทบกระเทอืนทางสมองอยางรนุแรง ซึง่อาจเกิดขึ้นได            
ในชวงระหวางตั้งครรภ หรือระหวางคลอด จะมีผลใหเซลลสมองถูกทาํลายอยางถาวร ทาํใหระบบ
ประสาทสวนกลางทาํงานไดไมสมบูรณ และสงผลกระทบตอการเรียนรูโดยตรง 
 2.4  ส่ิงแวดลอม  

 ครอส (Crouse. 1996: 13) และผดุง อารยะวิญู (2544: 8) อธิบาย           

สอดคลองกันวา สาเหตุจากสิ่งแวดลอมนัน้หมายถึง สาเหตุอ่ืนๆ ที่ไมไดเกิดจากการไดรับบาดเจ็บ         

ทางสมอง และกรรมพนัธุ แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลงัจากการคลอด เชน การไดรับสารพิษ 

โดยเฉพาะสารตะกั่วที่เดก็ไดรับจากการรบัประทานอาหาร การดื่มน้าํ หรือการหายใจที่มีสารตะกั่ว
ปนเปอน เชน สีทาบานเกาๆ ไอเสียจากรถยนต น้ําจากทอประปาเกาๆ ที่มีสนมิเกาะ เปนตน  

 นอกจากนี ้การขาดสารอาหารในวยัเด็ก การขาดโอกาสในการศึกษา หรือการไดรับ
การสอนดวยวธิีที่ไมเหมาะสม การเลี้ยงดูของพอแมที่มีปญหาการเรียนรูอาจสงตอลักษณะปญหา         

การเรียนรูสูลูกได (Hallahan; & Kauffman. 1997: 172; citing Ctravioto; & DeLicardie. 1975; 

Hallahan; & Cruickahank: 1973; Engelmann: 1977; Lovitt: 1977); (Hallahan; & 

Kauffman.1997: 172) ซึ่งสอดคลองกับความเหน็ของผูเชี่ยวชาญบางคน ตามที่ศันสนีย  ฉัตรคุปต 
(2543: 13) ไดกลาววา แนวโนมของปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจมีรากฐานจาก
สภาพแวดลอมในบาน เชน พอแมหรือผูปกครองที่มีความบกพรอง ดานการแสดงออกทางภาษา               

มีการพูดคุย หรือปฏิสัมพันธกับลูกหลานนอย หรือการใชภาษาที่ไมถูกตองทําใหเด็กขาดตนแบบทีดี่       

ในการพัฒนาทางภาษา จงึอาจสงผลใหเด็กมีความบกพรองในการเรยีนรูได อยางไรก็ตาม                     

ผดุง อารยะวญิู (2544: 9) ไดกลาวเพิ่มเติมวา แมองคประกอบทางสภาพแวดลอมเหลานี้จะไมใช
สาเหตุโดยตรงทีก่อใหเกิดปญหาการเรียนรู แตองคประกอบดังกลาวอาจสงผลใหสภาพการเรียนรู        
ของเด็กมีความบกพรองรุนแรงมากขึ้น  

 สรุปวา จากผลการศึกษามากมายไดนาํเสนอปจจัยที่อาจกอใหเกิดปญหาทางการเรียนรู    
ไดแก ปจจัยดานพันธุกรรม ปจจัยดานชีวเคมีในสมองและเซลลประสาท การบาดเจบ็ทางสมอง หรือ
สมองถูกทาํลาย และปจจัยดานสิ่งแวดลอม  
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 3. ลักษณะของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู  
 ฮัลลาฮาน; และคอฟแมน (Hallahan; & Kauffman. 1997: 176) อธิบายลักษณะปญหา        

การเรียนรูในดานความแตกตางระหวางบคุคล (Interindividual Variation) กลาวคือ เด็กทีม่ีปญหา 

การเรียนรู 2 คน อาจไมปรากฏลักษณะปญหาที่เหมือนกันทุกประการ ขณะเดียวกันก็มีความแตกตาง
ของปญหาภายในบุคคลคนเดียวกนั (Intraindividual Variation) คือ เด็กคนเดียวกนัก็มีลักษณะ
ปญหาการเรียนรูที่ไมสอดคลองกัน ตัวอยางเชน นักเรยีนคนหนึง่อาจมีความสามารถในการอานสงูกวา
ระดับชั้นเรียนที่แทจริงของตนเอง 2 ถงึ 3 ชั้น แตมีระดับความสามารถทางคณิตศาสตรตํ่ากวาระดบั 

ชั้นเรียนที่แทจริง 2 ถงึ 3 ชั้น ลักษณะนีเ้รียกวา ปญหาการเรียนรูเฉพาะดาน (Specific Learning 

Disabilities) เรยมอนด (Raymond. 2004: 170) กลาววา เด็กที่มีปญหาการเรียนรูมีลักษณะ          

ความผิดปกตทิี่หลากหลายกันเองในกลุมของตน (Heterogeneous Group) สวน ศันสนยี ฉัตรคุปต 
(2543: 38) กลาววา เด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูไมสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพทางสติปญญา         

ของตนเอง ซึ่งเปนผลใหศักยภาพลดลง ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง และมีปญหาในการปรับตัว               

เขากับสังคม  

 ทั้งฮัลลาฮาน; และคอฟแมน (Hallahan; & Kauffman. 1997: 176-182); เรยมอนด
(Raymond. 2004: 170); ศันสนยี  ฉัตรคปุต (2543: 38-39) ไดสรุปลักษณะทัว่ไปทีแ่สดงออกถึง
ลักษณะปญหาการเรียนรูไวสอดคลองใกลเคียงกนั ดังนี ้  
 3.1 ปญหาที่มสีวนเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไดแก    
 3.1.1 ดานการพูด พบวา เดก็มีพัฒนาการทางภาษา และการพูดลาชา                    

มีความยากลาํบากในการเขาใจภาษาพดู จึงมีปญหาในการเรียนรูคําศัพทใหมๆ มปีญหาการออกเสียง
คําตางๆ   มีปญหาการใชคําศัพทเพื่อการสื่อสารไดนอยกวาเด็กในวัยเดียวกนั มีปญหาทั้งในเรื่อง
โครงสรางของประโยค (Syntactic) ใชประโยคสั้นมโีครงสรางที่ไมซับซอน พูดเปนคํา หรือวลีจนผูฟง 
ไมเขาใจ พูดไมถูกตองตามหลักไวยากรณ (Grammar) มีปญหาการตระหนักรับรูระบบเสียงในภาษา 

(Phonology) คือ ไมสามารถรับรู และวิเคราะหหนวยเสยีงแตละหนวยเสียงที่ประกอบขึ้นเปนคํา         

จึงไมสามารถนําหนวยเสยีงตางๆ มาประสมเปนคําได และมีปญหาการใชภาษา (Pragmatics)           

คือ ไมสามารถใชภาษาสื่อสารใหตรงกับความตองการของตนเอง และขาดทักษะการใชภาษา               

ใหเหมาะสม หรือสอดคลองกับสถานการณ  
 3.1.2 ดานการอาน พบวา ปญหาการอานเชื่อมโยงกับความบกพรองของ          
ทักษะภาษา โดยเฉพาะทกัษะที่เกี่ยวกับการเรียนรูหนวยเสียง (Phonological Skills) เด็กที่มปีญหา
การเรียนรูมกัมีความยุงยากในการอาน เพราะมีขอจาํกดัในการเขาใจเรื่องเสียงในภาษาพูด ไมเขาใจ
เสียงตางๆ ที่ไดยิน เมื่อประสมกันเปนคํา เชน คํา 1 คํา ประกอบดวยหนวยเสยีงอะไรบาง 
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ขณะเดียวกนัก็ไมสามารถประสมหนวยเสยีงใหเกิดเปนคําได นอกจากปญหาดงักลาวยงัพบวา           

เด็กที่มีปญหาการเรียนรูอาจมีปญหาในการอานจับใจความ รวมทัง้ขาดทักษะการรูคิดใครครวญ
ระดับสูง ซึง่มคีวามจาํเปนในการติดตามตรวจสอบความเขาใจในสิง่ที่อาน 

 3.1.3  ดานการเขียน  พบวา เด็กทีม่ีปญหาการเรียนรูมีขอจํากัดในสวนใด         

สวนหนึง่ หรือหลายสวนของการเขียน ไดแก การเขียนลายมือที่อานไมออก เขียนสะกดคําไมได
เนื่องจากไมเขาใจการแทนกนัของตัวอักษรกับเสียง การเขียนประโยคสั้น และไมซับซอน                    

เมื่อเปรียบเทยีบกับการเขียนประโยคของเด็กวัยเดยีวกนั ไมสามารถเขียนเรียงความได                 
เพราะขาดทักษะในการเรียบเรียงความคดิ และการคิดสรางสรรคเร่ืองราว  

 3.1.4 ดานคณิตศาสตรการคิดคํานวณ พบวา เด็กจาํตัวเลขไมได                               
มีปญหาการคดิเลข โดยเฉพาะการคิดคํานวณที่มีความซบัซอนหลายขัน้ตอน เชน การลบ                   

โดยตองมีการขอยืมและการหาร ปญหาในการแกโจทยปญหา ปญหาการคิดเลขในใจ                      

เพราะมีขอจาํกัดเรื่องความจําระยะสัน้ 

 3.2 ปญหาการรับรู การประสานงานของอวัยวะ และการเคลื่อนไหวรางกาย กลาวคือ 

ปญหาการรับรู ไดแก ขอจํากัดในการรับรูและการแปลความหมายจากการมองเหน็ เชน ความยุงยาก
ในการตอภาพปริศนา หรือการดู และจดจาํรูปทรง หรือรูปรางของสิง่ทีเ่ห็น มีความสบัสนเมื่อเห็น
ตัวอักษรที่มีรูปรางคลายคลงึกนัหรือกลับทิศทาง เชน b กับ d และปญหาการรับรู และการแปล
ความหมายจากการไดยิน เชน ปญหาในการแยกแยะเสียงระหวางคาํ 2 คําที่ออกเสียงคลายกนั                 

เชน fit กับ fib สวนปญหาการประสานงานของอวัยวะ คือ ความยากลาํบากในการทาํงานประสานกัน
ระหวางสายตาและมือ เชน การหนีบจับ หรือใชส่ิงของทีม่ีขนาดเล็ก การตัดกระดาษ และ                    

การคัดลายมอื อีกทัง้ปญหาการเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความยากลาํบากในการเคลื่อนไหวรางกาย 

ดวยกลามเนื้อมัดใหญ การปนปาย การวิง่ เปนตน  

 3.3 ปญหาเรื่องสมาธิ ความสนใจ การจดจอ (Attention) และอาการอยูไมนิ่ง 
(Hyperactivity) ปญหาดังกลาว ไดแก พฤติกรรมหุนหันพลันแลน ขาดการยับยัง้ชัง่ใจ รอคอยไมได   
เหมอลอย หรือเสียสมาธิไดงาย สนใจจดจอกบังานที่ทาํไดไมนาน ไมสามารถทํางานตอเนื่องจนสาํเร็จ 

ทํางานไมเปนระบบระเบียบ ขาดทักษะการจัดการวางแผนอยางรอบคอบกอนทาํกจิกรรมตางๆ              

ทั้งในและนอกโรงเรียน ลงมอืทํางานทนัทกีอนคิดใหรอบคอบ หากปรากฏวา เด็กมลัีกษณะดังกลาว
อยางรนุแรง เด็กมักจะไดรับการวนิิจฉัยวา มีความบกพรองเรื่องสมาธิ ความสนใจ การจดจอ               

และอยูไมนิ่ง (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) จากผลการวจิัยแสดงใหเห็นวา 

ประมาณ 1 ใน 5  ถงึ 1 ใน 3 ของนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูจะไดรับการวนิิจฉัยวา มีความบกพรอง
เร่ืองสมาธ ิความสนใจ การจดจอ และพฤติกรรมอยูไมนิง่รวมดวย      
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 3.4 ปญหาความจํา (Memory) การรูคิด (Cognitive) และการรูคิดใครครวญระดับสูง 
(Metacogitive) ปญหาดังกลาวมีความเชือ่มโยงซึง่กนัและกัน กลาวคอื หากบุคคลมีปญหาดานใด
ดานหนึง่ก็มกัจะพบปญหาอีก 2 ดานรวมดวยเสมอ เด็กที่มีปญหาการเรียนรูมักจะมปีญหาการจดจํา
ส่ิงตางๆ ไดแก การจดจาํทิศทาง ชื่อ สถานที่ เหตุการณ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย ปญหาการเรียนรู
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดใหมๆ การเรียนรูตัวอักษร การสะกดคํา ผลงานวิจยัเปนหลักฐานยนืยนัวา                    

เด็กที่มีปญหาการเรียนรูไดรับผลกระทบจากปญหาดานความจาํ อันเกิดจากขอจํากัด 2 ประการ  
ไดแก ความจาํระยะสัน้ (Short - Term Memory) มีความยุงยากที่จะระลึกขอมูลในชวงเวลาสัน้ๆ               

จากสิง่ที่เพิ่งเห็น หรือไดยิน ขอจํากัดอีกประการ คือ การจัดเก็บความจํา (Working Memory) 

ความสามารถในการทํางานไปพรอมกนัของกระบวนการรับขอมูล เพือ่การจดจําและกระบวนการ             
ทางความคิดอื่นๆ ขอจํากัดทั้ง 2 ประการเกี่ยวของกับปญหาในการคดิ หายุทธวิธ ีหรือเทคนิควิธ ี               

ในการชวยจดจําดวยตนเอง (Rehearse) นอกจากนีเ้ด็กที่มีปญหาการเรียนรูยงัมีขอจํากัดการรูคิด  

และการแกปญหาการจัดระบบความคิด การจัดเรียงลาํดับเหตุการณ การเชื่อมโยงความสัมพนัธ
เร่ืองราว การเขาใจความคิดรวบยอด และหลักการตางๆ การทําความเขาใจกับส่ิงที่อาน การคิด               

อยางเปนระบบ ทาํใหเด็กขาดการวางแผนจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง และจัดระบบการทํางาน 

ขอจํากัดดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินชวีิตของเดก็ทัง้ที่บาน และที่โรงเรียน ปญหาการรูคิด              

มีความเชื่อมโยงกับการรูคิดใครครวญระดับสูง คือ การทีบุ่คคลเขาใจกระบวนการการเรียนรู                      
และการคิดของตนเอง เพื่อใชเปนกลไกในการทาํงานตางๆ ใหสําเร็จลุลวง เด็กทีม่ีปญหาการเรียนรู          
ไมทราบวาตนเองมีวธิีคิดอยางไร หรือจะใชวิธีคิดอยางไร เพื่อชวยในการเรียนรู หรือจดจําขอมูล 

ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาตางๆ อีกทัง้ ไมสามารถคิดหาวิธีการตรวจสอบการแกปญหาของตนเอง 
หรือไมสามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองได เชน เด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน                  

เมื่อไมเขาใจเรือ่งที่ตนอาน เด็กก็ไมสามารถหยุดทบทวน หรือต้ังคําถามยอนกลับ เพือ่ทบทวน              

ความเขาใจของตนเองตอส่ิงที่ตนอานได ขณะที่เด็กที่มคีวามชาํนาญในการอานจะหยุดอาน                 

หรืออานชาลง เมื่อพบวาตนเองเริ่มไมเขาใจเร่ืองที่อาน หรือเมื่อพบคําศพัทที่ยาก และไมคุนเคย 

 3.5 ปญหาดานอารมณและสังคม พบวา ปญหาดานนี้ไมไดเกิดขึ้นกับ                   

เด็กที่มีปญหาการเรียนรูทุกคน แตเด็กกลุมนี้มีโอกาสเสีย่งที่จะเกิดปญหานี้มากกวาเด็กปกตทิั่วไป 

เนื่องจากเดก็ที่มีปญหาการเรียนรูมักเปนเด็กที่มีความคดิเกี่ยวกับตนเองในทางลบ เปนเด็กที่ถูกเพือ่นๆ 

ปฏิเสธจะใหเขารวมทาํกิจกรรมตางๆ บางรายมีขอจํากัดในการรับรู และเขาใจสังคม (Social 

Cognition) ขาดทักษะการใชตัวชี้แนะ หรือบริบททางสงัคม (Social Cue) เกิดความผิดพลาด            

ในการแปลความรูสึก และอารมณของผูอ่ืน จงึแสดงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองตามความคาดหวงั          
ของสังคม ทําใหเพื่อนๆ ไมสนใจ ไมอยากเลนดวย เดก็ที่มีปญหาการเรียนรูบางรายมีพฤติกรรม        
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นารําคาญสําหรับเพื่อนๆ ขาดการอดทนอดกลั้น มีปฏิสัมพันธทางสงัคมที่ไมเหมาะสม ขาดทักษะ                        

การสรางมิตรภาพกับเพื่อนใหม และไมสามารถสานตอความสัมพันธ หรือคงมิตรภาพไวได    
 3.6 ปญหาขาดแรงจูงใจ พบวา เด็กทีม่ีปญหาการเรียนรูมักคิดวา การกระทํา          

ของตนเองเกดิจากการถูกควบคุมจากปจจัยภายนอกมากกวาการทีจ่ะกระทาํการอยางหนึ่ง              
อันเกิดจากปจจัยภายในตนเอง เด็กที่มีปญหาการเรียนรูตองเผชิญกับความยุงยากในการเรยีน                  

และไมสามารถแกปญหาได จึงทําใหเด็กขาดแรงจูงใจ และรูสึกวาตนเองไรความสามารถ 

ประสบการณจากความลมเหลวที่ผานมาในอดีต ทาํใหเด็กที่มีปญหาการเรียนรูมีความคาดหวงั         
ในเชิงลบตอสถานการณใหมๆ ที่จะเกิดขึน้ และมกัเลิกลมความตัง้ใจที่จะทํากิจกรรมใดๆ ไดทันท ี          

เมื่อตนเองรูสึกวางานนั้นยาก ปญหาดังกลาวสงผลใหเด็กที่มีปญหาการเรียนรูเกิดความรูสึกวาตนเอง              
เปนผูถกูโดดเดี่ยว ไรคา (Learned Helplessness) ซึ่งความรูสึกที่เกิดขึ้นนัน้เกิดซ้าํซากจนเปนวงจร
ของชีวิต 

 จากที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ปญหาการเรียนรูเปนลักษณะทีม่ีความแตกตางเฉพาะ           

ซึ่งมีลักษณะทีบ่งชี้ใหเหน็ถึงปญหาในดานตางๆ ไดแก ปญหาดานทักษะการเรียน เชน การอาน       

การเขียน การสะกดคํา และการคิดคํานวณ ปญหาดานการรับรู การเคลื่อนไหวและการทาํงาน
ประสานกันของอวัยวะในรางกาย ปญหาดานสมาธิ ความสนใจ การจดจอ ปญหาดานความจาํ           

การรูคิด ปญหาดานอารมณ สังคม และปญหาขาดแรงจูงใจ 

   
 4. ประเภทของเด็กที่มีปญหาการเรียนรู  
 ตามกรอบแนวคิดของ เคิรก และชอลแฟนท ประกอบกับเลอรเนอร (Raymond. 2004: 

168; citing Kirk; & Chalfant. 1984; Lerner. 1993) ไดจัดแบงประเภทของเด็กที่มปีญหาการเรียนรู 
ไว 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่มีปญหาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับพฒันาการ และประเภทที่มปีญหา           

การเรียนรูที่เกีย่วของกับทักษะทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองใกลเคียงกับการแบงประเภทของเด็ก                 

ที่มีปญหาการเรียนรูของผดงุ อารยะวิญู (2544: 21-30) ดังนี้   
 ประเภทที ่1 คือ ประเภทที่มปีญหาการเรียนรูที่เกีย่วของกับพัฒนาการ หรือทกัษะ                

ซึ่งเปนองคประกอบพืน้ฐานที่จําเปนสาํหรบัการเรียนวิชาการ ปญหาประเภทนี้มกัปรากฏใหเห็นในชวง
ปฐมวัย คือ เดก็มีพัฒนาการลาชาเมื่อเปรียบเทยีบกับเดก็วัยใกลเคียงกันในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้   
 1. การจดจอ และการคงความสนใจ ซึ่งเด็กจะมีอาการอยูไมนิ่ง หนุหันพลันแลน 

 2. การรับรู เมือ่ไดรับการกระตุน หรือไดรับขอมูลผานประสาทสัมผัส เด็กมักมี
ขอจํากัดในการตีความ และการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับ ตลอดจนมีปญหาการจัดการ           
และเชื่อมโยงขอมูลใหมกับขอมูลเดิมในระบบความจํา  
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 3. กระบวนการคิด การสรางความคิดรวบยอด เด็กไมสามารถหาความสัมพนัธ
ระหวางสิง่ที่เปนสวนยอยกบัสวนใหญได มีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูล และการนาํขอมูลจากความจาํ
ระยะยาวออกมาใช รวมทัง้ความยากลาํบากในกระบวนการใชความคิดหาเหตุผล เพื่อแกไขปญหา  

 4. ทกัษะทางภาษาพูด เด็กที่มีความบกพรองดานการฟง และการพูด เรียกวา 

อเฟเซีย (Aphasia) ซึ่งเปนผลจากการที่สมองถูกทาํลายทําใหเกิดปญหา และขอจํากัด ไดแก              
การเขาใจสัญลักษณทางภาษา รูคําศพัทนอย จําแนกเสยีงพูดไมได ปญหาการควบคุมอวัยวะที่ใช            
ในการพูด จงึพูดไมชัด รูวาจะพูดอะไรแตนึกคําไมออก ไมเขาใจคําพดูของผูอ่ืน ไมเขาใจโครงสราง        
ทางภาษา พูดไมถูกตามหลกัภาษา พูดไมเปนประโยคใชคําศัพทไมตรงกับความหมาย ทาํใหผูฟง           
ไมเขาใจ 

 ประเภทที ่2 คือ ประเภทที่มปีญหาการเรียนรูที่เกีย่วของกับทักษะทางวิชาการ ไดแก  
 1. การอานหรอืดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ลักษณะปญหา ไดแก ไมเขาใจ                   

การเรียงลาํดบัตัวอักษร จาํตัวอักษรไมได หรือจําตวัอักษรไดบาง แตอานคําไมได พูดไมเปนประโยค 

เขาใจเรื่องจากการฟงได แตเมื่ออานเรื่องดวยตนเองจะไมเขาใจ เปนตน 

 2. การเขียน การสะกดคํา และลายมือ ซึ่งมี 3 ลักษณะ  

 2.1 ดิสกราเฟย (Dysgraphia) คือ เด็กไมสามารถเขยีนหนงัสือได                  
ลอกคําศัพทตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรงเรขาคณิตบนกระดานลงสมุดไมได แมทําไดก็มีลายมือ               

ที่อานยาก 

 2.2 การระลึกความจาํจากการเหน็ (Recall Deficits) คือ เด็กไมสามารถ          

จําสิ่งที่เห็นได ไมสามารถบอกชื่อส่ิงที่เพิง่เหน็ได 
 2.3 ปญหาโครงสรางทางภาษา (Syntax Deficits) คือ เด็กมีปญหาการเขียน
รายงาน เรียงความ ซึ่งอาจมีแนวคิดที่จะเขียน แตเด็กไมสามารถถายทอดออกมาเปนตัวหนงัสือได                   
หรือไมสามารถเขียนไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 
 3. ดานคณิตศาสตร และการคํานวณ (Dyscalculia) คือ เด็กไมเขาใจ                       

เร่ืองจํานวนนบั ไมสามารถจําแนก หรือเรียงลําดับวัตถทุี่มีขนาดตางกันที่อยูรวมกนัได และไมเขาใจ
เร่ืองปรมิาณเมื่อเปลี่ยนขนาด ไมเขาใจเรือ่งการชัง่ ตวง วัด ทําเลขไมไดทั้งการบวก ลบ คูณ หาร            
ไมเขาใจความหมายของสัญลักษณทางคณิตศาสตร ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนทางคณิตศาสตรได 
เปนตน 

 นอกจากนี ้จอหนสนั และไมเคิลบัสท (Spafford; & Grosser. 2005: 23; citing 

Johnson; & Myklebust: 1967) ไดอธิบายถึงเดก็ที่มปีญหาการเรียนรูอีกประเภทหนึ่ง คือ                 

ปญหาการเรียนรูที่ไมเกีย่วของกับภาษาพดู (Nonverbal Learning Disabilities - NVLD)              
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หรืออาการภาวะผิดปกติของสมองซกีขวา (Right-Hemisphere Syndrome) พบวา การบาดเจ็บ           

หรือพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณสมองซกีขวามีสวนที่กอใหเกิดความผิดปกติของปญหาการเรียนรู
ประเภทนี ้นกัวิจัยหลายทานเหน็วา เด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูประเภทนีม้ีการรับรูทางสังคมที่ผิดปกติ 
กรอส-ชเอร; ชาเลฝ; มานอร; และอาเมยีร (Spafford; & Grosser. 2005: 23; citing Gross-Tsur; 

Shalev; Manor; & Amir. 1995: 80) ไดกลาวถงึลักษณะสําคัญที่บงชีค้วามผิดปกต ิคือ ทักษะ             

การปฏิสัมพนัธระหวางบุคคลวา มีปญหาทางอารมณ และพฤติกรรมไมเหมาะสม นอกจากนี้             
เด็กที่มีปญหาการเรียนรู  ประเภทนีย้ังขาดทักษะที่จะแสดงพฤติกรรม หรือการแสดงออกสีหนาทาทาง
ที่เหมาะสมเปนทีย่อมรับทางสังคม  

 สรุปไดวา เด็กที่มีปญหาการเรียนรูสามารถจัดแบงประเภทตามลักษณะปญหา                          

หรือความบกพรองที่ปรากฏ ไดแก ประเภทที่มปีญหาที่เกี่ยวของกับพฒันาการ หรือทักษะ                   

ที่เปนองคประกอบพืน้ฐานจาํเปนตองใชในดานวิชาการ ประเภทที่มีปญหาเรียนรูที่เกี่ยวกับ                  

ทักษะทางวิชาการ ไดแก การอาน การเขียน การสะกดคาํ การคํานวณ คณิตศาสตร และ                 

ประเภทที่ไมเกี่ยวของกับภาษาพูด  

 
 5. การประเมิน และการคัดแยกเด็กที่มีปญหาการเรียนรู 
 ไบรอัน; และไบรอัน (Bryan; & Bryan. 1975: 247) เหน็วา การประเมนิ และการวนิจิฉัย
เด็กที่มีปญหาการเรยีนรูควรใชกระบวนการทํางานของสหวิชาชีพ (Multidisciplinary)                       

เนื่องจากลกัษณะของปญหาการเรียนรูมคีวามหลากหลาย จงึตองอาศัยขอมูลประกอบการตัดสิน  

หรือวินิจฉัยจากแหลงขอมูลหลายดาน นกัวิชาชพีทีม่ีสวนเกีย่วของควรทํางานแลกเปลี่ยนขอมูล                   

ซึ่งกนัและกนั โดยมีเปาหมายรวมกนัทีจ่ะหาสาเหต ุและลักษณะปญหาการเรียนรูของเด็ก               

เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาํหรับเด็กตอไป นักวิชาชีพทีเ่กี่ยวของ ไดแก                 
กุมารแพทย นกัจิตวิทยา ครู จิตแพทยเดก็ นักสงัคมสงเคราะห และนกับําบัด/แกไขการพูด                               

นักวชิาชพีดังกลาวจะทาํงานรวมกนั เพื่อชวยเหลือเด็กแตละราย บทบาทของแตละวิชาชีพจะมาก  

หรือนอยขึน้อยูกับความตองการของเดก็และชวงเวลา หรือวัยของเดก็ทีพ่บปญหาการเรียนรู  
 เรยมอนด (Raymond. 2004: 160) อธิบายการประเมนิ หรือการคดัแยก (Identification)            

เด็กที่มีปญหาการเรียนรูตามหลักการของ IDEA โดยยึดหลักการประเมินที่ไมเลือกปฏิบัติ                  

ซึ่งตองมกีารรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่นาเชื่อถือ และมีความเทีย่งตรง  
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เพื่อประกอบการประเมินหรอืการวนิิจฉัย ไดแก  
 1. ผลการวัดประเมินความสามารถทางสตปิญญา เชน การประเมินรายบุคคล       

ในดานเชาวนปญญา โดยเครื่องมือ ไดแก The WISC-III, Stanford-Binet หรือ K-ABC Intelligence 

Tests เปนตน 

 2. ผลการวัด และการประเมินผลสัมฤทธิท์างวิชาการ เพื่อพิจารณาวา                       

เด็กมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํากวาความสามารถทางสติปญญา หรือชั้นเรียนตามวยัของตน 

 3. ผลการประเมินผลจากตัวชี้วัดดานอืน่ๆ ที่บงชีถ้ึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน                

เชน ผลงานของเด็ก รายการบันทึกขอมูลของครู หรือรายงานอืน่ๆ  

 4. ผลการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับการไดยิน และการมองเห็น 

 5. ขอมูลจากการสัมภาษณพอแม ผูปกครองเกี่ยวกับประวัติการศึกษา                 

และดานสังคม 

 6. ขอมูลจากแหลงอื่นๆ ที่ใชประกอบการตัดสิน ไดแก รายงานบันทึกพฤติกรรม           

ในหองเรียน หรือผลการใหความชวยเหลือเบื้องตนกอนการสงตอ (Prereferral Interventions)  

 ผดุง  อารยะวญิู (2542ข: 35-44; 2546: 8-9) ไดแบงการคัดแยกเปน 2 วิธ ีคือ 

 1. การคัดแยกอยางไมเปนทางการ (Informal Identification) โดยครูผูใกลชิดกับเดก็
ประมาณ 2 - 3 คน สังเกตพรอมกับจดบันทึกพฤติกรรมที่เกีย่วของกับการเรียน และพฤติกรรมทัว่ไป
ของเด็กอยางเปนระบบ หลังจากนั้นครูรวมลงมติกนัวาเดก็มีปญหาอะไร  
 1.1 การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน ไดแก 
 ดานภาษาไทย เชน การปฏิบัติตามคําสั่งของครู การใชคําพูดของเด็ก                      

ระดับความสามารถการอานของเด็ก การเขียนตามคาํบอก และการลอกคําจากบนกระดาน                

การเขียนประโยค และลักษณะลายมือ   

 ดานคณิตศาสตร เชน การนบัเลข ความเขาใจเรื่องจํานวนตัวเลข การบอก
ขนาดสิ่งของ การบอกความแตกตางของรปูทรงเรขาคณติ ความเขาใจเรื่องมาตรา การชั่ง ตวง วัด                  

และ เร่ืองเงินตรา ลักษณะการทาํเลข และแกโจทยปญหา เปนตน 

 ดานพฤติกรรม เชน การจํา ความสับสนดานซายขวา สมาธิ ความสนใจ          

การจดจอกับกิจกรรม หรืองานที่ทาํ การอดทนรอคอย การเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน   

 1.2 การบนัทกึพฤติกรรมการเรียนของเดก็ ครูประจําชัน้ หรือครูผูสอนประจํา               

วิชาตางๆ เปนผูทําหนาทีบั่นทึกพฤติกรรมการเรียนของเด็ก เพื่อใหเห็นปญหาที่ชัดเจนควรรวบรวม              

การบันทึกขอมูลจากครูประมาณ 2 - 3 คน การบันทึกพฤติกรรมของนกัเรียนจะแสดงใหเหน็ถึงขอมูล
เกี่ยวกับปญหาของนกัเรียนที่เผชิญในหองเรียน ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดในสถานการณใด การแกปญหา
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หรือวิธีการชวยเหลือของครู ผลการแกปญหาของครู รวมทั้งวิธกีารที่ครูใชวัด และประเมินผลการเรยีน
ของเด็กวาไดผลหรือไมอยางไร  
 2. การคัดแยกอยางเปนทางการ (Formal Identification) เปนการใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน หรือแบบคัดแยกที่มีความนาเชือ่ถือ  

 2.1 การวัดระดับความสามารถทางสติปญญา ในตางประเทศมีเครือ่งมือทีน่ิยม 

ใชในการวัดระดับความสามารถทางสตปิญญา เชน Illinois Test of Psycholinguistic Abilities 

(ITPA) Woodcock - Johnson Psycho - Educational Battery และ Peabody Individual 

Achievement Test - Revised เปนตน อยางไรก็ตามการใชแบบทดสอบมาตรฐานในการวัดระดับ
สติปญญา เพือ่ประเมิน หรือคัดแยกเด็กที่มีปญหาการเรียนรูควรเปนแบบทดสอบทีไ่มเกี่ยวของกบั  

ดานภาษา (Nonverbal Test) เนื่องจากเดก็ที่มีปญหาการเรียนรูสวนใหญมีความบกพรองที่เกีย่วของ
กับดานภาษา ดังนัน้ หากวัดดวยเครื่องมือที่เกีย่วของกับภาษาอาจจะไมไดผลระดับความสามารถ    

ทางสติปญญาที่แทจริงของเด็ก แบบทดสอบที่นยิมใชในการคัดแยกนักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรู              
คือ Color Progressive Matrices (CPM) 

 2.2 การวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3 ดาน 

ไดแก ดานการอาน ดานการเขียน และดานคณิตศาสตร หลงัจากนัน้นาํคะแนนมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑปกต ิ(Norms) แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีมากมายที่
ใหบริการตามสํานักทดสอบ และประเมนิตางๆ พบวา แบบทดสอบที่เปนทีน่ิยมใช คือ Wide Range 

Achievement Test (WRAT) โดยทัว่ไปเด็กที่มีปญหาการเรียนรูมักมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา 

ชั้นที่ตนเรียนอยูประมาณ 2 ป   
 สําหรับประเทศไทยมีเครื่องมือสําหรับคัดแยกนักเรียนทีม่ีปญหาการเรยีนรู 2 ชุด                       

(ผดุง อารยะวญิู. 2544: 36-40) ไดแก  
 1. แบบคัดแยกเด็กทีม่ีปญหาการเรียนรู โดย ศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม               

ซึ่งพัฒนาจากเครื่องมือของแมคคารธีใชสําหรับเด็กที่มีอายุระหวาง 4 - 6.5 ป เปนการทดสอบ
รายบุคคล แบบทดสอบมีคาความเชื่อมัน่อยูระหวาง .63 - .85 เครื่องมอืนี้ใชวัดความสามารถของเด็ก 

6 ดาน ไดแก การรูจักซายขวา การจาํคํา การวาดรูปทรง การจําตัวเลข การจัดหมวดหมู และการใชขา 

 2. แบบสํารวจเด็กที่มีปญหาการเรียนรู พฒันาขึน้โดย ศาสตราจารย                        
ดร. ผดุง  อารยะวิญู เครื่องมือนีม้ีคาความเชื่อมัน่เทากับ .99 ใชกับเด็กที่มีอายุ 6 - 12 ป ซึง่ศึกษา 

อยูระดับชั้นประถมศึกษา ครูผูสอนซ่ึงรูจักใกลชิดกบัเด็กเปนอยางดีเปนผูประเมนิเดก็แตละคน                         

โดยสังเกตเดก็ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดอืน  
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เครื่องมือนี้เปนแบบสํารวจใชมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ประกอบดวยคําถาม 50 ขอ  

สํารวจปญหาของเด็ก 5 ดานใหญ 25 ดานยอย ไดแก ดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานเวลาและ
ทิศทาง ดานการเคลื่อนไหว และดานพฤตกิรรม 

 นอกจากนีย้ังพบวา ในปจจบัุนมีแบบคัดกรองนักเรียนทีม่ีภาวะออทิซมึ สมาธิส้ัน และ
บกพรองทางการเรียนรู หรือ KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/ Autism (PDDS) ผานการประเมนิ           

ความเที่ยงตรงตามกระบวนการจิตวทิยามาตรฐานของสมาคมจิตวทิยาแหงสหรัฐอเมริกา (American 

Psychological Association - APA) แบบคัดกรองดังกลาวเริ่มจากการทําวิจัยตัง้แต พ.ศ. 2547-2549 

โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาและหวัหนาคณะวิจัยโครงการพัฒนาศกัยภาพนักเรียน  

ที่มีภาวะออทสิซึม สมาธิส้ัน และบกพรองทางการเรียนรู รวมมือกบัคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

และไดนําแบบคัดกรองดังกลาวมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใชคัดกรอง
ขอมูลนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่1-6 ซึ่งมีอายุระหวาง 6 - 13 ป 11 เดือน แบบคัดกรองมี 10 หนา  

ใชคัดกรอง 5 กลุมอาการ คือ พฤติกรรมภาวะสมาธิส้ัน พฤติกรรมภาวะบกพรองทางการเรียนรู         
ดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ และพฤติกรรมภาวะออทิสซมึ (กรมสุขภาพจิต. 2550: 

ออนไลน) 
 สรุปการประเมิน และการคดัแยกเด็กที่มปีญหาการเรียนรูสามารถทาํได 2 ลักษณะ                     

คือ การประเมนิอยางเปนทางการ โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินอยางไมเปนทางการ 
อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการประเมินแบบใด กอนการตัดสินวา เด็กมีปญหาการเรยีนรู ผูเกี่ยวของ 
ควรพิจารณาหลักฐานจากแหลงขอมูลหลายดาน เพื่อใหไดขอมูลที่ถกูตองตรงตอปญหาที่เกิดขึ้น        

กับเด็กอยางแทจริง และสามารถนาํมาใชวางแผนจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ 
และความสามารถของเด็ก    

 
 6. ลักษณะของเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 
 ปญหาการเรียนรูดานการอานเปนปญหาทีพ่บมากกวาปญหาการเรียนรูดานอื่นๆ                    
ตามที่สปาฟฟอรด; และ กรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005:48) กลาววา อยางนอยประมาณ
รอยละ 50 ของเด็กทีม่ีปญหาการเรียนรูเปนเด็กประเภทที่มีปญหาดานการอาน และประมาณรอยละ 
20 ของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความเสี่ยงที่จะมปีญหาการอาน  
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 ที่ผานมามีผลการศึกษามากมายที่แสดงใหเหน็ความสมัพันธของสมองกับปญหา           

การเรียนรู เชยวิทซ (Spafford; & Grosser. 2005: 9-10; citing Shaywitz. 2003) ไดอธิบายสาเหตุ
ของปญหาการเรียนรูดานการอานระดับรุนแรง (Dyslexia) ในเชงิ Neurophysiological พบวา  

ในขณะอานเกดิการกระตุนการทํางานของสมอง 3 จุด ในสมองซกีซาย (ภาพประกอบ 1) ไดแก  
 1. The Left Inferior Frontal Gyrus คือ บริเวณสวนที่มกีารผลิตหนวยเสียง 
(Phoneme Producer Area) ซึ่งเปนบริเวณที่สมองไดรับการกระตุนเมื่อมีการออกเสียงคํา ไมวาจะเปน                   

การออกเสียงดัง หรืออานในใจ การวิเคราะหหนวยเสียง (Phonemic Analysis) เร่ิมข้ึนที่บริเวณนี้                        
สมองบริเวณนี้จะถกูกระตุนมากโดยเฉพาะผูทีเ่ร่ิมเรียนอาน  

 2. The Left Parieto - Temporal Lobe Area คือ บริเวณที่เกิดการวิเคราะหคํา 

(Word Analyzer Area) ซึ่งเปนบริเวณที่ทาํการแยกยอยจากคําใหเหลอืเพียงหนวยเสียง                      
อีกทั้งการเชื่อมโยงความสมัพันธระหวางรูปสัญลักษณกบัหนวยเสยีง  
 3. The Left Occipito - Temporal Lobe Area คือ บริเวณที่มีการทํางานเกี่ยวกับ        

การรูและจดจําคําอยางคลองแคลวรวดเร็ว สมองบริเวณนี้ของผูทีม่ีความชํานาญในการอานจะ
สามารถทํางานไดดี จึงทําใหอานคําไดถกูตองรวดเร็วแมนยาํ (Automaticity) 

 สําหรับเด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอานอยางรุนแรง พบวา มกีารทาํงาน                 

ของสมองบกพรอง หรือไมสมบูรณในสวน The Left Occipito - Temporal Lobe Area                    

ซึ่งความผิดปกติทางประสาทวทิยาขัดขวางการทํางานของสมอง จึงทาํใหสมองไมสามารถทํางานได
โดยอัตโนมัติ สงผลใหสวน The Left Inferior Frontal Gyrus ซึ่งเปนบริเวณที่มกีารผลิตหนวยเสียง          
จะทาํงานหนกัขึ้น นอกจากนี้ยงัพบวา เดก็ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานระดับรุนแรงตองอาศัย 

การทาํงานของสมองซกีขวา ซึ่งเปนบริเวณที่มีความถนัดการใชตัวชีแ้นะทางสายตา และการจดจําคํา
ทั้งคํา เพื่อชดเชยในการอาน 
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ภาพประกอบ 1 การเปรียบเทียบการทาํงานของสมองในกระบวนการอานของเดก็ปกติ              
       กับเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานระดับรุนแรง 
  

 ที่มา: Shaywitz; & Shaywitz. 2009: Online 

  

 เซาวซา (Sousa. 2001: 92 - 94) ไดกลาววา เนื่องจากการอานเปนกระบวนการ               
ที่มีความซับซอน จงึมีโอกาสที่จะเกิดปญหา หรือความบกพรองในระหวางขั้นตอนของ               
กระบวนการอานได ความยากลําบากในการอานอาจมีสาเหตุจาก  

 1. ปจจัยทางสภาพแวดลอม (Environmental Factors) เชน ขาดโอกาสในการเรยีนรู 
เกี่ยวกับภาษาในชวงกอนวัยเรียน ความรูเกี่ยวกับเร่ืองตวัพยัญชนะ การตระหนกัรับรูเร่ืองตัวพิมพ / 
ตัวหนังสือ (Print Awareness) เปนตน 

 2. ปจจัยทางกายภาพ (Physical Factors) ไดแก ความบกพรองดานการพูด            

การไดยิน และการมองเหน็ รวมทัง้ความสามารถทางสตปิญญา  

 

เด็กปกต ิ

เด็กที่มีปญหาการเรียนรู     
ดานการอานระดับรนุแรง 
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 นอกจากนี ้เซาวซา ยงัไดกลาวเพิ่มเติมเกีย่วกับลักษณะความบกพรองที่สงผลกระทบ         

ตอการอาน ไดแก  
 1. ความบกพรองในการตระหนักรับรูหนวยเสียง (Phoneme Awareness) และ         

ไมเขาใจเรื่องกฎของตัวอักษร (the Alphabet Principle) คือ การทีเ่ด็กไมเขาใจวาคําเกิดจาก             

หนวยเสยีงเลก็ๆ ที่แยกยอยได และหนวยเสียงเล็กๆ นัน้สามารถนํามารวมกัน หรือประสมเปนคําได 
เด็กที่มีปญหานี้จะแสดงพฤติกรรมในการอาน เชน ลังเล อานออกเสยีงไมถกูตอง และอานไมตอเนื่อง 
ไมเขาใจสิ่งที่อานเนื่องจากใชเวลาในการอานมาก ทาํใหไมสามารถจดจําคําตางๆ ทีอ่านไปแลวได  
 2. ความบกพรองในการอานจับใจความ (Reading Comprehension) คือ การที่เดก็                     

ไมสามารถทําความเขาใจในสิ่งที่อานได ความบกพรองลักษณะนีเ้ชื่อมโยงกับขอจํากัดของทักษะ          

ดานอื่นๆ เชน การขาดความเขาใจความหมายของคาํทีป่รากฏในเนื้อความ การขาดทักษะ               

การจับประเดน็สําคัญของเนื้อความที่อาน การขาดความชํานาญเรื่องความหมายและโครงสราง           
ของประโยค จงึไมสามารถคาดเดาความสมัพันธระหวางคําตางๆ รวมทั้งการขาดความรูเร่ืองรูปแบบ
การเขียนตางๆ ซึ่งมีเปาหมายในการสื่อสารที่แตกตางกนั เชน การเขียนบรรยาย การเขียนเปรียบเทียบ
หรือเร่ืองขําขนั   

 ศรียา นยิมธรรม (2540: 42) กลาวถึงพฤติกรรมการอานของเด็กที่มปีญหาการเรียนรู            
ดานการอาน ไดแก ขมวดคิ้วนิว่หนาขณะที่อาน อานหลงบรรทัด อานสลับคํา อานขามคํา อานสลับ
ตัวอักษร อานซ้ําคํา อานออกเสียงไมชัด จบัใจความสาํคัญของเรื่องไมได หรือเรียงลาํดับเร่ืองที่อาน
ไมได เลาเรื่องที่อานไมได นอกจากนี้ สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 11) 

กลาวถึงลกัษณะของเด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูดานการอานเพิ่มเตมิวา การอานชา ตะกุกตะกกัการอาน
ตกหลน อานเพิ่มคํา หรือหาคําอื่นมาแทนที ่ความสับสนระหวางตัวอกัษรที่มีลักษณะคลายกนั  

 ผดุง  อารยะวญิู (2544: 23, 65 - 67) กลาววา เด็กที่ไมสามารถอานออก                     

ตามนยิามศพัททางการศึกษาพเิศษทีม่ีความบกพรองดานการอาน คือ เด็กที่มีความสามารถ                

ในการอานต่ํากวานักเรยีนระดับชั้นเรียนเดียวกนั มีระดบัสติปญญาในเกณฑเฉลี่ยปกติหรือ                 

สูงกวาเกณฑจากแบบทดสอบเชาวนปญญาที่เชื่อถือได เด็กจะมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรุนแรง
มากนอยในแตละรายตางกนั ซึง่เด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานมักแสดงลักษณะ               

ความยากลาํบากในการอานของ ดังนี ้
 1. พฤติกรรมการอานทัว่ไป ไดแก อาการเครียดเกร็ง กัดริมฝปาก แสดงอาการ        
ไมแนใจ ไมมัน่คงทางอารมณ เชน รองไห และปฏิเสธทีจ่ะอานหนังสอื การอานซ้าํที่เดิมหลายครัง้         
การอานขามขอความ ขามบรรทัด หลงบรรทัด และไมรูวาตนเองอานถงึจุดไหน เปนตน 
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 2. อานคําไมถกู ไดแก  
อานขามคํา              เชน    เสียงดังฟงชัด  อานเปน    เสยีงดังชัด  

อานเพิ่มคํา              เชน    ผีเสือ้มาถงึ      อานเปน    ผีเสื้อบินมาถึง   
อานคําอืน่แทน         เชน    ตนตะแบก      อานเปน    ตนปะแดด 

อานกลับหลงั           เชน    พีน่อง  อานเปน    นองพี ่
อานออกเสยีงผิด      เชน    ปลูกบาน        อานเปน    ปูกบาน 

อานสลับคําหรือสลับตัว   เชน   เกิดเปนคนควรหมัน่ขยันเอย  อานเปน เกิดเปนคนควร      
หยัน่ขมันเอย 

อานชา พยายามอานทีละคํา ใชเวลานานกวาจะอานไดแตละบรรทัด  

 3. ปญหาไมเขาใจสิ่งที่อาน เนื่องจากจาํรายละเอยีดสิ่งทีอ่านไมได ตอบคําถาม           

ทายบทหลังจากอานเรื่องไมได ไมสามารถจัดลําดับเร่ืองราวที่อานได หรือเรียงลาํดับเหตุการณ          
กอน – หลงั ไมเขาใจในเรื่องใจความสําคญั ไมสามารถตอบไดวาเรื่องที่อานมีความเกี่ยวของกับอะไร
 4. ปญหาอื่นๆ เชน การอานทีละคํา อานหนึ่งคําและหยดุ การอานเวนวรรคผิด และ
การอานดวยเสียงที่เบาจนแทบไมไดยินเสยีงที่อาน 

 สรุปไดวา เด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน คือ เด็กที่มีระดับสติปญญาในเกณฑ
เฉลี่ยปกติ หรือสูงกวาเกณฑ แตมีความสามารถในการอานต่ํากวานกัเรียนระดับชัน้เรียนเดียวกนั                     

เนื่องจากเดก็มีความยุงยากในกิจกรรมการอาน ซึ่งอาจปรากฏลักษณะความบกพรองในการตระหนกั
รับรูหนวยเสียง เชน ไมเขาใจความสัมพนัธระหวางเสียงกับตัวอักษร ไมสามารถแยกหนวยเสียง                
ที่ประกอบเปนคําได ขณะเดียวกนัไมสามารถประสมหนวยเสยีงเปนคําได หรือปรากฏลักษณะ             

ความบกพรองในการทาํความเขาใจในสิ่งที่อาน เชน ไมเขาใจสิ่งที่อาน จับประเดน็ไมได เด็กที่มปีญหา
การเรียนรูมกัจะแสดงพฤตกิรรมการอาน เชน อานชา อานตะกุกตะกกั ขาดความมัน่ใจในการอาน 

อานตกหลน อานเพิ่ม อานสลับตัวอักษร อานสลับคํา อานซ้ําคาํ อานออกเสียงไมชัด หรืออานได       
แตจับใจความสําคัญไมได เรียงลําดับเร่ืองที่อานไมได เปนตน   

 
 7. วธิีการสอนอานสาํหรบัเด็กที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน  
 ผดุง อารยะวญิู (2546: 49 - 73) ไดสรุปวิธีการสอนอานสาํหรับเด็กที่มีปญหา                  

การเรียนรู ดังนี้  
 1. การฝกใหรูจักพยัญชนะ และสระ 

 2. การจําแนกตัวอักษรที่มีลักษณะหรือรูปรางคลายกัน เชน ก กับ ถ ภ  
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 3. การสอนเปนคําเปนวธิีหนึง่ที่สอนเด็กเริม่เรียนภาษาไทย โดยใหเดก็ออกเสียง          
ตามครู เมื่อเดก็เรียนรูคําศพัทจึงสอนวธิีประสมคํา คําทีน่าํมาใชสอนในชวงแรกควรเปนคํางายๆ                      

ที่ใชในชวีิตประจําวนั  

 4. การวิเคราะหคํา ซึง่เปนวธิีที่ชวยใหเด็กอานออก โดยใหเด็กรูวาคําแตละคํา 

ประกอบดวยพยัญชนะ สระและ/หรือตัวสะกด คําหนึ่งคําอาจมีพยางคเดียว หรือหลายพยางค  
 5. วิธีโฟนิกส เปนการนําหลกัการทางภาษาศาสตรมาใชในการสอนอาน               

การสอนเสยีงในภาษา ไดแก เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ  

 6. การบันทึกชี้นํา เปนการชวยใหเด็กรู และเขาใจคําสําคัญในเรื่องที่อาน หลังจากนั้น
จึงนําคําสําคัญมารวมเขาดวยกัน เพื่อใหเด็กเขาใจเรื่องที่กําลังอาน รวมทั้งการใชส่ือนําทางสายตา 

เชน การขีดเสนใหคําสําคัญของเรื่อง การพิมพตัวหนา หรือตัวเอน เมื่อเด็กฝกจนเกิดทักษะจึงลดขนาด
ตัวอักษรใหเทาปกติ และไมมีการขีดเสนใตอีก 

 7. วิธีกางปลา ใชหลักเดียวกันกับการบันทึกชี้นํา แตใชรูปกางปลาแทนสื่อนํา               

ทางสายตา โดยใหกางปลาใหญแทนใจความสําคัญของเรื่อง และมีแขนงของกางปลาที่มีขนาดเล็กลง                      
ซึ่งแทนใจความสําคัญที่รองลงมา  

 8. วิธกีําหนดคําสําคัญของเรื่อง มาจากภาษาองักฤษวา Story Mapping ซึ่งมีผูใช
ภาษาไทยแทนหลายคําขึน้อยูกับจุดประสงคทีน่ําไปใช วิธนีี้ครูกําหนดคําสําคัญไวตรงกลาง               
และใชตัวอกัษรขนาดใหญ เพื่อใหเด็กหาคาํที่เกี่ยวของกบัคําที่อยูตรงกลาง ซึ่งเปนคาํที่เปนสวนยอย
ของคําสําคัญ   โดยกําหนดใหตัวอักษรของคํานัน้ๆ มีขนาดเล็กลง ครูเขียนคําบนกระดานและ              

ใหเด็กฝกอานคํานัน้ๆ  

 จากการสอนอานสาํหรับนักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน พบวา มีหลายวิธี 
ไดแก วิธีการฝกใหรูจักพยัญชนะ และสระ วิธีการจําแนกตัวอักษรที่มีลักษณะหรือรูปรางคลายกัน 

วิธีการสอนเปนคํา วิธกีารวิเคราะหคํา วิธีโฟนกิส วธิีการบันทกึชี้นาํ วิธกีางปลา และวิธีกาํหนดคํา
สําคัญของเรื่อง เปนตน 

 
 8. งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กทีม่ีปญหาการเรียนรู 
 งานวจิัยตางประเทศ  
 กอรดอน (Gordon. 1992: abstract) ศึกษาผลการอบรมเรื่อง ระบบเสยีง                           
ในการสะกดคําของนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปญหาการเรียนรู โดยทดลองใชวิธีการสอน         

เนนระบบเสียงกับวธิีสอนปกติ กลุมตัวอยางเปนนกัเรียน 26 คน เปนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 
11 คน การศึกษาครั้งนี ้ใหนกัเรียนเรียนเปนกลุมเลก็ และมีการทดสอบยอยทกุวนัดวยการดูตัวแบบ 
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และการตรวจแกไขดวยตนเอง การเรียนแบบปกติเปนการเนนใหนักเรยีนทํางานในสมุดแบบฝกหัด 

สวนการสอนที่เนนระบบเสยีงใหนักเรียนทํางานทีเ่กี่ยวของกับเร่ืองของเสียง เชน คําสัมผัสคลองจอง 
การแยกคํา และการประสมคํา ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการสะกดคําของนกัเรียนสองกลุม
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั  

 คัทรัมบอส (Kutrumbos. 1993: abstract) ศึกษาผลการสอนเรื่องหนวยเสียง                 
แกนักเรียน โดยใชโปรแกรมการสอนอานของ ลินดา มูด และออรตัน กลิลิงแฮม (Lindamood,               

Orton-Gillingham-LOG Program) ซึ่งเปนโปรแกรมการสอนอาน และสะกดคําสาํหรับเด็กทีม่ีปญหา
การเรียนรูดานการอาน การศึกษาครั้งนีม้กีลุมตัวอยางจํานวน 20 คน กลุมควบคมุไดรับการสอน          

ซอมเสริมแบบปกติ สวนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยโปรแกรม แอล โอ จี เปนเวลา 3 เดือน พบวา 

ความสามารถในการอาน การสะกดคําของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  
 งานวจิัยในประเทศ 
 จรีลักษณ จิรวบูิลย (2544: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการอานออกเสียงของ
นักเรียนทีม่ีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่ไดรับการสอนซอมเสริม โดยการสอนแบบเลนปนเรียน 

พบวา เมื่อทดสอบนักเรียนกลุมทดลองหลงัจากไดรับการสอนซอมเสริมแบบเลนปนเรียน                  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียงสงูกวาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียงกอนเรียน                

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 อรัญญา เชื้อทอง (2546: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานคาํยากของเด็ก          

ที่มีปญหาทางการเรียนรูในสถานศกึษาที่จดัการเรียนรวมโดยใชบทรอยกรอง ซึง่ทดลองกับนักเรียน          

ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 3 จํานวน 6 คน ผลการศึกษาพบวา            

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ไดรับการสอนอานคํายากโดยใชบทรอยกรองมีผลสัมฤทธิ์ในการอาน   

คํายากหลงัการทดลองอยูในระดับดี และผลสัมฤทธิ์ในการอานคาํยาก กอนและหลงัการทดลอง                
มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
การอาน 
 1. ความหมายของการอาน  
 เดอแชนท (มณีรัตน สุกโชตรัิตน. 2549: 15; อางอิงจาก Dechant. 1982) กลาวถึง
ความหมายของการอานไวหลายประเด็น ดังตอไปนี ้
 1. การอาน คือ กระบวนการทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะการใชประสาทสมัผัส        
ทางสายตา เพื่อมองดูสัญลกัษณคํา 
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 2. การอาน คือ กระบวนการรับรูส่ิงเราที่เปนสัญลักษณคํา และการทาํความเขาใจ 
กับความคิดของผูเขียน  
 3. การอาน คือ การตอบสนองตอส่ิงเราที่เปนสัญลักษณคําโดยการเคลื่อนสายตา                      
การใชอวัยวะออกเสียง การมีปฏิกิริยาโตตอบตอส่ิงที่อาน การวิจารณ การประเมนิผล                                 
และการแสดงอารมณ  
 4. การอานเปนการตอบสนองจากสิง่ที่เคยเรียนรูมาแลว หมายถงึ กระบวนการ              
แหงความสัมพันธระหวางภาษาพูดกับการฟง และภาษาเขียนกับการอาน ซึ่งผูอานเคยเรียนรูมาแลว 
กลาวคือ เด็กสามารถอาน หรือเขียนคําทีเ่คยฟงหรือพูดมากอน จงึทาํใหสามารถเขาใจความหมาย 
ของสัญลักษณคําที่อานได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความรู และประสบการณเดมิ การฝกฝนอยางสม่ําเสมอ          
การไดรับการกระตุน และการเสริมแรง  
 5. การอานเปนงานที่มพีัฒนาการ เด็กตองมีความพรอมที่จะเรยีนรูกอนจึงจะอานได            
ซึ่งขึ้นอยูกับพฒันาการดานอื่นๆ เด็กแตละคนมีความพรอมที่จะอานแตกตางกนั เมื่อมีความพรอม        
ในการอาน เด็กยอมสามารถพัฒนาการอานใหสูงขึ้นได  
 6. การอานสามารถแปรเปลีย่นเปนความสนใจ และแรงกระตุน ความรูที่ได                  
จากการอานมสีวนทําใหผูอานเกิดความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม และเปนแรงกระตุนใหกระทาํสิง่อื่นๆ 
ตอไป  
 7. การอาน คือ กระบวนการแหงการเรียนรูที่สงผลใหเกดิการเรียนรูมคีวามรู                
เพิ่มเติมข้ึน และสงผลใหผูอานเปลีย่นแปลงทัศนคติ และความคิดได  
 8. การอาน คือ กระบวนการทางภาษาที่ผูเขียนถายทอดความคิดผานรูปสัญลักษณ         
ที่เปนคาํ ซึง่ปรากฏในหนงัสอื สวนผูอานถอดความหมายจากสัญลกัษณที่เปนคาํนัน้ออกมา 
 วรรณี โสมประยูร (2537: 121) การอานเปนกระบวนการทางสมอง โดยรับรูตัวอักษร                 
หรือส่ิงพมิพอ่ืนๆ ดวยสายตา เกิดการรับรู และเขาใจความหมายของคาํ หรือสัญลักษณที่แปลออกมา
เปนความหมาย ซึ่งใชส่ือทางความคิด และความรูระหวางผูเขียนกับผูอานตรงกัน นอกจากนี้ผูอาน
สามารถนําเอาความหมายนั้นไปใชใหเกดิประโยชนไดตอไป 
 ศรีวิไล พลมณ ี(2545: 134) กลาววา การอานหมายถงึความสามารถในการออกเสียง               
และถอดรหัส (Decoding) ความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนเสียง หรือที่เรียกวา ตัวอักษร                   
ในภาษานัน้ๆ การอานภาษาไทย คือ การทีผู่อานสามารถออกเสียง และเขาใจความหมายของสาร                  
ที่ใสมาในรหัสอักษรไทยไดอยางถูกตอง 
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 สรุปวาการอาน คือ กระบวนการทางสมองที่อาศัยการทํางานของประสาทสัมผัส           
เกิดการรับรูสัญลักษณคําที่แทนเสียงในภาษาพูด และการแปลสัญลักษณคําเปนความหมายที่ส่ือ
ระหวางผูอานกับผูเขียน นอกจากนี้ การอานยังเกี่ยวของกับการตอบสนองตอส่ิงที่อาน ทั้งความรู 
ความคิด อารมณ และความรูสึก  
 
 2. กระบวนการอาน  
 เซาวซา (Sousa. 2001: 88-90) ไดอธิบายวา ในกระบวนการอานมีสมองทาํหนาที่
เชื่อมโยงสัญลักษณที่เปนนามธรรมกับเสียงในภาษาพูด การอานเกีย่วของกับการรูจกัเสียงในภาษาพูด           

และการแยกเสียงที่ไดยินออกเปนหนวยเสียงที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา (Phonemes)                

จากนั้นจงึรับรูไดวา เสียงที่แยกยอยนัน้ถูกแทนดวยตัวหนังสือหรือตัวพิมพ การเรียนรูที่จะอาน               

จึงเริ่มตนจากการตระหนักรับรูหนวยเสียง (ภาพประกอบ 2) และการเขาใจกฎของตัวอักษร
(ภาพประกอบ 3) นอกจากนี ้กระบวนการอานยงัตองอาศัยทักษะ และความรูเร่ืองอืน่รวมดวย เชน 

ความรูความเขาใจเรื่องพยางค คํา และกลุมคํา อีกทั้งการจับประเด็นสาํคัญ การเขาใจความหมาย           

ส่ิงที่อาน และการสะทอนความคิดความรูสึกของตนเองตอเร่ืองที่อาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การตระหนกัรับรูหนวยเสยีง             ภาพประกอบ 3 การเขาใจกฎของตัวอักษร 
 

 ที่มา: Homework-Help-Secret. 2009: Online.  
  

 แพทเทอสัน และราลฟ (Sousa. 2001: 92; citing Patterson; & Ralph 1999) กลาววา 

กระบวนการอานที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการประสานงานกนัระหวางระบบประสาท ไดแก 
กระบวนการรบัรูและแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับทางสายตา (Visual Processing) หรือ             

การมองเหน็ตัวสัญลักษณ (Orthography) การรับรูในระบบเสียง (Phonology) และการตีความ           

ความเขาใจความหมายของคํา (Semantics)                                                                          

/ห/ /ม/ /า/ 

หมา 

หมา 

/ห/ /ม/ /า/ 
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ตัวอยางเชน เมื่ออานคาํวา “หมา” ระบบกระบวนการทางสายตาเริ่มทํางานรับรูสัญลักษณที่เรียงกนั 

หรือประกอบเปนคํา หลงัจากนัน้กระบวนการถอดรหัสจะสงสัญญาณไปยังระบบกระบวนการไดยนิ  

ซึ่งจะทําการรับรองสัญลักษณ คือ ตัวอักษรที่เหน็นัน้แทนเสียงที่เคยไดยินคําวา “ห-ม-า” ขณะที่         
สมองสวนหนากําลงัคนหาความหมายของคําวา “หมา” ในระบบความจําระยะยาว หากกระบวนการ
ดังกลาวไมมีความผิดพลาด ภาพที่ปรากฏขึ้นก็คือสัตวทีม่ีขนและเหาได 
 สปาฟฟอรด; และกรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005: 45) กลาววา             

กระบวนการอานมมีิติหลากหลาย ผูอานทีม่ีความสามารถ และมีความชํานาญในการอานจะรูจัก             

นําความรูเกีย่วกับระบบเสยีงในภาษามาใชในการอานคาํใหไดถูกตองรวดเร็ว ขณะเดียวกนัผูอาน          

ตองสรางความหมายหรือทาํความเขาใจกับส่ิงที่อาน ขณะที่ผูอานมปีฏิสัมพันธกับส่ิงที่อานพบวา             

เกิดการทํางานของระบบความจําระยะสัน้ คือ การจาํส่ิงที่เพิง่อานผานตาไปได รวมกบัระบบความจํา
ระยะยาว คือ การใชความรู และประสบการณเดิม ทัง้ 2 ระบบมีสวนในการเชื่อมโยงขอมูลใหม               
ที่เพิง่รับเขากบัขอมูลเดิมทีม่ีอยู ในระหวางกระบวนการดังกลาว ผูอานจะอาศัยการคาดเดา การยืนยนั
ขอมูล การสรปุความ การตคีวาม การสรางขอสรุปของตนเอง และการตรวจสอบความถูกตอง               
ในขั้นการรูคิดใครครวญระดับสูง      
 สวน เรด (Reid. 1997: 10) กลาววา กระบวนการอานเปน กระบวนการที่ม ี                    

การปฏิสัมพนัธ (Interactive) และการผลัดเปลี่ยน (Reciprocal) หนาที่การทํางานระหวางทักษะตางๆ 

ไดแก ทักษะการวิเคราะหคํา (Word Attack Skills) เชน การรับรูและจดจําตัวอักษร การตระหนักรับรู             
หนวยเสยีง การถายโยงความสัมพันธระหวางตัวอกัษรกับเสียง และทักษะการสะกดกับการจดจําคํา 

(Word Recognition) เชน การจดจํารูปแบบของคํา การใชทักษะการจําทางสายตา รวมกับทักษะอื่นๆ 

เชน การพฒันาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวพิมพ หรือตัวหนงัสือ ความคิดรวบยอดเกีย่วกับความรู
ทางภาษา เปนตน การที่เดก็พัฒนาฝกฝนทกัษะยอยๆ ดังกลาวขางตนไดจนเกิดความชาํนาญ         

ยอมสงผลดีตอความสามารถในการอานของเด็ก ในทางตรงกันขาม หากเด็กไมไดรับการสงเสริม
พัฒนาทักษะยอยๆ เหลานัน้ ยอมทาํใหเด็กขาดความพรอม หรือขาดตนทุนในการนําไปใช                     
ในกระบวนการอานไดตอไป   

 อดัม (Reid. 1997: 10; citing Adams. 1990) ไดเสนอรูปแบบของกระบวนการอานที่
ตองอาศัยการทํางานแบบปฏิสัมพันธ และผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาทีซ่ึ่งกนัและกนัระหวางทักษะตางๆ              

(ภาพประกอบ 4)  
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการอาน 

 

 ที่มา:  อดัม (Reid. 1997: 10; citing Adams. 1990) 

 

 รูปแบบกระบวนการอานตามภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นการทาํงานแบบปฏิสัมพันธ
ระหวางหนวยรับรู และประมวลผลดานบริบททางภาษา (Context Processor) ซึ่งมีหนาที่แสดง
ภาพรวมเกี่ยวกับความหมายของเรื่องที่อาน หนวยรับรูและประมวลผลดานความหมาย (Meaning 

Processor) ซึง่เชื่อมโยงกบัความรูของผูอานที่เกีย่วกบัความหมายของคํา หนวยรับรูและประมวลผล                

ดานการมองเห็นตวัหนังสอืที่เปนภาษาเขียน (Orthographic Processor) ซึ่งมหีนาที่รับรู                    
การเรียงลาํดบัของตัวอักษร และรูปรางของคํา รวมกับหนวยรับรูและประมวลผลดานระบบเสยีง              
ที่ไดยินในภาษาพูด (Phonologic Processor) ซึ่งมหีนาที่จับคูตัวอกัษรที่เหน็กับเสยีง                      
ดังนัน้ในกระบวนการอาน จะเหน็วา หนวยรับรูและประมวลผลดานตางๆ ดังกลาวจะทํางาน
ประสานงานรวมกนั ขณะเดียวกนักต็างแลกเปลี่ยน และใหขอมูลยอนกลับซึ่งกนัและกัน  

 

หนวยรับรูและประมวลผล 

ดานบริบททางภาษา 

หนวยรับรูและประมวลผล 

ดานความหมาย 

หนวยรับรูและประมวลผล 

ดานการมองเห็น (ตัวอักษร) 
หนวยรับรูและประมวลผล 

ดานการไดยิน (ระบบเสียง) 

ภาษาเขียน 

(ตัวหนังสือ) 

ภาษาพูด 
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 จากกระบวนการอานดงักลาวขางตน สรุปไดวา กระบวนการอานเกีย่วของ                           
กับเร่ืองตัวอักษรที่เปนสัญลกัษณกับเสยีง ซึ่งตองอาศยัการทํางานของระบบความจาํ                        

และการประสานงานกนัระหวางระบบประสาท ไดแก การรับรูทางสายตาเมื่อมองเหน็สัญลักษณ              
การรับรูทางเสยีง หลังจากนัน้ จงึเกิดกระบวนการทาํความเขาใจความหมายของสัญลักษณ คือ                 

คําที่ไดยิน หรือไดเห็น โดยสมองมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงการทาํงานดังกลาว ในระหวางนี้             
จะเกิดการเชื่อมโยงระหวางการรับรูสัญลักษณกับความรู หรือประสบการณเดิม เพื่อใชประกอบ             

ในการคาดเดา ตีความ สรุปความ และสรางขอสรุป รวมทั้งการสะทอนความรูสึกนกึคิดจากสิ่งทีอ่าน 

และนําสิง่ที่ไดจากการอานไปใชประโยชนตอไป   

 
 3. รูปแบบพฤติกรรมการอาน (Models of Reading Behavior) 
 บราวเน (Browne. 1996: 34) กลาววา รูปแบบพฤติกรรมการอานเปนสิ่งสะทอน
แนวความคิดของวธิีการสอนอานแตละวธิี ซึ่งมีพืน้ฐานความคิดจากรูปแบบพฤติกรรมการอาน                  

ที่แตกตางกัน นอกจากนี้รูปแบบพฤติกรรมการอานยงัเปนสิ่งที่ชวยอธิบายวา เด็กจาํเปนตองเรียนรู
อะไรบางเมื่อเด็กเรียนการอาน  

 บราวเน (Browne. 1996: 34 - 39) สปาฟฟอรด; และกรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 

2005: 93) และ มณีรัตน สุกโชติรัตน (2549: 20 - 24) ไดรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมการอาน                          
ที่มีความสอดคลองใกลเคียงกนั ดังนี้  
 1. รูปแบบลางขึ้นบน (The Bottom - up Model) คือ รูปแบบที่มีแนวคิดวา พฤตกิรรม            

การอาน ควรเนนที่องคประกอบยอยของภาษาจากระดบัลางสูระดับบน โดยเริ่มตนจากการที่ผูอาน
ควรเรียนรูพืน้ฐานที่เปนสวนประกอบที่เลก็ที่สุดของภาษา คือ การเรยีนรูเร่ืองเสยีง และตัวอักษร 
หลังจากนั้นจงึเรียนรูการสะกดคํา และการจดจําคํา (Word Recognition Skills) เรียนการอานประโยค                 

การอานขอความ และการอานเพื่อความเขาใจ  

 2.  รูปแบบบนลงลาง (The Top - down Model) คือ รูปแบบการอาน                         
ที่ใหความสาํคัญกับความหมายมากกวาองคประกอบยอย ซึง่มีแนวคิดที่วาการอานเกิดขึ้น                   

จากภายในตัวผูอาน และความตองการของผูอานที่จะสรางความหมายใหมจากการอาน                          

การอานในมมุมองของรูปแบบนี้ไมใชการคาดหวงัใหผูอานอานออก หรืออานไดตรงตามตัวอักษร             
แตผูอานจะสามารถเลือกใชตัวชี้แนะอืน่ๆ เพื่อชวยทาํความเขาใจในสิ่งที่อาน เชน การใชความหมาย
ทางภาษา โครงสรางทางภาษา และการแทนเสียงกนัระหวางรูปกับเสียง (Grapho-Phonic) เปนตน 

อีกทั้งการใชตัวชี้แนะที่ไมเกีย่วของกับภาษา (Non-linguistic Cues) รวมดวย เชน ประสบการณชีวิต 

การคาดเดาจากลักษณะหนังสือและขอมูลที่มีภาพบรรยายประกอบ เปนตน                                                  
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การสอนอานที่มีแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมการอานแบบบนลงลางจะสอนใหผูอานเริ่มจาก                      

การใชกระบวนการรูคิดใครครวญในระดับสูงกอน เชน การคาดเดาความหมายลวงหนา                  

หลังจากนั้น จงึพิจารณาโครงสรางของสิ่งที่อาน โครงสรางระดับประโยค และระดับคําตามลําดับ  

 3. รูปแบบการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกนั (The Interactive Model) โดย เดวิด             

รูเมลฮารท (David Rumelhart) เปนผูคิดริเร่ิม รูปแบบการปฏิสัมพันธเปนการผสมผสานกนัระหวาง
รูปแบบพฤติกรรมการอานทัง้สองรูปแบบที่กลาวขางตน โดยการที่ผูอานใชรูปแบบลักษณะทางภาษา 

ไดแก ตัวอักษร คํา ลักษณะคําขึ้นตน การขึ้นตนหวัเรื่อง ชื่อเร่ือง โครงสราง และเนื้อหาอืน่ๆ                 

ที่เปนแหลงขอมูลที่ชวยในการอาน เชน ประสบการณการอานที่ผานมา ความรูเดมิที่มีเกี่ยวกับ            

เร่ืองที่อาน ความรูทางภาษานํามาประยกุตเขากับประสบการณของตนเอง เพื่อคาดเดาความหมาย
จากสิง่ที่อาน บางครั้งเมื่อผูอานกวาดสายตาอานประโยคแรกในบทอาน ผูอานอาจจะยังไมเขาใจ
ประโยค แตเมือ่อานตอไปจะทําใหเกิดความเขาใจมากยิง่ขึ้น เนื่องจากผูอานนําประสบการณเดิม
เกี่ยวกับคํา ความหมายของคํา ประโยค หรือเร่ืองราวตางๆ มาใชในการคาดคะเนสิ่งที่กําลงัอาน                        
เมื่อผูอานอานซ้ํายอมทําใหไดสาระใจความมากยิ่งขึน้  
 นอกจากนี ้มณีรัตน สุกโชตรัิตน (2549: 25-26) ไดกลาวเพิ่มเติมถงึพฤติกรรมการอาน              
อีก 2 รูปแบบ คือ 

 1. รูปแบบการอานแนวรวมสมัพันธ (Transactive Theory of Reading) ซึ่งนําหลัก
พื้นฐานจากการอานรูปแบบปฏิสัมพันธ โดยใหความสําคญัตอบริบทแวดลอม ดังนัน้ การสอนอาน 
ตามรูปแบบแนวคิดนี ้จึงเนนใหนักเรียนคาํนงึถงึบริบทแวดลอม คือ สภาพแวดลอมทางสังคมที่สงเสรมิ
ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน เมื่อนักเรียนอานเรื่องเกีย่วกับแมลง ครูควรพานักเรียนออกไป
ศึกษาแมลงทีอ่ยูตามธรรมชาติกอน ซึ่งอาจจะอยูในสิง่แวดลอมในโรงเรียน เพื่อสรางเสริม
ประสบการณของนักเรียนทีจ่ะชวยใหเขาใจบทที่อานมากยิ่งขึน้  
 2. รูปแบบการพัฒนาทางภาษา และการอานออกเขยีนไดตามแนวปญญาเชิงสงัคม                       
(The Sociocognitive Theory of Language and Literacy Development) โดย รัดเดล                      
(มณีรัตน  สุกโชติรัตน. 2549: 26; อางองิจาก Ruddell. 2002) กลาววา คนสามารถใชความรู                
และประสบการณเดิมเปนกญุแจนําไปสูความเขาใจตอประสบการณภายในตนเอง                              
และประสบการณภายนอก สาระความรูใหม และโครงสรางความรูถกูนํามาประสานเชื่อมโยงกัน              
ทําใหเกิดกรอบมโนทัศนที่กวางขึ้น ในแงการอาน จะเห็นวา หากผูอานยังไมเขาใจในเนื้อหาสาระ                 
อยางถองแท ผูอานจะใชโครงสรางความรูเปนพืน้ฐานนาํมาประกอบการวนิิจฉัยเนือ้หาสาระนัน้            
ซึ่งทาํใหเกิดแนวความคิดทีแ่ตกฉานออกไป  
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 จากรูปแบบพฤติกรรมการอานดังกลาวขางตน เหน็วา รูปแบบพฤติกรรมการอาน                   

มีลักษณะแตกตางหลากหลาย แตทีเ่ปนพื้นฐานสาํคัญ ไดแก รูปแบบพฤติกรรมทีเ่นนทกัษะพื้นฐาน
ต้ังแตเร่ืองเสียงกับตัวอกัษร การถอดรหัสคํา การอานวลแีละการอานประโยค สวนอกีรูปแบบหนึง่                   
ที่เนนใหผูอานเขาใจความหมายและใหความสําคัญตอการนําความรูองคประกอบทางภาษา                     

เชน โครงสรางทางภาษา ความรูและประสบการณเดิมมาชวยในการอานดวย อยางไรก็ตาม               

รูปแบบพฤติกรรมการอานทีแ่ตกตางหลากหลายดังกลาว จะเปนประโยชนตอครูผูสอนทีน่ํามาใชเปน
แนวคิด เพื่อวางแผนการสอนอานตอไป ซึง่แตละรูปแบบสะทอนวิธกีารสอนอานทีแ่ตกตางกนัขึ้นอยูกับ              

วิธีการสอนนัน้ใหความสาํคัญตอรูปแบบใดเปนหลกั  

 
 4. พัฒนาการกับความสามารถในการอานคํา 
 ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของมนษุย โดยเวอรเนอร (Sanders. 2001: 15-22,           

27-30; citing Werner.1957) ไดกลาวถงึ พัฒนาการกับความสามารถในการอานตามกระบวนการ          
3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันที่ 1 ข้ันที่เดก็รับรูส่ิงตางๆ ที่เปนลกัษณะภาพรวม การอานจงึเปนการรับรูภาพรวม             

หรือองครวม (Global หรือ Holistic Reading) คือ การอานโดยรับรูคําทัง้คํา ตัวอักษรเปนเพียง             
สวนหนึง่ของคํา แมเด็กบางคนจะรู และทองจาํตัวอักษรได แตเด็กจะตระหนกัรับรูวาคําทั้งคาํ                

เปนรูปแบบของตัวพมิพที่มคีวามหมาย เพื่อใชในการสือ่สารเชนเดียวกับที่เด็กจดจาํชื่อของตนเองได 
 ข้ันแรกของการอาน เดก็จะจดจําเปนคาํ และยังไมสามารถวิเคราะหสวนประกอบ
ของคําได  แมเด็กอานคาํวา “STOP” ไดแตยังไมสามารถนําความรูการอานคํานัน้ไปใชในการอานคาํ
วา “top” ได ในระดับนี้เด็กยงัไมตระหนักวาตวัอักษร S แทนเสยีง /s/ ตัวอักษร T แทนเสียง /t/         
การที่เดก็อานคําไดเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นเชนเดยีวกบัที่เด็กรับรูวา คํา 1 คําที่ใชเรียกชื่อวัตถุส่ิงของ        
ชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน ส่ิงของที่เรียกวา “หนังสือ” และอีกสิ่งหนึง่เรียกวา “เกาอี”้ เปนตน  

 การอานขั้นนี้ เด็กใชลักษณะรูปรางของคําเปนตวับงชี้ทางสายตา เพื่อชวยในการอาน 

เชน ความยาวของคํา และการเนนเคาโครงรูปคําที่มีตัวหนงัสือสีดําตดัลงบนพื้นสีขาว (Silhouette) 

เพื่อชวยในการจดจําคํา การเรียนอานขั้นนีจ้ึงเหมือนกับการพูด เด็กเรียนรู และจดจํารูปแบบคําพูด          

ที่ไดยินซ้าํๆ เปนคํา วลี และเชื่อมโยงกับวัตถุส่ิงของที่เห็นรอบตัว หรือกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวนั 

ซึ่งเปนการเรียนรูที่อาศยับริบททางสิง่แวดลอมประกอบ เชน เดก็ไดยินคําวา “ขนมปงปง” ในระหวาง
รับประทานอาหารเชา เด็กเชือ่มโยงไดวาขนมปงปง คือ ขนมปงกรอบที่มีสีน้าํตาลออนๆ   
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 การอานของเด็กในขั้นนี้ เดก็จึงตองอาศัยบริบท และตัวแนะ เชน รูปภาพ เมื่อเด็ก 

เห็นคาํจนสามารถจํารูปคําได และเมื่อพบเห็นคาํนัน้อีกก็จะระลึกถึงรูปคําทัง้คําทีเ่กดิขึ้นในใจ              

โดยยังไมเกิดความรู ความเขาใจเรื่องหนวยเสียง และหลักของการแทนเสียงดวยตวัอักษร ครูผูสอน        

มักนยิมเรียก การเรียนรู และการอานคําลกัษณะนีว้า การอานคาํทัง้คาํจากการจดจาํทางสายตา 

(Sight Words) หรือการมองดูคํา และพูดออกเสียง (Look-say Words) ส่ิงสําคัญในการอานขั้นแรกนี้ 
สวนใหญเปนกิจกรรมทางสายตาที่ตองการการกระตุน เพื่อรับรูจดจํารูปรางของคําทัง้คํา หรือการเห็น
รูปรางลักษณะของคํา ซึง่จะชวยในการแยกแยะคําที่คลายคลึงกัน เสยีงกม็ีความสาํคัญแตเปน          

ความเชื่อมโยงระหวางรูปคําทัง้คํากับเสียงของคําที่ไดยิน จนิตภาพทางสายตาจะระลึกขึ้นในใจ  

เพื่อใหจับคูกบัจินตภาพทางเสียง สวนการตระหนักรับรูระบบเสียงในภาษา และการตระหนักรับรู
หนวยเสยีงยังไมเกิดขึ้นในขัน้นี ้ 
 ข้ันที่ 2 ข้ันที่เดก็มีการรับรู และใหความสนใจรายละเอยีด หรือองคประกอบยอยของ           
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ (Analytic) การอานขั้นนี้เปนกระบวนการทีเ่ด็กตองมีทกัษะการวิเคราะหมากขึ้น             

เพื่อแยกแยะคําตางๆ เชน คําวา “money” กับ “monkey” หากเปรียบเทียบกับการอานในขั้นแรกทีเ่ด็ก
รับรูคําทั้งคํา จะเหน็วาคําทัง้ 2 คํานาจะเหมือนกันทุกประการ เด็กจะสังเกตรูปรางของคําวา 

“monkey” และเหน็วามี k แทรกขึ้นมาตรงกลางคาํ แตจะยังไมตระหนกัวา k เปนสญัลักษณแทนเสียง 
/k/ ซึง่เปนหนวยเสียงหนึง่ในคํานี้ การอานคําขั้นที่ 2 จงึตองอาศัยความรูโฟนิกสเปนพืน้ฐาน ทัง้รูปแบบ
วิเคราะห และสังเคราะห เพือ่วิเคราะหหนวยเสียงที่เรียงประกอบกันเปนคํา และสามารถนาํหนวยเสียง
มาประสมเปนคําได กระบวนการอานในขั้นนี ้เมื่อเด็กเหน็คําทั้งคํา เดก็ยังไมสามารถแปลความหมาย
ของคําไดทันท ีแตเด็กจะรับรูคําที่ปรากฏวาเปนกลุมตัวอกัษรที่แทนเสยีง หากเด็กเหน็คํา “STOP”       

เด็กจะรับรูวาเปนตัวสัญลักษณที่แทนเสียง (Graphemes) ที่ตองถายโยงไปสูเสียงทีเ่รียงตอกนัใหเกิด
เปนคําพูดที่เดก็เคยไดยิน ตัวอักษรทีเ่หน็เปนสิ่งนามธรรม เมื่อถอดรหสัออกมาเปนเสียงพูดจะทาํให
เกิดความเขาใจความหมายของคําขึ้น 

 เด็กจึงตองเรยีนรูรหัส หรือตัวอักษร มีความเขาใจเรื่องทศิทางจากซายไปขวา            

การเชื่อมโยงหนวยเสยีงกับตัวอักษร หรือกลุมตัวอักษร ขณะเดียวกนัตองมีความเขาใจเรื่องกฎ
ตัวอกัษรที่ใชแทนเสยีง เพื่อนําไปใชในการอานคํา ความรูดังกลาวเปนเรื่องที่ไมมีความจาํเปน              

ในการอานขั้นที่ 1 แตมีความสําคัญอยางมากสาํหรับการอานในขั้นนี ้เด็กจะเริ่มคอยๆ เขาใจเรื่องเสียง
ที่แทนดวยตวัอักษร โดยการเรียนรูในการจับคูตัวอักษรกับหนวยเสียง เรียนรูการออกเสียงคาํ                 

ไดอยางถกูตอง และเรียนการประสมเสียงใหเปนคาํตามเสียงที่เคยไดยิน ข้ันนีเ้ปนขัน้ปกติของการเริ่ม
เรียนอาน ซึง่เปนการเรียนรูอยางเปนลาํดับ ข้ันตอน เดก็ตองใหความสนใจในทุกๆ สวนประกอบของคํา 

และพยายามเชื่อมโยงเสียงกับตัวตัวอักษร ทักษะ และความรูที่จาํเปนในการอานขั้นนี ้ 
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ไดแก  
 1. การตระหนกัรับรูระบบเสียงในภาษา เชน ความสามารถในการแยกยอย 

หนวยเสยีง และการกระจายคําออกเปนพยางค 
 2. ความเขาใจหลักของการแทนเสียงดวยตัวอักษร 
 3. ความจําความสัมพันธระหวางเสยีงกับตัวอักษร  
 4. ความสนใจที่จะแยกแยะรปูรางตัวอักษร ซึ่งประกอบขึ้นเปนคาํทีม่ีรูปราง
ใกลเคียงกนั เชน “block” กบั “black” และการใหความสนใจเครื่องหมายวรรคตอน  

 5. ความสนใจการเรียงตวัอักษรของแตละคํา เพื่อนาํมาแยกแยะความแตกตาง
ของคําที่มีรูปรางใกลเคยีงกนั เชน “form” กับ “from”   

 6. การจดจําเสียงที่ไดยิน และการคนหาคําในคลังคําศพัท ซึ่งเปนทักษะที่จะชวย
ในการประสมเสียงใหเกิดคําที่รูจัก   

 7. การจดจําทางสายตาที่ชวยจดจําคําทั้งคํา     

 ข้ันที่ 3 ข้ันสุดทายที่เด็กสามารถนาํสวนองคประกอบยอยตางๆ มาผสมผสาน                

ใหเกิดเปนภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเปนขัน้ทีเ่ดก็เกิดความชํานาญในการอาน การอานขัน้นี้จะคลายคลึงกับ
การอานขั้นที่ 1 แตข้ันที่ 3 เด็กจะมีประสบการณในการอานมากขึ้น อานไดคลองแคลว รวดเร็ว         

เมื่อเหน็คําก็สามารถรู และจาํคําได การอานขั้นนี้ผูอานไมจําเปนตองหยุด เพื่อสะกดตัวอักษรทีละตัว 

หรืออานออกเสียงทีละพยางค หากเด็กตองวิเคราะหคํา เด็กจะทาํไดอยางรวดเร็ว การที่เด็กจะเกดิ
ความเชีย่วชาญในการอานถึงขั้นที่ 3 นี้ได เด็กไมสามารถทําไดภายใน 1 วนั แตเกิดจากการที่เดก็          

อานมากๆ อานเนื้อเร่ืองทีม่คีวามหลากหลาย เดก็มีโอกาสพบเหน็คําศัพทตางๆ มากมาย และ              

เกิดความคุนเคยกับคําเหลานั้นจนมีความชํานาญในการอาน          

 ดังนัน้ ข้ันที่ 3 เด็กจะมทีักษะการอาน สามารถจดจําคาํที่คุนเคยไดทนัทีโดยอัตโนมัติ               

และถอดรหัสคําที่ไมเคยพบมากอนได อยางไรก็ตาม กอนที่เดก็จะกาวมาสูการอานขัน้สุดทายนี้                 
เด็กจําเปนตองไดรับการเรียนรู และฝกฝนในขั้นที ่1 และขั้นที่ 2 นอกจากนีก้ระบวนการฝกฝนการอาน
จะตองมีความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมตามวยั และระดับชั้นเรียนของเด็กดวย เพื่อชวยใหเด็ก
พัฒนาการรู และจําคํา อันจะนําไปสูในระดับที่อานไดคลองแคลวถูกตองแมนยาํตอไป  

 สรุปไดวา พฒันาการกบัความสามารถในการอานคาํ เร่ิมตนที่ข้ันการรบัรูส่ิงตางๆ                

ของเด็กที่เปนลักษณะภาพรวม การเริ่มเรียนหัดอาน เดก็จะเห็นคํา และอานคาํทัง้คํา โดยยงัตองอาศัย
บริบทของคําหรือรูปรางลักษณะของคําเปนตัวชี้แนะทางสายตา จากนัน้เด็กจงึเริ่มเรียนรูจัก
รายละเอียด หรือสวนยอยทีป่ระกอบขึ้นเปนคํา โดยอาศยัการวเิคราะหเปรียบเทียบ และความรู         
ความเขาใจเกีย่วกบัความเชือ่มโยงเสยีงกบัตัวอักษร ความเขาใจเรื่องกฎตัวอักษรทีใ่ชแทนเสียง         
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เด็กสามารถนาํสวนองคประกอบยอยตางๆ มาประสมใหเปนคาํ เมื่อมีโอกาสอานมากขึ้น                   

มีประสบการณในการอานยอมทาํใหเด็กพัฒนาความสามารถการอานจนอานไดคลองแคลวรวดเร็ว
โดยอัตโนมัติ 

 
 5. วธิีการสอนอาน 

 สมิท (จรีลักษณ จิรวิบูลย. 2545: 47-48; อางอิงจาก Smith. 1999: 436-438)                   

ไดกลาวถงึ การสอนอานในระดับประถมไว 6 แนวการสอน ไดแก  
 1. แนวการสอนแบบภาพรวม ซึ่งรูจกักนัในชื่อของการสอนแบบดู และพูดตาม 

(Look-say) โดยการสอนใหนักเรียนจําลกัษณะความแตกตางของตวัอกัษร และจําตวัอักษรในคาํนัน้ๆ 

ในลักษณะโดยรวม ซึง่มีเสนกรอบที่แสดงรปูรางขนาดสูงต่ําของตัวอักษร เพื่อชวยใหนกัเรียนจําคาํได  
 2. แนวการสอนแบบเทยีบเสยีง การสอนจะเนนเรื่องเสยีง โดยใหนกัเรยีนใชทักษะ
การฟงและวิเคราะหเสียง ประสมเสียงของตัวอักษรเขาดวยกนั และสะกดคําใหม  
 3. แนวการสอนแบบภาษาศาสตร เปนการสอนที่ใหความสําคัญ                           

ในเรื่องความสัมพันธระหวางตัวอกัษร และทักษะการออกเสียง โดยทั่วไปมักใชแนวการสอนนี้รวมกับ
การสอนแบบเทียบเสยีง และการสอนแบบภาพรวมของคํา  

 4. แนวการสอนประสบการณทางภาษา ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานวา ภาษาประกอบดวย 

3 ระบบ ไดแก ระบบเสียง ระบบไวยากรณ และระบบความหมาย แนวความคิดนีเ้ห็นวาความหมาย
เปนสิ่งสาํคัญของภาษา สวนไวยากรณ และเสียงเปนเพยีงองคประกอบ กิจกรรมการสอนแนวนี้               
เนนการฟงและการพูด  

 5. แนวการสอนเฉพาะบุคคล แนวการสอนนี้มจีุดมุงหมายในการแกไขภาพลักษณ          
ที่ไมดีในการอานของนักเรยีน โดยใหนักเรยีนมีโอกาสเลอืกสิ่งที่ตองการอานตามระดบัความสามารถ              

ของตนเอง ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดแรงจงูใจในการอานสูงขึน้ 

 6. แนวการสอนแบบโปรแกรม เปนแนวการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเรยีนรูดวยตนเอง               
โดยครูเปนเพยีงผูใหคําแนะนําในการใชโปรแกรมเทานัน้   

 สวนพอลโลเวย; แพทตนั; และเซอรนา (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 232-234) 

กลาวถึงแนวความคิดหลกั 2 วิธทีี่มีบทบาทสําคัญในการสอนอาน ไดแก 
 1. การสอนอานโดยเนนทักษะการถอดรหสั (Decoding-based) คือ การสอนอาน          

ที่เนนทักษะการถอดรหัสเปนพืน้ฐาน เชน วิธกีารสอนอานแนววเิคราะหการออกเสยีง (Phonetic 

Analysis Approaches) ซึ่งมีวธิีการสอนใหเด็กมีความรูในเรื่องการถายโยงกนัระหวางเสียงกับรูป
สัญลักษณ (Sound - Symbol Correspondences) แนวความคิดวิธกีารสอนนี้มีความสอดคลองกบั
แนวคิดพฤตกิรรมการอานรปูแบบลางขึ้นบน โดยสอนใหเด็กรูจักการถายโยงเสียงกบัรูป                 
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เชน c-a-t (/k/  /a/  /t/) → cat วิธีการสอนนี้เร่ิมตนจากทกัษะพื้นฐานของการอาน คือ ความรูเกี่ยวกับ
ระบบเสียงในภาษา (Phonological Basis) และสอนทกัษะยอยๆ ตามขั้นตอน เรียงลําดับไปสูการอาน
ที่แทจริง คือ การอานเพื่อความเขาใจ หรือการอานจับใจความ  

 2. วิธกีารสอนอานแบบองครวม (Holistic Approach) สวนใหญวิธนีี้เปนที่รูจกักัน       

ในชื่อ Whole Language ซึง่เนนที่ความหมายของภาษา และเห็นวาภาษาของเดก็มีความสาํคัญ            

ที่จะเปนสะพานเชื่อมไปสูการอานออกเขียนได นอกจากนี้ยงัใหความสาํคัญในการผสมผสานทักษะ
การฟง การพดู และการเขียน ซึง่เปนสวนประกอบสําคญัของพัฒนาการการอาน และการเขียนอกีดวย  

 จากที่กลาวขางตน พบวา การสอนอานมวีธิีการสอนไดหลายวธิี แตละวิธีมีการสอน
แตกตางกนัตามแนวคิดรูปแบบการอานที่นาํมาใชเปนพื้นฐานในการสอนอาน บางวิธีมีการผสมผสาน
แนวคิดรูปแบบการอานอื่นๆ รวมกนั เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูเรียน และใหการสอนอาน                    

ประสบผลสําเร็จ วิธีการสอนอานสามารถแบงได 2 วิธทีีเ่ปนหลกัพืน้ฐาน ไดแก วิธีสอนอานที่เนน
พื้นฐานของการอาน โดยเริม่ตนสอนอานจากทักษะยอยๆ ที่จาํเปน เพื่อนาํไปสูการอานในระดับ            

ความเขาใจ อีกวิธหีนึง่ คือ วธิีสอนอานทีเ่นนใหผูเรียนเขาใจความหมายในสิ่งที่อานมากกวา
องคประกอบพื้นฐานของการอาน  
 
วิธีโฟนิกส (Phonics) 
 วิธีโฟนกิสเปนวิธีทีน่ิยมใชสอนการอานมากในชวงกลางของศตวรรษที ่19 แมจะไดรับ              

ความนิยมลดลงบางในชวงยุค 50 (1950s) แตวิธีนี้กถ็กูนํามาใชสอนอานในโรงเรียนตอมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน (Browne. 1996: 27)  
 1. ความหมายของวธิีโฟนกิส 
 มอรริสัน (จีรนนัท เมฆวงษ. 2547:13; อางอิงจาก Morrison. 1968) กลาววา โฟนิกส    
เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีตางๆ เพื่อฝกฝนใหนักเรียนไดวิเคราะหเสยีง และรูจักตัวอักษร                   
การสอนหนวยเสียงเนนการฝกหนวยยอยของตัวอักษร ซึ่งจะสอนกอนที่จะมีการสอนอานอยางจริงจัง 
วิธีสอนเนนการสรุปกฎเกณฑหลงัจากการที่เด็กไดพบคําหลายๆ คําที่มรูีปแบบการสะกดคําคลายกนั         

เพื่อนาํไปใชในการอานคาํ วิธีนีจ้ึงเหมาะสมสําหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา 
 ฮิวจ (Hughes. 1972: 2) และบราวเน (Browne. 1996: 27) กลาวสอดคลองกันวา            

โฟนกิส คือ วิธกีารสอนอานที่ต้ังอยูบนพืน้ฐานความสมัพันธของเสียง และตัวอักษร โดยเนนใหเดก็
เรียนรูความสมัพันธระหวางรูปรางของตัวอักษรกับเสียงของตัวอักษร  
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 เบค; และยูแอล (Beck; & Juel. 1992: 104-105) และ พอลโลเวย; แพทตนั; และเซอรนา 

(Polloway; Patton; & Serna. 2005: 232-233) กลาววา โฟนกิสเปนวิธีการสอนอานวิธหีนึ่งที่เนน
ทักษะการถอดรหัส การวิเคราะหการออกเสียง และความสัมพนัธระหวางเสียงกับตัวอักษร โดยมุงเนน
ใหเด็กสนใจในสวนยอยๆ ทีเ่ปนสวนประกอบของคํา ไดแก พยางค (Syllables) ตัวสัญลักษณที่ใช 
แทนเสียง (Phonograms) กลุมตัวอักษร (Letter Strings) หรือตัวอกัษรเดี่ยว (Single Letters) 

เปาหมายของโฟนกิส คือ ตองการใหเด็กมองเหน็ภาพ และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวอกัษร         
กับเสียงเพื่อใหเด็กสามารถวิเคราะหคําได (Word Attack) โดยเฉพาะคําที่ไมรูจัก หรือไมเคยพบ             

มากอน การสอนวิธนีี้จะสอนทกัษะยอยๆ เรียงไปตามลําดับข้ันตอน ต้ังแตความรูเกี่ยวกับ                  
ระบบเสียงในภาษาจนนาํไปสูการอานทีแ่ทจริง คือ การอานเพื่อความเขาใจ 
 สปาฟฟอรด; และกรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005: 104) กลาววา โฟนิกส คือ           

การสอนใหผูอานเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางรูปกับเสียง เพื่อนําความเชื่อมโยงนั้นไปใชในการอาน
ถอดรหัส และการสะกดคํา 

 แอลเดรจ (Eldredge. 2005: 21, 42-43) กลาววา โฟนิกสเปนยทุธวิธหีนึ่งที่เด็กใช               
ในการสงัเกตแยกแยะคํา (Word Identification) ดวยการอาศัยวธิีการออกเสียง ซึ่งเด็กตองมีความรู
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษร ความสามารถในการแบงแยกหนวยเสียง และ
ความสามารถในการประสมหนวยเสยีง เพือ่ออกเสียงเปนคํา นอกจากนี้ แอลเดรจยังอธิบาย             

เพิ่มเติมวา โฟนิกสอาจมีความหมายได 2 นัย ไดแก 
 นัยที่ 1 คือ ความรูเกี่ยวกับโฟนกิส หมายถึง ความรูที่เดก็จําเปนตองม ี                      

เพื่อใชในการอาน โดยรูวาคําพูดกับคําเขียนมีความสัมพนัธกนัไดอยางไร กลาวคือ ความรูที่เกี่ยวกบั
ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัรูปจะปรากฏความแตกตางกนัในรูปแบบพยางคที่แตกตางกัน                   

ความรูโฟนกิสจะชวยใหเด็กมองเหน็ความเชื่อมโยงของภาษาพูดกับภาษาเขยีน ความรูจะเกิดขึน้ได
ตองอาศัยการตระหนักรับรูหนวยเสียงดวย ความรูโฟนิกสจึงมีความสมัพันธโดยตรงกับความสามารถ
ในการรู และการจําคํา ความคลองแคลวในการอานคาํ และการอานจบัใจความ  

 นัยที่ 2 คือ วิธโีฟนกิส หมายถึง วิธีการสอนที่ครู หรือพอแมผูปกครองใชสอน                   

เพื่อชวยใหเดก็มีความรู และเขาใจเรื่องโฟนกิส และ/หรือใชความรูดังกลาวในการอาน กลาวคือ       

วิธีการตางๆ ทีค่รูใชสอนเด็กใหมีความรูเกีย่วกับโฟนิกส การสอนวิธหีนึ่งอาจจะใหผลดีตอเด็กบางคน 

ซึ่งการเลือกวธิีการสอนจะตองขึ้นอยูกบัระดับความสามารถของเด็ก เชน การสอนโฟนกิส                        
ดวยการใชเสียงตน และเสยีงทายที่มีสัมผัสคลองจอง (Onset - Rime) เปนการสอนที่เหมาะสม               

และเปนประโยชนสําหรับเดก็ที่มีขอจาํกัดในการตระหนกัรับรูหนวยเสยีง เนื่องจากวธิีการนี้                        
เด็กไมจําเปนตองแยกหนวยเสียงทีละเสยีงทุกเสียงในคํา 
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 ผดุง อารยะวญิู (2545: 25); ผดุง  อารยะวิญ;ู และ บัวแกว  ใหมศรี (2548: 15) 

กลาววา โฟนกิสเปนเรื่องของเสียง เพราะ “Phonics” มาจากคําวา “Phone” ที่แปลวาเสียง แตในทีน่ี้ 
โฟนกิสหมายถึงเสียงในภาษา ซึง่เนนที่เสยีงของตัวอกัษร โดยใหเด็กเห็นความสมัพนัธระหวางเสยีง 
กับรูป เมื่อเด็กเรียนรูเกี่ยวกับรูปและเสียงครบทุกหนวยเสยีงในภาษา เดก็สามารถนาํหนวยเสยีง
เหลานั้นมาประสมเปนคาํ ทาํใหเด็กจาํรูปคํา และเสียงตวัอักษรได เด็กจึงสามารถอานเปนคาํได        
ในที่สุด   
 สรุปไดวา การสอนวิธโีฟนิกส คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีตางๆ เพื่อฝกฝนให
นักเรียนไดวิเคราะหเสยีงกับตัวอักษร โฟนกิสเปนวิธีเนนการสรุปกฎเกณฑใหผูเรียนเขาใจ
ความสัมพันธระหวางเสยีงในภาษาพูดกับตัวอักษร เพื่อชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงรูปแบบคําพูดกับ
รูปแบบคําเขียน หรือการสะกดคําได ความรูความเขาใจดังกลาว ทําใหผูเรียนสามารถถอดรหัส
ตัวอักษรที่เหน็ออกมาเปนคํา และอานไดอยางถูกตอง  
 
 2. ความสําคัญของวธิีโฟนิกส  
 ฮิวจ (Hughes. 1972: 2-3) กลาววา การสอนอานดวยวธิีโฟนกิสอาศยัพืน้ฐาน
ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษร ซึง่เปนการใหเดก็เรียนรูระบบตัวอักษร กระบวนการสอน             

เปนการสรางความสนใจของเด็กใหรูจกัตัวอักษร ซึง่เปนตัวพมิพในภาษาเขยีน รูจักเสียงของตัวอักษร
เหลานั้น แมในความเปนจริง เมื่อเดก็เหน็คํา เด็กจะเดาความหมายโดยใชบริบท หรือรูปภาพประกอบ           

แตบางครั้งหลกีเลี่ยงไมไดทีจ่ะพบเหน็คาํศัพทใหมๆ ที่ไมเคยเหน็มากอน ดังนัน้ เด็กจึงจําเปน            

ตองมีเครื่องมอืที่ชวยในการแปลรหัสที่ไมคุนเคย 

 แจนนูซ ี(จารุวรรณ สายสิงห. 2546: 38; อางอิงจาก Jannuzi. 1997) กลาววา 

จุดมุงหมายหลักของการสอนภาษาแบบโฟนกิสวาเปนวธิีที่อธิบายอยางกระจางแจง และสอนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความตระหนักรับรูหนวยเสียง ซึง่ตระหนกัวาภาษาพูดประกอบดวยการเรียงลําดับตอเนื่องกนั               

ของหนวยเสยีงตางๆ จากนัน้จึงเชื่อมโยงความสัมพันธกับแบบแผนการสะกดคําในภาษาเขียน             

การเรียนการสอนจะประสบความสาํเร็จ และมีประสิทธภิาพเกิดจากความรูความเขาใจ                          

การตระหนักรับรูหนวยเสียง ซึ่งเปนสะพานนาํไปสูการถอดรหัสสัญลักษณในระบบภาษาเขยีน           

และเปนการเริ่มตนที่แทจริงของการอานออกเขียนได    
 เอร่ี (Eldredge. 2005: 19; citing Ehri.1992) กลาววา การรูจัก และการจดจําคําเปน
กระบวนการทีผู่เรียนใชโฟนกิส เพื่อชวยจาํ และจัดระบบความสัมพนัธระหวางการสะกดคํากับ             

การอานออกเสียงคํา  
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 โฟนกิสไดรับการยอมรับวาเปนวิธกีารสอนที่เหมาะสาํหรับเด็กที่ปญหาดานการอาน               
และเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาการอาน เพราะชวยใหเด็กเกดิการตระหนกัรับรูระบบเสียงในภาษา 
(Phonological Awareness) ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสําคญัของกระบวนการอาน และชวยกระตุนใหเด็ก
สนใจเรื่องความสัมพนัธรูปแบบคําพูดกับรูปแบบคําเขียน (Browne. 1996: 27; Hagtvet. 1999: 175) 
 จากที่กลาวในขางตน แสดงใหเหน็วา โฟนกิสเปนวธิีสอนอานวิธีหนึง่ทีม่ีบทบาทสาํคัญ            

ที่ชวยใหเด็กมคีวามรูเกีย่วกบัเร่ืองตัวอักษร มีเขาใจความสัมพนัธระหวางเสียงกับตัวอักษร ซึง่เปน
ส่ิงจําเปนที่นาํไปสูการอานออกเขียนได โฟนิกสเปรียบเหมือนเครื่องมือสําหรับอานคาํศัพทที่ไมคุนเคย
ไดอีกดวย นอกจากนี้ โฟนิกสยังไดรับการยอมรับวา เปนวิธกีารสอนอานที่เหมาะสําหรับเด็กที่ปญหา
ดานการอาน และเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาการอาน เพราะเปนวิธทีี่ชวยใหเด็กเขาใจความสัมพนัธ
รูปแบบคําพูดกับรูปแบบคําเขียน และเปนวิธีทีก่ระตุนใหเด็กเกิดการตระหนักรับรูระบบเสียงในภาษา 
ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสาํคัญของกระบวนการอาน 

 
 3. รูปแบบการสอนวธิีโฟนกิส  
 วิธีโฟนกิสสามารถอธิบายไดใน 2 รูปแบบ คือ  

 1. โฟนิกสรูปแบบ Explicit Phonics คือ การสอนใหเดก็รูจักเสียงที่แทนดวยตวัอักษร
ทีละเสียง ตัวอยางเชน ครูสอนใหเด็กรูจกัตัวอักษร m ซึ่งเปนสัญลกัษณ หรือเปนตวัแทนเสียง /m/         

ในคําวา man (Beck; & Juel. 1992: 112; citing Anderson; et al. 1985; 42) การสอนโฟนิกส
รูปแบบนี้เปนการสอนที่ชี้ใหเด็กมองเห็นความสัมพนัธระหวางรูปตัวอักษรกับเสียงอยางชัดเจน            

โดยครูสอนแยกเสียงทีละหนวยเสียง หลงัจากนัน้จงึสอนกระบวนการนาํเสียงเหลานัน้มาประสม              

ใหเปนพยางค หรือคํา และอานออกเสยีง (Beck; & Juel. 1992: 112 - 114) ครูผูสอนแสดงใหนักเรียน
เห็นตัง้แตพื้นฐานเบื้องตนของการประสมหนวยเสยีงใหเปนคํา เชน c ออกเสียง /k/, a ออกเสียง /a/, 

และ t ออกเสยีง /t/ เมื่อประสมหนวยเสยีงจะอานออกเสยีงคําวา “cat” (วันเพ็ญ  เดียวสมคิด. 2551: 

22; อางองิจาก Vacca; et al. 1995: 50-51) สวน แอลเดรจ (Eldredge 2005: 43-45) กลาววา          

การสอนโฟนิกสรูปแบบนี้วา เปนการสอนใหเด็กรูจักเสยีงที่มีตัวอักษรเปนตัวแทนเสยีง เดก็ตองเขาใจ
ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัรูป และรูจักหนวยเสยีงแตละเสียง รวมทัง้การประสมหนวยเสียง                
หรือสะกดตัวอักษรใหเกิดเปนคํารูปแบบตางๆ การสอนรูปแบบนี้ เดก็จําเปนตองมคีวามรูเร่ืองรหสั  

หรือตัวอักษรกอน ซึง่การสอนโฟนิกสที่จะใหประโยชนสูงสุดแกเด็ก คือ วิธีสอนอยางกระจางชัดแจง 
(Explicit Approaches) คือ การสอนโดยเนนใหผูเรียนรูจักหนวยเสียงทุกๆ ลําดับที่เรียงขึ้นเปนคํา  

และการเรียงลาํดับของตัวอกัษรที่ปรากฏในคํา การสอนดวยวิธนีี้เปนการสอนโดยใหเด็กรูจัก             

แยกหนวยเสียงในคํา (การตระหนกัรับรูหนวยเสียง) และการเชื่อมโยงหนวยเสยีงกับตัวอักษร                
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หรือกลุมตัวอกัษรที่เปนตัวแทนหนวยเสยีง โดยเด็กสามารถนําความรูเร่ืองหนวยเสียง การแยก             

หนวยเสยีง และการเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางเสยีงกับตัวอักษร เพื่อนาํประสมใหเกิดเปนคาํ                           

และอานออกเสียงได 
 2. โฟนิกสรูปแบบ Implicit Phonics คือ การสอนอานคําโดยใหเด็กเหน็คําทั้งคํา                

โดยไมมีการสอนแยกเสยีงทลีะเสียงที่ประกอบเปนคํานัน้ออกจากกนั (จรีนันท เมฆวงษ. 2547: 15;

อางอิงจาก Hempenstal. 2002)  โฟนกิสรูปแบบนี้เปนวิธีการที่ไมไดสอนความสัมพันธระหวางรูป        

กับเสียงแกเดก็โดยตรง และไมไดใหเด็กเรียนออกเสยีงของตัวอักษรทลีะเสียง แตเปนวิธกีารที่ใหเด็ก
วิเคราะห จาํแนก แยกแยะ และสรุปความรูเกี่ยวกบัเร่ืองการแทนเสียงของตัวอักษรดวยตนเอง                
การใหเด็กอานคําในเรื่องสัน้ๆ หรือรายการคําที่มีรูปแบบการสะกดคําตามเสยีง (Spelling - Sound 

Patterns) ที่มลัีกษณะคลายกันหลายๆ คํา จนเด็กสามารถสรางขอสรุปไดเอง เชน ครูอานออกเสียง
พรอมทัง้ชี้คําที่อาน ไดแก man, make และ mother จากการเชื่อมโยงเสียงที่ไดยินกับเสยีงที่เคยไดฟง
มากอน และการมองเห็นคาํที่ประกอบดวยตัวอักษร เด็กจะสรุปไดวา เสียง /m/ แทนดวยตวัอักษร m 

จากตัวอยางขางตน หากเด็กที่รูจักคํา และเคยไดยินเสยีงคําวา man และ make ที่เคยเรียนรูมาแลววา
ตัวอักษร m ซึ่งเปนสัญลกัษณแทนเสียง /m/ เด็กจะนําความรูทีเ่คยเรยีนจากคําที่ข้ึนตนดวย m ไปใช
อานคําใหมได เด็กจะแยกแยะเสียงของคาํพูด และนําเสียงมาเชื่อมโยงกับตัวอักษรที่เหน็  (Beck; & 

Juel. 1992: 112) สวน แอลเดรจ (Eldredge. 2005: 44-45) กลาววา การสอนโฟนิกสรูปแบบ Implicit 

Phonics เปนการสอนโดยเนนความหมาย และใชบริบทของคําเปนตวัชี้แนะ การสอนรูปแบบนี้จงึให
เด็กเหน็เปนคํา และจาํคําทัง้คํา โดยใชคําที่มีการสะกดรปูแบบเหมือนกัน และใหเดก็เหน็บอยๆ             

จนสามารถวิเคราะหสวนประกอบของคํา และเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรหรือกลุมตัวอักษรทีเ่หน็          

เด็กจะคาดเดาคําที่ไมรูจกัโดยอาศัยบริบทของคํา หลกัสําคัญของการถอดรหัสในรูปแบบนี้จะใหเด็ก
วิเคราะหบริบทของคํา ซึ่งรัดแดล (Ruddell. 2001: 192) กลาววาการสอนใหเด็กรูจักเสยีงที่แทนดวย
ตัวอักษร ไมจาํเปนตองสอนแยกเสียงทีละหนวยเสยีง แตสามารถใชบริบทของคํา เชน การสอนใหเด็ก
รูจักรูปและเสียง /b/ โดยใหเด็กอานประโยคตอไปนี้ The small boy hit the ball with the big bat.            

วิธีนีเ้ด็กจะเหน็คําทั้งคําและคาดเดาจากความหมายของคําที่ปรากฏในประโยค 

 จากรูปแบบการสอนโฟนกิสดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนโฟนกิสมี 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่หนึ่ง คือ การสอนสะกด และประสมคําโดยแยกสอนทีละตัวอักษรและชี้ใหผูเรียนเห็นชัดเจน                 

วาตัวอกัษรตัวหนึง่แทนเสียงอะไรบาง เพื่อนํามาประสมเปนคํา สวนอีกรูปแบบ คือ การสอนโดยให
ผูเรียนเห็นตวัอักษร และไดยินเสยีงที่ปรากฏในคําทีห่ลากหลาย เพื่อใหผูเรียนวิเคราะห เชื่อมโยง และ
สรุปไดดวยตนเองวา ตัวอักษรนั้นแทนเสยีงอะไร  
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 4. การเรียนการสอนวธิีโฟนิกส 
 ในอดีตที่ผานมาวธิีโฟนิกสเปนวิธกีารฝกฝนซํ้าๆ ครูจะแสดงใหเด็กเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางตัวอกัษรกับเสียง ดวยการใหเด็กเห็นรูปตัวอกัษรและฟงเสียง เพื่อใหเด็กเขาใจและรูกฎของ
ความสัมพันธระหวางรูปกับเสียง กฎของการออกเสียงทีถู่กตอง (Pronunciation Rules)                      

และนํากฎความสัมพันธดังกลาวไปใชในการอานออกเสียง ตัวอยางเชน การสอนภาษาองักฤษ              

ครูจะสอนใหเด็กรูและเขาใจเรื่องสระเสียงสั้นที่ประสมกับพยัญชนะ ครูใหนักเรียนทั้งหองออกเสยีง           
ที่ประสมกนัระหวางสระเสยีงสัน้กับพยญัชนะ b ดังนี ้/ab/ /eb/ /ib/ /ob/ และ /ub/ หลงัจากนั้นครูเพิ่ม
การประสมดวยการใสพยัญชนะตน ดังนี้ /bab/ /beb/ /bib/ /bob/ และ /bub/ ครูถามนักเรียนวากฎ 

คืออะไร นักเรยีนตอบพรอมกันวา คําพยางคเดียว ซึ่งประกอบดวยสระเสียงสัน้ และตามดวยพยัญชนะ 

ในแตละวันเดก็ตองฝกกิจกรรมลักษณะดังกลาวซ้าํไปซ้ํามา (Beck; & Juel. 1992: 109-110) 

 พอลโลเวย; แพทตนั; และเซอรนา (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 249) กลาววา          

แมโฟนกิสจะเปนวิธีสอนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับชัน้ประถมศึกษา แตครูผูสอนสามารถนาํโฟนิกส         
ไปสอนนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยใชเปนวิธีการเบื้องตนของการเรียนการสอนอานสําหรับเด็กเล็ก         

ที่เร่ิมเรียนอาน หรือสามารถนําไปใชเปนวิธีการสอนซอมเสริมสําหรับเด็กที่คุนเคยคาํศัพทที่เปน               

คําคุนตา แตไมสามารถอานคําศัพทที่ไมรูจักได   
 สวน เบค และยูแอล (Beck; & Juel. 1992: 116-121) เสนอแนะเกี่ยวกบัการสอนโฟนิกส
วา การสอนใหเด็กรูจักเสยีงที่มีตัวอักษรเปนตัวแทนเสยีง ไมจาํเปนตองสอนแยกเสยีงทีละเสียง               
อยางชัดเจน ครูสามารถสอนโดยเริ่มจากคําที่เด็กรูจัก และคุนเคยจากภาษาพูดมากอน เพื่อใหเด็ก    

แยกเสียงของคํา หลงัจากนัน้จึงใหเด็กเชื่อมโยงเสียงกับรูปตัวอักษรทีป่รากฏในคําทีเ่ห็น ตัวอยางเชน 

การสอนเสยีงของตัวอักษร d ครูควรสรางความสนใจใหแกเด็กโดยใชคําที่เด็กรูจัก คือ duck ซึ่งอาจจะ
เปนคําที่เด็กเคยรูจักมาจากนิทานที่ครูเคยสอน หรือการใชคําที่มีเสยีงพองกนั diddle, dumpling 

หลังจากนั้นครูควรอธิบายใหเด็กรูวา พยญัชนะตนของคําเหลานัน้ ชือ่วา d ใชแทนเสียง /d/ 

 โฟนกิสไมใชการสอนใหเดก็รูจักเสียงเดีย่วทีละเสียงเทานั้น แตเปนการสอนใหเด็ก
สามารถนําเสยีงเดี่ยวนัน้มาประสมเปนคํา การสอนประสมคํามีตัวอยาง 2 วิธ ีคือ 

 1. การที่ครูสาธิตการอานคําใหม โดยเริ่มจากการออกเสยีงแรก และผสานเสยีง         
ทีละเสียงจนประสมรวมเปนคํา เชน ครูสอนคําวา met ครูเขียนคําบนกระดาน และสาธิตการออกเสียง                     
ใหเด็กฟงกอน หลงัจากนัน้ จึงอธิบายวาพยัญชนะตน คือ m เปนตัวสญัลักษณแทนเสียง /m/         

เหมือนเสียงทีป่รากฏในคําวา “mittens” หลังจากนัน้ครูออกเสียง /m/ และเพิ่มเสยีงสระ /e/ เสียงสัน้                  

เสียงที่ทอดเสยีงเปน /mmee/ ผสานเสียงเปน /me/ หลงัจากนั้นครูเพิม่เสียงตัวสะกด /t/ และออกเสียง
เปน /met/  
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เรสนิก และเบค (Beck; & Juel. 1992: 118 ; citing Resnick; & Beck. 1976) กลาวเพิ่มเติมวา 

ลักษณะสําคญัในการสอนประสมคํา จะตองสอนโดยประสมเสียงแตละเสียงที่ตอเนื่องกัน            

ผสานกนักอน (Successive Blending)  คือ /m/, /me/, /met/ แตไมควรสอนการออกเสียง                     
แบบเรียงลําดบัแบบแยกเสยีงเดี่ยวโดยไมมีการผสานเสยีง คือ /m/, /e/, /t/, /met/    

 2. การสอนโดยใชการเทียบเสียง (Letter Substitution) เชน ครูวางตวัสัญลักษณ          
ที่ใชแทนเสียง (Phonograms) คือ an บนกระดานและนาํตัวพยัญชนะวางไวขางหนา หลังจากนั้น
เปลี่ยนพยัญชนะเปนตวัอืน่ๆ และใหเด็กอานคําที่เหน็ เชน can, man เปนตน หรือครูอาจจะใช
ตัวอักษร 3 ตัว ไดแก s, a, t บนกระดาน และใหอานคํา sat ครูเปลี่ยนสระ a เปน i เด็กจะอานคําวา sit 

ครูเปลี่ยนสระอีกเปน set จากการเปลี่ยน หรือการเทียบเสียงจะทาํใหเด็กไดฝกการประสมคําได              
คําใหมๆ เชน คําวา sat, sit, hit, hot, hop, mop, map นอกจากการเปลี่ยนตัวอกัษร ครูอาจใชวิธกีาร
เพิ่ม ลด หรือสลับสับเปลี่ยนลําดับตัวอักษรในคํา เพื่อเพิม่ความซับซอน เชน จากคาํวา black, back, 

tack, trick เปนตน    

 ปจจุบันมยีุทธวิธีการสอนหลากหลายในการนําวธิีโฟนิกสที่มาประยุกตใชสอนให
สอดคลองตามความตองการของนักเรียน ตามตัวอยางดังนี้  
 การสอนของกรอสเซน และคารไนน (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 249-251; 

citing Grossen; & Carnine. 1993: 2-24) วางเคาโครงการสอนไว 4 ข้ันตอน คือ  

 1. การสอนการแทนกนัของตัวอักษรกับเสยีงทีละตัว ซ่ึงการสอนควรเปนการสอนให
นักเรียนรูและเขาใจโดยตรงไมใชใหนกัเรียนสรุปความคดิเอง ตัวอยางเชน สอนตัวอกัษร S ซึ่งออกเสียง 
/s/ แทนที่จะสอนโดยยกตัวอยางเปนคํา “sun” หรือ “soap” ครูสอนโดยเขียนตวัอักษร S แยกให
นักเรียนเห็นชดัเจน พรอมทัง้ออกเสียงใหนักเรียนฟง sss ผูสอนหลายคนเหน็วา เมื่อสอนแยกตัวอกัษร
และเสียงเชนนี้แลว ครูควรเชื่อมโยงตวัอักษร และเสียงที่ปรากฏในคาํใหนักเรียนเหน็ทนัทจีะเปน
ประโยชนมากขึ้น  

 2. การสอนประสมเสียงเพื่ออานคํา หลงัจากทีน่ักเรียนเรียนได 2 เสียงที่สามารถ
นํามาประสมเปนคําไดแลว เชน a กับ m ครูจะใหนกัเรียนประสมเสียงและออกเสียงเปนคํา   

 3. การใหขอมลูยอนกลับ เมือ่เกิดขอผิดพลาดในการอานออกเสียง การอานออกเสยีง
ชวยใหครูทราบเมื่อนักเรียนอานผิด และครูสามารถแกไข หรือใหคําแนะนําแกนักเรยีนไดทนัท ี 

 4. การฝกฝนสม่ําเสมอ ครูใหนักเรียนฝกทบทวนเสียงใหมที่เรียนไปแลว โดยแยกฝก
ทุกๆ วัน หลงัจากนั้นจงึนาํเสียงนั้นเขามาใชในกิจกรรมการอาน เชน อานคําที่มีเสยีงนัน้ประสมอยูดวย 
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 การสอนอีกยทุธวธิีหนึ่งของ คาลูเจอร และโคลสัน (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 

249-251; citing Kaluger; & Kolson. 1969) แบงการสอน 6 ข้ันตอน ดังนี้  
 1. ข้ันนํา  

 1.1 ครูเขียนตวัอักษร t  
 1.2 หลงัจากนัน้ครูอธิบายถึงวัตถุประสงคของการเรียนเสยีงของพยัญชนะตัวนี้
 1.3 ครูเขียนคาํ 3 - 4 คํา ที่ข้ึนตนดวย t ซึ่งเปนคําที่นกัเรยีนเคยเหน็มากอนแลว 

เชน take, tent, toe เปนตน  

 1.4 ครูอานคาํออกเสียงโดยเนนที่เสียง /t/  
 1.5 ครูใหนักเรียนหาคําที่ข้ึนตนดวย t มาเพิ่มเติม  

 1.6 หลงัจากนัน้ครูเขียนคําทีน่ักเรียนเพิ่มเติมลงในรายการคํา และขีดเสนใตตัว t  

 2. ข้ันสังเกตและรูจักคํา (Identify) 

 2.1 ครูใหนักเรียนมองดูคําทั้งหมด และใหนกัเรียนสงัเกตวาคําเหลานั้นมีอะไร           
ที่เหมือนกัน 

 2.2  ครูใหนักเรียนออกเสียงตัวอักษร t ที่นกัเรียนไดยนิเสียงจากคําวา “tent” 

 2.3 ครูอานคําในรายการอีกครั้ง พรอมทั้งชี้ที่ตัว t ในคําแตละคํา โดยออกเสียง
ของตัว t และอานคํา   

 3. การชี้แนะทางสายตา (Visually Cue) 

 3.1 ครูแจกบัตรสี่เหลี่ยมขนาด 3 นิว้ ใหนักเรียนคนละ 1 ใบ  

 3.2 ครูใหนักเรียนวาดรูปเต็นท และเขียนตัวอักษร t ลงบนบัตร  
 4. ข้ันสงัเคราะห (Synthesize) ครูใหนกัเรียนทาํกิจกรรมที่ใหนักเรยีนมีโอกาสไดใช
ความรูทีเ่รียนไปแลว  

 5. ข้ันเสริมเนนย้ําใหนักเรียนไดฝกฝนจนคลองแคลว (Reinforce) 

 5.1 ครูใหนักเรียนฝกฝนโดยครูควรใหคําแนะนํา 

 5.2 ครูใหนักเรียนเขียนคํา และพยางคตามที่ครูบอก ซึง่มีตัวอักษรตัวใหม                        
ที่เรียนไปแลวประสมอยูดวย 

 6. ข้ันทบทวน (Review) 

 6.1 ครูทบทวนตัวอักษร และเสียงวาตวัอกัษร  t มีเสียง /t/ ในคําวา tent  

 6.2 ครูใหนักเรียนยกตวัอยางคําที่ข้ันตนดวย t เพิ่มเติม 
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 ออรตัน (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 249; citing Orton: 1964) ไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับลําดับข้ันของการสอนโฟนิกส โดยเรียงตามลาํดับตามทกัษะพื้นฐานไวดังนี ้ 
 1. เร่ิมสอน b s f m t ทั้งที่ปรากฏในตําแหนงตนและทายพยางค 
 2. สอนสระเสยีงสัน้  a  

 3. สอนตัวพยญัชนะทุกตัวทีเ่หลือ 

 4. สระเสียงสัน้ o และ i 

 5. ตัวอักษรผสม 2 ตัว ทีท่ําใหเกิดเพียงเสยีงเดียว (Diagraph) ไดแก sh ch th wh 

 6. พยัญชนะตนที่เปนตวัควบกล้ํา ไดแก bl br st 

 7. สระเสียงสัน้ u    

 8. พยัญชนะตัวสะกด ไดแก -nd -nk 

 9. สระเสียงสัน้ e 

 10. สระเสียงยาว (พยางคที่ลงทายดวย e และรูปสระซ้ํา 2 ตัว) 

 11. รูปแบบของพยางค (Syllabication) 

 12. อิทธพิลของตัว r ที่ควบคุมการออกเสยีงของสระ (er ir ur ar) 

 13. ตัวปจจัย (Suffixes) สวนที่เติมทายคาํ (-s -ing -ed) 

 14. กลุมสระ 2 ตัวที่มเีสียงเดียว (ai ea ow ea) 

 15. สระประสม (oy au) 

 16. ตัวอุปสรรค (Prefixes) สวนที่เติมหนาคํา (re- pre- un-) 

 สวน ผดุง อารยะวิญู (2545: 25-26) ไดแนะนาํการนําโฟนกิสมาใชสอนภาษาไทย ดังนี ้
 1. การสอนเสยีงสระ และพยัญชนะที่มีความถี่ในการใชกอน เชน 

 เสียงพยัญชนะ บ คําวา “บาน” ”บอล” ”บิน” 

 เสียงพยัญชนะ ม คําวา “แม” “มา” “หม”ู  

 เสียงพยัญชนะ ป คําวา “ปู” “ป” “ปา” 

 เสียงสระ -า         คําวา “กา” “ปา” “จาน” 

 เสียงสระ – ี   คําวา “ป” “สี” “มีด”  

 เสียงสระ – ู   คําวา “ห”ู “ง”ู “รูป” 

 2. การสอนเสยีงสระและพยญัชนะที่ออกเสียงงายกอน เชน   

 เสียงสระ อา อี อู เอ 

 เสียงพยัญชนะ   บ  ป  ว  น  ล 
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 3. จัดระบบการสอนเสียงสระ และเสียงพยัญชนะตามลาํดับจากงายไปสูยาก               

ควรสอนคาบละไมเกิน 5 หนวยเสียง เมื่อเด็กอานไดจึงเพิ่มหนวยเสียงใหม ทีละนอยจนครบ                

ทุกหนวยเสยีงในภาษา  

 4. การสอนเปนคําโดยเนนความสัมพนัธระหวางเสียงสระ และเสียงพยัญชนะ             

ในแตละคํา  

 5. การสอนควรเนนการสอนเสียงพยัญชนะกอนการสอนเสียงสระ 

 6. การสอนเสยีงสระเสียงยาวกอนเสียงสระสั้น 

 7. การสอนเสยีงพยัญชนะทีสั่งเกตอวยัวะการออกเสียงไดชัดเจนขณะออกเสียงกอน                 

คือ เสียงพยัญชนะที่เกิดจากอวัยวะสวนหนาของชองปาก เชน เสยีง /ม/ /น/ /ว/ /ล/ กอนเสียงพยญัชนะ
ที่เกิดจากอวยัวะสวนหลังทีอ่ยูในชองปาก เชน เสียง /ก/ /ค/ /ห/ 

 8. การสอนเสยีงสระแทกอนเสียงสระประสม  

 9. การสอนเสยีงพยัญชนะควรสอนเสียงพยัญชนะตนกอนพยัญชนะควบกล้ํา                         

และพยัญชนะทาย (ตัวสะกด) 

 10. การสอนเสียงสระปกตกิอนเสียงสระลดรูป 

 11. การสอนคําที่มีความหมาย และเปนคาํที่ปรากฏในประโยคที่มีความหมายดวย                  

เชน การสอนสระ อา ครูใหเด็กออกเสียง มา นา ยา ลา และควรมีคําเหลานี้ในประโยคที่มีความหมาย                  

เชน “ตา มา หา อา” “ยา ทา ตา อยูในตู” “ลา เล็กกวา มา” เปนตน  

 12. การสอนคําที่เปนไปตามกฎเกณฑทางภาษากอนการสอนคํายกเวนที่ไมเปนไป
ตามกฎเกณฑ เชน “กิน อานวา ก - - ิ -น”  “ตฤน อานวา ต-ริ-น” เปนตน  

 
 5. วธิีโฟนิกสกับการตระหนักรับรูหนวยเสียง (Phonemic / Phoneme Awareness)  
 5.1 ความหมายการตระหนกัรับรูหนวยเสยีง    
 กริฟฟธ และโอลสัน (Griffith; & Olson. 1992. 518) ใหความหมายการตระหนกัรับรู             
หนวยเสยีง คือ การที่มีความรูความเขาใจในโครงสรางของภาษาพูด โดยรูวาเสยีงของคําพูดสามารถ
แยกยอยออกเปนหนวยเสียงได 
 นักการศึกษาสวนใหญเหน็วา การตระหนักรับรูหนวยเสียง หมายถงึ ความเขาใจวา
คําพูดประกอบขึ้นจากเสียงยอยๆ ทีเ่รียงลาํดับกัน (Eldredge. 2005: 30; citing Burns; Giffin; & 

Snow. 1999; Pikulski; & Templeton. 1997)  
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 แอลเดรจ (Eldredge. 2005: 30) สรุปวา การตระหนกัรับรูหนวยเสียง คือ การเขาใจ
ธรรมชาติของภาษาพูด โดยบอกไดวาคําประกอบดวยเสยีงทีละเสียง (หนวยเสยีง) ทีเ่รียงตอกนั และ
สามารถแบงแยกหนวยเสียงที่อยูในคาํได หากเด็กมีความสามารถตามที่กลาวขางตน เด็กมีแนวโนม        

ที่จะประสบความสาํเร็จในการอาน และการเขียนตอไปในอนาคต 

 จากเอกสารสาํหรับครูที่จัดทําโดยแผนกการศึกษาแหงรัฐเวอรจีเนีย (Virginia 

Department of Education. 1998: Online) ไดอธิบายวา การตระหนกัรับรูหนวยเสยีง (Phonemic 

Awareness) คือ ความสามารถในการคิดอยางมีสํานึกและรูวา เสยีงของภาษาพูดที่เปนหนวยเลก็ๆ   

ซึ่งสามารถถกูแยกยอย ถูกนาํมาประสมกนั ถกูตัดลด หรือถูกสลับเปลีย่นตําแหนงได นอกจากนี้ยงัเปน
ความสามารถในการรับรูวาคําพูด หรือพยางคทีถู่กเปลงออกมานั้น เกดิขึ้นไดจากการเรียงลําดับกนั
ของหนวยเสยีง การตระหนกัรับรูหนวยเสยีงเปนทกัษะขัน้หนึ่งภายใตการตระหนักรับรูระบบเสียง            
ในภาษา (Phonological Awareness) 

 กิจกรรมที่ชวยสงเสริมพฒันาความสามารถการตระหนักรับรูหนวยเสียงมีมากมาย 

ตัวอยางเชน รูทเซล และคูเตอร (Reutzel; & Cooter. 2002: 172) ไดแนะนํากจิกรรมการตระหนักรับรู
หนวยเสยีง ซึ่งเรียงลําดับจากความงายไปหายาก ไดแก   

 1. การรูจักคําคลองจอง 
 2. การฟงเสียงคํา และใหแยกแยะคําที่มีเสียงเหมือนกันหรือแตกตางกนั  

 3. การนับพยางค และหนวยเสียง 
 4. การแยกแยะหนวยเสียงทีอ่ยูตําแหนงตนคํา ทายคํา หรือตรงกลางของคํา 

 5. การแทนเสยีง หรือตัดลดเสียงที่อยูในคาํ หรือพยางค 
 6. การประสมพยางคใหเปนคํา การประสมเสียงตนและเสียงทายที่เปน               

เสียงสัมผัสคลองจองใหเปนคํา และการประสมหนวยเสยีงใหเปนคาํ  

 7. การแบงแยกคาํใหออกเปนพยางค (Syllables) เปนเสยีงตนกับเสียงทาย           

ที่เปนเสียงสัมผัสคลองจอง (Onset-Rime) และเปนหนวยเสียง (Phonemes) 

 8. การเขียนสะกดคํา โดยรูจักนาํตัวอักษรที่แทนเสยีงมาเขียนเปนคาํที่ไดยิน  

 กิลลอน (Gillon. 2004: 5 - 7) ไดอธิบายวา การตระหนกัรับรูหนวยเสยีง เปนกิจกรรม                     

ลําดับหนึ่งในการตระหนักรับรูระบบเสียงในภาษา ซึง่การตระหนกัรับรูหนวยเสียง เปนการแบงแยกคํา
ออกเปนหนวยเสียงที่เลก็ทีสุ่ด ซึ่งมีอิทธพิลตอความหมายของคํา เชน คําวา “tree” ประกอบดวย             

3 หนวยเสยีง ไดแก /t/ /r/ /e/ ถาเปลี่ยนหนวยเสียงใดหนวยเสียงหนึ่งในคํานีก้็จะทําใหเกิดคําใหม           
หรือพยางคที่ไมมีความหมายได เชน เปลีย่นหนวยเสยีงแรก /t/ เปน /f/ จะไดคําวา “free” ซึง่เปนคาํ             

ที่มีความหมาย หากเปลีย่นหนวยเสยีงทายสุด /e/ เปน /ei/ ไดคําวา “tray”                                   
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ดังนัน้ หนวยเสียงแตละหนวยเสียง จงึมีความสาํคัญ หากมีการเปลี่ยนหนวยเสียงใดเสียงหนึง่ของคํา      

ก็จะมีผลใหคํานัน้ๆ เปลี่ยนความหมายไป   

 นอกจากนี ้กิลลอน (Gillon. 2008: Online) ยังไดเสนอโปรแกรมการฝกการตระหนัก
รับรูระบบเสียงในภาษา โดยเนนกิจกรรมการตระหนักรับรูหนวยเสียง การเชื่อมโยงเสียงพูดกับ
ตัวหนังสือ รวมทั้งความสมัพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร มีโครงสรางโปรแกรม ตามภาพประกอบ 5  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบ 5 โครงสรางโปรแกรมการฝกการตระหนักรับรูระบบเสียงในภาษา (Gillon. 2008:         

       Online) 

 จากที่กลาวขางตนจะเหน็ไดวา การตระหนักรับรูหนวยเสียงเปนขั้นหนึ่ง                        
ในการตระหนกัรับรูระบบเสียงในภาษา ซึง่เปนการคิดอยางรูสํานกึวา คําพูดประกอบขึ้น                     

จากการเรียงลาํดับกันของเสยีงยอยๆ ทีเ่รียกวา หนวยเสยีง ความสามารถในการตระหนักรับรู             
หนวยเสยีง คือ การแบงหนวยเสียงออกจากคํา การนําหนวยเสยีงมาประสมใหเกิดเปนคํา หรือการตัด 

ลด เพิ่ม สลับเปลี่ยนหนวยเสียงบางหนวยเสียงในคํา เพือ่ใหเกิดคําใหมได  

คําคลองจอง 

การวิเคราะหหนวยเสียง 

การจําแนก แยกแยะหนวยเสยีง 

การแบงหนวยเสยีง 

การประสมหนวยเสียง  

การถายโยงระหวางตัวอักษรกับเสยีง 

การถอดรหัสและการเขารหัส 

ทักษะที่ตองการ 

การตระหนักรับรูระบบเสยีงในภาษา การเชื่องโยงคําพูดกับตัวหนังสือ 

การเพิ่ม ลด สลบัเปลี่ยนหนวยเสียง  
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 5.2 ความสัมพันธระหวางวธิีโฟนิกส และการตระหนักรับรูหนวยเสียงกับการอาน 

 พอลโลเวย; แพทตนั; และเซอรนา (Polloway; Patton; & Serna. 2005: 248)          

กลาววา การสอนโดยใหเด็กตระหนักรับรูหนวยเสียงเปนพื้นฐานสาํคัญของการเขาใจ และนาํไปใช                    
ในการเชื่อมโยงเสียงในภาษาพูดกับตัวอักษร 
 คอลลินส; และ ชีค (Collins; & Cheek. 1993: 245-246) ไดอธิบายวา การตระหนกั
รับรูหนวยเสียงเปนพืน้ฐานนําไปสูการถอดรหัสสัญลักษณในภาษาเขยีน เปนจุดเริม่ตนของ                    
การอานออกเขียนได และเปนสิ่งสาํคัญสําหรับความสําเร็จในการอานของเด็ก ดังนัน้ หากการสอน 

ชวยใหเด็กพฒันาการตระหนกัรับรูหนวยเสียงไดจะเปนการสอนที่ชวยใหเดก็สามารถเชื่อมโยงเสียง          
กับตัวอักษรระหวางภาษาพูด และภาษาเขียนไดดียิ่งขึน้  

 การตระหนักรับรูหนวยเสียงเปนพืน้ฐานทีจ่ําเปนสาํหรับการเรียนโฟนกิส ตลอดจน
เปนตัวบงชี้หรือพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการอาน การเขียน และการสะกดคําได (Eldredge. 2005: 33)                   

การตระหนักรับรูหนวยเสียงจึงมีความสําคัญตอการเรียนเขียนอานสําหรับเด็ก เพราะการตระหนักรับรู
หนวยเสยีงจะเปนเครื่องมือชวยใหเด็กเขาใจวา ภาษาพดูเชื่อมโยงกับภาษาเขียนอยางไร (Eldredge. 

2005: 33; citing Ball; & Blachman. 1991) และความสามารถที่จะแบงแยกหนวยเสียงออกจากคําได
ก็มีความเกีย่วพันโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ในการอาน การฝกฝนการตระหนกัรับรูหนวยเสียงจะชวย
สงเสรมิใหการเขียน และการอานคลองแคลวรวดเร็วยิง่ขึน้ (Eldredge. 2005: 34; citing Evan; & 

Carr. 1985; Eldredge; & Baird. 1996) 

 ทักษะการอานการเขียนจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการตระหนักรับรูหนวยเสียง และ
ความรูเร่ืองโฟนิกส เพราะการอานการเขียนเปนเรื่องการเขารหัส โดยการใสตัวอักษรแทนเสียง 
หลังจากนั้นจงึถอดรหัส โดยใสเสียงใหตัวเขียน คือ การแปลงตัวอักษรใหเกิดเปนเสียงตามคําพูด 

ดังนัน้จึงถือไดวา การตระหนักรับรูหนวยเสียง และโฟนกิสเปนวัตถุดิบของการอาน และ การเขียน 

(Eldredge. 2005: 34) 

 วิธีโฟนกิส และการตระหนักรับรูหนวยเสียงสามารถแยกการสอนได กลาวคือ         

การฝกการตระหนักรับรูหนวยเสียงสามารถฝกสอนโดยไมจําเปนตองใชวิธีโฟนกิส เชน การสอนแยก               

หนวยเสยีงแตละหนวยเสียงในคํา หรือการสอนประสมหนวยเสียงใหเปนคํา ไมจาํเปนตองสอน               

การเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร แตอยางไรก็ตาม มีงานวจิัยที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา                  

หากมีการผสมผสานกิจกรรมการตระหนักรับรูหนวยเสียงกับเร่ืองความสัมพนัธระหวางเสียงกับรูป
ตัวอักษร (โฟนิกส) และนํามาสอนอาน พบวาจะใหผลทีดี่ที่สุด อีกทั้งยงัสงผลอยางมนีัยสําคัญ          

เชิงบวกตอความสามารถในการอาน และการเขียนอกีดวย (Ericson ; & JuliebÖ. 2000: 1; citing 
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Blachman. 1989; Bradley; & Bryant. 1983; Hohn; & Ehric. 1983) ดังนัน้ ในปจจุบันการฝก             

การตระหนักรับรูหนวยเสียง จึงมกีารผสมผสานวิธีโฟนกิสรวมดวย   

 ปจจุบันมกีารศึกษาวจิัยมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการตระหนักรับรูหนวยเสียง 
ชี้ใหเหน็วา ความบกพรองในการรับรูหนวยเสียงเปนปจจยัสําคัญที่สงผลตอความบกพรองทางการอาน 

(Mann. 2003: 217) ซึ่งสอดคลองกับคูเดอร (Kuder. 2003: 75) ที่อางถึงงานวิจยัมากมายที่เปน
หลักฐานแสดงใหเห็นวา โดยทั่วไปเดก็ที่มปีญหาการอานมักมีความยากลําบากในการประมวลขอมูล
ในระบบเสียง พบวา มีขอจาํกัด หรือมีปญหาที่เรียกวา การตระหนกัรับรูระบบเสียงในภาษา 

 จากหลักฐานงานวิจัย แสดงใหเหน็วา ในกระบวนการอานสมองมีวิธกีารเรียนรู                
ที่จะอานเชนเดียวกับการทีส่มองเรียนรูทีจ่ะพูด กลาวคือ ทารกเมื่อแรกเริ่มเรียนรูที่จะพูด เด็กจะพดูชาๆ      

ทีละเสียง จนกระทัง่มั่นใจกจ็ะเพิ่มความเร็วในการออกเสียงยิง่ขึ้น การที่สมองของเราไดยินเสียง              
เปนคํานั้น เนือ่งจากสมองทาํการประมวลผลหนวยเสยีงทีละเสียง และประสมเสียงเขาดวยกนั            

อยางรวดเร็ว เราจึงรับรูเสียงเหลานั้นเปนคาํทัง้คํา ซึง่เปนกระบวนการทีค่ลายคลึงกับกระบวนการ         
ที่เกิดขึ้นขณะอานหนงัสือ สําหรับผูที่มีทกัษะในการอาน กระบวนการดังกลาวจะเกดิขึ้น                          

อยางรวดเร็วมาก แมผูอานจะอานออกเปนคํา แตแทจริงแลวผูอานจะแปลงรหัสตัวอกัษร                       
บนหนากระดาษเปนเสียงแตละเสียง เพราะสมองมีการทํางานในการรับรู และจดจําในลักษณะ            

เปนกลุมของเสียง หรือเปนคํานัน่เอง อยางไรก็ตาม การอานไมไดเกดิขึ้นไดเองตามธรรมชาติ            
แตเกิดจากการเรียนรู ผูอานตองพัฒนาความตระหนักรูสํานึกวา ตัวอักษรบนกระดาษนัน้เปนเพียง
ตัวแทนของเสยีงในภาษาพดู (คําพูด) เชน เมื่ออานคาํวา“cat” ผูอานจะตองกระจายคํา (Parse)             

หรือแบงแยกคํา (Segment) ออกเปนสวนประกอบตามเสียงในระบบภาษา เมื่อคําถูกแยกเปน             

หนวยเสยีงตามรูปแบบเสียงในภาษา (Phonological Form) ผูอานจะรูจักจําคํา และเขาใจ   

ความหมายได (Child Development Institute. 2000: Online) 

 จากตัวอยาง การอานคําวา “cat” เร่ิมตนจากการถอดรหัสใหเปนรูปแบบ                   

ของหนวยเสยีง คือ “kuh, aah, tuh” เมื่อผูอานเห็นคาํจะรู และจําได หลังจากนั้น กระบวนการ                  
ทางภาษาระดับสูง เชน การแปลรหัส และความรูเกีย่วกบัคําศัพท ทาํใหเขาใจความหมายของคํา             

จึงเขาใจวา “cat” หมายถึง สัตวเลี้ยงลกูดวยนม มีขน และทําเสียงขูฝอได ในกระบวนการดงักลาว 

พบวา เด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอานมีความบกพรองทางระบบเสียง (Phonological Deficit) 

ซึ่งมีผลทําใหกระบวนการถอดรหัสเกดิความเสียหาย ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนอุปสรรคใหเด็กกลุมนี้
ไมไดใชความสามารถทางสติปญญา และความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทใหเกิดประโยชน            
ไดอยางเต็มที่ (Child Development Institute. 2000: Online; citing Scientific American. 1996: 

101) 
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 จากคํากลาวขางตน เห็นวา วิธีโฟนกิส และการตระหนักรับรูหนวยเสียง                         
มีความเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอานอีกดวย โฟนกิส                  
เปนวธิีที่ชวยใหเด็กเชื่อมโยงรูปตัวอักษรที่เห็นกับเสียงที่ไดยิน สวนการตระหนักรับรูหนวยเสียง            
เปนวธิีที่ชวยใหเด็กแยกยอยหนวยเสยีง และประสมหนวยเสียงเปนคาํได ซึ่งเปนทักษะที่เปน
องคประกอบที่สนับสนนุการสอนโฟนิกส ทําใหเด็กเขาใจเร่ืองตัวอักษรกับเสียง และสงผลตอ             

การนาํไปใชในการอานใหประสบความสาํเร็จไดดีตอไปดวย  

 
 6. งานวิจัยเกี่ยวกับวธิีโฟนิกส 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 สมิท (ผดุง อารยะวิญู. 2545: 26; อางองิจาก Smith.1998) ไดศึกษาทดลอง          
สอนอานเด็กที่อยูในเขตเมืองชั้นใน โดยใชวิธีองครวมทางภาษาและวธิีโฟนิกส กลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 114 คน จากโรงเรียน 4 แหง เปนนักเรียนชาย 57 คน และนักเรียนหญิง 
57 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมแรกไดรับการสอนดวยวิธีองครวมทางภาษา สวนกลุมที่สอนไดรับการสอน            

วิธีโฟนกิส ผลการทดลองพบวา เด็กทัง้สองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ กลาวคือ เด็กที่ไดรับการสอนวิธีโฟนกิสมีผลสัมฤทธิท์างการอานดีกวาเดก็ทีไ่ดรับการสอน
ดวยวิธีองครวมทางภาษา  

 ฮิลล (จีรนันท เมฆวงษ. 2547: 18; อางองิจาก Hill. 1999) ศึกษาเกี่ยวกับโฟนิกส                       
การตระหนักในหนวยเสียง และความสามารถในการสะกดคําของนกัเรียนระดับประถมศึกษา                

จํานวน 50 คน ในชนบททางตะวนัออกเฉยีงใตของสหรฐัอเมริกา ซึ่งกลุมทดลองไดรับการสอน                

แบบโฟนกิส ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโฟนิกสรวมทั้งการตระหนักรับรูหนวยเสียง                          
และความสามารถในการสะกดคําไดดีข้ึน  
 งานวจิัยในประเทศไทย 
 จารุวรรณ สายสิงห (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การผสมผสานการเรียนการสอน
แบบโฟนกิสและการสอนภาษาโดยรวม เพือ่สงเสริมความสามารถในการอานและความเขาใจ          

ในการอาน การเขียนสะกดคําและความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 4 โดยศึกษาในเดก็นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 ในโรงเรียนวดัสวนดอก ที่เรียนภาษาอังกฤษ 

ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 15 คน ซึง่ไดรับการสอนดวยแผนการสอนที่ผสมผสาน           

การเรียนการสอนแบบโฟนิกสและการสอนภาษาโดยรวม ผลการวิจัย พบวา ความสามารถ                       

ในการอานออกเสียง และความสามารถในการเขียนคาํของผูเรียนสงูขึน้                                         



 58 

ความเขาใจการอานระดับเบื้องตนของผูเรียนผานเกณฑทีก่ําหนด อีกทัง้ยังพบวา ผูเรียนมีความคิดเห็น
ตอการอานภาษาอังกฤษในเชิงบวกหลงัจากไดรับการสอนดวยวิธีดังกลาว  

 วันเพ็ญ เดียวสมคิด (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การสอนภาษาไทยเปนภาษา            

ที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนกิส เพื่อพัฒนาความพรอมทางภาษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
บานปลาดาว อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม เพื่อสรางแผนการจัดประสบการณตามแนวการสอน
แบบโฟนกิส และเพื่อเปรียบเทียบความพรอมทางภาษาไทย กอนและหลังการทดลองของนักเรียน           

ชั้นอนุบาลปที ่3 จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา หลงัจากใชแผนการจัดประสบการณตามแนว           

การสอนแบบโฟนกิส จาํนวน 4 แผน นักเรียนมีความพรอมทางภาษาไทยเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสาํคัญ         

ทางสถิติ .01 และมีความสามารถจาํแนกภาพ จาํแนกเสียง การรูคําศพัท ความเขาใจในการฟง และ
สามารถใชสายตารับรูความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ  

 
วิธีพหุสัมผัส 
 1. ความหมายการสัมผัสและการเรียนรู 

 ฮอนบี; โควิค; และเลวิส (ศิริรักษ พนัธุเวยีง. 2548: 30; อางองิจาก Honby; Cowic; & 
Lewis. 1974: 791) กลาววา Sense หมายถึง สัมผัสพิเศษที่อยูภายในรางกายของมนุษย โดยกระทํา
ส่ิงใดๆ อยางมีสติสัมปชชญัญะ ไมวาจะเปนการเหน็ การฟง การไดกลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส         
ซึ่งทาํใหเกิดความเพลิดเพลนิ หรือไดรับประโยชนอยางใดอยางหนึง่  

 แสงเดือน ทวสิีน (2545: 136) กลาววา การสัมผัส (Sensation) หมายถึง การรับรูขอมูล              
เกิดจากความรูสึกสัมผัส โดยอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา ไดแก ตา ห ูจมูก ล้ิน และกายสมัผัส จากนัน้สมอง
จึงจําแนก แยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห และแปลสิ่งนัน้ออกมาเพื่อนาํไปใชในการเรยีนรูตอไป  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 152) กลาวถงึอาการสมัผัสวา การทีส่ิ่งเรา                  
มากระทบอวยัวะรับสัมผัส เพื่อใหคนเกิดการรับรูภาวะแวดลอมรอบตัว ปกติเมื่อคนไดรับสัมผัส                      
อยางใดอยางหนึง่มักจะจัดจําแนกอาการสัมผัสนั้นๆ ตามประสบการณที่ตนมีอยูแทบทกุครั้ง                  
และคนมักเคยชินกบัส่ิงที่สัมผัสมากกวาที่จะรูสึกในอาการสัมผัส  

 กิฟลี วรรณจิย ี(ศิริรักษ พนัธุเวียง. 2548: 32; อางอิงจาก กิฟลี วรรณจิย.ี 2538: 74-75)               
กลาววา มนุษยมีพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงแวดลอม โดยมีระบบประสาท และอวยัวะสัมผัสรับสัมผัส
เปนปจจัยสาํคัญของกระบวนการรับรู อวยัวะรับสัมผัสเปนตัวรับส่ิงเราที่มากระทบประสาทสัมผัส             
และสงกระแสไปยังสมองเพือ่แปลความหมายเกิดเปนการรับรู การที่บุคคลจะรับรูส่ิงเราไดดีตอง              
มีองคประกอบ ดังนี ้ 

 1. อวัยวะรับสัมผัสที่สมบูรณ เชน การมีตา ห ูจมกู ล้ิน และรางกายที่เปนปกต ิ
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 2. การแปลความหมาย คือ การรับรูส่ิงเราไดอยางถกูตอง โดยอาศัยสมรรถภาพ          
ของสมอง 

 3. การใชประสบการณเดิม โดยมีประสบการณเดิมที่เกีย่วของกับการรับรูใหมๆ 
 4. ความตั้งใจในการรับรู คือ การกระตุนใหเกิดการรับรูไดดี และตรงกบัความสนใจ       

ที่จะรับรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา จะทําใหส่ิงเราเขาสูกระบวนการขอมูล และการเก็บในความทรงจํา                     
สวนหนึง่ของขอมูลไดถูกนํากลับมาใช สวนขอมูลที่ไมตองการกจ็ะเลอืนหายไป 

 จิราภรณ ต้ังกติติภาภรณ (2532: 86-87) อธิบายวา อวยัวะสัมผัสเปนเครื่องมือ                
ที่ทาํหนาที่ในการรับสัมผัสส่ิงเรารอบตัว หรือเรียกวาเปนเครื่องรับ (Receptor) ประเภทรับสัมผัส
แบงเปน 3 ระบบ ดังนี้ ระบบสัมผัสสวนไกล (Higher Sense Exteroceptors) ไดแก ตา และหู          
ระบบสัมผัสสวนใกล (Lower Sense Properioceptors) ไดแก จมูก ล้ิน และผวิหนัง และระบบสัมผัส
สวนลึก (Deep Sense Interreceptors) ไดแก การสัมผัสทางการเคลือ่นไหว 

 ศิริรักษ พนัธุเวียง (2548: 35) สรุปไววา การรับรูของอวัยวะรับสัมผัสเกิดจากสิง่เรามา
กระทบอวยัวะรับสัมผัส คือ ตา ห ูจมกู ล้ิน และผิวหนงั เมื่ออวัยวะสัมผัสรับส่ิงเราทีม่ากระทบ        
ประสาทสัมผัสจะสงกระแสไปยังสมอง สมองจะแปลความหมายของสิ่งเรานั้น การแปลความหมายนัน้
ข้ึนอยูกับอวยัวะรับสัมผัสทีส่มบูรณ สมรรถภาพของสมอง ประสบการณเดิม และความตัง้ใจที่จะรับรู            
การรับรูจากประสาทสัมผัสแตละชนิดก็ทาํใหเกิดการเรยีนรูที่แตกตางกัน 

 สรุปไดวา การสัมผัส คือ ความรูสึกซึ่งเปนผลมาจากการที่ส่ิงเรามากระทบอวัยวะ                  

รับสัมผัส ไดแก ตา ห ูจมูก ล้ิน ผิวหนัง เชน การเหน็ การไดยิน การไดกลิ่น การรูรสชาติ การกดทบัและ                    

การเคลื่อนไหว เปนตน เพื่อรับรูขอมูลและเกิดความรูสึกถึงการสัมผัส จากนั้นสงผานไปยังสมอง             
เพื่อจําแนก แยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห และแปลความหมาย และการเชื่อมโยงกบัประสบการณเดิม         

ที่ตนมีอยู เกิดเปนการรับรู และจัดเก็บในความทรงจาํ เพือ่นําขอมูลนั้นๆ ไปใชในการเรียนรูตอไป             
ซึ่งการรับรูจากประสาทสัมผัสแตละชองทางทาํใหเกิดการเรียนรูที่แตกตางกนั ประสาทสมัผัส           
และการรับรูจึงเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรยีนรู   
 
 2. ความหมายของวธิีพหสุัมผัส (Multi-Sensory Approach) 
 วิธีพหุสัมผัสมคีวามเชื่อพื้นฐานวา เด็กจะเรียนรูส่ิงใหม หรือความรูใหมไดดีที่สุด               

จากการที่เดก็มีโอกาสไดใชชองทางจากประสาทรับสัมผัสรวมกัน 4 ชองทาง ไดแก การเหน็ การไดยิน                 

การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัส ซึง่กิจกรรมการเรยีนการสอนตามวธิีพหุสัมผัสเปนกิจกรรม            

ที่ผสมผสานการทํางานของประสาทสัมผัส ผูเรียนไดเหน็ ไดยนิและไดสัมผัส (Murphy. 1997: Online) 
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 วิธีพหุสัมผัส หมายถงึ การใชประสาทสมัผัสหลายทางพรอมๆ กนั ไดแก การเหน็ 

(Visual) การฟง (Auditory) การเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) และการสัมผัสภายนอก (Tactile)                 

เพื่อเสริมสรางการจดจํา และการเรียนรู ซึง่ในกระบวนการเรียนรูจะมกีารเชื่อมโยงชองทาง                    
การรับรูเขาดวยกันระหวางทางการเหน็ (เหน็อะไร) ทางการไดยิน (ไดยนิอะไร) การเคลื่อนไหวรางกาย
และการสัมผัสภายนอก (รูสึกอยางไร) (The International Dyslexia Association. 2008: Online)

 คอลลินส; และ ชีค (Collins; & Cheek. 1993: 214-215) กลาววา วธิีพหุสัมผัสเปน               
วิธีทีเ่กี่ยวของกับผัสสะทัง้การสัมผัส และการเคลื่อนไหวกลามเนื้อควบคูกับผัสสะทางการมองเหน็  
และการไดยิน 
 สวน จรีลักษณ จิรวิบูลย (2545: 10) กลาวถึงความหมาย วธิีพหุสัมผัสวาเปนแนวคิด
สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสหลายดานในการรบัรู
ขอมูล ไดแก การรับรูทางตา ทางห ูการสัมผัสดวยการใชนิ้ว หรือฝามือ และการเคลื่อนไหวรางกาย              

ที่เปนสวนกลามเนื้อมัดใหญ  
 สรุปไดวา วิธพีหุสัมผัส หมายถงึ วิธีสําหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนรูโดยใชการเชื่อมโยงชองทางการรับรูผานประสาทสัมผัสหลายทางพรอมๆ กนั ไดแก การเหน็  

การฟง การเคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอกรางกาย และการสัมผัส เพื่อรับรู จดจําขอมูล และเรียนรู            
ส่ิงใหม หรือความรูใหม  
 
 3. หลกัการและเหตุผลของวิธพีหุสมัผัสในการสอนอาน  
 วิธีพหุสัมผัสเปนวิธหีนึ่งที่นาํมาใชสอนอาน โดยเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มปีญหา              

การเรียนรูดานการอาน การสอนตามแนวนี้เนนใหผูเรียนรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสตางๆ                   

เชน ทางสายตา ทางหู ทางการสัมผัส และการเคลื่อนไหวรางกาย โดยใหประสาทสมัผัสหลายทาง        
มีบทบาทในการรับรูขอมูลใกลเคียงกัน อีกทัง้การเปดโอกาสใหเดก็ไดใชประสาทสมัผัสในสวนทีท่ํางาน
ไดดีไปชดเชยความบกพรองในการรับรูของประสาทสัมผัสบางดาน ขณะเดียวกนัประสาทสัมผัส              

ที่บกพรองก็มโีอกาสไดรับการพัฒนาจากการใชงานเพิ่มข้ึนดวย  (จรีลักษณ จิรวิบูลย 2545: 64; 

อางอิงจาก Gearheart 1977: 91)  
 คอลลินส; และ ชีค (Collins; & Cheek. 1993:  214-215) กลาววา เดก็สวนใหญเรียนรู                
ที่จะอาน ดวยการใชการรับรูพื้นฐานจากประสาทสัมผัสทางตา และทางหู แตเด็กบางคนเรียนรูผาน
ชองทางการเห็นไดดีกวาทางการไดยนิ หรือในทางตรงกนัขาม ซึ่งประสาทสัมผัสทางตา และทางหู              
เปนผัสสะแรกเริ่มที่จําเปนในกระบวนการอาน อยางไรกต็าม ในการอานคําสาํหรับเด็กบางคน               
อาจตองการการกระตุนทางอื่นๆ รวมดวย เดก็กลุมดังกลาวตองใชผัสสะ หรือการรับรูสัมผัสหลายทาง          
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เชน วิธีการรับรูผานการเคลื่อนไหวรางกายทัง้ภายในภายนอก (The Kinesthetic Method) ซึ่งเปนวิธทีี่          
เกรซ เฟอรนาลด (Grace Fernald) พัฒนาขึ้น เพื่อใชสอนเด็กที่อานไมได โดยใหเดก็เรียนรู                 
ผานทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัสภายนอก (The Visual-Auditory-

Kinesthetic Tactile หรือ VAKT)   

 ทาวนเอนด (จรีลักษณ จิรวบูิลย 2545: 64; อางอิงจาก Townend. 1998: 2) กลาววา 

ครูผูสอนสามารถนาํแนวการสอนวิธพีหุสัมผัสไปใชสอนเรื่องการออกเสียงตวัอักษร และการเขียน
ตัวอักษรไปพรอมๆ กัน ความรูสึกในขณะออกเสียง และขณะเขียนตัวอักษรจะชวยทําให                            
เกิดความเชื่อมโยงความสมัพันธของเสียง และรูปของตัวอักษรนัน้ ซึง่เปนทกัษะพื้นฐานของการอาน 

และการสะกดคํา นอกจากนีก้ารสอนฝกหดัการอาน และการสะกดคําตามแนวการสอนนีย้ังชวย
พัฒนาความจาํในเรื่องสทัศาสตร ซึ่งสงผลตอทักษะการเขียน และสะกดคําอีกดวย  

 คาลิฝาดา (Rains; Kelly; & Durham. 2008: 247; citing Kalivada. 1978) กลาววา                
การนาํวิธพีหุสัมผัสมาใชในการสอนภาษา พบวา การฝกฝนซํ้าๆ ผานประสาทสัมผัสการรับรู            
ทั้งการมองเหน็ การไดยิน และการสัมผัสไปพรอมๆ กนัชวยทาํใหนักเรียนเกิดความเขาใจ และพฒันา
ความสามารถในการเรียนภาษาตางประเทศไดดีข้ึน   
 สวน โมงิ (2553: 74-76) กลาวถงึการใชประสาทสัมผัสหลายดานใหประโยชน                 
ในการจาํ ดังนี ้การรับรูจากประสาทสัมผัสหลายดานประกอบกันจะเปนการกระตุนสมองสวน                     
ที่เรียกวา คอรเทกซ (Cortex) ซึ่งอยูในพูสมองที่เรียกวา เทมพอรัลโลบ (Temporal Lobe) ทําหนาที่         
ในการบูรณาการสิ่งที่เกีย่วกับการรับรูทัง้หมด และทําใหเกิดความจาํที่แมนยําขึ้น  เชน การเรียน
ภาษาอังกฤษ แทนที่จะอานในใจ ควรใชการฟง การดู การออกเสียง และการเขยีนรวมดวย คือ               
ใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดานรวมกนั เปนการเพิม่โอกาสใหสามารถจดจําไดดีข้ึน                                  
(ภาพประกอบ 6) 
      สปาฟฟอรด; และ กรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005: 108) กลาววา ที่ผานมา 

การสอนอานสําหรับเด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอาน โดยเฉพาะในรายที่มีปญหาการอาน             

ระดับรุนแรง พบวา การสอนอานหลายวธิีทีน่ําวิธีพหุสัมผัสมาใชในการสอน ซึง่วธิกีารตางๆ ถูกคิดคน                       

และไดรับการพัฒนาเรื่อยมา อีกทั้งไดรับการยอมรับจากนักวิจัยวาเปนแนวคิดที่นาํมาสอนการอาน
สําหรับเด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอานไดผลดี โดยเฉพาะสาํหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนตน  
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ภาพประกอบ 6 การใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 โดยพรอมเพยีงกนัในการบนัทกึความจํา 

 

 ที่มา: โมง,ิ เคนอิจิโร (2553). ความลับของสมอง เรียนอยางไรใหสมองมีความสุข. 79.    

 

 แม็คเคย (MacKay. 2006: 70-71) กลาววา การเรียนรูโดยใชพหุสัมผัส หรือ               

ประสาทสัมผัสหลายดาน เปนการชวยใหเด็กเพิ่มชองทางการรับรูขอมูลไดมากขึ้น และชวยใหเด็ก         

นําขอมูลไปใชในโอกาสอืน่ๆ จนทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอน          

ที่เนนพหุสัมผัส ยังเปนวิธทีีคํ่านึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคนทีม่ีการเรียนรู หรือการรับรูขอมูล                

ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเดก็ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน ดังนัน้ หากการเรียนการสอนใชกจิกรรม
พหุสัมผัส จะเปนการเปดโอกาสใหเดก็ไดใชประสาทสมัผัสที่ตนเองถนดั เพื่อรับรูขอมูลไดดีอีกดวย          

ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานการวิจัยมากมายที่สนับสนนุการสอนดวยวิธพีหุสัมผัส  

 จากการวิจยัลาสุดที่ไดรับการสนับสนนุจากสถาบนัแหงชาติวาดวยสุขภาพอนามัย            

ของเด็ก และการพัฒนามนษุย (The National Institute of Child Health and Human Development 

- NICHD) ที่แสดงใหเห็นวา หากเด็กไดรับการสอนอานอยางมีโครงสรางเปนลําดับข้ันตอน                   

และการเรียนรูผานประสาทสัมผัสรับรูที่หลากหลาย ประกอบกับการไดรับการฝกฝน                               

ในการตระหนกัรับรูหนวยเสยีงรวมดวยจะชวยใหเด็กเกดิทักษะการอาน (ถอดรหัส) ไดดี 
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โดยเฉพาะเดก็ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานที่มีความบกพรองในกระบวนการรับรูและแปล
ความหมายของขอมูลจากการไดยิน (Auditory Processing) และ/หรือกระบวนการรับรูและแปล
ความหมายของขอมูลจากการมองเหน็ (Visual Processing) ทําใหเด็กที่มีปญหาการเรียนรู           
ดานการอานบางรายมีปญหาในการตระหนกัรับรูหนวยเสียง คือ เดก็ไมตระหนกัถงึเสียงที่ปรากฏในคํา 

และไมเขาใจเรื่องคําคลองจอง (Rhyming Words) การประสมเสียงเพื่อสรางคาํ หรือการแยกคํา        

ใหเปนหนวยเสียงยอยๆ ไมสามารถเขาใจเรื่องการแทนเสียงดวยตัวอกัษร หรือระบบตัวอักษร และ       

เด็กบางรายแมจะเรียนอยูในระดับประถมศึกษาแลวกย็ังไมสามารถจดจําคําคุนตาได ซึ่งเด็กกลุมนี้         
มีความยากลาํบากในการเรียนรู จดจาํคําศัพทที่เปนคาํคุนตา หากเดก็ที่มีปญหาการเรียนรู            
ดานการอานไดรับการสอนตามวิธพีหุสัมผัส โดยเรียนผานชองทางประสาทสมัผัส ทัง้การเหน็          

การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัสภายนอก เด็กจะเขาใจเร่ืองรูปแบบของตัวเขียนไดดี 

(The International Dyslexia Association. 2008: Online) 

 จรีลักษณ จิรวบูิลย (2545: 6) กลาววา การชวยใหเด็กทีม่ปีญหาการเรียนรูดานการอาน
สามารถอานไดนั้น ควรกระตุนใหเด็กใชสมองทัง้สองซกีในการเรียน โดยใหเด็กรับรูขอมูลผานประสาท
สัมผัสหลายดาน ซึ่งสอดคลองกับแนวพหสัุมผัสที่ใหรางกายมโีอกาสใชประสาทสมัผัสหลายสวน           
ในการรับประสบการณ เมื่อประสาทสัมผัสสวนตางๆ ไดทํากิจกรรม สมองกท็ํางานประสานกับระบบ
ประสาทหลายสวน ซึง่สงผลใหเกิดการเรียนรูไดมากขึน้ นอกจากนี้ การนําวิธพีหุสัมผัสมาสอนนกัเรียน
ยังเปนการชวยสรางความสนใจของเด็กในการเรียนมากยิ่งขึน้ดวย 

 จากคํากลาวขางตนเหน็ไดวา วธิีพหุสัมผัสเปนวธิีที่คํานงึถึงการเรียนรูโดยใหความสําคัญ              

ตอการรับรูผานประสาทสัมผัสหลายชองทาง ซึง่ชวยใหสมองทาํงานประสานกับระบบประสาท             
หลายสวน เปดโอกาสใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสรับรูที่ตนเองถนัด การนําวิธีพหุสัมผัสมาใชสอนอาน 

โดยใหผูเรียนเรียนผานประสาทสัมผัสทัง้การเหน็ การไดยิน และการเคลื่อนไหวรางกาย รวมกับ             

การสัมผัส จะชวยใหผูเรียนรับรู และจดจําขอมูลไดดี เชน เด็กสามารถเขาใจเรื่องรูปแบบของตวัเขียน
ไดดี เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธของเสียงกับรูปตัวอักษร ซึง่นอกจากจะสงผลดีตอทักษะการอาน           

ยังสงผลตอความสามารถในการเขียน และการสะกดคําอกีดวย นอกจากนี้วธิีพหุสัมผัสยังเปนการชวย
สรางความสนใจของเด็กในการเรียนอานมากยิง่ขึ้นดวย  
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 4. การสอนอานตามวิธีพหุสัมผัส  
 จากเอกสาร เร่ืองการสอนโดยวิธพีหุสัมผัส โดยสมาคมบุคคลที่มีภาวะบกพรอง            
ดานการอานระดับรุนแรงระหวางประเทศ (The International Dyslexia Association. 2008: Online) 

กลาวถึง การสอนโดยครูผูสอนที่ใชวิธีพหสัุมผัสในการสอนอานจะสอนใหนักเรียนเชื่อมโยงเสียงกับ
ตัวอักษร (ตัวเขียน) ดวยการรับรูหรือรูสึกถึงรูปรางของตวัเขียน ขณะทีน่ักเรียนเรียนรูตัวอักษรหรือ 

กลุมตัวอักษรตัวใหมๆ เชน s หรือ th นักเรียนจะคอยๆ ใชนิ้วไลตามตวัอักษร (Trace) ลอกตามแบบ 

(Copy) และเขียนตัวอักษรพรอมทัง้ออกเสียงของตัวอกัษรนั้นๆ ดวย ครูออกเสียงตวัอักษรและ             

ใหนักเรียนบอกชื่อตัวอักษร หลังจากนั้นใหนกัเรียนอาน สะกดคํา วล ีและประโยค โดยใชหลักการ
เดียวกนัในการเรียน การสอน ทั้งครู และนกัเรียนใชชองทางในการเรียนรูผานประสาทสัมผัส            

หลายดานไปพรอมๆ กนั  

 ตัวอยางวิธกีารสอนอานโดยนําวิธีพหุสัมผัสที่นาํมาใชสอนการอาน  
 วิธีออรตัน-กิลลิงแฮม (Orton - Gillingham Approach) 
 เฮนร่ี (Henry.1996: 179) กลาวถงึ วิธีออรตัน-กิลลิงแฮมวาเปนวธิีการสอน             
ที่มีโครงสรางชัดเจนเปนลําดับข้ันตอน ซึง่ใหผูเรียนใชชองทางการเรียนรูจากประสาทรับสัมผัส ไดแก 
การมองเหน็ หมายถงึ การมองเหน็ตัวอกัษร กลุมตัวอกัษร คํา วลี หรือประโยค การไดยิน หมายถงึ 
การไดยินเสยีงของตัวอักษร กลุมตัวอกัษรทั้งที่เปนเสียงเดี่ยว พยางค หรือคํา และการเคลื่อนไหว
รางกายรวมทัง้กลามเนื้อ เอน็ขอตอ หมายถึง การเคลื่อนไหวมือ แขน ริมฝปาก ล้ินและในลําคอ 

 เจ. ออรตัน (Henry. 1996: 179-180; citing J.Orton. 1964) ไดกลาวถงึประวัติ
ของ ดร. ซามลูแอล ทอรร่ี ออรตัน (Samuel T. Orton) ซึ่งเปนนักประสาทวิทยา และนักจิตวิทยา              
ผูที่อุทิศตนทํางานศึกษาวิจยั คิดคนและพัฒนาวธิีที่ชวยเหลือเด็กที่มปีญหาการเรียนรูดานการอาน             
ที่มีระดับรุนแรง หรือดีสเล็กเซีย ต้ังแตป ค.ศ. 1925 จนกระทั่งเสยีชีวิตในป ค.ศ.1948 ออรตันพบวา  
ผลจากความไมสมบูรณของ Cerebral Dominance สงผลตอการเกิดความบกพรองในดานการอาน 
และวิธีการที่จะแกปญหาดงักลาวที่ดีที่สุด คือ “การศึกษา” ออรตันมีผูชวยที่รวมพัฒนาวิธีการสอน        
คือ แอนนา กลิลิงแฮม (Anna Gillingham) หลงัจากนัน้กิลลิงแฮมไดชักชวนครูผูเชีย่วชาญการแกไข
ปญหาการอาน คือ เบสซี่ สติลแมน (Bessie Stillman) มารวมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาน 
การสะกดคํา และการเขียน  
 ในการสอนตามวิธีออรตัน-กิลลิงแฮม ครูจะสอนใหนักเรยีนเชื่อมโยงเสยีง            
ของตัวอักษรกบัรูปสัญลักษณตัวเขียน เด็กจะเชื่อมโยงเสียง และรูปดวยความรูสึกวารูปแบบตัวเขียน      

ถูกสรางขึน้ไดอยางไร ขณะที่นกัเรียนเรียนรูปตัวเขียนตัวใหม เด็กจะนํารูปตัวอักษร และเสียงมาใช           
ในการอาน สะกดคํา วลี และประโยค บทเรียนของออรตัน-กิลลิงแฮม เนนการผสมผสานทั้งการอาน          
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การสะกดคํา การพัฒนาความรู และความเขาใจในคําศัพท รวมทั้งกลวิธีในการอาน เพื่อความเขาใจ                    

หลักสูตรการสอนของวธิีออรตัน-กิลลิงแฮมมีการนาํวธิีพหุสัมผัสมาใชในการสอนเด็กที่มีปญหา              

การเรียนรู โดยเฉพาะเด็กทีม่ีปญหาการเรยีนรูดานการอานระดับรุนแรง การสอนความสัมพันธระหวาง
เสียงกับรูปตัวอักษรตามวธิพีหุสัมผัสเปนการชวยใหเดก็เรียนรู และเขาใจเรื่องเสียงกับรูปไดดี              

โดยเริ่มจากการสอนหนวยเสียงในภาษาทุกหนวยเสยีงรวมกับรูปตัวอกัษรทีละหนวยเสียงผานการรับรู
จากกิจกรรมทีใ่ชประสาทสัมผัสหลากหลายพรอมๆ กนั เชน การใชนิว้มือลากเปนตัวอักษรบนทราย
ขณะเดียวกนัใหเด็กออกเสยีงไปดวย หรือการใชเทาเปลาลากเปนตัวอกัษรลงบนพรมพรอมกับ              

ออกเสียงไปดวย การใชดินเหนยีวทําเปนตัวอักษร หรือใชส่ือวัสดุตางๆ ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
เสียงและรูปตัวอักษรดวยการเห็น การไดยนิ การรูสึกและการเคลื่อนไหวไปพรอมๆ กัน วิธีดังกลาว
สามารถนําไปสอนรายบุคคล หรือกลุมเลก็ได อีกทัง้ยงัเหมาะสมทั้งสาํหรับเด็กเลก็ เด็กโต และผูใหญ 
(Learning Abled Kids. 2003: Online)    

 โรส; และเซียเคิล (Rose; & Zirkel. 2007: 172-173) กลาววา การนําวธิีนี้มาสอน
พื้นฐานการอาน การสะกด และการเขียนอยางเปนระบบ ตองเนื้อหาดงัตอไปนี้  
 1. การตระหนกัรับรูหนวยเสยีง การเรียนรูจากการฟง และการเพิ่ม ลด และ
เปลี่ยนหนวยเสียงตลอดจนการวิเคราะหหาหนวยเสยีงแตละหนวยเสยีงที่ประกอบขึ้นเปนคํา  
 2. ตัวอักษรเดี่ยว และกลุมตัวอักษรทีเ่ปนตัวแทนหนวยเสียงที่แตกตางกัน  
 3. การประสมอักษร เพื่อสรางคํางายๆ  
 นอกจากนี ้เรด (Reid. 1997: 90) กลาวเพิ่มเติมวา การสอนตามวธิีออรตัน-            
กิลลิงแฮม เมือ่นักเรียนเกิดทักษะการเชื่อมโยงรูป และเสียงของตัวอกัษร ครูจะสอนการประสม
ตัวอักษรตามโครงสรางคําระดับพื้นฐาน คือ พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ (CVC) และใหนักเรียนฝกฝน
การประสมอักษรจนคลองแคลว และรวดเร็ว เชน นักเรียนสามารถรู และจดจําคําไดทันที และ               
นําคํานัน้ๆ ไปใชไดถูกตอง หลังจากนั้นครูจึงเริ่มใหนกัเรียนอานเนื้อเร่ือง ซึง่ประกอบดวยคําที่นกัเรียน
เคยเรียนมาแลว  
 4. ชนิดของพยางค 
 5. เสียงทีม่ีตัวเขียนซึง่เปนตวัแทนที่สะกดไดหลายรูปแบบ (Multiple 

Spelling)  

 6. หนวยคํา (Morphology) รากศัพทและสวนประกอบคํา อุปสรรค-ปจจัย 
(Affix) เพื่อพฒันาเรื่องคําศพัท การสะกดคําใหมๆ และการอานจับใจความ 
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 ครูผูสอนตามวิธีออรตัน-กิลลิงแฮมจะตองไดรับการฝกอบรมในการใชเทคนิค
วิธีการเฉพาะ (McIntyre; & Pickering. 1995: Online) ซึง่มีวธิีการสอนประกอบดวย  
 1. ครูผูสอนนาํเสนอทักษะตางๆ ดวยการกระตุนประสาทสัมผัสหลากหลาย
ชองทางของผูเรียน โดยใชผัสสะหลายๆ ทาง (Multiple Senses) ไดแก ประสาทรับรูทางการเห็น            
การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และการสัมผัส 

 2. วิธกีารสอนที่เขมขนเปนไปตามขั้นตอนที่ละขั้น การสอนโดยตรง            
รวมทัง้การสอนแบบสาธิต โดยใหขอมูลคําอธิบาย ที่ชัดเจน   
 3. การสอนวธิโีฟนกิส โดยผสมผสานวิธีโฟนิกสทั้ง 2 รูปแบบ คือ Synthetic 

Phonics (หรือ Explicit Phonics) และ Analytic Phonics (หรือ Implicit Phonics)  
 4. ครูผูสอนประเมินความสามารถของนักเรียนในดานการนําความรู หรือ        
กฎที่ไดเรียนไปใช นอกจากนี้ครูผูสอนนาํขอมูลที่ไดจากการฝกอบรมไปใชเปนขอแนะนําในการสอน 
การสอนซ้าํทกัษะทีน่ักเรียนเรียนไปแลว และการเพิ่มความยากของบทเรียน 

 ที่ผานมาจนถงึปจจุบันมีการนําแนวการสอนวิธพีหุสัมผัสของออรตัน-กิลลิงแฮม
ไปประยุกตใชในการสอนแกไขปญหาการอานมากมาย อยางไรก็ตามการสอนไมวาวิธีใดตางยึด
หลักการของออรตัน-กิลลิงแฮม 6 ประการ (Dyslexia Association of Singapore. 2008. unpaged) 

ดังนี ้
 1. ภาษาเปนพื้นฐาน (Language Based) การสอนยดึหลักการเรียนการสอน 

โดยเริ่มจากการเขาใจธรรมชาติของภาษามนุษย กลไกทีเ่กี่ยวของกับการเรียนรู และกระบวนการเรยีนรู
ภาษา 

 2. การรูคิด (Cognitive) เนื่องจากในภาษาอังกฤษประมาณ 85% สามารถ
คาดเดาได แตการทีน่ักเรียนรูกฎทางภาษาจะชวยใหนักเรียนนาํกฎนั้นไปใชในการอาน การเขียน           

โดยเรียนรูผานการคิดแกปญหาทางภาษา โดยมีหลกัการมากกวาการคาดเดา   

 3. การสอนอยางมโีครงสราง ลําดับข้ันตอน และการทบทวน (Structured, 

Sequential and Cumulative) กลาวคือ การสอนสวนประกอบทางภาษาอยางมข้ัีนตอนเปนระบบ 

จากงายสูเร่ืองที่ยาก เร่ิมจากความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษรทีละตัว หลังจากนั้นจงึใหเด็ก
ประสมเสียงใหเปนพยางคและคํา การสอนเรื่องใหม หรือเนื้อหาใหม ครูจะตองสอนโดยใชความรูเดิม 

ที่เด็กมีอยูเปนฐาน เด็กจะไดรับการฝกฝนทบทวนสิง่ที่เรียนไปแลวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ                

จนเกิดความคลองแคลว และทําไดถกูตองแมนยํา (Automaticity)   
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 4. การกระตุนประสาทรับสัมผัสหลายทางพรอมๆ กันในการเรียน 

(Simultaneously Multi-Sensory) การกระตุนใหนักเรียนใชชองทางการเรียนรูจากพหุสัมผัส ไดแก ตา 

หู มือ และปากไปพรอมๆ กนั เพื่อนาํไปใชประโยชนมากที่สุดในการรับขอมูล และสงผานขอมูลไปยัง
สมองขณะเรียนรู  
 5. การประเมนิวนิิจฉัยปญหา และการกาํหนดทิศทางการสอน (Diagnosis-

Prescriptive) ครูตองประเมนิปญหา และความตองการของเด็กเฉพาะรายในระหวางการสอน            

อยางสม่ําเสมอ ครูตองคนหาขอจํากัดในการอานของเด็ก และวธิีการเรียนรูของเด็กแตละราย                  

หลังจากนั้นจงึนําปญหาและขอจํากัดของเด็กมาเปนหลกัในการกําหนดวางแผนการสอน หรือ
ปรับเปลี่ยนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกับขอบกพรอง และความตองการของเด็กเปนรายบุคคล  

 6. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู (Emotionally Sound)                             

การสรางบรรยากาศการเรยีนใหมีปฏิสัมพันธเชิงบวกทีเ่ปนมิตร สนุกสนานเอื้อใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดี 

และไดรับประสบการณที่ดีในการเรียน เชน การไดรับคําชมเชย การไดรางวัล เปนตน ซึง่เปนกุญแจ
สําคัญนําไปสูการเกิดแรงจงูใจ เมื่อนกัเรียนไดรับการสนบัสนุนใหมีโอกาสไดประสบความสาํเร็จ           

อยางสม่ําเสมอจะเปนการเสริมแรงใหเด็กเกิดความมัน่ใจ และตองการเรียนรูทกัษะใหมๆ ตอไป  

 ปจจุบันมีผูนําวิธีออรตัน - กลิลิงแฮมมาพฒันาเปนวิธีการสอนอานหลากหลายวิธ ี

เชน วิธทีี่ผูพฒันาวิธีเปนกลุมที่เปนนักเรียนของออรตันโดยตรง ไดแก The Spalding Method, Project 

Read, The Herman Method, The Wilson Method, The Alphabetic – Phonic - Structured-

Linguistic Approach to Literacy (Shedd), The Association Method (Dubard) และ                     

The Lindamood - Bell Method (Lindamood - Bell) วธิีการสอนดงักลาวเปนวธิีที่มแีนวคิด                      

วิธีการสอนจากพืน้ฐานเดียวกัน เพื่อสอนทกัษะที่จําเปนในการรูจักและจดจําคํา ทุกวธิีเปนวิธี                 
ที่ยึดหลกัการสอนตามวิธีพหุสัมผัส โดยมวีิธีการสอนที่เปนระบบมีข้ันตอนชัดเจน และเนนใหผูเรียนรับรู
ผานประสาทสัมผัสหลายดานในการเรียนอาน  (Joshi; Dahlgren; & Boulware - Gooden. 2002: 

Online)    

 
 5. งานวิจัยเกี่ยวกับวธิีพหุสัมผัส     
 งานวจิัยตางประเทศ  
 งานศึกษาของเดฝ; ดอยเยิล; และฝาเลนเต (Rains; Kelly; & Durham. 2008; 247; 

citing Dev; Doyle; & Valente 2002) ไดนําวิธีของออตนั - กิลลิงแฮม ซึ่งเปนวิธทีี่เกีย่วของกับชองทาง             
การรับรูผานประสาทสัมผัส ไดแก การมองเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหวไปใชในการสอนอาน
สําหรับนักเรียนระดับเกรด 1 ที่กาํลังเรียนในระบบการศึกษาพิเศษ จากการศึกษาพบวา                          
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เด็กเหลานี้มีความสามารถในการอานสงูขึน้ จนสามารถเขาไปเรียนในระบบเรียนรวมได หลังจากนั้น
เด็กยังไดรับการสอนดวยวิธพีหุสัมผัสอยางตอเนื่อง และ 2 ป ตอมา ไดทําการประเมนิความสามารถ
ของเด็ก พบวา เด็กกลุมนี้ไมตองกลับเขาไปเรียนในระบบการศึกษาพิเศษอีกเลย   
 งานวจิัยในประเทศ 
 จรีลักษณ จิรวบูิลย (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาน
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพรองในการเรียนรูดานการอานตามแนวพหุสัมผัส  
และแนวคิดสือ่กลางการสอนซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนมีกระบวนการ 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1          

การเรียนรูตามเนื้อหาที่กาํหนด ซึ่งแบงเปนบทเรียนยอย ๆ  ข้ันที ่2 การประยุกตใชความรู และขั้นที่ 3 

คือ การแสดงผลงานและการประเมินผล ปรากฏวา เมือ่นํารูปแบบการสอนดังกลาวไปใชสอนนกัเรียน      

กลุมทดลอง ทัง้เรื่องการสะกดคาํ การอานออกเสียง และการอานเพื่อสรุปใจความสําคัญ พบวา 
นักเรียนที่อยูในกลุมทดลองมีความสามารถในการอาน การเหน็คุณคาในตนเองและความสนใจ                 

ในการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีจ้ากการทดลอง        
ยังพบวา เมื่อเปรียบเทียบกบักลุมควบคุม พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความสามารถในการอาน                       
การเหน็คุณคาในตนเอง และความสนใจในการเรียนสงูกวานักเรยีนในกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  
 มนฑเธียร พฒันาวงศ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางการอาน                     

และการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ีปญหาในการเรยีนรู จากการใชชุดการสอน           

ทักษะการอาน และการเขียนผานประสาทสัมผัสสามดาน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน และใชเวลา                   

ในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั วันละ 50 นาท ีรวม 40 คร้ัง ผลการศึกษาพบวา                  

หลังจากไดรับการสอนดวยชดุการสอนทักษะการอาน และการเขียนผานประสาทสมัผัสสามดาน 

นักเรียนมทีักษะการอาน และการเขียนสงูขึ้น 
 

แรงจูงใจ  
 1. ความหมายของแรงจูงใจ  
 นักวจิัยและนกัจิตวิทยาไดใหความหมายแรงจูงใจไวดังตอไปนี้  
 แมคเคลแลนด (พิมพพัชร พงษตน. 2544: 9; อางองิจาก McClelland. 1953: 104) 

กลาววา แรงจงูใจ หมายถงึ ความปรารถนาที่จะทาํส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสาํเร็จดวยมาตรฐาน
อันดีเลิศและเหนือกวาผูอ่ืน 

 บราวน (สุธาพร ฉายะรถี. 2547: 28; อางอิงจาก Brown. 1981: 121-122) กลาววา 

แรงจูงใจ คือ แรงขับและแรงกระตุนสภาวะทางอารมณหรือความปรารถนาภายในทีผ่ลักดันใหบุคคล
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แสดงออกถึงความตองการ แรงขับภายในของเอกัตบุคคลมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับเงือ่นไขทางสภาวะ
แวดลอม  

 บอลล (พิมพพัชร พงษตน. 2544: 9; อางอิงจาก Ball. 1982: 1256) กลาววาแรงจงูใจ 

หมายถงึ กระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการกระตุน การควบคุมพฤติกรรม หรือการทาํใหพฤตกิรรมนั้น           

คงอยู 
 กฤษณา ศักดิศ์รี (2530: 123) และ อัจฉรา สุขารมณ (2527: 159) กลาวถงึความหมาย
แรงจูงใจที่สอดคลองกัน คือ สถานการณหรือส่ิงทีก่ระตุน ซึง่อาจเกิดจากสิ่งเราภายใน หรือภายนอก 

ใหอินทรียแสดงพฤติกรรม หรือกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ตามทีต่องการอยางมีจุดหมาย
ปลายทางทีว่างไว 
 รุงแสง อรุณไพโรจน (2535: 101) กลาววา แรงจงูใจ คือ ศักยภาพของบุคคลที่จะพฒันา          

ดานใดดานหนึ่ง หรือเร่ืองใดเรื่องหนึง่โดยเกิดจากความเชื่อพืน้ฐาน ไดแก ความรูสึกถึงคุณคา                 

ของตนเอง ความตองการที่จะพัฒนาตนเอง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัตนเอง (Self-Concept)              

ดวยความทุมเททัง้แรงกาย และแรงใจในการกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีความหมาย เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามที่บุคคลนัน้ตองการ 
 มาลิน ีจฑุะรพ (2537: 138) กลาววาการจงูใจ หมายถงึ การกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมตามความตองการ หรือตามจดุมุงหมายที่กาํหนด 

 จากความหมายของแรงจงูใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง พลงัทีเ่ปน         

แรงขับ ซึ่งอาจเกิดจากสิง่เราภายใน หรือภายนอกทีก่ระตุน หรือผลักดนัใหบุคคลแสดงพฤติกรรม และ
การทาํใหพฤตกิรรมนั้นคงอยู หรือการควบคุมพฤติกรรม เพื่อใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ หรือ            

เกิดผลสําเร็จตามจุดมุงหมายทีก่ําหนด บุคคลจะมีแรงขับมาก หรือนอยขึ้นอยูกับเงื่อนไข                

ทางสภาวะแวดลอม และสภาวะอารมณ ความเชื่อพืน้ฐานเกีย่วกับตนเอง เชน ความรูสึกถึงคณุคา         

ของตนเอง ความตองการที่จะพัฒนาตนเอง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัตนเอง ความทุมเทต้ังใจ เปนตน 
 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
 แอ็กเจน; และ กอแช็ค (ชูชีพ ออนโคกสงู; และ อนุสรณ อรรถศิริ. 2549: 7-11;               

อางอิงจาก Eggen; & Kauchack. 2004 : 348-382) ไดจัดรวบรวม และนําเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ              

ไว 3 กลุม คือ กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมมนุษยนิยม และกลุมปญญานิยม อธิบายไดดังนี ้
 1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) อธิบายวา                         

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเปนผลมาจากประสบการณ และสิ่งแวดลอมของบุคคลนัน้ หากบุคคล
แสดงพฤติกรรมแลวไดรับแรงเสริม (Reinforcement) พฤติกรรมนั้น หรือการระทําจะเพิ่มข้ึน                     
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มีความเขมขนขึ้น และแรงจงูใจในการกระทํานั้นก็ยอมเพิ่มข้ึนตามไปดวย แรงเสริมโดยทัว่ไป                  

เชน รางวัล คําชมเชย คะแนน เปนตน 

 2. กลุมมนุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) เห็นวา แรงจูงใจเกิดขึ้น                       

จากความพยายามของบุคคล โดยการใชศักยภาพทั้งหมดที่มีอยูอยางเต็มที ่ความตองการ                 
เปนสิ่งสาํคัญที่ผลักดันใหมนุษยเกิดแรงจงูใจที่จะทาํสิ่งตางๆ ใหสําเรจ็  

 มาสโลวเปนผูหนึง่ในกลุมนี ้และไดอธิบายถึงความตองการ ซึ่งแบงได 2 กลุม                         

คือ ความตองการที่จาํเปนขาดไมได (Deficiency Needs) และความตองการการเจรญิงอกงาม 

(Growth Needs)  

 นอกจากนี ้แสงเดือน ทวีสิน (2545: 79 - 81) ไดกลาวถงึ ทฤษฎีมนุษยนิยม
เพิ่มเติมวา ยงัมีนักจิตวิทยาที่สําคัญทีก่ลาวถึงแรงจูงใจตามแนวคิดนี้ ไดแก 
 แนวความคิดของโธมัส ซึ่งไดแบงความตองการของมนษุยตามรูปแบบ                    

ความปรารถนา (Wishes) 4 ประการ คือ ความปรารถนาที่จะมีความมัน่คงปลอดภัย (Security)  

ความปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน (Recognition) ความปรารถนาที่จะเปนเพื่อนตอบสนอง 
(Response from One’s Fellow) และความปรารถนาที่จะไดพบประสบการณใหม                           
(New Experience) 

 แนวคิดของเมอรเรย ซึ่งแบงความตองการของมนุษยเปนดานใหญๆ 2 ดาน คือ 

 1. ความตองการทางกาย  

 2. ความตองการทางจิต แบงได 6 ประเภท 

 2.1 ความตองการเกี่ยวกับส่ิงของ 
 2.2 ความตองการการมชีื่อเสียง เกียรติยศ อํานาจ 

 2.3 ความตองการเกี่ยวกับการใชอํานาจ 

 2.4 ความตองการใหผูอ่ืนหรอืแมแตตนเองไดรับบาดเจ็บ 

 2.5 ความตองการไดรับความรัก ความชวยเหลือ และความเหน็อกเหน็ใจ 

 2.6 ความตองการทางดานสงัคม ตองการพักผอนหยอนใจ                   

ความเพลิดเพลิน  

 3. กลุมปญญานิยม หรือ ทฤษฎีพทุธินยิม (Cognitive View of Motivation)                            

ตามที่แสงเดือน ทวีสิน (2545: 78-79) กลาววา แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย                      
เกิดจากการรบัรูส่ิงตางๆ ทีอ่ยูรอบตัวโดยอาศัยความสามารถทางสตปิญญา มนุษยไดรับแรงผลักดัน           

จากหลายๆ ทาง ซึ่งในสภาพเชนนี ้ทาํใหมนุษยเกิดสภาวะไมสมดุล (Disequilibrium)                         

มนุษยจึงตองอาศัยกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับความแตกตางของ                
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ประสบการณใหมที่ไดรับเขากับประสบการณเดิม (Accommodation) ซึ่งการกระทําดังกลาว                     

จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยสติปญญาเปนพื้นฐาน ทฤษฎีนี้เนนแรงจงูใจภายใน กลาวคอื เมื่อบุคคลรู            
ความตองการของตนเอง รูวามีอุปสรรคอะไร และรูแนวทางในการนําไปสูปลายทางที่ตองการได 
 ชูชีพ ออนโคกสูง; และ อนุสรณ อรรถศิริ (2549: 9-11) กลาวเสริมวา                         

กลุมปญญานยิมเหน็วา แรงจูงใจเกิดจากความเชื่อ ความคาดหวงั ความตองการอํานาจ 

ความสามารถในการทํางาน และความเขาใจของบุคคล ซึ่งในกลุมนีม้แีนวคิดทฤษฎี ดังนี ้
 1. Expectancy X Value Theory อธิบายวา แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ข้ึนอยูกับความคาดหวงัของบุคคลวาตนเองสามารถกระทํางานสิ่งใดไดบรรลุผลสําเร็จหรือไม             
ส่ิงที่ตองการทาํนัน้มีคุณคามากนอยเพียงใด ความคาดหวงัวาการกระทํานัน้สําเร็จ หรือไมข้ึนอยูกบั
การรับรูวาสิง่นั้นความยากงายเพียงใดประกอบกับอุปนิสัยคณุลักษณะเฉพาะของบุคคล สวนคณุคา
ของสิ่งทีท่ํานัน้ขึ้นอยูกับแรงจูงใจภายใน ความสาํคัญ ประโยชนที่ได และการลงทนุลงแรงวา                

มีมากนอยเพยีงใด  

 2. Self-Efficacy Theory อธิบายวา แรงจงูใจในการแสดงพฤตกิรรม                      

เกิดจากความเชื่อในความสามารถของตนเองวา สามารถทําสิง่นั้นๆ ไดสําเร็จหรือไม ซึ่งขึน้อยูกับ
องคประกอบ 4 ประการ ไดแก การประสบความสาํเร็จจากในอดีต แบบอยางของความสาํเร็จ               

ในการกระทาํสิ่งนัน้ การชักจูงใหกาํลงัใจ และสภาพทางจิตวทิยาของบุคคลนั้น 

 3. Goal Theory เห็นวา แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเกิดจากเปาหมาย 

โดยเฉพาะแรงจูงใจในการเรยีนเกิดจากเปาหมาย เพื่อการเรียนรู (Learning Goal) คือ                            

เรียนเพื่อเพิม่พูน และพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และเปาหมาย                               

เพื่อหวังผลตอบแทนภายนอก (Performance Goal) คือ เรียนเพื่อนาํผลไปเปรียบเทยีบกับผูอ่ืน                

ใหไดรับชัยชนะ และสิ่งตอบแทนอืน่ๆ  

 4. Attribution Theory เห็นวา แรงจงูใจเกดิจากการอางสาเหตุของความสําเร็จ                      

หรือความลมเหลวในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล สาเหตุของความสําเร็จ หรือความลมเหลวทีบุ่คคล
ใชอธิบายผลของการกระทาํประกอบดวย 2 มิติ ไดแก  
 มิติที่ 1 ความสําเร็จ หรือความลมเหลวทีม่ีสาเหตุจากความสามารถ (Ability)                 

ความพยายาม (Effort) โชค (Luck) และความยากงายของงาน (Task) 

 มิติที่ 2 ความสําเร็จ หรือความลมเหลวขึน้อยูกับตําแหนงของสาเหตุ (Locus 

of Control) เสถียรภาพของสาเหตุ (Stability) และการควบคุมสาเหตุ (Controllable)  
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 5. Self - Determination Theory อธิบายวา แรงจงูใจภายในบุคคล                         

เกิดจาการที่บุคคลตัดสินใจที่จะกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือแสดงพฤติกรรมในสิ่งแวดลอมใด                   

ส่ิงแวดลอมหนึ่ง ซึ่งขึน้อยูกบัความตองการทางจิตวทิยาที่ติดตัวมาแตกําเนิด ไดแก 
 ความตองการมีความสามารถ (The Need for Competence) คือ              

ความตองการมีความสามารถในการทาํสิ่งตางๆ ในสิง่แวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล เกิดความรู          
ความเชีย่วชาญในดานตางๆ  

 ความตองการควบคมุหรือภาวะอิสระ (The Need for Control or 

Autonomy) คือ ความตองการเลือก หรือสลับสับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม เปนอิสระ และสามารถควบคุม 

ส่ิงตางๆ ได  
 ความตองการความสัมพันธ (Need for Relatedness) คือ ความตองการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อไดรับความรักและการยอมรับนับถือ  

 สรุปไดวาแนวคิดทฤษฎีที่อธบิายเกีย่วแรงจูงใจมีกลุมทฤษฎี 3 กลุม ไดแก กลุมพฤติกรรม 

กลุมมนษุยนิยม และกลุมปญญานิยม หรือทฤษฎีพทุธนิยิม  

 
 3. ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 รีฟ (พิมพพชัร พงษตน. 2544: 9; อางองิจาก Reeve. 1996: 2-3) กลาววา แรงจูงใจ          

เปนสิ่งที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตัวผูเรียน และทําใหผูเรียนกาวไปสูความเปนเลิศ              

ทางการศึกษา  

 เอ็นทวิสเทิล (สุวรรณี เวทไธสง. 2544: 27; อางองิจาก Entwistle. 1998: 15-16) เหน็วา 

แรงจงูใจทาํใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเรียน และนําผูเรียนไปสูจุดหมาย ผูเรียนจะประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับแรงจงูใจ หากผูเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนสงู       
จะเรียนรูไดเร็ว และประสบความสาํเร็จมากกวาผูเรียนที่ขาดแรงจูงใจ หรือมีแรงจงูใจในการเรียนต่ํา  

 แสงเดือน ทวสิีน (2545: 76) กลาววา นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจให               
ความสนใจ และเหน็ความสาํคัญของแรงจงูใจมาก เพราะเปนพลังผลกัดันใหมนุษยเคลื่อนไหวไปสู
เปาหมายที่ตองการ หากปราศจากแรงจงูใจ มนุษยก็เปรียบเสมือนหุนยนตที่เคลือ่นไหวตามคําสั่ง                            
หรือความตองการของผูอ่ืน และพฤติกรรมหลายๆ อยางของมนุษยยอมไมอาจเกิดขึ้นได  
 ศรียา นยิมธรรม (2549: 67-68) กลาววา แรงจูงใจมีบทบาทสาํคัญตอการเรียนรู             
ในชั้นเรียน หากขาดแรงจูงใจแลว บุคคลจะไมใชความพยายามในการเรียนรู หรือยกเลิกเอางายๆ         

ไมวาจะเปนการทํางานหรือการเรียน แรงจูงใจสงผลตอเร่ืองตางๆ หลายเรื่อง รวมทัง้การรับรู          
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เกี่ยวกับตนเอง หรืออัตมโนทัศน (Self Concept) การคาดหวงั ความเชื่อ เจตคติ และความคิด 

เกี่ยวกับเร่ืองทีว่าอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดความสาํเร็จ และความลมเหลว 

 สรุปไดวา การที่มนษุยทํากิจการงานใหบรรลุเปาหมายไดเกิดจากอทิธพิลของแรงจูงใจ             

เพราะแรงจงูใจเปนตัวกระตุนผลักดันใหมนุษยเกิดการเคลื่อนไหวไปสูจุดมุงหมาย เชนเดียวกับ
กิจกรรมการเรยีน แรงจูงใจมบีทบาทสําคญัตอการเรียนรูในชั้นเรียน ผูเรียนตองมีแรงจูงใจที่สงเสรมิ          

ใหเกิดความพรอมในการเรียน เพื่อนาํผูเรียนไปสูจุดหมายของพฤติกรรมการเรียนรู และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หากผูเรียนขาดแรงจูงใจก็จะไมใชความพยายามในการเรียนรู หรือเลิกลมการงาน               

ไดงายๆ ไมวาจะเปนการทาํงานหรือการเรียน แรงจูงใจสงผลตอเร่ืองตางๆ ไดแก การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง การคาดหวัง ความเชือ่ เจตคติ และความคิดเกีย่วกับสาเหตุที่กอใหเกิดความสําเร็จ และ                 

ความลมเหลว ดังนัน้ ผูเรียนที่จะประสบความสาํเร็จในการเรียนไดนัน้จึงขึน้อยูกับแรงจูงใจเปนสาํคัญ  

 
 4. องคประกอบที่มีผลตอแรงจูงใจ 
 แอทคินสัน (Atkinson. 1991: 52) ไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจไว 3 ประการ คือ 

 1. ความคาดหวงั (Expectation) คือ การคาดการลวงหนาถงึผลจากการกระทํา          

ของตนเอง ผูที่มีแรงจงูใจสูงจํามคีวามคาดหวังลวงหนาถึงผลสําเร็จในงานที่ตนทํา  

 2. ส่ิงลอใจ (Incentive) คือ ความพงึพอใจที่ไดรับจากการทํางาน เชน งานที่ตนสนใจ              

งานที่ตนถนัด งานที่ใหผลตอบแทนสูง หากบุคคลใดพอใจในสิ่งลอก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิด                 

แรงจูงใจสูงดวย 

 3. ความอยากรูอยากเห็น คือ ความพงึพอใจจากการที่บุคคลกระทําสิง่ใดสิ่งหนึง่ 
กลาวคือ การที่บุคคลทําสิง่ใดก็หวงัเพยีงความสุข ความพึงพอใจกับการที่ไดทาํสิ่งนั้นๆ โดยปราศจาก           

การคํานงึถงึผลวา จะประสบความสาํเร็จ หรือประสบความลมเหลว  

 ขณะที่ แคลเลอร (เบอรเดน. 2545: 45; อางอิงจาก แคลเลอร) ไดกลาวถงึมิติของ
แรงจูงใจที่สอดคลองกับองคประกอบของแรงจูงใจตามที่ ฮทูสไตน (พิมพพัชร พงษตน. 2544: 17; 

อางอิงจาก Hootstein. 1998: 58-59) ไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจในการเรียนไว ดังนี ้
 1. ความสนใจ (Interest) หมายถงึ ระดับความอยากรูอยากเหน็ของผูเรียนตอขอมูล             

แปลกใหม 
 2. ความเกีย่วของสอดคลอง (Relevance) หมายถึง ความสอดคลองสัมพันธของ
เนื้อหาบทเรียน และการสอนที่สนองตอบตอความตองการพืน้ฐาน ความสนใจ ประสบการณ และ
เปาหมายของผูเรียน 
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 3. ความคาดหวงั (Expectancy) หมายถงึ ความคาดหวังของผูเรียนที่ไดรับรูถึง
ความสาํเร็จ ในการเขารวมกิจกรรม หรือการทาํงานตางๆ   

 4. ความพงึพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับแรงเสริม ซึ่งเปนสิง่ที่
เกิดขึ้นภายใน เมื่อไดรับรางวัลจากภายนอก  

 สวน อารี พันธมณี (2546: 282-283) กลาววา ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคล              

มีองคประกอบ ดังตอไปนี ้
 1. ธรรมชาติของบคุคลที่มีความแตกตางกนัตามลกัษณะที่เปนเอกลกัษณเฉพาะ          

ของแตละคน เชน แรงขับ ความวิตกกงัวล 

 2. สถานการณตางๆ ในแตละสิ่งแวดลอมที่สงผลทาํใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่ตางกนั 

เชน การแขงขนั ความรวมมอื การตั้งเปาหมาย การตั้งความหวงั  
 3. ความเขมขนของแรงจูงใจขึ้นอยูกับการเสริมแรงในทางบวก เชน รางวัล                

การยกยองชมเชย เปนตน การเสรมิแรงทางลบ เชน การลงโทษ นอกจากนีย้ังขึน้อยูกับความสนใจ 

ตามความถนดั และความสามารถของบุคคล 

 สรุป องคประกอบของแรงจงูใจตามที่กลาวขางตนมีดังนี ้องคประกอบเฉพาะตน              

ที่เกิดจากภายในตัวบุคคล ซึง่เปนแรงขับทีส่งผลโดยตรงใหเกิดแรงจูงใจ เชน ความคาดหวงั                
ความสนใจ ความพึงพอใจ ความอยากรูอยากเหน็ สวนองคประกอบภายนอกทัว่ไปสงผลตอการเพิ่ม
ความเขมขนของแรงจูงใจ เชน สถานการณตางๆ การแขงขัน การไดรับรางวัล การยกยองชมเชย 

รวมทัง้การลงโทษ การตําหน ิองคประกอบทั้งสองสวนมสีวนในการเสริมสราง หรือลดทอนระดับ            

ของแรงจูงใจของบุคคลไดทั้งสิ้น  

 
 5. การสรางแรงจูงใจในการเรยีนรู  
 วูลโฟลค (ประสาท อิศรปรีดา. 2547: 330; อางองิจาก Woolfolk. 1993: 387) สรุปวา                 

การสรางแรงจงูใจในการเรียนโดยการที่ผูเรียนตองตั้งคาํถามกบัตัวเองวา “ฉันสามารถเรียนหรือ            

ทําสิง่นัน้ๆ ไดหรือไม” (Can I do it?) “ฉันอยากเรียน หรือตองการทาํสิง่นัน้ๆ หรือไม” (Do I want to do 

it?) และ “อะไรบางเปนสิ่งทีฉั่นตองการทาํใหประสบความสําเร็จ” (What do I need to do to 

succeed?)  

 นพดล บัวสาย (2545: 23) กลาววา แรงจงูใจเปนปจจัยหนึง่ที่สําคัญในการเรียน               

การประสบความสําเร็จในการเรียนของนกัเรียนนอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแลว         

ยังขึ้นอยูกับแรงจูงใจดวย นกัเรียนที่มคีวามสามารถสูง แตขาดแรงจูงใจในการเรียนจะมีผลให
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่าํ  
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 ประสาท อิศรปรีดา (2547: 331-334) ไดอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจ ดังนี ้  
 1. การเสริมสรางความเชื่อมัน่ และความคาดหวงัเชงิบวกในการเรียนของเด็ก ไดแก  
 1.1 การที่ใหเด็กเริ่มเรียนสิง่ที่อยูในระดับความสามารถที่เด็กจะทําได               
จากนั้นจงึขยบัไปเรียนในสิง่ทีย่ากขึน้  

 1.2 การกาํหนดจุดมุงหมายของบทเรียนใหแจมแจง และแนใจวาเด็กสามารถ
เรียนรูตามจุดมุงหมายนัน้ๆ ได โดยผูสอนควรกําหนดจดุประสงคเชิงพฤติกรรมไวใหชัดเจน                   

หากบทเรียนใดมีเนื้อหามากก็ตองจําแนกเปนจุดมุงหมายยอยๆ   

 1.3 การใหเด็กเกิดการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองมากกวา               

การเปรียบเทยีบกับผูอ่ืน โดยผูสอนใหผลยอนกลับ (Feedback) หรือชี้แจงใหเด็กทราบผลงาน             

ของตนเอง เพือ่ใหเด็กรับรูวาตนเองทาํผิดถูกอยางไร และนําไปแกไขปรับปรุงใหถูกตองดีข้ึน นอกจากนี้
ยังเปนการชวยใหเด็กเหน็ระดับความสามารถของตนเอง กอนและหลังเรียนวามีความกาวหนาเพียงใด 

 1.4 การสื่อสารใหเด็กรับรูวา ความสามารถในการเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุง
ใหดีข้ึนไดหากมีความมุงมัน่  

 1.5 การสรางแบบอยาง หรือแมแบบที่ดีใหแกเด็ก  

 2. การใหเด็กมองเหน็คุณคาของสิ่งที่เรียน โดยผูสอนนาํเรื่องแรงจงูใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอกมาใชใหเกิดประโยชน เชน  

 2.1 การเตรียมกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจของเด็ก เชน กฬีา ดนตรี 
ปญหาสถานการณตางๆ อยางไรก็ตาม ผูสอนควรมีความรูเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กสนใจดวย 

 2.2 การกระตุนความอยากรูอยากเหน็ เชน การสรางสถานการณที่ขัดแยงกับ
ความรูสึก หรือความเชื่อของเด็ก เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความคิด และนําไปสูการอภิปราย  

 2.3 การสรางบทเรียนใหนาสนุก เชน การใหเด็กแสดงบทบาทสมมต ิหรือ                 

การใชเกมเปนสื่อในการเรียนรู 
 2.4 การเสนอเนื้อหาแปลกใหม และวิธีการที่หลากหลาย  

 2.5 การชี้ใหเด็กเหน็วา เนื้อหาที่กาํลังเรียนมีความสัมพนัธเชื่อมโยงกบัชีวิต             

ในอนาคต การเนนใหเด็กเหน็คุณคาของเรือ่งที่เรียนกับชวีิตของตนเองในอนาคต 

 2.6 การใหรางวัล ซึง่เปนการเสริมแรงภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจ          

ใหแกเด็ก แตการใหรางวัลผูสอนตองแนใจวาสิ่งที่เปนรางวัลนั้นมีความหมายตอเดก็อยางแทจริง 
เพราะรางวัลจะมีคามีความหมายก็ตอเมือ่เปนสิ่งที่เด็กตองการเทานัน้  
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 3. การสงเสริมใหเด็กเกิดความมุงมั่น และเอาใจใสในการเรียน  

 3.1 ผูสอนเปดโอกาสใหเด็กไดตอบสนองมากขึ้น เชน การใหเด็กตอบคําถาม  

การรายงานหนาชัน้ การแสดงสาธิต เปนตน หลงัจากนัน้ผูสอนควรมกีารใหขอมูลยอนกลับแกเดก็ดวย
เพื่อใหเด็กรับรูส่ิงที่ตนทาํถูกตอง และสิ่งใดควรแกไข อีกทัง้ยังเปนการใหกําลงัใจใหเด็กอีกดวย  

 3.2 การหลกีเลี่ยงการใหความสําคัญตอคะแนน และการไมเนนการแขงขัน
ระหวางบุคคล แตเนนที่ความกาวหนาของเด็กใหเด็กเกิดความภูมิใจในผลงาน   

 3.3 การใหเด็กมีโอกาสไดทาํงานที่มีความยากโดยใหเวลาในการทํางานเพิม่ข้ึน
มากกวาการลดความยากของงานลง ผูสอนควรใหเด็กทํางานทีม่ีความทาทายแตครูจะใหเวลาแกเด็ก                   

ในการทํางานมากขึ้น ขณะเดียวกนัครูจะเปนผูคอยใหการชี้แนะ สนับสนุนชวยเหลือเด็ก  

 3.4 การยกตัวอยางที่ดีใหแกเด็ก เพื่อใหเดก็เหน็แบบอยางการเอาชนะอุปสรรค           

ความยากของงาน  

 3.5 การสอนกลวิธีในการเรียนแกเด็ก ครูควรสอนวธิีเรียน เทคนิคชวยจําแกเด็ก   

 สวน เบญจพร ปญญายง (2549: 40-41) กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการเรียน 

โดยเฉพาะการอานการเขียนในเด็กที่มีปญหาการเรียนรู ไดแก  
 1. การหาจุดเดนของเด็ก และสงเสริมใหเด็กไดใชจุดเดนนัน้อยางเต็มที ่
 2. การใหคําชม หรือรางวัลเมื่อเด็กทาํสําเร็จ ทํางานไดถกูตอง หรือพยายามทาํ และ
เมื่อเด็กทาํผิดไมควรตําหน ิหรือทําใหเด็กเสียหนาแตอาจเตือนดวยการสัมผัส หรือแตะตัวเบาๆ  

 3. การเริ่มตนสอนในสิง่ที่เดก็อยากรู 
 4. การกําหนดจุดประสงคในการเรียนรูใหชดัเจน 

 5. การเริ่มตนสอนในสิง่ทีง่าย นาํไปสูบทเรียนทีย่าก 

 6. การสอนใหเด็กสนุกกับการอาน การเขียนผานการสอนแบบไมเปนทางการ 
 7. การสอนใหเด็กสนุกกับการสะกดคํา หาความหมายคําศัพท 
 8. การสอนครูไมควรเรงรัดเด็กเกินไป เพราะจะทําใหเดก็ลนแลวทําไมได 
 9. การกําหนดเกณฑความกาวหนาของเดก็ ควรกาํหนดเปนเกณฑยอยๆ                     

เพื่อใหเด็กรับรูความสามารถของตนเอง  
 10. การประเมินบทเรียนวายากเกินความสามารถของเด็กหรือไม หากเด็กทาํไมได
ควรทบทวนบทเรียนที่ผานมากอน  

 11. การจับเวลาในขณะที่เด็กอาน หรือเขียน หลังจากนั้นจงึเพิ่มความเร็วในการอาน           

หรือการเขียน เมื่อเด็กทาํไดดีข้ึนควรใหรางวัล 
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 12. การใชอุปกรณเสริม เชน กรณทีี่เด็กเขียนชา ครูควรฝกใหเด็กพมิพสัมผัส และ
อนุญาตใหพิมพรายงานสงครู หรือกรณีที่เด็กอานชา ครูควรบันทกึเทปบทเรียนใหเด็กฟง เพื่อใหเด็กมี
เวลาทบทวนบทเรียนพรอมฝกอานควบคูไปดวย 

 13. การฝกใหเด็กใชความคดิ และเชื่อมโยงเหตุผล  

 สรุปไดวา การสรางแรงจูงใจในการเรียนเปนการชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน           

ใฝเรียนรู ซึง่มวีิธีหลากหลายมากมาย เชน การเสริมสรางความเชื่อมัน่ และความคาดหวงัเชงิบวก           

ในการเรียนของเด็ก การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การสรางแบบอยาง หรือแมแบบที่ดีใหแกเด็ก 

การสรางบทเรยีนเนื้อหาทีเ่ชือ่มโยงกับชีวิตในอนาคตของเด็ก รวมทั้งการเสนอเนื้อหาแปลกใหม และ
วิธีการทีห่ลากหลาย การใหตัวอยางที่เดก็มีความคุนเคยเพื่อใหเขาใจไดงาย การสอนกลวธิีในการเรียน
แกเด็ก การลดสถานการณที่ทาํใหเดก็ไมพึงปรารถนา การใหรางวัลที่เปนสิง่ที่มีความหมายตอเด็ก
อยางแทจริง และการทดสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหเด็กเกิดความตื่นตัวในการเรียน เปนตน 

 
 6. แรงจูงใจในการอาน  
 วิกฟลด (ปรางทอง แกวเหลายูง. 2548: 3; อางองิจาก Wigfield. 1999) กลาววา 

แรงจูงใจในการอาน หมายถงึ การรับแรงกระตุนทางดานสังคมที่เกี่ยวของกับการอาน ซึ่งทําใหผูอาน
เกิดทัศนคติวาแรงกระตุนนัน้เปนกลวิธี หรือการปฏิสัมพนัธทางสังคม เพื่อใหผูอานเกดิความตองการ           
ที่จะอานโดยเชื่อวา ตนเองมีศักยภาพประกอบกับความคาดหวงัสวนตัวที่จะประสบความสาํเร็จ                 

ในการอานอนัจะนาํไปสูการตัดสินใจที่จะทํากจิกรรมการอานหรือไม และดําเนนิไปยาวนานเทาไร 
แรงจูงใจในการอานมีลักษณะ ดังนี้  
 1. ความคาดหวงัใจตนเอง (Reading Efficacy) คือ ความเชื่อวาตนเอง                         
มีความสามารถที่จะประสบความสาํเร็จในการอาน 

 2. ความทาทาย (Challenge) คือ ความปรารถนาที่จะอานหนังสือที่มีความยาก       

ไดอยางเขาใจ 

 3. ประสบการณ (Involvement) คือ การไดรับความสนกุสนานจากการอานในอดีต 

 4. ความสําคญัในการอาน (Importance of Reading) คือ การเห็นคณุคา                    

ของการอาน 

 5. การรับรู (Recognition) คือ ความพึงพอใจที่ไดรับเปนรูปธรรมจากความสาํเร็จ                 

ดานการอาน 

 6. การแขงขัน (Competition) คือ ความปรารถนาที่จะเอาชนะผูอ่ืน  

 7. ผลการเรียน (Grades) คือ คะแนนที่ไดรับซึ่งเกิดจากความสาํเร็จจากการอาน 
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 8. การตอบสนองทางสังคม (Social) คือ การมีปฏิสัมพนัธทางสังคมกับเพื่อน หรือ
ครอบครัวเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 

 9. ความคาดหวงัของผูอ่ืน (Compliance) คือ การอาน เพื่อความคาดหวงัของผูอ่ืน                

เชน อานเพราะครูส่ัง หรือผูปกครองชี้นาํใหอาน 

 10. ความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น (Curiosity) คือ ความสนใจของตนเอง              
ในกิจกรรมการอาน 

 วิกฟลด (Wigfield. 2000: 140) ไดกลาววา นักวจิัยที่ศึกษาเกีย่วกับการอานมักมุงเนน         

ที่องคประกอบดานความคดิสติปญญา (Cognition) วา มีความเชื่อมโยงกับการอานเปนอยางมาก              

แตแทจริงแลว แรงจูงใจ (Motivation) มีบทบาทสาํคัญในเรื่องการอานไมนอยกวาดานความคิด
สติปญญา เนือ่งจากแรงจูงใจเกี่ยวของกับคําถามทีว่า ทาํไมบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมนั้นๆ                     

การศึกษาวิจยัเรื่องแรงจูงใจ จึงเปนการพยายามเขาใจการตัดสินใจเลอืกที่จะทาํกิจกรรมนั้นๆ หรือไม 
เชน การที่เด็กจะตัดสินใจเลอืกระหวางการอานหนงัสือกับการดูโทรทศัน จากการวจิัย พบวา นักเรียนที่
เร่ิมเขาเรียนมกัมีทัศนคติที่ดีตอทักษะการอานของตนเอง มีความกระตือรือรน ต่ืนเตนที่ไดใชชีวิต             

ในโรงเรียน และสนใจทีจ่ะเรียนรูที่จะอาน แตความเชื่อในตนเอง และความรูสึกเหลานัน้จะเปลีย่นไป 

ในชวงแรกๆ ของการเรียนในระดับประถมศึกษา เนื่องจากนกัเรียนเกดิความไมมัน่ใจในความสามารถ
ในการอานของตนเอง ซึง่เปนเหตุใหนกัเรยีนเหลานั้นขาดแรงกระตุน และขาดความกระตือรือรนทีจ่ะ
ไปโรงเรียน ไมตองการรวมทาํกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

 เบเกอร; และ วิกฟลด (Wigfield. 2000: 140 - 143; citing Baker; & Wigfield. 1999) 

กลาวถึงองคประกอบ 3 ประการในเรื่องแรงจูงใจที่เปนหลักสําคัญของแรงจูงใจในการอาน ไดแก 
 1. แรงจูงใจภายใน (Internal Motivation)   และแรงจูงใจภายนอก (External 

Motivation) แรงจูงใจภายใน คือ บุคคลทีม่ีแรงจูงใจภายใน จะทาํกิจกรรมโดยเกิดจากความตองการ 
ความตั้งใจ และความกระตอืรือรนที่จะทํากิจกรรมนัน้ๆ ดวยตนเอง ตัวอยางเชน นักเรียนหญงิคนหนึง่                        
มีความกระตือรือรนมากที่จะอานหนังสือ แมในเวลาชวงพักระหวางเรยีนที่โรงเรียน เธอจะถือหนงัสือ
ติดมือตลอดเวลา จนกระทัง่กอนเขานอนเธอก็ตองอานหนงัสือ เพราะเธอรูสึกวา ตัวเองมีสวนรวม          

ในตัวละคร และเคาโครงเรือ่งของหนังสือที่เธออาน ความตื่นเตน นาติดตามของหนังสือเปนสิ่งที ่          
จุดประกายใหเธอตองการอานหนงัสือมากกวาการที่จะหันไปทํากจิกรรมอ่ืนๆ  

 แรงจูงใจภายนอก คือ บุคคลทํากจิกรรมตางๆ เพื่อเปนเพียงสื่อกลาง หรือเปนเพียง
หนทางทีจ่ะนาํตนเองไปสูเปาหมายที่ตองการ เชน การไดรับรางวัล ตัวอยางเชน นักเรียนที่อานหนงัสือ                 

ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก มักจะอานหนงัสือเมื่อมีเพื่อนอานดวย หรือเมื่อไดรับรางวัลจากครู  
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 2. ความเชื่อในความสามารถ (Competence) และศักยภาพของตนเอง (Efficacy)                 

คือ การที่บุคคลประเมินความสามารถของตนเองที่มีตอกจิกรรมแตละกิจกรรม นกัวิจยัไดชี้ใหเหน็วา  

ความเชื่อในความสามารถของตนเองสัมพนัธกับการคาดหวังไดในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง         
ในวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร การอาน เปนตน ตัวอยางเชน เด็กผูชายคนหนึง่เปนคนที่เชีย่วชาญ         

ในการอานมาก เขาอานหนงัสือทุกประเภท ระหวางที่อานหากเขาพบคําศพัทที่ไมคุนเคย                    

หรือคําที่ไมเขาใจ เขาจะอานชาลงหรือหยดุอานเพื่อทบทวน และพยายามทําความเขาใจในเรื่องทีอ่าน              

เขาพัฒนาความสามารถในการอานขึ้นเรือ่ยๆ และทาํความเขาใจกับคําศัพทใหมทีพ่บ ทําใหเขา             

เกิดการรับรูในความสามารถของตนเองเพิม่ยิ่งขึน้ ความรูสึกที่เกิดขึ้นสงเสริมใหเขาเพิ่มความสนใจ           

ความกระตือรือรนที่จะอานหนงัสืออยางตอเนื่อง  
 3. แรงจูงใจทางสงัคม (Social Motivation) กลาวคือ การอานเปนกิจกรรมทางสงัคม                

เชน การอานพรอมกันของนักเรียนในหอง หรือการที่สมาชิกในครอบครัวอานหนงัสอืดวยกนั                   

การอานหนังสอืดวยกนั เปนการรวมกนัอาน และแบงปน หรือแลกเปลีย่นความรูสึก และความคิด              

ที่มีตอส่ิงที่อาน การอานหนงัสือรวมกนัในลักษณะนีเ้ปนการสงเสริมใหเกิดการรับรูความสามารถ           

ในการอานของตนเอง และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจภายในที่จะอานมากยิ่งขึน้   

 ส่ิงสําคัญในการนําแนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการอานไปใชในทางปฏิบัติ ควรพิจารณา
ประเภทแรงจงูใจของนกัเรียน และเลือกวธิีการสรางแรงจูงใจที่เปนประโยชนที่จะชวยใหนกัเรียน            

เกิดแรงจูงใจ โดยสงเสริมใหนักเรียนรับรู และเชื่อในความสามารถของตนเองในทางบวกจะทําให
นักเรียนอานหนังสือดวยการกระตุนจากแรงจูงใจภายใน และใชการอานเชื่อมโยงกับการเรียนรู                 
ในเรื่องอื่นๆ  จนกระทั่งนักเรียนสามารถเปนผูกาํหนดทศิทางการอานไดดวยตนเอง  
 สปาฟฟอรด; และ กรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005: 199) ไดอธิบายวา 

ผูเชี่ยวชาญในการอาน คือ ผูที่มีแรงจงูใจภายในในการอานหนงัสือ มีความสนใจ ความกระตือรือรน           

ที่จะอานหนงัสือทุกประเภทอยางสม่ําเสมอ และมีเปาหมายในการอานทีห่ลากหลาย อีกทั้งยังม ี          

ความพึงพอใจในการอาน อยากรูอยากเหน็จากการอาน ขณะที่เด็กซึง่มีความยุงยาก หรือมีปญหา       

การเรียนรูดานการอานมกัขาดแรงจูงใจภายใน และเปนความทาทายอยางมากในการที่จะสราง
แรงจูงใจภายในใหเด็กกลุมนีต้องการอานหนังสือดวยความเพลิดเพลิน และเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

 สรุปไดวา แรงจูงใจในการอาน หมายถึง การไดรับการกระตุนทางสงัคมที่เกีย่วของกับ
กิจกรรมการอาน ซึ่งแรงกระตุนดังกลาวสงเสริมใหผูอานเกิดทัศนคติตอแรงกระตุนวาเปนกลวิธี          
เพื่อใหผูอานตองการที่จะอาน โดยเชื่อวาตนเองมีศักยภาพรวมกับความคาดหวงัสวนตัวที่จะประสบ
ความสาํเร็จในการอาน มีการตัดสินใจเลอืกดวยตนเองที่จะทํากิจกรรมการอานและคงกิจกรรม               

การอานตอไป  
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 แรงจูงใจในการอานยึดหลักองคประกอบ 3 ประการที่สําคัญในเรื่องแรงจูงใจ ไดแก 
 1. แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก  

 2. ความเชื่อในความสามารถ และศักยภาพของตนเอง 
 3. แรงจูงใจทางสงัคม  

 ดังนัน้ แรงจงูใจในการอานจงึมีบทบาทสําคัญ การสงเสริมใหเด็กรับรู และ                 

เชื่อในความสามารถของตนเองในทางบวกจะเปนการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจภายในทาํใหอยากอาน
หนงัสือ และใชการอานเชื่อมโยงกับการเรียนรูในเรื่องอื่นๆ  จนกระทัง่สามารถกําหนดทิศทางการอาน
ดวยตนเองในอนาคต  

 
 7. การวัดแรงจูงใจในการอาน 
 วิกฟลด กลาววา แรงจูงใจในการอานอยูบนพืน้ฐานทฤษฎีแนวคิดเกีย่วกับแรงจงูใจ  

ไดแก ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Theory) 

แรงจูงใจภายใน แรงจงูใจภายนอก และทฤษฎีการรับรูความสามารถในตนเอง (Self-Efficacy Theory) 

ซึ่งวกิฟลดไดนาํทฤษฎีดังกลาวมาสรางแบบสอบถามแรงจูงใจในการอาน ประกอบดวย 3 ดาน          

(พิมพพัชร พงษตน. 2544: 33; อางองิจาก Wigfield. 1997); (ปรางทอง แกวเหลายงู. 2548: 24; 

อางอิงจาก Wigfield. 1999) ดังนี ้
 ดานที่ 1 พื้นฐานความเชื่อดานศักยภาพ และความคาดหวงั ไดแก 
 1.1 ความคาดหวงัในตนเอง (Reading Efficacy) คือ การเชื่อวาตนมีความสามารถ     

ที่จะประสบความสาํเร็จในการอาน 

 1.2 ความทาทาย (Challenge) คือ ความปรารถนาที่จะอานหนงัสือยาก                        

ไดอยางเขาใจ  

 1.3 การหลบเลี่ยงงาน (Work Avoidance) คือ ความปรารถนาที่จะหลกีเลี่ยง
กิจกรรมการอาน ซึ่งบุคคลใดมีความคาดหวงัในตนเองต่ํา มักจะมีแนวโนมที่จะหลกีเลี่ยงกิจกรรม         

การอานที่มีความทาทายสูงเชนกนั 

 ดานที่ 2 พื้นฐานในการเลือกทํากิจกรรม ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก คานยิมของความสําเร็จในการเรียนรู และการกําหนดเปาหมายของความสําเร็จ  

 2.1 แรงจูงใจภายในที่เปนองคประกอบของแรงจูงใจในการอาน ไดแก 
 ความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น (Curiosity) คือ การอานตามหวัขอที่ตรงกับ 

ความสนใจของตนเอง 
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 ประสบการณ (Involvement) คือ ความสนกุสนานที่ไดจากการอานในอดีต            

ซึ่งความสนกุสนานที่เกิดจากการรับรูขอมูล หรือการอานวรรณกรรมที่มีรูปแบบแตกตางกัน                

และเกิดความพอใจที่ไดจากการอานหนังสอืที่ดีหรือเปนบทความ หัวขอที่นาสนใจ 

 ความสาํคัญในการอาน (Importance of Reading) คือ การเห็นคุณคา             

ของการอาน ซึ่งเปนแงมุมเดียวกับการเหน็คุณคาของงาน 

 2.2 แรงจูงใจภายนอกที่เปนองคประกอบของแรงจูงใจในการอาน 

 การรบัรู  (Recognition) คือ ความพงึพอใจที่ไดรับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรม                       

ในความสําเรจ็ดานการอาน 

 ผลการเรียน (Grade) คือ ความปรารถนาที่จะไดรับการประเมินผลที่ดีจากคร ู
 การแขงขัน (Competition) คือ ความปรารถนาที่จะอานไดดีกวาผูอ่ืน  

 ดานที่ 3 ดานปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกีย่วของกับการอาน ไดแก  
 3.1 การตอบสนองทางสังคม (Social) คือ การมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อน หรือครอบครัว
เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่าน 

 3.2 การคาดหวังจากผูอ่ืน (Compliance) คือ การอานเกิดจากความตองการ              
ของบุคคลอื่น เชน อานหนังสือเพราะครูส่ังใหอาน 

 จากที่วิกฟลดไดนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจมาสรางแบบสอบถาม                       

เพื่อวัดแรงจงูใจในการอานนัน้สรุปไดวา การวัดแรงจูงใจในการอานแบงได 3 ดาน รวมทั้งหมด                

11 ปจจัย ไดแก ความคาดหวังในตนเอง ความทาทาย การหลบเลี่ยงงาน ความอยากรูอยากเหน็ 

ประสบการณ  ความสาํคัญในการอาน การรับรูในความสําเร็จดานการอาน ผลการเรียน การแขงขัน 

การตอบสนองทางสงัคม และการคาดหวงัจากผูอ่ืน  

 
 8. งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจงูใจ 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 แชมปแมน; และทนัเมอร (Baker; & Wigfield. 1999: 256; citing Champman; & 

Tunmer. 1995) ไดพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตมโนทัศน (Self-Concept) ในการอาน เพื่อประเมิน
แรงจูงใจในการอานเรื่องอัตมโนทัศน ซึ่งมอีงคประกอบ 3 ประการ ไดแก ศักยภาพในการอาน              

ความยากในการอาน และทศันคติที่เกีย่วของกับการอาน องคประกอบทั้ง 3 ประการมีความเกี่ยวของ
กับองคประกอบของแรงจูงใจในการอานของวิกฟลด ไดแก ความคาดหวังในตนเอง ความทาทาย              

และความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น   
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 เบเกอร; และวกิฟลด (ปรางทอง แกวเหลายูง. 2548: 38; อางองิจาก Baker; & 

Wigfield. 1996) วิจัยเรื่องความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการอาน กิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ ์                     
ทางการอาน จากผลการวิจยัแสดงใหเห็นวา แรงจูงใจในการอานแตละองคประกอบมีความสมัพนัธ  
กับกิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ในการอานทางบวก ยกเวนองคประกอบการหลบเลี่ยงงาน                

มีความสมัพนัธกับกิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ในการอานในทางลบ ปจจัยดานเพศ และเชื้อชาติ           

มีอิทธพิลตอคาเฉลี่ย และแรงจูงใจในแตละองคประกอบ พบวา เด็กผูหญิง และชาวแอฟริกัน-อเมริกัน
มีแรงจูงใจในการอานสูงกวานักเรียนผวิขาว นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได
นอยจนถงึปานกลางมีคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการอานไมแตกตางกนั หลงัจากนัน้จงึวิเคราะหดวย        

การวิเคราะหเชิงกลุม (Cluster Analyses) เพื่อแสดงใหเห็นวา นกัเรียนทกุกลุมมีแรงจูงใจในการอาน  

ที่มีความสัมพนัธกับกิจกรรมการอาน และผลสัมฤทธิ์ในการอาน 
 งานวจิัยในประเทศ  
 พิมพัชร พงษตน (2544: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพนัธระหวางองคประกอบ             

ของแรงจูงใจในการอานกับความสามารถในการอาน เพือ่ความเขาใจภาษาไทยของนักเรียน                 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา 

แรงจูงใจในการอานตามความคิดของนักเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ในสงักัด               

กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 อยูระดับผานเกณฑข้ันต่ําตามกําหนดของกรมวิชาการ 
ความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาไทยขั้นความเขาใจขอเท็จจริง อยูในระดับผานเกณฑ  
ที่กําหนด ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาไทยขั้นตีความ และความสามารถ                

ในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาไทยขั้นประเมินคา อยูในระดับผานเกณฑที่กาํหนด แรงจูงใจ             

ในการอานทุกองคประกอบมีความสมัพนัธทางบวกกับความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจ
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปรางทอง แกวเหลายงู (2548: บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอาน              

สาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อสรางความเขาใจ และแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชวงชั้นที ่3            

(ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2) โดยผลจากการวิจยั หลงัจากการจัดกิจกรรมทีไ่ดนําเทคนิคการสรางแรงจงูใจ 

ในการอานมาใชในกิจกรรมผสมผสานกับกลวิธกีารอาน นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่2                      

โรงเรียนพังทุยพัฒนศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 57 คน            

ปรากฏผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานความเขาใจในการอานมนีักเรยีนรอยละ 73.68 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม และผลการประเมินแรงจงูใจในการอาน พบวา 

นักเรยีนมีแรงจูงใจในการอานระดับดีหลงัจากเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน   



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย  

 
 การวิจยั ศึกษาความสามารถในการอานคาํ และแรงจงูใจในการอานของนักเรียน                
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิส         
กับวิธพีหุสัมผัส ซึ่งเปนการวจิัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีการดําเนินการวิจยั
ตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรู              
ดานการอาน ซึ่งกาํลังศึกษาอยูในโรงเรยีนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้พืน้ฐาน               
พุทธศกัราช 2551 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรู                
ดานการอาน มีระดับสติปญญาปานกลาง หรือสูงกวาปานกลาง ไมมีความพิการซ้ําซอน                      
หรือความผิดปกติดานอืน่ๆ ซึ่งกาํลังศึกษาในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรยีนวัดใหมชองลม 
กรุงเทพฯ จํานวน 6 คน ไดมาจากการเลือกโดยวธิีเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยการคัดเลือก
กลุมตัวอยางมีเกณฑ ดังนี้  
 ข้ันที่ 1 ข้ันสํารวจเบื้องตน  
 1.1 สัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3         
เพื่อรับทราบขอมูล และรายชื่อของนักเรียนที่มีปญหาดานการอาน โดยมีจํานวน 10 คน  
  1.2 พิจารณาผลงานของนักเรียนตามรายชื่อที่ได ไดแก สมุดการบาน แบบฝกหัด               
ใบงาน และแฟมสะสมงาน  
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 ข้ันที่ 2 ข้ันสํารวจปญหาการเรียนรูแบบเจาะลึก 
 2.1 ครูประจําชั้นสํารวจปญหาการเรียนของนักเรียนที่ผานการสํารวจจากขั้นที่ 1                  
โดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูของผดุง อารยะวญิู (2535) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ             
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคาความเชื่อมัน่เทากบั .99 แบบสํารวจนี้ใชสํารวจ
ปญหาในการเรียนของนักเรยีน 5 ดาน ไดแก ภาษา คณติศาสตร เวลาและทิศทาง การเคลื่อนไหว  
และพฤติกรรม เพื่อประเมนิวานกัเรียนรายใดที่มีปญหาในการเรียน และพิจารณานักเรียนทีม่ีปญหา
เฉพาะดานภาษา  
 2.2 ครูประจําชั้นทาํแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานของผดงุ  อารยะวิญู                  
(มปป.) ภาคการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสํารวจนี้         
เปนการสํารวจปญหาการเรยีนรูของนักเรยีน 3 ดาน ไดแก ดานการอาน การเขียนการสะกดคํา                   
และคณิตศาสตร เพื่อประเมนิวานกัเรียนรายใดมีปญหาการเรียนรูดานการอานภาษาไทย 
 2.3 ไดนักเรียนจากขั้น 2.1 และ 2.2 จาํนวน 8 คน  
 ข้ันที่ 3 ข้ันการคัดเลือกขั้นสุดทาย  
 3.1 นาํนกัเรียนที่ผานการคดัเลือกจากขัน้ที่ 2 จาํนวน 8 คน ไปทดสอบความสามารถ              
ทางดานสติปญญา โดยใชแบบทดสอบทางสติปญญา (Coloured Progressive Matrices - CPM) 
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีระดับสติปญญาปานกลาง หรือสูงกวาปานกลาง และไมมคีวามพิการซ้าํซอน 
ดําเนนิการทดสอบ ในวนัที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 6 คน มีระดับสติปญญา
ปานกลางขึ้นไป ดังนี ้ 

 

นักเรียนคนที ่ เพศ อาย ุ
คะแนน              

(เต็ม 36 คะแนน) 
ระดับสติปญญา 

1 หญิง  9 ป 1 เดือน 21 คะแนน ปานกลาง 
2 หญิง  9 ป 20 คะแนน ปานกลาง 
3 หญิง  9 ป 6 เดือน 23 คะแนน ปานกลาง 
4 หญิง  9 ป 28 คะแนน สูงกวาปานกลาง 
5 ชาย  10 ป 3 เดือน 21 คะแนน ปานกลาง 
6 ชาย  9 ป 3 เดือน 27 คะแนน สูงกวาปานกลาง 
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 3.2 นาํรายชื่อนักเรียนทีม่ีสติปญญาระดับปานกลาง หรือสูงกวาปานกลาง                        
และเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน ซึ่งเปนนักเรียนกลุมที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดรับรองเกี่ยวกับขอบกพรองทางการอาน โดยมีลักษณะปญหาการอานคํา ไดแก อานสะกดคําไมได            
มีปญหาการอานคําที่มีตัวสะกด มีปญหาในการอานคําที่มีการผันเสยีงวรรณยุกต ซึง่นกัเรียนแตละราย                 
มีรายละเอยีดของลักษณะการอาน ดังนี้  
 นักเรียนคนที่ 1 เพศหญงิ ระดับสติปญญาปานกลาง บอกช่ือพยัญชนะได  
ยกเวน พยัญชนะที่นกัเรียนมกัไมไดใชเปนประจํา เชน  ฆ   ฐ   ฑ   ฒ  ฬ  และมีความสับสน                  
ในกลุมพยัญชนะ ไดแก  ฎ - ฏ   ผ - ฝ   ฅ - ต   ฃ - ซ   ณ - ฌ   รูจักและบอกชื่อสระเดี่ยวเสียงยาวได 
เมื่อประสมคํา หรืออานสะกดคํา นกัเรียนออกเสียงสระไมถูกตอง รูจักและบอกชื่อรูปวรรณยุกตได 
ยกเวน รูปวรรณยุกตตรี  เมือ่อานประสมคํา 1 พยางคที่มีการผันเสยีงวรรณยุกต และมีตัวสะกด 
นักเรียนอานประสมเปนคําไมถูกตอง ไมออกเสียงตวัสะกด หรือออกเสียงตัวสะกดไมถูกตอง                
อานสลับตัวอกัษรโดยออกเสียงตัวสะกดเปนเสียงพยัญชนะตน ผันเสยีงวรรณยุกตไมถกูตอง               
มักสะกดคําโดยพูดชื่อตัวอกัษร เชน กอ ไก สระอา  นอ หน ูไมโท จงึอานประสมคาํไมได   
 นักเรียนคนที่ 2  เพศหญิง ระดับสติปญญาปานกลาง บอกช่ือพยัญชนะได 
ยกเวน พยัญชนะที่นกัเรียนมกัไมไดใชเปนประจํา  เชน   ฃ    ฆ   ฅ   ฐ   ฑ   ฒ   ฬ   และมีความสบัสน           
ในกลุมพยัญชนะ ไดแก  ฎ - ฏ   ผ - พ   ฅ - ต   รูจักและบอกชื่อสระเดี่ยวเสียงยาวได รูจักและบอกชื่อ                
รูปวรรณยุกตได เมื่ออานประสมคํา หรืออานสะกดคํา 1 พยางค ทีม่ีการผันเสียงวรรณยุกต                     
และมีตัวสะกด นักเรียนออกเสียงตวัสะกดไมถูกตอง หรือไมออกเสียงตัวสะกด อานสลับตัวอักษร   
โดยออกเสียงตัวสะกดเปนเสียงพยัญชนะตน ผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง  
 นักเรียนคนที่ 3 เพศหญงิ ระดับสติปญญาปานกลาง บอกช่ือพยัญชนะได     
ยกเวน พยัญชนะที่นกัเรียนมกัไมไดใชเปนประจํา  ไดแก   ฏ   ฐ   ฒ   รูจักและบอกชือ่สระเดี่ยว           
เสียงยาวได  รูจักและบอกชือ่รูปวรรณยุกตได เมื่ออานประสมคํา หรืออานสะกดคํา 1 พยางค                 
ที่มีการผันเสยีงวรรณยุกต และมีตัวสะกด นักเรียนออกเสียงตัวสะกดไมถูกตอง หรือไมออกเสียง
ตัวสะกด ผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง 
 นักเรียนคนที่ 4 เพศหญงิ ระดับสติปญญาสูงกวาปานกลาง บอกชื่อพยัญชนะได                        
รูจักและบอกชื่อสระเดี่ยวเสยีงยาวได  รูจักและบอกชื่อรูปวรรณยุกตได เมื่ออานประสมคํา               
หรืออานสะกดคํา 1 พยางค ที่มีการผันเสียงวรรณยุกต และมีตัวสะกด นกัเรียนออกเสียงตวัสะกด          
ไมถูกตอง ผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง 
  



 86 

 นักเรียนคนที่ 5 เพศชาย ระดับสติปญญาปานกลาง บอกช่ือพยัญชนะได ยกเวน 
พยัญชนะทีน่กัเรียนมกัไมไดใชเปนประจาํ  ไดแก  ฏ   ฌ   ฐ   ฑ   รูจกัและบอกชื่อสระเดี่ยวเสียงยาวได 
รูจักและบอกชื่อรูปวรรณยุกตได เมื่ออานประสมคํา หรืออานสะกดคํา 1 พยางค ที่มีการผันเสยีง
วรรณยุกต และมีตัวสะกด นกัเรียนไมออกเสียงตัวสะกด หรือออกเสียงตัวสะกดไมถกูตอง อานสลบั
ตัวอักษร สับสนเสียงตัวสะกดระหวางแมกน แมกง  และแมกม  ผันเสยีงวรรณยุกตไมถูกตอง  
 นักเรียนคนที่ 6 เพศชาย ระดับสติปญญาสูงกวาปานกลาง บอกชื่อพยัญชนะได                       
แตมีความสับสนระหวาง ฎ - ฏ  ฑ   รูจักและบอกชื่อสระเดี่ยวเสยีงยาวได สับสนเรื่องรูปวรรณยุกต                 
บอกชื่อรูปวรรณยุกตไมถูกตอง เมื่ออานประสมคํา หรืออานสะกดคํา 1 พยางค ทีม่ีการผันเสียง
วรรณยุกต และมีตัวสะกด นกัเรียนออกเสยีงตัวสะกดไมถูกตอง สับสนเสียงตัวสะกดระหวางแมกน  
แมกง และแมกม ผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ไดแก  
 1.1 แผนการจดัการเรียนรูการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส            
ที่ผูวิจยัสรางขึน้แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 จาํนวน 20 แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 40 นาท ี                
และตอนที่ 2 จํานวน 11 แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 60 นาท ี รวมทั้งหมด 31 แผน 
 1.2 แบบประเมินความสามารถในการอานคํามีลักษณะเปนบัตรคํา ซึ่งเปนแบบ                   
วัดความสามารถในการอานออกเสียงคําภาษาไทย โดยประเมินเปนรายบุคคล จํานวน 20 คํา  
 1.3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา         
โดยใชสัญลักษณ (Symbolic Rating Scales) ประมาณคา 3 ระดับ โดยใชภาพแสดงความรูสึก               
ที่ใหนักเรียนเลือกตอบใหตรงกับความรูสึก (Lapp; & Flood. 1985: 276; citing Read Office. 1976: 
86 - 92) จํานวน 1 ฉบับ จาํนวน 12 ขอ โดยวัดแรงจูงใจในการอานเมื่อส้ินสุดการทดลอง  
 
 2. การสราง และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 กําหนดขั้นตอนในการดําเนนิการสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย ดังนี ้
 2.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับ                
วิธีพหุสัมผัส 
 2.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนอานโดยวิธีโฟนิกสและ              
วิธีพหุสัมผัส รวมทัง้วธิีการสรางแรงจูงใจในการอาน และนํามาออกแบบแผนการจดัการเรียนรู                 
การอานคําโดยผสมผสานวธิีโฟนิกสกับวธิีพหุสัมผัส  
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ซึ่งมีข้ันตอนการสอน ดังนี ้
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา และทบทวนความรูเดิม หรือเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว 
 ข้ันที่ 2 ข้ันสอน การยกตวัอยาง สาธิต และแนะนําใหนกัเรียนรูจักและวิเคราะห              
หนวยเสยีง รวมทั้งการสรางความเขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตัวอักษร โดยการใหนักเรียนฟง 
มองดู เคลื่อนไหวรางกาย และอวัยวะภายในปาก พรอมกับสัมผัสภายนอก รวมกับกจิกรรม                     
การสรางแรงจงูใจในระหวางการเรียนการสอน โดยมีข้ันตอนยอย ดังตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะห และรูจักหนวยเสียงกับตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะ รูปสระ                       
รูปวรรณยุกต โดยใหนกัเรียนฟงเสียงของตัวอักษรในคําพูดพรอมทัง้มองดูตัวอักษรที่ปรากฏในคาํ        
และรูปภาพ เพื่อใหนักเรียนสังเกตเสียงกบัตัวอักษร และเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางเสียงกับ
ตัวอักษรที่เหน็ โดยใหนักเรยีนเหน็คําทั้งคาํ ฟงเสียง และมองเหน็รูปแบบการสะกดตวัอักษรทีม่ี
ลักษณะคลายกันในแตละคาํ หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนวิเคราะห แยกแยะ และเชื่อมโยงเสียง             
กับรูปตัวอักษรดวยตนเอง หลังจากนัน้จึงใหนกัเรียนเหน็ความสัมพันธระหวางเสยีงกบัรูปอยางชัดแจง               
ซึ่งสอนใหนกัเรียนเรียนรู และเขาใจการแทนเสียงดวยตวัอักษร โดยใหนักเรียนฟงเสยีง มองเห็นรูป
ตัวอักษรที่แทนเสียง และออกเสียงทีละเสียง  
 2. การสรางความเขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตัวอักษรทีละเสียง 
โดยใหนกัเรียนใชประสาทสมัผัส ไดแก การไดยินเสียง (Auditory) คือ การทีน่ักเรียนรับรูจากการฟง
เสียงของคาํ และหนวยเสียง ใหนักเรียนวิเคราะหหนวยเสียง รวมกับการมองเห็น (Visual) คือ              
การทีน่ักเรียนมองดูตัวอักษร คํา และรูปภาพ พรอมทั้งเคลื่อนไหวรางกาย (Kinesthetic) เชน          
การออกเสียง โดยเคลื่อนไหวอวัยวะภายในปาก การเขียนโดยเคลื่อนไหวนิ้ว มือ แขน การลากนิว้         
มือ และแขน เพื่อเขียนเปนตวัอักษรในอากาศ การสัมผัสภายนอก (Tactile) คือ การสัมผัสพื้นผวิ           
เชน การใชนิว้มือเขียนตัวอกัษรลงบนกระดาษทราย ผา หรือพื้นหอง เปนตน รวมกับกิจกรรมการสราง
แรงจูงใจในระหวางการเรียนการสอน เชน การใหคําชม และการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อชี้ใหนักเรียน
เห็นผลการปฏบัิติของตนเอง และใหนักเรียนแกไขปรับปรุงขอบกพรองใหถูกตอง  
 3. การประสมอักษร และอานเปนคาํ 1 พยางค ตามโครงสราง พยัญชนะตน-          
สระ - ตัวสะกด - วรรณยุกต และออกเสียงคําไดถูกตอง ซึ่งเปนคาํที่ปรากฏในหนงัสอืเรียนกลุมสาระ        
การเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที่ 2 
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 ข้ันที่ 3 ข้ันฝก นักเรียนนาํความรูความเขาใจที่ไดไปใชใหเกิดความคลองแคลว                  
โดยใชประสาทสัมผัส ไดแก การฟง การมองเหน็ การเคลื่อนไหวรางกาย และอวัยวะภายในปาก             
เพื่อการออกเสียง และการสัมผัส ในระหวางทีน่ักเรียนฝกฝนผานกจิกรรม ผูสอนใหคําแนะนาํ            
และใหขอมูลยอนกลับแกนกัเรียน  นอกจากนี้ในขั้นการฝกยังเปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดง 
หรือสาธิตเนื้อหาสิง่ที่เรียนดวย  
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและทบทวน โดยนกัเรียนและผูสอนรวมกันทบทวน สรุปเนื้อหา         
ที่เรียน หลังจากนัน้ใหนักเรียนเขียนสะสมคําที่เรียนเพิ่ม และใหนักเรียนเลือกอานคําตั้งแต 5 คําขึ้นไป               
โดยผูสอนบันทึกคําทีน่ักเรียนอานได เพื่อใหนกัเรียนรับรูความกาวหนาความสามารถในการอาน             
ของตนเอง ผูสอนบันทึกคําทีน่ักเรียนอานไดดวยจุดสีเขียว         และคาํที่อานไมได หรือ                   
อานไมถกูตองดวยจุดสีแดง           ในแบบบันทกึ   
 ในระหวางดําเนินการทดลอง ผูวจิัยรวบรวมขอมูล โดยสงัเกต และบนัทึก
พฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ เชน ความกระตือรือรนในการเรียน การอาน การโตตอบ          
ในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การมสีวนรวมในกจิกรรม การตรงตอเวลา ผลงานของนกัเรยีน         
ซึ่งศึกษาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรูของ ปรางทอง แกวเหลายงู (2548: 171-172)  
 2.1.2 ศึกษาและรวบรวมคํา 1 พยางค ทีม่โีครงสรางประกอบดวย พยญัชนะตน           
บ  ด  ก  ป  ต   จ   อ  ซึง่เปนเสียงพยัญชนะเสียงระเบิด (Plosive) และเปนเสียงพยัญชนะที่เด็กไทย         
พัฒนาไดกอน (พิณทพิย  ทวยเจริญ. 2547: 231) ผสมสระเดี่ยวเสียงยาว  -า   - ื   เ-   โ-  แ- -อ             
ซึ่งเปนสระที่ควรสอนกอน (ผดุง อารยะวญิู. 2545: 25) เพราะเปนสระที่มีเสียงทีส่ามารถสงัเกต ฟง 
และออกเสียงไดงาย (สองขา. 2552: 84,88) พยัญชนะทีเ่ปนตัวสะกดมาตราแมกม  กน  กง เกอว  เกย       
ซึ่งเปนเสียงกองที่มีความดงั เดน (สถาบนัภาษาไทย. 2545: 21) และเปนเสยีงพยญัชนะที่มีเสียง
ตอเนื่อง (Consonant Continuants) ออกเสียงไดยาวนาน โดยเสียงไมผิดเพี้ยน (Ruddell. 2001: 192, 
196) และวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโท ซ่ึงปรากฏในหนงัสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย              
ชั้นประถมศกึษาปที ่1 และประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544                       
ไดจํานวน 57 คํา  
 2.1.3 กาํหนดจุดประสงคเชงิพฤตกิรรม เพื่อนาํมาเปนแนวทางในการกําหนด   
ขอบเขตเนื้อหา และคัดเลือกคํา ซึง่พิจารณาจากคาํทีม่ลัีกษณะสอดคลองกับโครงสรางของคําทีใ่ช                 
สําหรับการประเมินความสามารถในการอานคําในการวจิัยครั้งนี ้จํานวน 10 คํา และคําที่ใชสําหรบั                
การประเมนิความสามารถในการอานคาํ จํานวน 20 คํา รวมทั้งหมด 30 คํา นํามาดําเนินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู โดยแบงเนื้อหาเปน 2 ตอน ดังนี ้
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 ตอนที่ 1  การสอนความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร จํานวน 20 แผน ประกอบดวย
เนื้อหา ดังนี้ 
  

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู 

                           
 

แผนที่ 1 – 7 

รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง 
เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตัวอกัษร        
ที่เปนรูปพยัญชนะ ไดแก บ เสียง /บ/  ด เสยีง /ด/  
ก เสียง /ก/  ป เสียง /ป/  ต เสียง /ต/  จ เสยีง /จ/  
อ เสียง /อ/    

                            
 

แผนที่ 8 – 13 

รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง 
เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตัวอกัษร        
ที่เปนรูปสระ ไดแก สระ -า เสียง /-า/  สระ  - ื           
เสียง /  - ื /  สระ เ- เสียง /เ-/   สระ โ- เสียง /โ-/  
สระ แ- เสียง /แ- /  สระ -อ เสียง /-อ/   

                            
 

แผนที่ 14 – 18 

รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง 
เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตัวอกัษร        
ที่เปนรูปพยัญชนะตัวสะกด ไดแก  ม เสยีง /ม/        
น เสยีง /น/  ง เสียง /ง/  ว เสยีง /ว/  ย เสียง /ย/    

                            
แผนที่ 19 – 20 

รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง                               
เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวย                    
รูปวรรณยุกตเอก     และวรรณยุกตโท      
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 ตอนที่ 2 การนําความรูจากตอนที่ 1 มาใชในการประสมอักษร และอานเปนคํา 1 พยางค      
ตามโครงสราง พยัญชนะตน - สระ - ตัวสะกด - วรรณยุกต และอานออกเสียงคาํไดถกูตอง ซึง่เปนคํา       
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที ่2  
จํานวน 11 แผน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู 

 
 
 
 

แผนที่ 21 – 31 

การอานสะกดประสมคํา 1 พยางค ที่มีโครงสราง 
พยัญชนะ - สระ - ตัวสะกด - วรรณยุกต               
ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 และ
ประถมศึกษาปที่ 2  ไดแก บาย  จาย  บาง  อาง  
อาว   กาว   กาน   กาง    ต่ืน     ต้ืน     เดน  เตน  
โปง   โดง    โปง    แบง    แตง   แกม   ปอง  ปอง   
จอง   กอน  ออน   ปอน   ตอน   กอน   ออน    
ตอย  กอย   ออย 

  
 2.1.4 นาํแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ            
วิธีพหุสัมผัส ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการศกึษาพิเศษ และ
ดานการสอนเด็กที่ปญหาการเรียนรู จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) วา มคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ซึ่งมีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข            
ไดแก การใชภาษาใหเขาใจงายสาํหรับนกัเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรู การเขียนคําสั่งในใบงาน               
ใหใชภาษาเขียนที่เหมาะสม การปรับปรุงรูปภาพใหชัดเจนยิง่ขึ้น การเรียงลําดับข้ันตอนการสอน            
จากงายไปสูยาก และการเพิม่กิจกรรมใหมคีวามหลากหลาย เพื่อใหนกัเรียนไดมีโอกาสฝกฝนเนื้อหา         
ที่ไดเรียนไปแลว  
 2.1.5 นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนาํ                    
ของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนัน้ เมื่อวนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2553 ไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลอง
กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง                    
ไดมาจากการเลือกโดยวิธเีจาะจง จํานวน 2 คน โรงเรียนดรุณาลัย สุขุมวิท พบวา ไมมีขอควรปรับปรุง               
และนําแผนที่ไดจากการทดลองสอนกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางไปใชสอนกับกลุมตัวอยางตอไป 
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 การสรางแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส               
มีข้ันตอนตามภาพประกอบ 7 ดังนี ้   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนกิส 
      กับวิธีพหสัุมผัส      

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนอานวิธีโฟนกิสและวิธพีหุสัมผัส         
รวมทัง้การสรางแรงจงูใจในการอาน และ  

    ออกแบบแผนการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัส 

2. ศึกษาและรวบรวมคําพืน้ฐานที่เปนคํา 1 พยางค ซึ่งประกอบดวย 
พยัญชนะตน - สระเดี่ยวเสยีงยาว  - ตัวสะกด- วรรณยุกตเอก / โท  

ที่ปรากฏในหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศกึษาปที ่1 และประถมศึกษาปที่ 2 

3. ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงเนื้อหาเปน 2 ตอน 
ตอนที่ 1 จํานวน 20 แผน ตอนที่ 2 จํานวน 11 แผน  รวมจํานวน 31 แผน 

4. นาํรางแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนกลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย ดานการศึกษาพิเศษ และดานการสอน 

เด็กที่ปญหาการเรียนรู  จํานวน 3 คน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม 
แลวนํามาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

5. นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ 
ผูเชี่ยวชาญไปใชกับนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานที่ไมใช 
กลุมตัวอยาง แลวนํามาปรบัปรุงแกไขกอนนาํไปใชในการทดลอง 
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 2.2 การสรางแบบประเมินความสามารถในการอานคํา  
 2.2.1 กําหนดจุดมุงหมายในการประเมินความสามารถในการอานคํา 
 2.2.2 ศึกษาและรวบรวมคําที่เปนคาํ 1 พยางค ประกอบดวยพยัญชนะตนที่เปน
อักษร  บ  ด  ก  ป  ต   จ   อ   สระเดีย่วเสียงยาว  -า   - ื   เ-  โ-  แ-  -อ  ตัวสะกดมาตราแมกม  กน  กง  
เกอว  เกย  และวรรณยุกตรูปเอก วรรณยุกตรูปโท ซึ่งเปนคําที่ปรากฏในหนงัสือเรียนกลุมสาระ                
การเรียนรูภาษาไทยระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที ่2 ตามหลักสตูรขั้นพื้นฐาน                   
พุทธศกัราช 2544 
 2.2.3 นําคําทีร่วบรวมไดจากขอ 2.2.2 มาสรางเปนแบบประเมินแลวนาํไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ                     
ดานการสอนนักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรู จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช
ประเมินความสามารถในการอานคําวามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
 2.2.4 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ดานการสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และดานการสอนนกัเรียนที่มปีญหาการเรียนรู จาํนวน 3 คน                   
มาหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางคําและจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item - Objective 
Congruency: IOC) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นไว ดังนี้  
         +1     หมายถึง     แนใจวาคําในแบบประเมินสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
             และจุดประสงคการเรียนรู 

          0     หมายถึง     ไมแนใจวาคําในแบบประเมินสอดคลองกับสาระการเรียนรู                             
              และจุดประสงคการเรียนรู 

        -1     หมายถึง      แนใจวาคําในแบบประเมินไมสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
            และจุดประสงคการเรียนรู 

 ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.33 ถึง 1 เลือกคําที่มีคา IOC ต้ังแต 
0.67 ข้ึนไป ซึง่อยูระหวาง 0.5 - 1.0 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 151) เปนคําที่เหมาะสมในการใชประเมิน
ความสามารถในการอานคํา ไดจํานวน 26 คํา 
 2.2.5 นาํแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง (Tryout) กับนักเรียนปกติ                     
ชั้นประถมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนวัดสวุรรณาราม จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคําที่ใชในการประเมิน โดยนาํมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P) 
และคาอํานาจจําแนก (r) ซึ่งไดคาความยากงายตั้งแต .33 ถึง .93 เลือกคําทีม่ีคาความยากงาย          
ต้ังแต .33 ถงึ .80 ซึ่งอยูในเกณฑเหมาะสมระหวาง .20 - .80 (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 83)               
สวนคาอาํนาจจําแนก ไดคาตั้งแต .07 ถงึ .66 เลือกคําที่มีคาอาํนาจจําแนกตัง้แต .20 ข้ึนไป                    
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(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 83) ไดจํานวน 20 คํา สําหรับใชในแบบประเมิน จากนัน้หาคา               
ความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิ โดยใชสูตรคูเดอร - ริชารดสัน สูตร KR - 20 (ลวน  สายยศ; และ 
อังคณา  สายยศ. 2543: 183) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 
 2.2.6 นําแบบประเมินการอานคําที่เปนลกัษณะบัตรคําทั้งหมด 20 คํา และตั้งเกณฑ 
การใหคะแนนการอานคํา การใหคะแนนคาํทีน่ักเรยีนอานสะกดคําไดถูกตอง อานถกูตอง แตอานซ้ํา 
ไมมั่นใจแตอานไดถูกตอง หรือแกไขคําที่อานผิดดวยตนเองจะได 1 คะแนน และคาํทีอ่านไมได            
ออกเสียงผิด อานเพิ่มคํา อานสลับตัวอกัษร หรือไมออกเสียงจะได 0 คะแนน 
 เกณฑการตัดสิน การนาํคะแนนการอานมาแปลผล เพือ่ประเมินความสามารถ             
ในการอานคําจากคะแนนเตม็ 20 คะแนน          

  16  - 20   คะแนน  หมายถงึ  ความสามารถในการอานคําอยูในระดับดีมาก 
  14 - 15   คะแนน  หมายถงึ  ความสามารถในการอานคําอยูในระดับดี 
  12 - 13   คะแนน  หมายถงึ  ความสามารถในการอานคําอยูในระดับ 
                  ปานกลาง 
  10 - 11   คะแนน  หมายถงึ  ความสามารถในการอานคําอยูในระดับ 
                     ผานเกณฑข้ันต่ํา 
    0 -  9    คะแนน  หมายถงึ  ความสามารถในการอานคาํอยูในระดับ  
          ที่ตองแกไขปรับปรุง 
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 การสรางแบบประเมินความสามารถในการอานคํามีข้ันตอนตามภาพประกอบ 8 ดังนี ้
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ลําดับข้ันการสรางแบบประเมินความสามารถในการอานคํา 
 
 
 
 

2. ศึกษาและรวบรวมคํา 1 พยางคที่ปรากฏในหนงัสือเรียนกลุมสาระ           
การเรียนรูภาษาไทยระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที ่2 

3. นาํแบบประเมินการอานคํา 
ใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคลองกับเนื้อหา           
และจุดประสงคการเรียนรู 

4. หาคาดัชนคีวามสอดคลอง
ระหวางคํากับจุดประสงค        
การเรียนรู  

5. นาํแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับนักเรียนปกติที่ไมใชกลุมตัวอยาง
และนําผลการประเมินไปหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r) 
จากนั้นหาคาความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิ (Reliability)                      

1. กาํหนดจุดมุงหมายในการประเมินความสามารถในการอานคาํ 

6.นําแบบประเมินประกอบเกณฑการใหคะแนนไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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 2.3 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน  
 2.3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวกบัแรงจูงใจในการอานเพื่อเปนแนวทาง  
การสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน โดยเฉพาะแบบสอบถามแรงจูงใจในการอาน               
ของวิกฟลด (พิมพพัชร พงษตน. 2544: 33; อางองิจาก Wigfield. 1997)    
 2.3.2 กาํหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน 
 2.3.3 สรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน เปนมาตราสวนประมาณคาแบบ          
ใชสัญลักษณ (Symbolic Rating Scales) ประมาณคา 3 ระดับ โดยใชภาพแสดงความรูสึกที่ให
นักเรียนเลือกตอบใหตรงกบัความรูสึก (Lapp; & Flood. 1985: 276; citing Read Office. 1976:             
86-92) จํานวน 12 ขอ  
 มีกําหนดการใหคะแนนดังนี้  
  
 

 เห็นดวย         ให  2   คะแนน    
 
   ไมแนใจ                          ให  1   คะแนน 

  
 ไมเห็นดวย               ให  0  คะแนน 
 

 ที่มา : Wong-Baker Faces Foundation. 1999: Online 
    
 โดยใชเกณฑดังนี ้
   คะแนน  19 - 24  คะแนน    หมายถงึ มีแรงจูงใจในการอานมาก 

 คะแนน  12 - 18  คะแนน    หมายถงึ มีแรงจูงใจในการอาน 
      ปานกลาง  

   คะแนน    0 - 11   คะแนน   หมายถึง มีแรงจูงใจในการอานนอย 
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 ตัวอยางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน  
 คําชี้แจง  ผูทดลองอานขอคําถามในแบบวดัแรงจูงใจในการอานใหนักเรียนฟงทีละขอ และ          
ใหนักเรียนเลอืกรูปภาพที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียนมากที่สุด แลวใหนักเรียนใสเครื่องหมาย    
ใตรูปภาพที่นกัเรียนเลือก   
 

 

 2.3.4 นําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานใหผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ            
ดานการศึกษาพิเศษ ดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และดานการวัดและประเมินผล 
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และการใชภาษา พบวา คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เทากับ 1 จํานวน 12 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําเพิ่มเติมในการปรับแกเกี่ยวกับการใช
ภาษาเลก็นอย เพื่อใหเหมาะสมกับภาษาเขียน และใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น เชน คําถามขอที ่1 
นักเรียนหวังวาจะอานไดดีข้ึนในปหนา ปรับแกโดยตัดคําวา “ในปหนา” ออก คําถามขอ 5                     
นักเรียนชอบอานเรื่องแปลกประหลาด นามหัศจรรย ปรับแกไขเปน นกัเรียนชอบอานหนังสือได             
หลายประเภท เปนต 
 2.3.5 จัดทาํแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการอาน เพื่อวดัแรงจูงใจในการอาน
หลังจากการสอนอานคําโดยผสมผสานวิธโีฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส   

 
 
 
 
 

ความรูสึกของนักเรยีน 
 

 

ขอ 

 

ขอความ    

 
 

ผลคะแนน 

     0 นักเรียนหวังวาจะอานไดดีข้ึน 
 

    

   00 เมื่อมีเวลาวาง นักเรียนชอบอานหนงัสือ  
เพื่อหาความรูส่ิงใหมๆ 
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 การสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานมีลําดับข้ันตอนตามภาพประกอบ 9 ดังนี้  
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 9 ลําดับข้ันการสรางแบบสอบถามวัดแรงจงูใจในการอาน 

 
 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั        
ที่เกีย่วของกับแรงจูงใจในการอาน 

2. กาํหนดจุดมุงหมายในการสราง
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน 

3. สรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน 

4. นาํแบบสอบถามวัดแรงจงูใจในการอาน     
ที่สรางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

5. แกไขปรับปรุงและนําแบบสอบถาม        
ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง  (Experimental Research) ใชการทดลองแบบ          
One - Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 249)                 
ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี ้
 

กลุมทดลอง สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
เมื่อ E แทน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 
 X แทน การสอนอานโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส 
            T1 แทน การประเมนิความสามารถในการอานคาํกอนการสอน 
 T2 แทน การประเมนิความสามารถในการอานคาํหลังการสอน 

  
 2. ข้ันตอนการทดลองดําเนนิการดังนี้   
 2.1 ขอหนงัสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ขออนุญาต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมชองลม เพื่อดําเนนิการทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึง่เปนนักเรียน                     
ชั้นประถมศกึษาปที ่3  ที่มปีญหาการเรียนรูดานการอาน 
 2.2 นาํแบบประเมินความสามารถในการอานคําไปทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยาง              
กอนสอน (Pretest) โดยทดสอบเปนรายบุคคล เมื่อวนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยใหนกัเรียน         
อานคําในบัตรคํา 
 2.3 ดําเนินการทดลอง ผูวิจยัเปนผูดําเนนิการสอนดวยตนเอง โดยปฏิบัติตาม                     
แผนการจัดการเรียนรูที่จัดทาํขึ้น ใชเวลาในการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552                 
ระหวางวันที่ 25 มกราคม - 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 สัปดาหละ 5 วัน รวมทัง้สิน้ 31 คร้ัง ตามกาํหนด     
การจัดการเรียนรู ดังนี ้
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วันที่  เวลา  แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา  

25 มกราคม 2553 9.00-9.40 น. 1 เสียง /บ/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ บ    

26 มกราคม 2553 9.00-9.40 น. 2 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ด/ กบัตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ ด   

27 มกราคม 2553 9.00-9.40 น. 3 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ก/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ ก  

28 มกราคม 2553 9.00-9.40 น. 4 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ป/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ ป 

29 มกราคม 2553 9.00-9.40 น. 5 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ต/ กบัตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ  ต 

1 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 6 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /จ/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ  จ 

2 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 7 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /อ/ กบัตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะ  อ 

3 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 8 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /-า/ กับตัวอกัษรที่เปนสระ -า 

4 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 9 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง / - ื / กบัตัวอกัษรที่เปนสระ  - ื  

5 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 10 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /เ-/ กับตัวอกัษรที่เปนสระ เ-  

8 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 11 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /โ-/ กับตัวอกัษรที่เปนสระ  โ- 

9 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 12 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /แ-/ กับตัวอกัษรที่เปนสระ  แ- 

10 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 13 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /-อ/ กับตัวอกัษรที่เปนสระ  -อ 

11 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 
14 ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  

เสียง /ม/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด  ม 

12 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 15 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /น/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด  น

15 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 16 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ง/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด  ง 
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วันที่  เวลา  แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา  

16 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 17 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ว/ กบัตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด  ว 

17 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 18 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียง /ย/ กับตัวอกัษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด  ย  

18 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 19 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียงและรูปวรรณยุกตเอก  -   ที่ผนัในกลุมพยัญชนะ  ก  
ป  ต    

19 กุมภาพันธ 2553 9.00-9.40 น. 20 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
เสียงและรูปวรรณยุกตโท  -    ที่ผนัในกลุมพยัญชนะ        
บ  ก  ป  ต     

22 กุมภาพันธ 2553 9.00-10.00 น. 21 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา  บาย   จาย 

23 กุมภาพันธ 2553 9.00-10.00 น. 22 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา  บาง   อาง   อาว 

24 กุมภาพันธ 2553 9.00-10.00 น. 23 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา  กาว   กาน   กาง 

25 กุมภาพันธ 2553 9.00-10.00 น. 24 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   ต่ืน   ต้ืน 

26 กุมภาพันธ 2553 9.00-10.00 น. 25 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   เดน   เตน 

2 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 26 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา  โปง   โดง   โปง 

3 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 27 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา  แบง   แตง   แกม  

4 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 28 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   ปอง   ปอง   จอง 

5 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 29 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   กอน   ออน 

8 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 30 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   ปอน   ตอน   กอน   
ออน 

9 มีนาคม 2553 9.00-10.00 น. 31 
ทบทวนเนื้อหาทีเ่รียนไปแลว  
การประสมตัวอักษรและอานคํา   ตอย   กอย   ออย 
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 2.4 เมื่อส้ินสุดการทดลองแลวนาํแบบประเมินความสามารถในการอานคําไปทดสอบ
นักเรียนกลุมตัวอยางหลงัสอน (Posttest) ในวนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนแบบประเมิน              
ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนสอน และวัดแรงจูงใจในการอาน โดยใชแบบสอบถามวดัแรงจูงใจ             
ในการอาน วิธกีารประเมนิผูวิจัยอานขอคําถามในแบบวดัแรงจูงใจในการอานใหนักเรียนฟงทีละขอ 
และใหนักเรียนเลือกรูปภาพที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียนมากที่สุด แลวใหนกัเรียนใสเครื่องหมาย  

  ใตรูปภาพทีน่ักเรียนเลอืก           
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาความสามารถในการอานคาํของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา 
การเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยควอไทล (Interquartile Range: IQR) 
และวิธีทดสอบ The Sign Test for Median: One Sample 
 2. การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการอานคําของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3              
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการทดลองทาํการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทดสอบ                
The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test  
 3. การศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ีปญหาการเรยีนรู     
ดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส ทําการวิเคราะหขอมูล              
โดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทล และวธิีทดสอบ The Sign Test for 
Median: One Sample 
  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.1 การวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชสูตร IOC                
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังนี ้ 

      สูตร   IOC = ΣR 

                    
Ν  

  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางคําที่ใชประเมินกับจุดประสงค 

  ΣR  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

  Ν แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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1 -  
 

 1.2 การวิเคราะหคาความยากงายของคาํ โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ; และ อังคณา        
สายยศ. 2543: 196)   

   P   =  
  
  เมื่อ P  แทน  ดัชนีคาความยากงาย 
   R  แทน จํานวนนักเรยีนที่อานคาํไดถูก 
   N  แทน จํานวนนักเรยีนที่อานคาํทัง้หมด 
 

 1.3 การวิเคราะหคาอาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2543: 50) 

   สูตร            r     =    
2/N
LH −  

   
  เมื่อ    แทน         คาอาํนาจจําแนกของคํา  

              H     แทน         จํานวนคนในกลุมสูงที่อานคํานั้นถกู 
              L      แทน         จาํนวนคนในกลุมตํ่าที่อานคํานัน้ถูก    
                      N      แทน         จาํนวนคนทัง้หมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 

 
 1.4 การวิเคราะหคาความเชือ่มั่นของแบบประเมินความสามารถในการอานคํา                     
หาคาความเชือ่มั่น (Reliability) ดวยวิธีของ คูเดอร - ริชารดสัน โดยใชสูตร KR - 20 (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ. 2543: 183) ดังนี้ 

 
 
 
        rKR - 20  =  
 
 
 
 
 
 

Σpq 
   
   S 2

  R 
  N 

  K       

k - 1  

r
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  เมื่อ rKR - 20  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบประเมินความสามารถ 
     ในการอานคํา                      

   K   แทน จํานวนคาํทัง้หมด 
   p   แทน สัดสวนของนกัเรียนที่อานถกูตองในคํานัน้  

      เทากับจํานวนนักเรียนที่อานถูกตองหารดวย 
      จํานวนนักเรยีนที่อานทั้งหมด 

   q   แทน สัดสวนของนกัเรียนที่อานไมถูกตองในคํานั้น หรือ  
      1 - p 

   S 2   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบประเมิน 
 
 
            S 2      =     

   
 

 2. สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   
 2.1 วิเคราะหคามัธยฐาน (Median) โดยใชสูตร (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 56) 

  
     สูตร                   =  
    
  เมื่อ                        แทน      มัธยฐาน หรือ คากลาง  
                                   แทน      จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 
 

                                              แทน       คะแนนตัวที่    
 

                                              แทน       คะแนนตัวที่  

 
      
 

      
 

N ΣX 2- ( ΣX) 2 
         N 2 
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 2.2 วิเคราะหคาพิสัยควอไทล (Interquartile Range) โดยใชสูตร (ยุทธพงษ กัยวรรณ. 
2543: 152) ดังนี้ 
 

   สูตร            IQR       =     
 

   เมื่อ                    แทน   คาที่ตําแหนง   1/4   หรือ    25%  หาไดจาก   

              
              แทน    คาที่ตําแหนง  3/4   หรือ   75%   หาไดจาก     
                 
      Ν     แทน    จํานวนขอมูล 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 3.1. การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสามารถในการอานคําของนกัเรียน      
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบั      
วิธีพหุสัมผัสกบัเกณฑระดับดีที่กําหนดไว วิเคราะหขอมลูโดยใช The Sign Test for Median:                
One Sample (Miltion; Mcteer; & Corbet. 1997 : 594 - 595) โดยใชสูตร ดังนี ้   
   
                      สูตร        
 
 เมื่อ M แทน คามัธยฐานที่ต้ังไว  (เกณฑที่กําหนดไว) 
  X แทน จํานวนของคาตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) หรือ 
    จํานวนของคาตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว  (+) 
    โดยพิจารณาใชคา  +  เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha : M < M0  และ 
    พิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha : M > M0          
    เมื่อ M เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลอง และ                                    
          M0 เปนคามัธยฐานที่กําหนดไว 

 
 
 
 

3
43 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ν=Q
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Ν
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 3.2. การเปรียบเทียบระดับความสามารถการอานคําของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3            
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการสอนโดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส             
ใช The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 93)                    
โดยใชสูตร ดังนี ้
 
  D = Y  -  X 
 
 เมื่อ D แทน ความแตกตางของผลคะแนนกอนและหลังการสอน 
   X แทน คะแนนที่ไดจากการประเมินกอนการสอน 
   Y แทน คะแนนที่ไดจากการประเมินหลังการสอน 
 
 จดัอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
 กํากับอันดับที่ไดดวยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบที่มีอยูเดิม 
 หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและมีเครื่องหมายลบตามลําดับ 
 คาของผลรวมที่นอยกวา  (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย)  เราเรียกคานี้วา คา T 
  

สูตร  Z    =      
 
 เมื่อ   
 
    
 
 เมื่อ   แทน คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 
    แทน จํานวนนักเรียน 
    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Z  แทน คะแนนมาตรฐาน 
    แทน คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับ 
     ที่นอยกวา  

TS
TET )(−

4

)1(
)(

+
=

NNTE

24

)12)(1( ++
=

NNNST



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 
 การวิจยั ศึกษาความสามารถในการอานคาํ และแรงจงูใจในการอานของนักเรียน               
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ           
วิธีพหุสัมผัส มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลาํดับข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 
 1. การศึกษาความสามารถในการอานคาํภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3                 
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนอานโดยผสมผสานวิธโีฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3                  
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการสอนโดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส 
 3. การศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ีปญหาการเรยีนรู         
ดานการอาน หลังการสอนอานโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส  
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การศึกษาความสามารถในการอานคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา              
การเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส 
 มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 1 - 2 
 
ตาราง 1 จํานวนคะแนน คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทลความสามารถในการอานคําของนักเรียน 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส                
      กับวิธีพหุสัมผัส  
 

นักเรียน
คนที ่

 

คะแนนกอนเรยีน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 
ระดับ 

 

 

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 
ระดับ 

1 3 แกไขปรับปรุง 18 ดีมาก 
2 0 แกไขปรับปรุง 17 ดีมาก 
3 7 แกไขปรับปรุง 20 ดีมาก 
4 9 แกไขปรับปรุง 19 ดีมาก 
5 7 แกไขปรับปรุง 18 ดีมาก 
6 0 แกไขปรับปรุง 15 ดี 

Mdn 5 แกไขปรับปรุง 18 ดีมาก 
IQR 7  2  

  
 จากตาราง 1 แสดงวา ความสามารถในการอานคาํของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3                   
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส พบวา             
กอนสอนนักเรียนมีคะแนนการอานคาํระหวาง 0 - 9 คะแนน คามธัยฐานเทากับ 5 และ                       
คาพิสัยควอไทลเทากับ 7 ซึง่มีความสามารถในการอานคําระดับแกไขปรับปรุง และหลังจากการสอน                    
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส นักเรียนมีคะแนนการอานคําระหวาง 15 - 20 คะแนน    
คามัธยฐานเทากับ 18 และคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 ความสามารถในการอานคาํ อยูในระดับดีมาก                             
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดี                           
      ของความสามารถในการอานคําของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรู                       
      ดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส  
 

เครื่องหมาย 
 

นักเรียนคนที ่

 

คะแนนหลังเรยีน 
(คะแนนเต็ม 20  คะแนน) 

 

คามัธยฐาน          
ที่เปนเกณฑระดับดี + - 

 
P - Value 

1 18 14 - 15 +  0.0156 
2 17  +   
3 20  +   
4 19  +   
5 18  +   
6 15  +   

Mdn 18 >=14 6 0  
IQR 2     

  
 จากตาราง 2 แสดงวา คามธัยฐานของความสามารถในการอานคําของนกัเรียน                  
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสาน                     
วิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัสแตกตางจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดี (ระหวาง 14 - 15 คะแนน)                   
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 จัดวาอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1                  
ที่ต้ังไววา ความสามารถในการอานคาํภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา             
การเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสาน วิธโีฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส อยูในระดับดี  
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การเปรยีบเทียบความสามารถในการอานคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มปีญหา           
การเรยีนรูดานการอาน กอนและหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกบัวิธพีหุสัมผสั  
 มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา 
      การเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส  
 

 

คะแนน
ความสามารถ     
ในการอานคํา 

(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 

 
 
 
 

ลําดับที ่
ตามเครื่องหมาย 

 

 

T 

 

 
 

นักเรียนคนที ่
 
 

กอน X หลัง Y 

 

 

 
ผลตางของ
คะแนน 

D = Y - X 

 

 

ลําดับที่ของ       
ความแตกตาง 

+ -  
 
1 

 
3 

 
18 

 
15 

 
4.5 

 
+ 4.5 

  
0* 

2 0 17 17 6 + 6   
3 7 20 13 3 + 3   
4 9 19 10 1 + 1   
5 7 18 11 2 + 2   
6 
 

0 15 15 4.5 + 4.5   

รวม T+=21 T-=0  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา ความสามารถในการอานคาํของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3                   
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส สูงขึ้น               
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ความสามารถ               
ในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน             
หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัสสูงขึ้น  
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การศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรู         
ดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส  
 มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 4 - 5 
 
ตาราง 4 จํานวนคะแนน คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทลแรงจูงใจในการอานของนักเรียน                 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส 
      กับวิธีพหุสัมผัส  
 

 
นักเรียนคนที ่

 

 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

 
ระดับแรงจูงใจในการอาน 

1 21 มาก 
2 23 มาก 
3 22 มาก 
4 21 มาก 
5 22 มาก 
6 17 ปานกลาง 

Mdn 21.5 มาก 
IQR 1  

 
 จากตาราง 4 แสดงวา แรงจงูใจในการอานของนกัเรียนชั้นปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรู                
ดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก โดยมีคะแนน
ระหวาง 17 - 23 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 21.5 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 1   
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับมากของแรงจูงใจ   
      ในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน                          
      หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส  
 

เครื่องหมาย 
 

นักเรียนคนที ่

 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 24  คะแนน) 

 

คามัธยฐานที ่
เปนเกณฑระดับมาก + - 

 
P - Value 

1 21 19 - 24 +  0.1094 
2 23  +   
3 22  +   
4 21  +   
5 22  +   
6 17   -  

Mdn 21.5 >=  19 5 1  
IQR 1     

 
 จากตาราง 5 แสดงวา คามธัยฐานของแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 3               
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัสเทากับ             
คามัธยฐานทีก่ําหนดไวอยูในระดับมาก (19 - 24) อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05                   
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา แรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3                
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส                        
อยูในระดับมาก  



บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
 การวิจยั ศึกษาความสามารถในการอานคาํ และแรงจงูใจในการอานของนักเรียน             
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ            
วิธีพหุสัมผัส มีสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี ้

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3          
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส          
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน กอนและหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส  
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรู   
ดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธีพหุสัมผัส 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหา 
การเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส อยูในระดับดี 
 2. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา 
การเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส สูงขึ้น 
 3. แรงจูงใจในการอานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 

หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนนกัเรียนที่มปีญหาการเรียนรูดานการอาน ไมมีความพกิาร
ซ้ําซอน หรือความผิดปกติดานอืน่ๆ ซึ่งมีระดับสติปญญาปานกลาง หรือสูงกวาปานกลาง กาํลังศกึษา
อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวดัใหมชองลม กรุงเทพฯ     
จํานวน 6 คน การเลือกกลุมตัวอยางโดยวธิีเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานคํา               
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส จํานวน 31 แผน แบงเปน 2 ตอน ตอนที ่1 จํานวน 20 แผน 
และตอนที่ 2 จํานวน 11 แผน แบบประเมนิความสามารถในการอานคาํจํานวน 1 ชุด มี 20 คํา 
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน จาํนวน 1 ฉบับ มี 12 ขอ  
 ดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการวจิัยชนิด One  Group   Pretest  - Posttest  Design  
กับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ทีม่ีปญหาการเรยีนรูดานการอาน ดําเนินการ
ทดลองการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง ใชเวลา                  
ในการทดลองตั้งแตวันที่ 25 มกราคม ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 สัปดาหละ 5 วนั จาํนวน  31 คร้ัง     
คร้ังที่ 1 - 20 ใชเวลาครั้งละ 40 นาที ต้ังแตเวลา 9.00 - 9.40 น. คร้ังที่ 21 - 31 ใชเวลาครั้งละ 60 นาท ี
ต้ังแตเวลา 9.00 - 10.00 น. เมื่อเสร็จส้ินการทดลองไดดําเนนิการทดสอบหลังเรียน (Posttest)              
ดวยแบบประเมินความสามารถในการอานคําชุดเดียวกบัการทดสอบกอนเรียน แลวนาํคะแนนที่ได
จากการทดสอบมาทาํการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median)        
คาพิสัยควอไทล  (Interquartile Range: IQR) และวธิทีดสอบ The Sign Test for Median: One 
Sample และวิเคราะหขอมลูโดย The  Wilcoxon  Matched - Pairs Signed - Ranks Test และ           
วัดแรงจูงใจในการอานดวยแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการอาน แลวนําคะแนนมาทําการวิเคราะห
โดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทล และวธิีทดสอบ The Sign Test for 
Median: One Sample 
 
สรุปผลการวิจัย            
 1. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา         

การเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส อยูในระดับดีมาก 
 2. ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีปญหา        
การเรียนรูดานการอาน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส สูงขึ้น  
 3. แรงจูงใจในการอานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน 
หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก  
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อภิปรายผล 
 การวิจยัครั้งนี ้เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคาํ และแรงจูงใจในการอานของนักเรียน             
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ            
วิธีพหุสัมผัส ผลการวิจยัพบวา 
 1. ความสามารถในการอานคําของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ที่มปีญหาการเรียนรู          
ดานการอาน กอนการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับแกไขปรับปรุง           
หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไวในขอ 1 คือ  ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3               
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส                        
อยูในระดับดี ปจจัยที่สงผลดังกลาว อาจเนื่องจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส             
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลําดับข้ันตอน เพื่อสรางใหนกัเรียนเกิดความรู ความเขาใจ
เร่ืองความสมัพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร และการประสมอักษรใหเปนคํา โดยเริม่จากคาํที่มี
โครงสรางระดบัพื้นฐานไมซบัซอน นอกจากนี้ การสอนโดยผสมสานวธิีโฟนิกสกับวธิีพหุสัมผัสยงั           
เปนวธิีการสอนทีก่ระตุน และสงเสริมใหนกัเรียนเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสรับรูหลายชองทาง
พรอมๆ กนั โดยการฟง การมองเหน็ พรอมทั้งการเคลื่อนไหวรางกาย การเคลื่อนไหวอวัยวะภายในปาก                   
และการสัมผัส เชน การฟงเสยีงคําขณะที่มองเหน็คําพรอมกับเคลื่อนไหวรางกาย หรือการเชื่อมโยง
เสียงกับตัวอักษร โดยการมองดูตัวอักษรและออกเสียงหนวยเสียงพรอมกับใชนิว้มือลากบนตัวอักษร 
หรือใชนิ้วมือ และแขนลากเปนตัวอักษรบนอากาศ เปนตน การสอนโดยผสมสานวธิีโฟนิกสกับ                  
วิธีพหุสัมผัสจดัเปนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 31 แผน แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที ่1 คือ               
การสอนความสัมพันธระหวางเสยีงกบัตัวอักษร ซึ่งใหนกัเรียนรูจัก และวิเคราะหหนวยเสียง เขาใจ             
การใชสัญลักษณแทนเสยีงดวยตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะที่ทาํหนาที่เปนพยัญชนะตน สระ                  
และพยัญชนะที่ทาํหนาที่เปนตัวสะกด รวมทั้งการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยรูปวรรณยุกตเอก                
และวรรณยุกตโท จาํนวน 20 แผน และตอนที ่2 คือ การประสมอักษร และอานเปนคํา 1 พยางค           
ตามโครงสราง พยัญชนะตน - สระ - ตัวสะกด - วรรณยุกต ซึ่งเปนคําทีป่รากฏในหนงัสือเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที ่1 และประถมศึกษาปที ่2 จํานวน 11 แผน  
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 การสอนดวยการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัสมีกระบวนการ และ 
ข้ันตอนการสอนที่เปนระบบ นักเรียนไดเรียนรูโดยเริ่มตนจากเนื้อหาความรู และทกัษะพื้นฐานทีจ่ําเปน
สําหรับการเรียนอานคํา โดยเรียงลาํดับจากงายไปหายาก ซึง่มีข้ันตอนการสอน 4 ข้ันตอน ดังนี ้          
ข้ันที่ 1  คือ ข้ันนาํ และทบทวนความรูเดิม หรือเนื้อหาที่เรียนไปแลว ซึง่เปนการชวยใหนักเรียนไดเพิ่ม
ความคลองแคลวในการใชทักษะ และเนนย้ําความรูที่ไดเรียนไปแลว เชน การใหนักเรียนดูบัตร
ตัวอักษร และออกเสียงตวัอักษรนัน้ หรือการใหนกัเรียนฟงเสยีง และออกเสียงตาม พรอมทัง้เขียน
ตัวอักษรที่แทนเสียงนัน้ เปนตน ข้ันที ่2 คือ ข้ันสอน ผูสอนยกตวัอยาง สาธิต และแนะนํา เพื่อให
นักเรียนรูจักวิเคราะหหนวยเสียง และเชื่อมโยงความสมัพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร เกิดความเขาใจ
การใชตัวอักษรแทนเสียง และนําไปใชในการประสมอักษร ในขั้นนีน้ักเรียนไดเรียนรูการออกเสียง            
การเรียงกันของเสียงที่ปรากฏในคําพูด และการเรียงกนัของตัวอักษรที่ปรากฏในคาํเขียน เชน เมือ่สอน
รูปและเสียงสระ ผูสอนใหนกัเรียนใชสัญลกัษณขีดสีแดงแทนที่พยัญชนะตน เนื่องจากพยัญชนะตน           
มีความสมัพนัธกับสระ ในการประสมอักษรตองออกเสยีงพยัญชนะตนกอนทกุครั้ง แตเมื่อเปนคําเขียน
ตําแหนงของพยัญชนะตนไมไดปรากฏอยูที่ตนคาํทกุครั้ง เพราะการเขียนสระในภาษาไทยมีการวาง
ตําแหนงแตกตางกนั สระบางตัวเขยีนไวขางหนา ขางหลัง บน หรือใตพยัญชนะตน ดังนัน้ การใช
สัญลักษณขีดสีแดงแทนที่พยญัชนะตน จงึเปนการชวยใหนักเรียนสรางความเขาใจ และจดจํา                
เร่ืองตําแหนงของพยัญชนะตน ทัง้รูปแบบคําพูด และรูปแบบคําเขียนเมื่อสะกดประสมอักษร ข้ันที ่3 
คือ ข้ันฝก นักเรียนนาํความรู ความเขาใจทีไ่ดไปใชใหเกิดความชาํนาญ และขั้นที ่4 คือ ข้ันสรุป และ
ทบทวน โดยนกัเรียนและผูสอนรวมกนัทบทวน สรุปเนื้อหาที่เรียน  
 กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเฉพาะในขัน้ที่ 2 และขัน้ที ่3 นักเรียนไดใช               
ประสาทสัมผัสหลายชองทางรวมกัน ซึง่ชวยใหนักเรยีนรับรู และเชื่อมโยงความรู ทักษะที่ไดเรียนไป
แลวจากการฟง เชน การฟงหนวยเสยีง และการฟงเสยีงคํา การมองเห็น เชน การเห็นตวัอักษร คํา  
หรือรูปภาพ และมองเห็นตวัเองผานกระจกขณะออกเสยีง พรอมทัง้การเคลื่อนไหวรางกาย เชน           
การเคลื่อนไหวนิว้ มือและแขนลากเปนตัวอักษรในอากาศ และการเคลือ่นไหวอวัยวะภายในปาก เชน 
การออกเสียงหนวยเสยีง และการสัมผัส เชน การใชนิว้ลากตามรองตัวอักษรทีม่ีพืน้ผิวเปนกระดาษ
ทราย หรือผา การใชนิว้เขียนตัวอักษรบนพื้นทราย บนพื้นหอง บนฝามือ หรือบนหลังของเพื่อน         
รวมทัง้การวางมือที่ขางแกม โดยใหนิ้วกอยอยูทีมุ่มปากขณะออกเสียง เพื่อรับรูรูปปากขณะออกเสียง 
หรือการใชนิว้แตะที่จมูก เพือ่รับรูลักษณะของเสียง ขณะออกเสียงที่มลีมออกทางจมูก ไดแก เสยีง /ม/  
/น/  /ง/ ซึง่สอดคลองกับ คอลลิน; และชีค (Collins; & Cheek. 1993: 240) ผดุง อารยะวิญ ู(2542ก: 
4,128) และ มนฑเธียร พัฒนาวงศ (2548: 2) ที่กลาวถงึการสอนอานควรเนนการเสริมสราง
ความสามารถทางการรับรู เพราะการรับรูเปนสิ่งสาํคัญขั้นตนในกระบวนการเรียนรู โดยใหผูเรียนมี
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โอกาสรับรูขอมูลไดหลายทาง ไดแก การฟง การมองเหน็ และการสัมผัส เพื่อชวยใหผูเรียนรับ และ
สงผานขอมูลเขาไปสูระบบความจาํไดดี ซึ่งจะชวยใหเด็กเรียนอานได และสามารถอานไดดีในที่สุด 
นอกจากนี ้โมงิ (2553: 74-76) กลาววา การรับรูจากประสาทสัมผัสหลายดานประกอบกนั คือ            
การใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดานรวมกนั จะเปนการกระตุนสมองสวนที่เรียกวา คอรเทกซ (Cortex)          
ที่ทาํหนาที่ในการบูรณาการสิ่งที่เกี่ยวกับการรับรูทั้งหมด ซึ่งเปนการเพิม่โอกาสใหสามารถจดจําไดดีข้ึน
ทําใหเกิดความจําที่แมนยาํ สอดคลองกับสมาคมบุคคลที่มีภาวะบกพรองดานการอานระดับรุนแรง
ระหวางประเทศ (The International Dyslexia Association. 2008: Online)  กลาววา กระบวนการ
เรียนรูที่มกีารเชื่อมโยงชองทางการรับรูเขาดวยกนัระหวางการเหน็ การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย 
และ การสัมผัสภายนอก เปนการเสริมสรางการจดจํา และการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแม็คเคย 
(MacKay. 2006: 70-71) กลาววา การเรยีนรูโดยใชพหสัุมผัส หรือประสาทสมัผัสหลายดานเปน          
การชวยใหนักเรียนเพิ่มชองทางการรับรูขอมูลไดมากขึ้น และชวยใหนักเรียนนาํขอมูลไปใชในโอกาส
อ่ืนๆ จนทาํใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร นอกจากนี ้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนพหุสัมผัส                  
ยังเปนวธิีที่คํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มีการเรียนรู หรือ การรับรูขอมูลที่แตกตางกนั 
โดยเฉพาะนักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน หากไดรับการเรียนการสอน ที่ใชกิจกรรม           
พหุสัมผัสจะเปนการเปดโอกาสใหนักเรยีนไดใชประสาทสัมผัสที่ตนเองถนัด เพื่อรับรูขอมูลไดดีอีกดวย 
ซึ่งสอดคลองกับ ออรตัน และ สลิงเกอรแลนด (Gelzheiser; & Clark. 1999: 271 ; citing Orton. 
1966; Slingerland. 1971) ที่กลาววา การเรียนรูโดยใชพหุสัมผัสเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
ชองทางการเรยีนรูที่เปนจุดเดนของตนเองอยางเตม็ที ่ขณะเดียวกนัเปนการทดแทนชองทางการเรยีนรู
ที่เปนขอจาํกัดของตนเอง ดังนั้น การสอนอานจงึมีการนาํวิธีพหุสัมผัสมาใชสอนเด็กทีม่ีปญหา              
การเรียนรูดานการอาน เพราะเปนการชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจเร่ืองความสมัพันธระหวางเสียง
กับตัวอักษร รวมทัง้การจดจาํคํา และการนําคําออกมาใช 
 การสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัสยังแทรกการกระตุนแรงจูงใจ               
ในการอานระหวางการเรียนการสอนดวย เชน ผูสอนใหคําแนะนํา และใหขอมูลยอนกลับ                  
เพื่อใหนักเรียนนาํไปแกไขปรับปรุงใหผลงาน และปฏิบัติไดถูกตอง การใหคําชม การใหสติกเกอร             
ซึ่งเปนแรงเสริมที่นกัเรียนชอบมาก อีกทั้งกจิกรรมที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ หรือสาธิตแสดงเนื้อหา                  
ส่ิงที่เรียน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงออก มีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน         
เมื่อนักเรยีนเขาสูเนื้อหาตอนที่ 2 คือ การประสมอักษร และการอานคํา ซึ่งในขั้นนี้ พบวา นักเรียนไดนํา
ความรูที่ไดเรียนจากเนื้อหาตอนที่ 1 มาใชในการประสมคํา และอานไดอยางถกูตอง แมในชวงแรก
นักเรียนจะยังอาน ไดไมคลองแคลว รวดเร็ว แตจากการที่นกัเรียนไดเขียนสะสมคาํที่เรียนไปแลว และ
การอานคําหลงัจากการเรียนในแตละวัน เปนเวลาทีน่ักเรียนไดทบทวนความรู และนําทักษะมาใชซ้ําๆ 
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จนเกิดความชาํนาญ และมคีวามสามารถในการอานเพิม่มากขึน้ นักเรียนไดเหน็ผลงานของตนเอง                 
จากผลการอานที่ผูสอนบันทกึไวขณะทีน่ักเรียนอานคําที่เลือกจนครบทกุคํา ซึง่ชวยใหนกัเรียนไดรับรู
ความสามารถของตนเอง และไดเปรียบเทยีบผลการอานของตนเองในแตละวนั ทําใหเกิดการกระตุน
แรงจูงในการอานในครั้งตอๆ ไป ซึ่งเหน็ไดจากการทีน่ักเรียนเลือกคําอานในแตละครั้งเพิม่มากขึ้น            
โดยเลือกอานคําทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลว และคําใหมที่เรียนเพิม่ในวันนั้นๆ ดวย สอดคลองกับ          
ผลการศึกษาของ จรีลักษณ  จิรวิบูลย (2545: 130) ที่พบวา ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน              
มีการบนัทึกคาํทีน่ักเรียนอานไดลงในบัตรฝากคํา ทาํใหนักเรียนไดรับทราบถงึพฒันาการการอาน              
ของตนเอง ซึ่งประคอง สุทธสาร (หทัยรัตน คงวัฒนะ. 2539: 44 อางองิจาก ประคอง สุทธสาร. 2534) 
พบวา การบันทึกความกาวหนาของนักเรยีนเมื่อนักเรยีน ทําสิง่ใดสิ่งหนึง่สําเร็จ เปนวิธกีารหนึง่            
ในการเสริมแรงจูงใจในการอานของนักเรยีนใหเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน อีกทัง้การที่นกัเรียนไดรับรูวาตนเอง
มีความสามารถในการอานเพิ่มมากขึ้น จากผลบันทึกการอานที่สะทอนถงึความสําเร็จในการอาน           
ทําใหนกัเรียนมีประสบการณที่ดีในการอานมากขึน้ สงผลตอแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจภายใน 
ตามที ่เบเกอร;  และวิกฟลด (Wigfield. 2000: 143 ; citing Baker; & Wigfield. 1999) สปาฟฟอรด; 
และกรอสเซอร (Spafford; & Grosser. 2005: 199) และศรียา นิยมธรรม (2549: 67-68)                
เห็นสอดคลองกันวา การสงเสริมใหเด็กรับรู และมีความเชื่อในความสามารถของตนเองในทางบวก  
จะทาํใหเด็กเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะกระตุนใหเดก็อานหนังสือ และใชการอานเชือ่มโยงกับการเรียนรู
ในเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งเด็กสามารถกําหนดทิศทางการอานดวยตนเองไดในอนาคต  
 นอกจากนี ้ส่ือ อุปกรณในการสอนโดยผสมผสานวิธโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัสยังม ี         
ความนาสนใจ ทาํใหนักเรียนตื่นเตนรอคอยที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ เชน การใชนิ้วเขียนตัวอักษรบน     
พื้นทราย การใชนิ้วลากไปตามรองตัวอกัษรที่มีพืน้ผิวที่แตกตางกนั หรือการใชนิว้ลากไปตามระดับ
เสียงวรรณยุกตในแผนภาพ การดัดลวดกํามะหยี่เปนรูปตัวอักษรแลวใชนิ้วลากบนตวัอักษร             
การวางบัตรตวัอักษรประสมคํา และการใชแผนพับคําที่ใชประกอบการประสมคํา เปนตน                   
อีกทั้งกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อตางๆ ในการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ          
วิธีพหุสัมผัสมกีารออกแบบ โดยคํานงึถงึลกัษณะขอจํากดัของนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรู เชน         
ปญหาการรับรู ปญหาความจํา เปนตน เพื่อชวยแกไข และพัฒนาใหนักเรียนใชชองการเรียนรูที่ชดเชย
ขอจํากัดเหลานั้น ดังนั้น เมือ่ทดสอบหลังการเรียนจึงสงผลใหความสามารถในการอานคําภาษาไทย
ของผูเรียน อยูในระดับดีมาก   
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 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3                     
ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน จากการสอนโดยผสมสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส กอนและหลงั 
การสอนพบวา สูงขึน้อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวตามขอ 2 
คือ ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3 ที่มีปญหาการเรียนรู 
ดานการอานหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธีพหุสัมผัสสูงขึ้น อาจเนื่องจากการสอน                     
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัสมีข้ันตอนการสอนทีน่อกจากจะชวยใหนักเรียนเขาใจ
ความสัมพันธเสียงกับตัวอักษร และการประสมอักษร แตการสอนยงัใหนกัเรียนรูจกั และออกเสียง
หนวยเสยีง  ซึง่เปนเครื่องมอืสําหรับนกัเรยีนในการชวยเตือนการออกเสียงเมื่อเหน็ตวัอกัษร และ
ประสมอักษรไดถูกตอง  
 นอกจากนีก้ารสอนอานยังแทรกกิจกรรมการตระหนกัรับรูหนวยเสียง (พยัญชนะและ
สระในภาษาไทย) เพื่อชวยใหนกัเรียนเขาใจเร่ืองเสียงในคําพูด และนํามาเชื่อมโยงกบัตัวอักษรที่เห็น 
เมื่อตองประสมอักษร และอานคํา ในชวงแรกนักเรียนไมคุนเคยกับกจิกรรมการตระหนักรับรูหนวยเสียง 
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่แตกตางจากกิจกรรมในหองเรยีนปกติ ซึง่นักเรียนไมเคยเรียนมากอน              
แตเมื่อนักเรียนไดรวมกิจกรรม 3 - 4 คร้ัง นักเรียนเริ่มเขาใจ และปฏิบัติไดถูกตอง การใชกิจกรรม            
การตระหนักรับรูหนวยเสียงเริ่มตนจากการใหนักเรียนตระหนกัวา เสยีงมีหลายเสยีงแตกตางกนั            
โดยใหนกัเรียนฟงเสียงสัตว เสียงตามธรรมชาติ  และเสยีงของคน หลงัจากนัน้จึงใหนักเรียนฟงเสยีง
หนวยเสยีง ซึ่งเปนหนวยที่เลก็ที่สุดของเสยีงพูด (ภาษาพดู) เพื่อใหนักเรียนสรางความเขาใจวาเสียงพูด
มีเสียงที่แตกตางกนั ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของอวยัวะในปาก และการปลอยลมออกมาในลกัษณะ
ที่แตกตางกัน การเสริมสรางความเขาใจดงักลาวจงึใหนกัเรียนฟงเสียง และออกเสียงตาม               
เพราะการออกเสียงตามทําใหนักเรียนไดรับรูการเคลื่อนไหวอวัยวะในปาก และไดยินเสยีงของตนเอง
พรอมกับเคลือ่นไหวรางกาย เชน ปรบมือ การกระโดด หรือใชมือตีพืน้ตามเสยีงที่ไดยิน กิจกรรม            
การตระหนักรับรูหนวยเสียงจะเริ่มจากใหนักเรียนฟงหนวยเสียง 2 เสียง และใหแยกแยะวามีเสียง             
กี่เสียง และเสยีงนั้นๆ เหมือนกนัหรือไม หลังจากนัน้ จงึเพิ่มความยาก และความซับซอนของทกัษะ        
ซึ่งมีความสอดคลองกับกิลลอน (Gillon. 2004 :11) ที่กลาวถงึงานวิจยัที่แสดงใหเหน็อยางชัดเจนวา 
หากมีการผสมผสานกิจกรรมการตระหนักรับรูหนวยเสียงผสมผสานกบัเร่ืองความสมัพันธระหวางเสียง
กับรูปตัวอักษร (โฟนกิส) และนํามาสอนอานพบวา จะใหผลดีที่สุด และผลการศึกษาของกอรดอน 
(Gordon. 1992: abstract) ซึ่งแสดงใหเหน็วา การอบรมเรื่องระบบเสยีงสําหรับการสะกดคําของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปญหาการเรียนรู  โดยทดลองใชวิธีการสอนเนนระบบเสียงกบัการใช           
วิธีสอนปกติ  ซึ่งการเรียนแบบปกติเปนการเนนใหนักเรยีนทํางานในสมุดแบบฝกหัด สวนการสอนที่
เนนระบบเสียงใหนักเรียนทาํกิจกรรมที่เกีย่วของกับเร่ืองของเสียง ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ 
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ในการสะกดคําของนกัเรียนสองกลุมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ สวนการศึกษาของ คัทรัมบอส 
(Kutrumbos. 1993: abstract) ศึกษาผลการสอนเรื่องหนวยเสียงแกนกัเรียน โดยใชโปรแกรม             
การสอนอานของ ลินดา มูด และออรตัน กลิลิงแฮม (Lindamood, Orton - Gillingham - LOG 
Program) ซึ่งเปนโปรแกรมการสอนอาน และสะกดคําสาํหรับเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู                 
ดานการอาน การศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางจาํนวน 20 คน กลุมควบคุมไดรับการสอนซอมเสริม           
แบบปกติ สวนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยโปรแกรมแอล โอ จี เปนเวลา 3 เดือน พบวา 
ความสามารถในการอานการสะกดคําของกลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุม  
 อีกทั้งการสอนโดยผสมสานวธิีโฟนิกสกับวธิีพหุสัมผัสยงัมีกระบวนการสอน                   
ที่เปดโอกาสใหนกัเรียนไดใชประสาทสมัผัสหลายชองทางในการเรียนรูพรอมๆ กนั ไดแก การรับรู
ทางการมองเห็น การรับรูทางการฟง การรับรูทางการเคลื่อนไหว และการรับรูทางการสัมผัส                  
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดใชชองทางที่ถนดัในการเชื่อมโยงความรู สรางความเขาใจ และ                
ชวยในการจดจําสิ่งที่เรียน ซึ่งสอดคลองกบัคํากลาวของ เกียรฮารท (จรีลักษณ จิรวบูิลย 2545: 64; 
อางอิงจาก Gearheart. 1977: 91) วา วธิพีหุสัมผัสเปนวิธีหนึง่ทีน่ํามาใชสอนอาน โดยเฉพาะสําหรับ
นักเรียนทีม่ีปญหาการเรียนรูดานการอาน การสอนตามแนวนีเ้นนใหผูเรียนรับรูขอมูลผานประสาท
สัมผัสหลายทาง เชน ทางสายตา ทางหู ทางการสัมผัส และการเคลื่อนไหวรางกาย โดยใหประสาท
สัมผัสหลายทางมีบทบาทในการรับรูขอมลูใกลเคียงกนั อีกทั้งเปนการสนับสนนุใหเด็กไดใชประสาท
สัมผัสในสวนที่ทาํงานไดดีไปชดเชยความบกพรองในการรับรูของประสาทสัมผัสบางดาน 
ขณะเดียวกนัประสาทสัมผัสที่บกพรองกม็ีโอกาสไดรับการพัฒนาจากการใชงานเพิ่มข้ึนดวย และ 
ทาวนเอนด (จรีลักษณ จิรวบูิลย 2545: 64; อางอิงจาก Townend. 1998: 2) กลาววา ครูผูสอน
สามารถนําแนวการสอนวิธพีหุสัมผัสมาใชสอน เร่ืองการออกเสียงตวัอักษร และการเขียนตัวอักษร             
ไปพรอมๆ กัน ความรูสึกในขณะออกเสียง และขณะเขยีนตัวอกัษรจะชวยทําใหเกดิความเชื่อมโยง
ความสัมพันธของเสียงกับรูปของตัวอักษรนั้น ซึ่งเปนทกัษะพื้นฐานของการอาน และการสะกดคํา          
นอกจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัสจะเปนวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรยีน        
ใชประสาทสัมผัสหลากหลายในการรับรูขอมูลและประสบการณ เกิดการเรียนรูมากข้ึน การสอนวิธีนี้
ยังมีเนื้อหา กจิกรรมที่ชวยสรางความนาสนใจ บรรยากาศสนุกสนานในระหวางการเรียนการสอน 
เนื่องจากการใชส่ือและกิจกรรมที่นกัเรียนไดเห็นไดทดลองปฏิบัติ คนหาคําตอบดวยตัวเอง โดยมีครู
และเพื่อนเปนผูชี้แนะ เปนการกระตุนแรงจูงใจมากขึ้นดวย ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของ จรีลักษณ  
จิรวิบูลย (2545: 6, 130-131) ที่พบวา แนวคิดวิธีพหุสัมผัสที่ใหรางกายมีโอกาสใชประสาทสัมผัส
หลายสวนในการรับประสบการณ เมื่อประสาทสมัผัสสวนตางๆ ไดทาํกิจกรรมสมองกท็ํางานประสาน
กับระบบประสาทหลายสวน ซึง่สงผลใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น และการนาํวิธพีหุสัมผัสมาใชสอน          
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ยังเปนการชวยสรางความสนใจของนกัเรยีนในการเรียนมากยิง่ขึ้นดวย อีกทัง้กิจกรรมที่ยึดแนว             
การเรียนรูผานการใชประสาทสัมผัสทีห่ลากหลาย ทาํใหนกัเรียนมีชวงความสนใจในการเรียนนานกวา
กอนการทดลอง เนื่องจากกจิกรรมการเรียนการสอนสรางความสนกุสนาน นาสนใจ  
 อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรูการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัส             
ยังไดผานการประเมิน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 
ดานการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการศกึษาพิเศษ และดานการสอนเด็กที่มีปญหา            
การเรียนรู ซึ่งไดรับคําแนะนาํ และแนวทางการแกไขปรับปรุงจากผูเชีย่วชาญทัง้ 3 คน นอกจากนี้
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูยังไดถูกนาํไปทดลองใช เพื่อตรวจสอบขั้นตอน และภาษาที่ใช                 
จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ เพือ่นําไปใชในการสอน ตามทีก่ลาวมานี้ จงึสงผลใหการจดั          
การเรียนรูโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัสมีผลตอความสามารถในการอานคาํภาษาไทย             
หลังเรียน สูงกวากอนเรียน  
 3. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 ที่มีปญหา      
การเรียนรูดานการอาน หลงัจากการสอนโดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก           
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3 คือ แรงจูงใจในการอานของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ที่มปีญหา
การเรียนรูดานการอาน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวธิีพหุสัมผัส อยูในระดับมาก                
หากพิจารณาผลคะแนนจากการประเมนิแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอานของนกัเรียน รายบุคคล 
พบวา มีความแตกตางกนั ซึง่เปนลกัษณะปกติของแรงจงูใจที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ตามที่ฮิลการด                      
(อารี พนัธมณี. 2546: 292 อางอิงจาก Hilgard) กลาวถงึขอสังเกตเกี่ยวกับแรงจงูใจไววา บุคคล                    
มีแรงจูงใจแตกตางกันขึน้อยูกับประสบการณการเรียนรูของแตละคน อีกทัง้จากผลคะแนนแรงจงูใจ             
ในการอานเปนการวัดแรงจงูใจในขณะนัน้ ผลคะแนนที่ปรากฏยอมสะทอนแรงจูงใจของนักเรียน            
ในเวลานัน้ๆ ซึง่แรงจูงใจในการอานของนักเรียนแตละคนอาจเปลี่ยนแปลงได และมีผลตอ               
ความตอเนื่อง หรือความคงทนของพฤตกิรรมการอาน ตามทีพ่ิมพพัชร  พงษตน (2544: 2)                       
ไดกลาววา การอานเปนกิจกรรมที่ตองใชความพยายามอุตสาหะ ซึ่งเด็กสามารถเลอืกหรือไมก็ได 
ข้ึนอยูกับแรงจงูใจ เพราะแรงจูงใจเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองสนใจและ
ปรารถนา สอดคลองกับ วกิฟลด (Wigfield. 2000: 140) ที่กลาววา แรงจูงใจ (Motivation)                   
มีบทบาทสาํคัญในเรื่องการอาน เนื่องจากแรงจูงใจเกีย่วของกับคําถามที่วา ทําไมบคุคลจึงแสดง
พฤติกรรมนัน้ๆ การศึกษาวจิัยเรื่องแรงจงูใจ จึงเปนการพยายามเขาใจการตัดสินใจเลือกที่จะทาํ
กิจกรรมนัน้ๆ หรือไม อีกทั้ง การมีทัศนคติที่ดีตอทักษะการอานของตนเอง ความกระตือรือรน ต่ืนเตน          
ที่ไดใชชีวิตในโรงเรียน และสนใจที่จะเรียนรูที่จะอาน หากความเชื่อในตนเอง และความรูสึกเหลานัน้
อาจเปลี่ยนไปได เชนเดียวกบับอลล (พิมพพัชร  พงษตน. 2544: 2 อางอิงจาก Ball. 1982: 1256)              
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ไดกลาววา แรงจูงใจเปนกระบวนการทีม่ากระตุนกาํหนดทิศทาง ความเขมขนมากนอยของพฤตกิรรม 
ซึ่งสอดคลองกับกัทรี; เบนเน็ท; & แม็คกอฟ (Gutrie; Bennett; & McGough. 1994: Online)                         
ที่พบวา แรงจงูใจในการอานเปลี่ยนแปลงระดับความเขมขน ปริมาณ หรือประเภทของแรงจูงใจ                
ไดตลอดเวลา และแรงจูงใจในการอานที่เกดิจากแรงจูงใจภายใน เชน ความอยากรูอยากเหน็                     
ความทาทาย การตระหนักรับรูความสามารถของตนเอง จะชวยสงเสรมิใหความเขมขน และ                   
ชวยใหนักเรียนเปนนักอานที่กระตือรือรน 
 อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการอานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา             
ปที่ 3 ที่มีปญหาการเรียนรูดานการอาน หลังจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส               
อยูในระดับมาก อาจกลาวไดวา การเรียนการอานคําจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับ                    
วิธีพหุสัมผัส ซึง่มีกระบวนการที่ใหนกัเรียนไดเรียนรูเนื้อหา และทักษะทีเ่รียงลําดับจากงายไปหายาก 
การสอนที่มีการทบทวนสะสมความรู ทักษะทีละขั้นยอยๆ ชวยใหนักเรียนมัน่ใจที่จะรวมกิจกรรม 
นักเรียนไดประสบความสาํเร็จแตละขั้นเล็กๆ ซึ่งทําใหนกัเรียนเกิดประสบการณที่ดี การไดรับคําชม 
และไดรับรางวัลที่เปนสติกเกอร เปนการแสดงใหเห็นความสามารถของนกัเรียน จึงเปนการเสริมแรง 
ใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนอาน และเกิดแรงจูงใจในการอานคาํ  ซ่ึงสอดคลองกับ เบญจพร 
ปญญายง (2549: 40-41) กลาววา การใหคําชม หรือรางวัลเมื่อเด็กทําสาํเร็จ การเริ่มตนสอนในสิ่งที่
งายนาํไปสูบทเรียนทีย่าก การสอนใหเด็กสนุกกับการอาน การฝกใหเด็กใชความคิด และเชื่อมโยง
เหตุผล เปนตน เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน โดยเฉพาะการอานการเขียนในเด็กที่มีปญหา              
การเรียนรู อีกทั้งการเรียนการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกสกับวิธพีหสัุมผัสในข้ันสอนและขั้นฝก
นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลบั เพื่อรับทราบผลงานของตนเอง ขณะรวมกิจกรรมการเรียนการสอน          
และการทาํแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนเห็นแนวทางการปฏิบัติส่ิงที่ถกูตองอยางชัดเจน และไดนํา          
ขอมูลนั้นไปแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ส่ิงเหลานี้มีสวนชวยเสริมแรงจงูใจในการอานของนักเรียน         
มากขึ้น ซึง่สอดคลองกับ จรีลักษณ จิรวิบูลย (2546: 43) กลาววา การเสริมแรง โดยการใหขอมูล
ยอนกลับเปนสิ่งทีท่ําใหเด็กมีความสนใจ และมีแนวทางชัดเจนในการทํางานครั้งตอไป 
 นอกจากนี ้การเรียนการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกบัวิธีพหุสัมผัสยังสนับสนนุ          
ใหนักเรียนไดคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การไดสาธิตเปนตวัอยางหนาชัน้ เปนการสราง        
ความภาคภูมใิจ การยอมรับจากผูสอนและเพื่อน นักเรยีนมัน่ใจในการเรียนอาน และการอานมากขึ้น 
ซึ่งเหน็ไดจากการอาสาสมัครของนักเรียนที่จะออกมาปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้น การเปนผูนาํกิจกรรม และ
การชวยสอนเพื่อน เปนตน แมนักเรียนทาํไมได หรือทําไมถูกตอง นกัเรียนจะตั้งใจ และพยายามจน
ปฏิบัติไดถูกตอง ซึง่สอดคลองกับประสาท  อิศรปรีดา (2547: 331-334) ที่ไดเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การสรางแรงจงูใจ ไดแก การเสริมสรางความเชื่อมั่น และความคาดหวงัเชิงบวกในการเรียนของเด็ก 
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และการสงเสรมิใหเด็กเกิดความมุงมัน่ และเอาใจใสในการเรียน เชน เปดโอกาสใหเด็กไดตอบสนอง
มากขึ้น โดยใหเด็กตอบคําถาม การแสดงสาธิต เปนตน นอกจากนี้ นักเรียนยงัไดเห็นความสามารถ
การอานคําของตัวเองจากผลบันทกึการอานโดยผูสอน และไดเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง        
ในแตละวัน และเปรียบเทยีบกับเพื่อน เปนการเสริมแรงใหนักเรียนมีความพยามยาม และตั้งใจ               
ที่จะอานคําใหไดมากขึ้น และอานใหถกูตอง เมื่อนักเรียนอานไดก็เปนแรงเสริมใหเกดิแรงจูงใจ             
ในการเรียนอาน เพื่อพฒันาตนเอง และอานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของเบเกอร และวิกฟลด 
(Wigfield. 2000: 140 - 143 ; citing Baker; & Wigfield. 1999) กลาวถึงองคประกอบ 3 ประการ          
ที่เปนหลักสาํคัญของแรงจูงใจในการอาน ไดแก ประการที่ 1 แรงจงูใจภายในที่บุคคลจะทาํกิจกรรม 
โดยเกิดจากความตองการ ความตั้งใจ และความกระตอืรือรนที่จะทํากิจกรรมนัน้ๆ ดวยตนเอง และ
แรงจูงใจภายนอกที่บุคคลทาํกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนสื่อกลาง หรือเปนหนทางที่จะนําตนเองไปสู
เปาหมายที่ตองการ ประการที่ 2 ความเชือ่ในความสามารถ และศักยภาพของตนเอง และประการที่ 3 
คือ แรงจูงใจทางสงัคม ซึง่ถอืวาการอานเปนกิจกรรมทางสงัคมที่สงเสริมใหเกิดการรับรูความสามารถ            
ในการอานของตนเอง และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจภายในที่จะอานมากยิ่งขึน้ 
 กอนเริ่มกจิกรรมการสอน ผูสอนใหนักเรียนทาํกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ เพือ่สรางแรงจูงใจ         
ในการเรียน อีกทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกบัวิธีพหุสัมผัสมีความแปลกใหม 
นาสนใจ และกระตุนใหนักเรียนไดใชประสาทสัมผัสรับรูในการเรียนหลายชองทาง ไดแก การฟง        
การมองเหน็ การเคลื่อนไหวรางกาย การออกเสียง และการสัมผัส ทาํใหนักเรียนสนกุสนาน ต่ืนเตน         
ในกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนการเสริมแรงจูงใจในการเรยีนอาน และการประสมอักษรอานออกเสยีงคํา 
เชน การออกเสียงหนวยเสยีง และรับรูลักษณะเสียงและการใชอวยัวะในการออกเสียง ซึง่นักเรียน           
ไมเคยรวมกิจกรรมเชนนี้มากอน ทําใหนาตื่นเตน เพราะนักเรียนไมเคยมีประสบการณ หรือไมเคยรับรู
มากอนวา เมือ่ออกเสียงหนึง่เสียง เชน เสยีง /บ/ จะมีรูปปากอยางไร และเมื่อลักษณะการออกเสยีง
เปลี่ยนไปจากเสียงกอง (Voiced)  เปนไมกอง (Unvoiced) ก็จะไดเสยีง /ป/ การออกเสียงทัง้ 2 เสยีง 
ริมฝปากบนและลางตองปดกอน แตการใชหลังมือแตะสัมผัสที่ลําคอจะรับรูวามกีารสั่นสะเทือน           
ขณะออกเสียง /บ/ และไมส่ันสะเทือนขณะออกเสียง /ป/ ทาํใหนักเรียนแยกแยะความแตกตางได             
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับประสาท อิศรปรีดา (2547: 331 - 334) กลาววา การเสนอเนื้อหาแปลกใหม 
และวิธีการทีห่ลากหลายเปนวิธีการชวยสรางแรงจงูใจวิธหีนึง่ เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยของ                   
ศิริพันธ ศรีวนัยงค (2552: 293) พบวา การเรียนการสอนโดยวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัสเปนการสอน            
ที่มีกิจกรรมทีส่รางความสนกุสนานใหแกนักเรียน นักเรยีนมีความสนใจ และตั้งใจในการอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนีย้ังเปนการเสริมแรงในการเรียนรูการอานตัวอกัษร และการอานดวย 
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 จากที่กลาวขางตน การสอนอานโดยผสมผสานวิธีโฟนกิสกับวิธพีหุสัมผัส จึงชวย
สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการอานสงูขึ้น และมีแรงจูงใจในการอานระดบัมาก ซึ่งนักเรยีน
แตละคนมีผลการเรียนรู และแรงจูงใจในการอานมีรายละเอียด ดังนี้    
 นักเรียนคนที่ 1 เพศหญงิ นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน              
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส นักเรียนกลาแสดงออก และใหความรวมมือในกิจกรรม             
การเรียนการสอนดี นกัเรียนจะคาดเดา และมักถามวา วันนี้จะเรียนเรือ่งอะไรตอ นกัเรียนขาดเรยีน            
2 คร้ัง ดังนั้น ผูสอนจึงไดสอนทบทวนใหนกัเรียนในบทเรียนที่นกัเรียนขาดเรียน นกัเรียนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับเร่ืองความสัมพนัธระหวางเสียงกบัตัวอักษร โดยสามารถถายทอดความรู และความเขาใจ 
ผานการปฏิบัติ การออกเสยีง การประสมอักษร และการตอบคําถาม นกัเรียนไดกลับไปทบทวนสิ่งที่        
เรียนไปแลวทีบ่านบาง กอนเรียนนกัเรียนมักอานประสมอักษรโดยออกเสียงตวัสะกดเปนเสยีง
พยัญชนะตน หลังเรียน นักเรียนมีความตระหนักในการออกเสียงประสมอักษรมากขึ้น เมื่ออาน           
ออกเสียงคาํนกัเรียนจะเตือนตัวเอง เชน การเคลื่อนไหวอวัยวะในปาก การใชมือวางที่ขางแกม             
ขณะออกเสียง เปนตน กอนเรียนนกัเรียนทําคะแนนได  3 คะแนน หลงัเรียนนักเรียนทําคะแนนได          
18 คะแนน และจากการทาํแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน  นักเรียนมีแรงจงูใจในการอาน         
อยูในระดับมาก จากผลการเรียน และแรงจงูใจในการอานที่ปรากฏเปนเพราะนกัเรียนมีความตั้งใจ         
ในการเรียนมคีวามพยายามในการออกเสียง และการประสมอักษรอานออกเสยีง รวมทั้งกจิกรรม           
การเรียนการสอน และสื่อที่นาํไปใชในการสอนสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 
ทําใหเกิดความรูความจาํ และความเขาใจสิ่งที่เรียน 
 นักเรียนคนที่ 2 เพศหญงิ นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน             
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัสอยางมาก นกัเรียนตอบคําถามเสียงดังอยางมัน่ใจทกุครั้ง                
แมจะตอบไมถูกตองกพ็ยายามแกไขใหถกูตอง นักเรียนกลาแสดงออก และใหความรวมมือในกจิกรรม             
การเรียนการสอนดีมาก ชอบอาสาออกมานํากจิกรรม หรือสาธติใหเพือ่นดู และชอบสอนเพื่อน 
นักเรียนขาดเรยีน 2 คร้ัง ดังนั้น ผูสอนจึงไดสอนทบทวนใหนักเรียนในบทเรียนทีน่ักเรียนขาดเรียน    
กอนเรียนนกัเรียนสับสน  การออกเสียงตวัสะกด หลงัเรียน นักเรียนนาํทักษะที่ไดไปใชเตือนตัวเอง 
ขณะออกเสียงตัวสะกด เมือ่ประสมอักษร โดยนกึถึงลกัษณะการออกเสียงเมื่อเห็นตัวพยัญชนะ                
ที่อยูทายคาํ กอนเรียนนกัเรียนทําคะแนนได 0 คะแนน หลังเรียนนักเรยีนทําคะแนนได  17 คะแนน                         
และจากการทาํแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน นกัเรียนมีแรงจงูใจในการอานอยูในระดับมาก            
จากผลการเรียน และแรงจูงใจในการอานที่ปรากฏเปนเพราะนักเรียนมีความตัง้ใจในการเรียน                        
มีความพยายามในการออกเสียง และการประสมอักษรอานออกเสยีง รวมทั้งกจิกรรมการเรียน              
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การสอน และสื่อที่นาํไปใชในการสอนสามารถกระตุนใหนกัเรียนเกิดความอยากรูอยากเหน็                                    
ทําใหเกิดความรูความจาํ และความเขาใจสิ่งที่เรียน 
 นักเรียนคนที่ 3 เพศหญงิ นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน                  
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัสอยางมาก ใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน           
อยางมาก นกัเรียนสามารถตอบคําถาม และปฏิบัติตามเนื้อหาทีเ่รียน เชน การออกเสียง                         
การประสมอักษร และอานคํา ในระหวางการเรียน นกัเรียนมกัใหครูทวนคําถามซ้ํา บางครั้งนักเรยีน
ลังเล ไมมัน่ใจในการตอบคําถาม หรือการออกเสียง ทัง้ๆ ทีน่ักเรียนทําไดถูกตอง นักเรียนกลับไป
ทบทวนเรื่องทีเ่รียนอยางสม่าํเสมอ กอนเรยีนนักเรียนทาํคะแนนได  7 คะแนน หลงัเรียนนกัเรียน            
ทําคะแนนได  20 คะแนน  และจากการทาํแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน นักเรยีนมีแรงจงูใจ          
ในการอานอยูในระดับมาก จากผลการเรียน และแรงจูงใจในการอานที่ปรากฏเปนเพราะนักเรียน               
มีความตัง้ใจในการเรียน มคีวามพยายามในการออกเสียง และการประสมอักษรอานออกเสยีง                 
รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่นาํไปใชในการสอนสามารถกระตุนใหนกัเรียน                                   
เกิดความอยากรูอยากเหน็ ทําใหเกิดความรูความจาํ และความเขาใจสิ่งที่เรียน 
 นักเรียนคนที่ 4 เพศหญงิ นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน           
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรยีนการสอน               
เปนอยางดี นกัเรียนสามารถตอบคําถาม และปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียน เชน การออกเสียง การประสม
อักษรและอานคํา กอนเรยีนนกัเรียนทาํคะแนนได 9 คะแนน หลงัเรียนนกัเรียนทาํคะแนนได 19 
คะแนน และจากการทาํแบบวัดแรงจูงใจในการอาน นกัเรียนมีแรงจงูใจในการอานอยูในระดับมาก                          
จากผลการเรียน และแรงจูงใจในการอานที่ปรากฏเปนเพราะนักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียน 
รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่นาํไปใชในการสอนสามารถกระตุนใหนกัเรียน                           
เกิดความอยากรูอยากเหน็ ทําใหเกิดความรูความจาํ และความเขาใจสิ่งที่เรียน 
 นักเรียนคนที่ 5  เพศชาย นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน           
โดยผสมผสานวิธโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรยีนการสอนดมีาก 
นักเรียนสามารถตอบคําถาม และปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียน เชน การออกเสียง การประสมอักษร           
และอานคํา นกัเรียนกลาแสดงออก มกัอาสาเปนคนแรกในการออกมานํากจิกรรม หรือสาธิตใหเพือ่นดู 
เขาหองเรียนกอนเพื่อนเกือบทุกครั้ง นักเรียนขาดเรียน 3 คร้ัง ดังนัน้ ผูสอนจึงไดสอนทบทวน                   
ใหนักเรียนในบทเรยีนทีน่ักเรียนขาดเรียน กอนเรียน นักเรียนสับสนการออกเสียงตัวสะกด                        
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับนกัเรียนคนที ่2 หลังเรียน นักเรียนนาํทกัษะที่ไดไปใชเตือนตัวเอง                
ขณะออกเสียงตัวสะกดเมื่อประสมอักษร โดยนึกถึงลกัษณะการออกเสียงเมื่อเหน็ตวัพยัญชนะที่อยู
ทายคาํ กอนเรียนนกัเรียนทาํคะแนนได  7  คะแนน หลงัเรียนนกัเรียนทําคะแนนได  18 คะแนน                     



 125 

และจากการทาํแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน นกัเรียนมีแรงจงูใจในการอานอยูในระดับมาก                
จากผลการเรียน และแรงจูงใจในการอานที่ปรากฏเปนเพราะนักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียน 
รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่นาํไปใชในการสอนสามารถกระตุนใหนกัเรียน                        
เกิดความอยากรูอยากเหน็ ทําใหเกิดความรูความจาํ และความเขาใจสิ่งที่เรียน 
 นักเรียนคนที่ 6 เพศชาย นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะไดเรียนอาน                   
โดยผสมผสานวธิโีฟนิกสกบัวิธีพหุสัมผัส ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมการเรยีนการสอนดี               
นักเรียนกลาแสดงออก มกัอาสาเปนคนนํากิจกรรม หรือสาธิตใหเพื่อนดู นักเรียนรูวา บางครั้งตนเอง 
ทําไมถกูตอง แตมีความพยาม และตัง้ใจมากในการฝกฝนทกัษะที่เรียน มกัขอรองใหผูสอน                  
ชวยตรวจสอบการออกเสียง และการประสมอักษรเสมอ นักเรียนมีลักษณะความยุงยากในการรับรู 
ทางสายตา กอนเรียนนักเรียนสับสนเรื่องรูป และเสียงวรรณยุกตเอก และวรรณยุกตโท หลังเรียน 
นักเรียนใชการเตือนตัวเองเมื่อตองผันวรรณยุกต โดยใชนิ้วลากไปที่รูปวรรณยุกต ทาํใหนักเรียนจาํได
วา เปนวรรณยุกตอะไร และผันเสียงไดถกูตอง กอนเรียนนกัเรียนทาํคะแนนได 0  คะแนน หลงัเรียน
นักเรียนทาํคะแนนได 15 คะแนน และจากการทาํแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน นกัเรียนมี
แรงจูงใจในการอานอยูในระดับปานกลาง จากผลการเรียน และแรงจูงใจในการอานที่ปรากฏ              
เปนเพราะนักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียน รวมทัง้กจิกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่นาํไปใช         
ในการสอนสามารถกระตุนใหนกัเรียนเกิดความอยากรูอยากเหน็ ทําใหเกิดความรูความจาํ และ         
ความเขาใจสิง่ที่เรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจยัครั้งนี้ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการวจิัย 
ในครั้งตอไป ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ผูสอนตองเนนการออกเสียงหนวยเสยีง เพื่อใหนักเรยีนรับรูลักษณะของเสียง 
และการใชอวยัวะในการออกเสียง  
 1.2 ผูสอนตองทบทวนความรู และทักษะเดิมที่นกัเรียนเรียนไปแลวกอนสอน              
เนื้อหาใหมทกุครั้ง  
 1.3 ผูสอนตองใหนักเรียนทกุคนมีโอกาสใชประสาทสมัผัสรับรูตางๆ ในการเรียน
เนื้อหา และการฝกฝน ซึ่งการใชประสาทสัมผัสของนักเรียนตองเปนการใชประสาทสัมผัสรับรู                
อยางนอย 3 ดาน พรอมๆ กนั  
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 1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนควรใหนักเรยีนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน                
การแสดงความคิดเห็น การทดลองปฏิบัติ และการสาธติ เพื่อสรางความมัน่ใจ และกระตุนแรงจูงใจ               
ในการอานมากยิ่งขึน้ 
  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการนําการสอนโดยผสมผสานวธิีโฟนิกสกับวธิีพหุสัมผัส ไปทดลองใช             
กับนักเรียนทีม่ีปญหาการเรยีนรูดานการอานที่กาํลังศึกษาในระดับชัน้เรียนที่ตํ่ากวาระดับ                        
ชั้นประถมศกึษาปที ่3 หรือไปทดลองใชกบันักเรียนที่เปนกลุมเสีย่งตอปญหาการเรียนรูดานการอาน 
 2.2 ควรมีการนําการสอนโดยผสมผสานวธิีโฟนิกสกับวธิีพหุสัมผัส ไปทดลองใช              
ในการสอนเนือ้หาการเรียนภาษาในระดบัที่ยากขึ้น เชน การสอนคําที่มีโครงสรางซับซอนขึ้น               
คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา คํา 2 พยางค เปนตน   
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 1. ผูชวยศาสตราจารยประจิตต  อภินัยนรัุกต 
     วุฒ ิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู การศึกษาพิเศษ 
     ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยพิเศษประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ   
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดารณี  ศักดิ์ศิริผล  
             วุฒ ิการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ 
    ภาควิชาการศกึษาพิเศษ   
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ตําแนงปจจบัุน หัวหนาภาควชิาการศึกษาพิเศษ   
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
 3. อาจารยทัศนีย  ศรีสิงห 
     วุฒ ิการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการประถมศึกษา  
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ตําแนงปจจบัุน อาจารยประจาํ 
    โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม)    
     
 4. อาจารยศมานนัท    รัฐธนะรัชต     
     วุฒิ การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ  
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ตําแนงปจจุบัน อาจารย หัวหนางานทะเบียนวัดผลวจิัย   
    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
     
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

  ตารางคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางคําและจุดประสงคการเรียนรู 
  ตารางคาดัชนคีวามสอดคลอง แบบสอบถามวัดแรงจงูใจในการอาน 
  ตารางคาความยากงาย (P) คาอํานาจจาํแนก (r) ของคําในแบบประเมิน 
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ตาราง 6 คาดชันีความสอดคลองระหวางคําและจุดประสงคการเรียนรู 
 

ผูเชี่ยวชาญ จุดประสงคการเรียนรู คํา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม 
คา  
IOC ผล 

1. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ -า ตัวสะกดมาตราแมกง
และวรรณยุกตเอก  วรรณยกุตโท  

อาง 
กาง 

+1 
+1 

0 
+1 

+1 
0 

2 
2 

0.67 
0.67 

ใชได 
ใชได 

2. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ -า ตัวสะกดมาตราแมกน
และวรรณยุกตเอก  วรรณยกุตโท  

อาน 
บาน 
กาน 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
0 

0 
0 

+1 

2 
2 
2 

0.67 
0.67 
0.67 

ใชได 
ใชได 
ใชได 

3. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ  -า ตัวสะกดมาตรา            
แมกม และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

กาม +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

4. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ  -า ตัวสะกดมาตรา            
แมเกย และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

บาย 
จาย 

+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
0 

3 
2 

1 
0.67 

ใชได 
ใชได 

5. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ  -า  ตัวสะกดมาตรา           
แมเกอว และวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโท  

กาว +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

6. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ ประสมสระ เ-  ตัวสะกดมาตราแมกน
และวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโท  

เดน 
เตน 

+1 
+1 

0 
+1 

+1 
0 

2 
2 

0.67 
0.67 

ใชได 
ใชได 

7. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค     
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ แ-  ตัวสะกดมาตราแมกง
และวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโท  

แบง 
แปง 

+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
0 

3 
2 

1 
0.67 

ใชได 
ใชได 

8. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ   ประสมสระ แ-  ตัวสะกดมาตรา          
แมกม และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

แกม +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
จุดประสงคการเรียนรู คํา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  รวม 

คา  

IOC 
ผล 

9. นกัเรียนอานออกเสยีงสะกดคํา 1 พยางค      
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ   อ   ประสมสระ แ-  ตัวสะกดมาตรา         
แมเกอว และวรรณยุกตเอก วรรณยุกตโท  

แกว +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ   อ   ประสมสระ  โ-  ตัวสะกดมาตรา         
แมกง และวรรณยุกตเอก  วรรณยกุตโท  

โปง +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

11. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ   อ   ประสมสระ  -  ือ  ตัวสะกดมาตรา 
แมกน และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

ต่ืน +1 +1 +1 3 1 ใชได 

12. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ   อ  ประสมสระ   -  ือ  ตัวสะกดมาตรา 
แมกม และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

ด่ืม +1 +1 +1 3 1 ใชได 

13. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ   อ   ประสมสระ  - อ  ตัวสะกดมาตรา 
แมกง และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

จอง +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

14. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ   ประสมสระ  - อ  ตัวสะกดมาตรา        
แมกน และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

กอน 
ปอน 
กอน 
ออน 

+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 

1 
0.67 
0.67 
0.67 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

15. นกัเรียนอานออกเสียงสะกดคํา 1 พยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรในกลุม  บ  ด  ก  ป  
ต  จ  อ  ประสมสระ  - อ  ตัวสะกดมาตรา         
แมเกย และวรรณยุกตเอก วรรณยกุตโท  

ตอย 
กอย 
ออย 

+1 
+1 
+1 

+1 
0 

+1 

0 
+1 
0 

2 
2 
2 

0.67 
0.67 
0.67 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
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ตาราง 7  คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของคําในแบบประเมินการอานคํา 
 

คํา คา P คา r ผล คํา คา P คา r ผล 

อาง .80 .27 ใชได โปง .80 .40 ใชได 
กาง .80 .40 ใชได ต่ืน .80 .40 ใชได 
กาน .80 .27 ใชได จอง .80 .40 ใชได 
บาย .77 .27 ใชได กอน .77 .47 ใชได 
จาย .80 .40 ใชได ปอน .77 .33 ใชได 
กาว .73 .53 ใชได กอน .80 .40 ใชได 
เดน .33 .53 ใชได ออน .67 .67 ใชได 
เตน .70 .60 ใชได ตอย .50 .60 ใชได 
แบง .73 .27 ใชได กอย .77 .46 ใชได 
แกม .77 .47 ใชได ออย .73 .53 ใชได 

 
 เมื่อไดคาความยาก - งาย (P) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของคําในแบบประเมินความสามารถ
ในการอานคํา ไดนําคําที่มีคาความยาก - งาย (P) ระหวาง .33 - .80 และคาอํานาจจาํแนก (r)           
ต้ังแต .20 ข้ึนไป มาพจิารณาประกอบกับคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําและจุดประสงค            
การเรียนรูของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน คัดเลือกคําไวจํานวน 20 คํา  
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ตาราง 8  คาดชันีความสอดคลอง แบบสอบถามวัดแรงจงูใจในการอาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ประเดน็ 
 

ขอ 
 

รายการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

 

รวม 

คา  
IOC 

 

ผล 

การรับรูความสามารถ       
ของตนเอง 

1 
2 
 
3 
 
4 

นักเรียนหวังวาจะอานไดดีขึ้น
เมื่อมีเวลาวาง นักเรียนชอบอาน
หนังสือ  เพื่อหาความรูส่ิงใหมๆ 
นักเรียนอยากจะเปนนักอานที่ดี 
ในที่สุด 
นักเรียนอานหนังสือเพื่อตองการ
รูเรื่องใหมๆ ที่นักเรียนสนใจ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

ใชได 
 

ใชได 
 

ใชได 
 

ใชได 
การไดรับประสบการณ      
ที่ดีจากการอาน 

5 
 
6 

นักเรียนชอบอานหนังสือ           
หลายประเภท 
นักเรียนชอบคิด นึกถึงภาพ
เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังอาน 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3 
 

3 

1 
 
1 

ใชได 
 

ใชได 

ความสําคัญของการอาน 7 
 
 
 
8 

นักเรียนคิดวา การอานเปนส่ิง
สําคัญ และมีประโยชน นักเรียน
จึงตั้งใจฝกฝนที่จะเปนนักอาน      
ที่ดี 
กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียน    
เรียนวิชาอื่นๆ ไดคะแนนดีดวย 

+1 
 
 
 

+1 

+1 
 
 
 

+1 

+1 
 
 
 

+1 

3 
 
 
 

3 

1 
 
 
 
1 

ใชได 
 
 
 

ใชได 

ความกระตือรือรน             
ความอยากรูอยากเห็น 

9 
 

10 
 

นักเรียนชอบเลาเรื่องที่อาน 
ใหเพื่อนฟง 
เมื่อครูใหทํางานที่เกี่ยวกับ            
การอาน นักเรียนจะตั้งใจทํา 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3 
 

3 

1 
 
1 

ใชได 
 

ใชได 

ความทาทายในการอาน 11 
 
 

12 

เมื่อนักเรียนอานไดดี ทําให
นักเรียนอยากอานเพื่อหาความรู
เพิ่มเติม   
ถาเปนหนังสือที่นักเรียนสนใจ 
แมจะยากแคไหน นักเรียน
พยายามศึกษา คนควาหา
หนังสือที่นักเรียนสนใจมาอาน 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

+1 
 

+1 

3 
 

3 

1 
 
1 

ใชได 
 

ใชได 

 



 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน 
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แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอาน 
 

ชื่อ..............................................นามสกลุ.............................................ชั้น............................ 
โรงเรียน........................................................วันที่...............เดือน.......................พ.ศ ……….... 
 

ความรูสึกของนักเรียน 
 

หัวขอ 
 

   
 

ผลคะแนน 

1. นักเรียนหวังวาจะอานไดดีขึ้น 
 

     

2. เมื่อมีเวลาวาง นักเรียนชอบอานหนังสือ 
    เพื่อหาความรูส่ิงใหมๆ 

    

3. นักเรียนอยากจะเปนนักอานที่ดีในที่สุด 
 

    

4. นักเรียนอานหนังสือ เพื่อตองการรูเร่ืองใหมๆ             
    ที่นักเรียนสนใจ 

    

5.นักเรียนชอบอานหนังสือหลายประเภท     

6.นักเรียนชอบคิด นึกถึงภาพเกี่ยวกับเร่ืองที่กําลังอาน 
 

    

7.นักเรียนคิดวาการอานเปนสิ่งสําคัญ และมปีระโยชน 
   นักเรียนจึงตั้งใจฝกฝนที่จะเปนนักอานที่ดี 

    

8.กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียนเรียนวิชาอื่นๆ   
  ไดคะแนนดีดวย 

    

9.นักเรียนชอบเลาเรื่องที่อานใหเพื่อนฟง 
 

    

10.เมื่อครูใหทํางานที่เกี่ยวกับการอาน  
    นักเรียนจะตั้งใจทํา 

    

11.เมื่อนักเรียนอานไดดี ทําใหนักเรียนอยากอาน 
     เพือ่หาความรูเพิ่มเติม   

    

12.ถาเปนหนังสือที่นักเรียนสนใจ แมจะยากแคไหน  
    นักเรียนพยายามศึกษา คนควาหาหนังสือท่ีนักเรียน 
    สนใจมาอาน 

    

รวม 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่   1  เร่ือง เสียงกับตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ   บ 
  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่   8  เร่ือง เสียงกับตัวอักษรที่เปนสระ  - า 
  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่  18 เร่ือง เสียงกับตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ  ย   

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่  19 เร่ือง เสียงกับรูปวรรณยุกตเอก     
  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่  21 เร่ือง การอานคาํ:  บาย   จาย  
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แผนการจัดการเรียนรู  
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เสียงกับตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ   บ  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                   เวลา 40 นาที 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ บ    
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนออกเสียง /บ/ และบอกชื่อเมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ บ  ไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตวัอักษร 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูยืนหางจากจุดที่นักเรียนนั่งประมาณ 3 - 3 ½  ฟุต  เพื่อใหนักเรียนเห็นหนาและฟงเสียง
ของครูไดอยางชัดเจน ครูวางอุปกรณที่จะใชสอนบนโตะขางตัวเพื่อสะดวกในการหยิบใช  

2. ครูสนทนา สรางความคุนเคยกับนักเรียน ครูบอกช่ือของครู และเขียนชื่อบนกระดานให
นักเรียนอาน หลังจากนั้นใหนักเรียนบอกชื่อของนักเรียนทุกคน  

3. ครูถามนักเรียนวาสิ่งที่ครูพูดนักเรียนไดยินชัดเจนและเขาใจหรือไม และเสียงของเพื่อน   
คนใดที่นักเรียนฟงไมรูเร่ือง มีหรือไม  

4. ครูและนักเรียนตกลงรวมกันวา ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม หากนักเรียนทําไดถูกตอง             
ดวยตนเองหรือตอบคําถามถูกตอง ครูจะใหคําชม หรือสติกเกอร แตถานักเรียนทําไมได หรือ                 
ทําไมถูกตอง ครูและเพื่อนจะชวยแนะนําอีกครั้ง  

 
ขั้นสอน  
1. ครูบอกนักเรียนวาครูจะใหนักเรียนฟงเสียงจากเทป ใหนักเรียนบอกครูวาเปนเสียงอะไร 

และมีความหมายหรือไม  ครูเปดเทปเสียงตางๆ ทีละเสียง เสียงรองของนก เสียงรองของแมว           
เสียงเหาของหมา (โฮง) เสียงรองของหมา (เอง) เสียงฝนตก เสียงฟารอง เสียงระฆังของโรงเรียน         
เสียงเพลงชาติไทย  
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2. ครูเขียนคําตอบที่นักเรียนบอกบนกระดาน และใหนักเรียนทุกคนอาน ถานักเรียนอานไมได 
ครูอานนําใหนักเรียนอานตาม  

3. ครูบอกนักเรียนวาเสียงที่เกิดขึ้นแตกตางกัน เสียงสวนใหญมีความหมาย เชน หมารองเอง
เรารูความหมายเพราะเราใกลชิดกับหมาจึงรูวาเสียงนั้นหมายความวาอะไร สวนเสียงนกรองนั้น                  
มีความหมายเฉพาะนก  ซึ่งคนที่ไมไดใกลชิดกับนกจึงไมรูความหมาย ถาเราไมเขาใจเสียงใด                       
เราตองฟงหลายๆ คร้ังจนกวาจะเขาใจ  

4. ครูบอกใหนักเรียนฟงและดูปากขณะครูออกเสียง  
 ครูทําเสียง เดาะลิ้น   และใหนักเรียนออกเสียงตาม ครูถามนักเรียนวาครูทําเสียงอยางไร 
 ครูออกเสียง /พ/    และใหนักเรียนออกเสียงตาม ครูถามนักเรียนวารูปปากเปนอยางไร  
 ครูออกเสียง /- ู/   และใหนักเรียนออกเสียงตาม ครูถามนักเรียนวารูปปากเปนอยางไร   
 ครูออกเสียง /-า/  และใหนักเรียนออกเสียงตาม ครูถามนักเรียนวารูปปากเปนอยางไร    

5. ครูบอกใหนักเรียนฟงและดูปากครูขณะครูออกเสียงวาเหมือนกันหรือไม และไมเหมือนกัน
อยางไร   
 ครูออกเสียง /พ/ และปรบมือ 1 คร้ัง ครูใหนักเรียนทําตาม 
 ครูออกเสียง /- ู/ และปรบมือ 1 คร้ัง ครูใหนักเรียนทําตามและบอกวาเสียงทั้งสองเสียงที่ไดยิน
เปนอยางไร  
 ครูออกเสียง /-า/ และปรบมือ 1 คร้ัง ครูใหนักเรียนทําตามและบอกวาเสียงที่ไดยินเปนอยางไร 
 ครูออกเสียง /-า/ และปรบมือ 1 คร้ัง ออกเสียง  /-า/ และปรบมือ 1 คร้ัง  ครูใหนักเรียนทําตาม
และบอกวาเสียงทั้งสองเสียงที่ไดยินเปนอยางไร  
 6. ครูออกเสียง /พ/ และปรบมือ 1 คร้ัง ออกเสียง  /พ/ และปรบมือ 1 คร้ัง ครูใหนักเรียนทําตาม 
ครูถามนักเรียนวา ครูออกเสียงกี่คร้ัง เหมือนกันหรือไม และปรบมือกี่คร้ัง   
 7. ครูออกเสียง /พ/ ใชมือตีที่ไหล 1 คร้ัง ออกเสียง /-า/ ใชมือตีแขน 1 คร้ัง ครูใหนักเรียน         
ทําตาม ครูถามนักเรียนวา ครูออกเสียงเหมือนกันหรือไม และทาทางของครูเหมือนกันหรือไม                 
ครูสรุปวา  ครูออกเสียงไมเหมือนกัน ทาทางก็ตองไมเหมือนกันดวย    
 8. ครูใหนักเรียนนั่งเรียงหนากระดานหันหนาเขาหาผนังหองเรียน โดยครูใหนักเรียนนั่งหาง
จากผนังหองพอประมาณ ครูแจกลูกบอลใหนักเรียนคนละลูก ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียง 2 
เสียง  ถาไดยิน  2 เสียงเหมือนกัน ใหนักเรียนกลิ้งลูกบอลไปขางหนาชนกับผนังหอง แตถาไดยินเสียง           
ไมเหมือนกันใหนักเรียนวางลูกบอลไวขางหนาตัวเอง ครูสาธิตใหดูเปนตัวอยาง โดยออกเสียง 2 เสียง         
/พ/ /พ/ ครูกลิ้งลูกบอลไปขางหนาชนผนังหอง ครูออกเสียง /พ/ /ด/ ครูวางลูกบอลไวขางหนาตัวเอง    
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ครูออกเสียง  ไดแก  
คร้ังที่ 1 /พ/   /พ/    คร้ังที่ 6 /พ/   /พ/    
  “     2 /พ/   /-า/       “    7 /-า/   /- ู/    
  “     3 /พ/   /ด/       “    8 /พ/   /พ/    
  “     4 /-า/   /-า/      “    9 /ด/   /พ/    
  “     5 /พ/   /- ู/       “    10 /- ู/   /- ู/    

  
 9. ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียงใหนักเรียนฟง 3 คํา ใหนักเรียนออกเสียงตามและบอกวา
มีอะไรที่เหมือนกัน และดูรูปปากของครูวาเปนอยางไร ครูออกเสียง  ใบ  บัว   โบ   

10. ครูติดบัตรภาพประกอบคํา 3 คํา ไดแก ใบ  บัว   โบ  บนกระดาน และออกเสียงทีละคํา       
ครูบอกนักเรียนวาแตละคํามีเสียงที่เปนพยัญชนะตนเหมือนกัน คือ เสียง /บ/ ครูใหนักเรียนออกเสียง          
/บ/ ตามครู 3 คร้ัง หลังจากนั้นครูชี้ที่ รูปภาพและใหนักเรียนออกเสียงชื่อภาพ ครูถามวาอะไร                 
ถานักเรียนไมออกเสียง ครูใหนักเรียนออกเสียงตามครูทีละคํา ใบ   บัว   โบ ครูถามนักเรียนวา 
ตัวอักษรอะไรมีเสียง /บ/ ครูใหนักเรียนชี้ตัวอักษร บ ในแตละคํา และออกเสียง /บ/  เมื่อนักเรียนชี้ได
ถูกตอง ครูใหคําชม ถานักเรียนตอบไมไดครูชี้ที่พยัญชนะตน แตละคํา และออกเสียง /บ/   

11. ครูออกเสียงคําและขีดเสนใตตัวอักษร  บ   ดวยสีแดงทุกตัว ครูบอกนักเรียนวา ตัวอักษรที่
ครูขีดเสนใตสีแดงเหมือนกัน มีเสียงเหมือนกัน คือ /บ/ ครูติดบัตรสัญลักษณเสียง  /บ/ บนกระดาน           
ครูใหนักเรียนออกเสียงตามครูพรอมๆ กัน ครูใหนักเรียนฟงครูออกเสียง /บ/ และดูรูปปากครู         
ขณะออกเสียง /บ/ ครูแจกกระจกใหนักเรียนคนละ 1 อัน ครูใหนักเรียนออกเสียง /บ/ และเปรียบเทียบ
รูปปากของครูกับของตนเอง โดยดูผานกระจก  

12. ครูชี้บัตรภาพประกอบคําทั้ง 3 คําทีละคําใหนักเรียนออกเสียง ครูบอกวาตัวอักษรที่
นักเรียนเห็นออกเสียง /บ/  ชื่อวา บอ ใบไม ครูใหนักเรียนออกเสียงชื่อตัวอักษรตามที่ครูชี้ในแตละคํา   
 13. ครูออกเสียง /บ/ และติดบัตรสัญลักษณเสียง /บ/ บนกระดาน  ครูพูดชื่อตัวอักษร          
“บอ ใบไม”  และติดบัตรตัวอักษร  บ  บนกระดาน ครูชี้บัตรทีละใบใหนักเรียนบอกวาเปนเสียง /บ/ หรือ
ชื่อตัวอักษร บอ.ใบไม สลับกันไปมาจนนักเรียนออกเสียงคลอง  
 14. ครูชี้ที่บัตรสัญลักษณเสียง /บ/ และบอกนักเรียนวาเสียง /บ/ เราเขียนแทนดวยตัวอักษรชื่อ 
บอ ใบไม  ครูนําบัตรสัญลักษณเสียง /บ/ ออก เหลือแตบัตรตัวอักษร  บ   
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 15. ครูติดบัตรที่เจาะรูปตัวอักษร  บ  บนพื้นกระดาษทรายบนกระดาน  และใหนักเรียน
เปรียบเทียบวา ตัวอักษร 2 ตัวนี้เหมือนกันหรือไม ตัวอักษรชื่ออะไร เสียงอะไร ครูสาธิตการลากนิ้วตาม
รองตัวอักษร พรอมพูดชื่อ “บอใบไม  เสียง  /บ/” 3 คร้ัง ครูสงบัตรตัวอักษรที่เจาะรูปตัวอักษร บ ให
นักเรียนทําเหมือนครูทีละคนจนครบ แลวติดบัตรนั้นบนกระดาน  
 16. ครูเขียนตัวอักษร  บ  บนกระดานใหนักเรียนดูชาๆ และถามนักเรียนวาตัวอักษรที่ครูเขียน
เหมือนกับบัตรตัวอักษรที่ติดบนกระดานหรือไม  ครูสาธิตใหนักเรียนดูอีกครั้ง โดยเขียนตัวอักษร บ 
พรอมกับพูดวา “บอ ใบไม เสียง /บ/” หลังจากนั้นครูใหนักเรียนออกมาทําเหมือนครูทีละคน  
 17. ครูชูบัตรตัวอักษร  บ  ครูใหนักเรียนพูด “บอ ใบไม เสียง /บ/” ครูเขียนตัวอักษร บ           
ในอากาศโดยครูหันทิศทางเดียวกับนักเรียน พรอมกับพูดวา “บอ ใบไม เสียง /บ/”  ครูใหนักเรียน      
ทําตาม 3 คร้ัง ครูสังเกตการกระทําของนักเรียน ถานักเรียนทําไมได หรือทําไมถูกตอง ครูแตะขอศอก
ชวยใหนักเรียนเคลื่อนไหวนิ้ว มือและแขน 
 
 ขั้นฝก  
 1. ครูใหนักเรียนลุกขึ้นยืน ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียงใหนักเรียนฟง ถานักเรียนไดยิน  
ครูออกเสียง /บ/  ใหนักเรียนกระโดด 1 คร้ัง แตถาเสียงที่นักเรียนไดยินไมใชเสียง /บ/ ใหนักเรียนนั่งลง  
ครูออกเสียงทีละเสียง  ไดแก    /บ/      /อ/      /บ/      /บ/      /ม/      /บ/      /บ/      /บ/      /ฮ/      /บ/   

2. ครูบอกนักเรียนวา ครูจะออกเสียงเปนคําทีละคําและใหนักเรียนออกเสียงตาม ถาคาํทีไ่ดยนิ
มีเสียง /บ/ เปนพยัญชนะตนเหมือนคําวา  ใบ  บัว   โบ  ใหนักเรียนกาวเทาไปขางหนา 1 กาว ถาไมใช
เสียง /บ/  เปนพยัญชนะตนใหนักเรียนยืนอยูกับที่   ครูสาธิตใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง เมื่อนักเรียน
พรอมครูออกเสียงทีละคํา ไดแก  บอ  ไก  เบ็ด  โบ   ตา  บัว  ใบ ครูสังเกตการออกเสียงและ                   
การกาวเทาของนักเรียน ครูใหคําชมที่นักเรียนตั้งใจทํา กรณีที่นักเรียนทําไมถูกตอง ครูชวยเหลือ              
จนนักเรียนทําไดถูกตอง  
 3. ครูใหนักเรียนดูบัตรภาพประกอบคําทีละคํา  ไดแก  บัว  บอ  ไก  เบ็ด  โบ  ตา  ใบ              
ครูชี้ที่รูปภาพและใหนักเรียนออกเสียงชื่อภาพ  ถานักเรียนไมออกเสียง ครูแตะตัวนักเรียนใหกําลังใจ 
และออกเสียงตามครูทีละคํา เมื่อนักเรียนทําไดเล็กนอย ครูใหคําชม  ครูใหนักเรียนชี้ภาพที่มีเสียง /บ/ 
ครูใหนักเรียนบอกชื่อตัวอักษรและออกเสียง  ครูบอกนักเรียนวาภาพ  ไก  ตา ไมมีเสียง  /บ/                         
ครูวางบัตรภาพประกอบคําลงบนโตะ นักเรียนผลัดกันหยิบบัตร  ถาไดบัตรภาพที่มีเสียง /บ/                 
ใหนักเรียนชูมือทั้ง 2 ขาง หลังจากนั้นใหนักเรียนใชนิ้วลากบนตัวอักษร บ  พรอมกับพูดวา “บอ ใบไม 
เสียง /บ/” ครูใหสติกเกอรสําหรับนักเรียนที่ต้ังใจทํา 
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 ขั้นสรุปทบทวน  
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวาเสียง /บ/ มีตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะ บ  แทนเสียง  
ครูชูบัตรตัวอักษร  บ  อีกครั้ง ครูใหนักเรียนพูดชื่อตัวอักษรและออกเสียง “บอ ใบไม เสียง /บ/”           
พรอมกับใชนิ้วเขียนตัวอักษร  บ  ในอากาศ 3 คร้ัง  
 2. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  
  2.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดขอ 1 - 2  ในชั่วโมง  
  2.2 ครูอธิบายคําถามแบบฝกหัดตามใบงาน  ขอ  3 - 4  แลวจึงใหนักเรียน               
ทําเปนการบาน 
 
สื่อการสอน 
 1. เทปบันทึกเสียง  
 2. ลูกบอล 
 3.บัตรภาพประกอบคํา ไดแก  ใบ    บัว    โบ    บอ   เบ็ด   ตา    ไก 
 4. ปากกาไวทบอรดสีแดง  
 5. กระจก 
 6. บัตรสัญลักษณเสียง /บ/  และบัตรตัวอักษร บ  
 7. บัตรตัวอักษร  บ   เจาะรูวางบนพื้นกระดาษทราย 
 8. สติกเกอร 
 9. ใบงาน  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ครูสังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติไดตามเนื้อหาที่เรียน ไดแก การออกเสียง  
/บ/ และการบอกชื่อตัวอักษร  บ   เมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะ บ  และจากการทําใบงาน  
 
ผลการจัดการเรียนรู 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ไดแก การตรงตอเวลา              
ความกระตือรือรนในการเรียน การอาน การโตตอบในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การตั้งคําถาม 
การมีสวนรวมในกิจกรรม ผลงานของนักเรียน 
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 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 ปญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 แนวทางในการแกไขปญหา  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูสอน 
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ....................... 
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ใบงาน 
 

ชื่อ...........................................................นามสกุล ................................................ชั้น.................  
วันที่ ....................................................................................................................... 
 

1. ใหนักเรียนวงกลม                                             ภาพที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกับภาพ   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 
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2. ใหนักเรียนวงกลม                 ตัวอักษรที่มีเสียงเหมือนเสียงพยัญชนะตนของภาพ   
 

 
 

1. บัว 
  

2. เบ็ด 
  

3. ไก 
  

4. บอ 
  

5. โบ 
  

6. ตา 
  

7. ใบ 
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3. ใหนักเรียนเขียนตัวอักษรที่เปนพยัญชนะตนของภาพ     
 

 
 
 

_____ 
 

 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 

4. ใหนักเรียนวาดรูปสัตวหรือสิ่งของที่มีเสียง /บ/ เปนพยัญชนะตน 1 ภาพ             
พรอมระบายสี และบอกชื่อภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 

____  ____  ____ 

     
____  ____  ____ 
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แผนการจัดการเรียนรู  
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง เสียงกับตัวอักษรที่เปนสระ  - า   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                   เวลา 40 นาที 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรที่เปนสระ  -า        
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนออกเสียง /-า/ และบอกชื่อเมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนสระ  -า   ไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตวัอักษร 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูยืนหางจากจุดที่นักเรียนนั่งประมาณ 3 - 3 ½  ฟุต   เพื่อใหนักเรียนเห็นหนาและฟงเสียง
ของครูไดอยางชัดเจน ครูวางอุปกรณที่จะใชสอนบนโตะขางตัวเพื่อสะดวกในการหยิบใช  

2. ครูทบทวนขอตกลงรวมกันวา ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม หากนักเรียนทําไดถูกตองดวย
ตนเองหรือตอบคําถามถูกตอง ครูจะใหคําชม หรือใหสติกเกอร แตถานักเรียนทําไมไดหรือทําไมถูกตอง         
ครูและเพื่อนจะชวยแนะนําอีกครั้ง  
 3. ทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลว  
   

ขั้นสอน  
 1. ครูออกเสียง /ป/ /ป/ และปรบมือ 2 คร้ัง ออกเสียง /ต/ ใชมือตีที่ไหล  1 คร้ัง ครูใหนักเรียน 
ทําตาม ครูถามนักเรียนวา ครูออกเสียงกี่คร้ัง และปรบมือกี่คร้ัง   
 2. ครูออกเสียง /ท/ /บ/ /บ/  ครูปรบมือระดับหนาอก 1 คร้ัง และปรบมือเหนือศีรษะ 2 คร้ัง           
ครูใหนักเรียน ทําตาม ครูถามนักเรียนวา ครูออกเสียงกี่คร้ัง เสียงแตละครั้งเปนอยางไร ทาทางของครู
เปนอยางไร  ครูสรุปวา ครูออกเสียง 3 คร้ัง มีเสียงเหมือนกัน 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 2 กับ 3  เสียงที่
เหมือนกันมีทาทางเหมือนกัน  และครูออกเสียงไมเหมือน 1 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เสียงที่ไมเหมือนก็มี
ทาทางไมเหมือนกันดวย 
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 3. ครูแจกลูกแกวใหนักเรียนคนละ 6 ลูก และกระทงกระดาษใหนักเรียนคนละ 3 ใบ แตละใบมี
ตัวเลข 1 - 2 - 3 ติดอยูวางเรียงจากซายไปขวาของนักเรียน ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา กระทงที ่1 แทน
เสียงครั้งที่ 1 กระทงที่ 2 แทนเสียงครั้งที่ 2 และกระทงที่ 3 แทนเสียงครั้งที่ 3 ครูจะออกเสียง  3  คร้ัง     
เชน /ท/ /ท/ /บ/ ใหนักเรียนใสลูกแกว 1 ลูก ในกระทงของเสียงที่ไมเหมือนเสียงอื่น คือ กระทงที่ 3           
ครูออกเสียง /ท/ /บ/ /ท/  ใหนักเรียนใสลูกแกวในกระทงที่ 2 ครูออกเสียง /ท/ /บ/ /บ/ ใหนักเรียนใส
ลูกแกวในกระทงที่ 1   
ครูออกเสียง  

คร้ังที่ 1 /บ/     /บ/    /ด/ คร้ังที่ 4 /ต/         /ต/     /ท/    
  “     2 /ท/     /ต/    /ท/      “    5 /-า/       / - ู /     / - ู / 
  “     3 /พ/     /ป/    /ป/    “    6 /ด/       /บ/      /ด/    

 
 4. ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียงใหนักเรียนฟง 3 คํา ใหนักเรียนออกเสียงตามและบอกวา
มีอะไรที่เหมือนกัน รูปปากของครูเปนอยางไร ครูออกเสียง  ตา    ขา   ลา 

5. ครูติดบัตรภาพประกอบคํา 3 คํา คือ   ตา    ขา   ลา  บนกระดาน ครูถามนักเรียนวาแตละ
คํามีเสียงอะไรเหมือนกัน ครูใหนักเรียนออกเสียง /-า/ (ออกเสียง “อา”) ตามครู 3 คร้ัง หลังจากนั้นครูชี้
ที่รูปภาพและใหนักเรียนออกเสียงชื่อภาพ  ถานักเรียนไมออกเสียงใหออกเสียงตามครูทีละคํา  ตา   ขา  
ลา  ครูใหนักเรียนชี้ตัวอักษรที่เปนรูปสระเสียง /-า/   

6. ครูขีดเสนใตตัวสระ  -า  ดวยสีฟาทุกตัว ครูบอกนักเรียนวา ตัวอักษรที่ครูขีดเสนใตสีฟา
เหมือนกัน มีเสียงเหมือนกัน คือ /-า/  ครูติดบัตรสัญลักษณเสียง /-า/ บนกระดาน ครูใหนักเรียนออก
เสียงตามครู /-า/ พรอมๆ กัน ใหนักเรียนสังเกตการวางลิ้นของครูขณะออกเสียง /-า/  วาลิ้นวาง             
แบนราบ หรือยกขึ้น  

7. ใหนักเรียนดูกระจกขณะออกเสียงสระ /-า/ วาวางลิ้นเหมือนครูหรือไม และเปรียบเทียบกับ
เพื่อนวา เพื่อนอาปากกวางและวางลิ้นแบนราบกับพื้นปากหรือไม  

8. ครูชี้บัตรภาพประกอบคําทั้ง 3 คําทีละคําใหนักเรียนออกเสียง ครูบอกวาตัวอักษรที่นักเรียน
เห็นออกเสียง /-า/  ชื่อวา สระ -า  ครูใหนักเรียนออกเสียงชื่อตัวสระตามที่ครูชี้ในแตละคํา    

9. ครูชูบัตรสัญลักษณเสียง /-า/ และบัตรตัวอักษรสระ -า  ทีละใบใหนักเรียนออกเสียงตามครู 
ครูชี้บัตรทีละใบใหนักเรียนบอกวาเปนเสียง หรือชื่ออะไร สลับกันไปมาจนนักเรียนออกเสียงคลอง 
 10. ครูชี้ที่บัตรสัญลักษณเสียง /-า/ ครูบอกนักเรียนวาเราเขียนแทนดวยตัวอักษรที่เปนรูปสระ          
-า  ครูนําบัตรสัญลักษณเสียง /-า/  ออกเหลือแตบัตรตัวสระ  -า   
 



 161 

 ครูใหนักเรียนสังเกตตัวสระ -า ที่มีขีดสีแดงอยูขางหนากับบัตรภาพประกอบคํา  ตา  ขา  ลา  
วามีอะไรเหมือนกันและตางกัน เหมือนกัน คือ มีสระ -า  ตางกัน คือ ขีดเสนสีแดงหายไป แตมีตัวอักษร
มาอยูแทนที่  
 คําแรก     คือ  ตัวอักษร  ต  เปนพยัญชนะตนแทนที่ขีดสีแดง 
 คําที่สอง  คือ  ตัวอักษร  ข   เปนพยัญชนะตนแทนที่ขีดสีแดง 
 คําที่สาม  คือ  ตัวอักษร  ล   เปนพยัญชนะตนแทนที่ขีดสีแดง 
 11. ครูติดบัตรที่เจาะรูปตัวอักษรที่เปนสระ  -า  บนแผนใสที่มีพื้นสีฟา และใหนักเรียน
เปรียบเทียบวา ตัวอักษร 2 ตัวนี้เหมือนกันหรือไม ตัวอักษรชื่ออะไร เสียงอะไร ครูสาธิตการลากนิ้ว   
ตามรองตัวอักษร พรอมพูดชื่อ “สระอา เสียง /-า/” 3 คร้ัง ครูสงบัตรตัวอักษรที่เจาะรูปตัวสระ  -า         
ใหนักเรียนทําเหมือนครูทีละคนจนครบ แลวติดบัตรนั้นบนกระดาน  
 12. ครูเขียนตัวสระ  -า  บนกระดานใหนักเรียนดูชาๆ และถามนักเรียนวาตัวสระที่ครูเขียน
เหมือนกับบัตรตัวสระที่ติดบนกระดานหรือไม  ครูสาธิตใหนักเรียนดูอีกครั้ง โดยเขียนตัวสระ  -า        
พรอมกับพูดวา “สระ -า เสียง /-า/” หลังจากนั้นครูใหนักเรียนออกมาทําเหมือนครูทีละคน 
  13. ครูชูบัตรตัวสระ   -า  ครูใหนักเรียนพูด “สระ -า เสียง /-า/” ครูเขียนตัวสระ -า ในอากาศ
โดยครูหันทิศทางเดียวกับนักเรียน ครูเขียนตัวสระ  -า  ในอากาศพรอมกับพูดวา “สระ -า เสียง /-า/”  
ครูใหนักเรียนทําตาม 3 คร้ัง ครูสังเกตการกระทําของนักเรียน ถานักเรียนทําไมได หรือทําไมถูกตอง   
ครูแตะขอศอกชวยใหนักเรียนเคลื่อนไหวนิ้ว มือและแขน  

 
 ขั้นฝก  
 1. ครูใหนักเรียนนั่งหันหลังเรียงตอกันเปนวงกลม ครูบอกใหนักเรียนฟงครูออกเสียง                
ถานักเรียนไดยินเสียง /-า/  ใหนักเรียนเขียน สระ -า บนหลังเพื่อน พรอมกับพูดวา “สระ-า เสียง /-า/”   
ถาเสียงที่ไดยินไมใชเสียง /-า/ ใหนักเรียนกอดอก ครูออกเสียงทีละเสียง ไดแก    /-า/      /-า/     / - ี /     
/-า/      /-า/      /โ-/      /-า/      /-า/      / - ู /      /-า/   

 2. ครูใหนักเรียนลุกขึ้นยืนเรียงหนากระดาน ครูบอกนักเรียนวาจะออกเสียงคําทีละคําให
นักเรียนออกเสียงตาม ถาไดยินเสียงสระ /-า/ ที่เหมือนคําวา ตา   ขา   ลา ใหนักเรียนกางแขน 2 ขาง
ออกไปใหกวางๆ  ถาเสียงที่ไดยินไมใชเสียง /-า/ ใหนักเรียนวางแขนขางลําตัว  ครูสาธิตใหนักเรียน     
ดูเปนตัวอยาง  เมื่อนักเรียนพรอมครูออกเสียงทีละคํา ไดแก ตา  โบ  ฝา  ตี  ลา  ขา ครูสังเกต           
การออกเสียงและการกางแขนของนักเรียน ครูใหคําชมที่นักเรียนตั้งใจทํา กรณีที่นักเรียนทําไมถูกตอง 
ครูชวยแกไขจนนักเรียนทําไดถูกตอง 
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 3. ครูใหนักเรียนดูบัตรภาพประกอบคํา ไดแก  ตา  โบ  ฝา  ตี  ลา  ขา  คาง  พาน   ถานักเรียน
ออกเสียงไมถูกตอง ใหออกเสียงตามครู ครูใหนักเรียนผลัดกันแยกบัตรภาพที่มีเสียงสระ  -า  ครูให
นักเรียนพูดชื่อภาพที่มีเสียงสระ  -า ทีละภาพ  ครูเขียนชื่อภาพบนกระดาน และใหนักเรียนขีดเสนใตตัว
สระเสียง  -า  ครูใหนักเรียนบอกชื่อสระ และออกเสียง   
 ครูถามนักเรียนวา คําวา ตา  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร     แทนที่อะไร  
    คําวา  ฝา  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร    แทนที่อะไร 
      คําวา  ลา  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร    แทนที่อะไร 
    คําวา  ขา  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร    แทนที่อะไร 
    คําวา  คาง  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร   แทนที่อะไร 
    คําวา  พาน  พยัญชนะตน คือ ตัวอักษรอะไร  แทนที่อะไร 
 4. ครูแจกลวดกํามะหยี่สีฟาใหนักเรียนคนละเสน และใหนักเรียนดัดลวดใหเปนสระอา ครูให
นักเรียนใชนิ้วลากบนเสนลวดพรอมกับพูดวา “สระ-า เสียง -า”  3 คร้ัง   
 
 ขั้นสรุปทบทวน  
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวาเสียง /-า/ มีตัวสระ  า  แทนเสียง ครูใหนักเรียนชูลวดกํามะหยี่
สีฟาที่ดัดเปนรูปสระ  -า  ครูใหนักเรียนพูดชื่อสระ และออกเสียง “สระ -า เสียง /-า/” พรอมกับใชนิ้ว
เขียนตัวสระ  -า   ในอากาศ 3 คร้ัง  
  2. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ขอ 1 - 2 ในชั่วโมง ถาทําไมเสร็จใหทําเปนการบาน  
 
 สื่อการสอน 
 1. ลูกแกว และกระทงกระดาษ 
 2. กระจก 
 3. บัตรภาพประกอบคํา ไดแก  ตา   ขา   ลา   พาน  คาง   ฝา    โบ  ตี    
 4. บัตรสัญลักษณเสียง /-า/  และบัตรตัวอักษร  -า  
 5. ปากกาไวทบอรดสีฟา  
 6. บัตรตัวอักษร   -า   เจาะรูวางบนแผนใสที่มีพื้นสีฟา  
 7. ลวดกํามะหยี่สีฟา 
 8. ใบงาน  
 9. สติกเกอร 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ครูสังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติไดตามเนื้อหาที่เรียน ไดแก การออกเสียง  
/-า/ และการบอกชื่อตัวสระ  - า  เมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนรูปสระ  -า และจากการทําใบงาน   
 
ผลการจัดการเรียนรู 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ไดแก การตรงตอเวลา              
ความกระตือรือรนในการเรียน การอาน การโตตอบในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การตั้งคําถาม 
การมีสวนรวมในกิจกรรม ผลงานของนักเรียน 
 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 ปญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 แนวทางในการแกไขปญหา  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ................................................................ผูสอน 
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. .............. 
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ใบงาน 
 

ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................ชัน้............
วันที่ ........................................................................................................................... 

 

1. ใหนักเรียนเติมตัวสระที่หายไป และอานคําใหถูกตอง      
 
 

1. ต__  2.  ฝ__ 

     
3.   ล__  4.  ข__ 

     
5. ค__ง  6. พ__น  
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2. ใหนักเรียนวาดรูปสัตวหรือสิ่งของที่มีเสียงสระ /-า/  1 ภาพ พรอมระบายสี และ 
     บอกชื่อภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง เสียงกับตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ  ย   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                   เวลา 40 นาท ี
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ ย    
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนออกเสียง /ย/ และบอกชื่อเมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนพยัญชนะมาตราตัวสะกด ย                 
ไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยตวัอักษร 
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูยืนหางจากจุดที่นักเรียนนั่งประมาณ 3 - 3 ½  ฟุต  เพื่อใหนักเรียนเห็นหนาและฟงเสียง
ของครูไดอยางชัดเจน ครูวางอุปกรณที่จะใชสอนบนโตะขางตัวเพื่อสะดวกในการหยิบใช  

2. ครูทบทวนขอตกลงรวมกันวา ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม หากนักเรียนทําไดถูกตอง             
ดวยตนเองหรือตอบคําถามถูกตอง ครูจะใหคําชม หรือใหสติกเกอร แตถานักเรียนทําไมไดหรือ              
ทําไมถูกตอง ครูและเพื่อนจะชวยแนะนําอีกครั้ง  
 3. ทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลว  
   

ขั้นสอน  
1. ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียงคํา 3 คํา ใหนักเรียนฟงและดูรูปปากของครูขณะออกเสียง 

ใหนักเรียนออกเสียงตามและบอกวามีอะไรที่เหมือนกัน ครูออกเสียง  ยักษ   ยา   ยุง 
2. ครูติดบัตรภาพประกอบคํา 3 คํา คือ  ยักษ   ยา   ยุง   บนกระดาน ครูบอกนักเรียนวาแตละ

คํามีเสียงที่เปนพยัญชนะตนเหมือนกัน คือ เสียง /ย/ ครูใหนักเรียนออกเสียง /ย/ ตามครู 3 คร้ัง 
หลังจากนั้นครูชี้ที่รูปภาพและใหนักเรียนออกเสียงชื่อภาพ ครูถามวาอะไร ถานักเรียนไมออกเสียง           
ครูใหนักเรียนออกเสียงตามครูทีละคํา  ยักษ   ยา   ยุง   ครูถามนักเรียนวา ตัวอักษรอะไรมีเสียง /ย/          
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ครูใหนักเรียนชี้ เมื่อนักเรียนชี้ไดถูกตอง ครูใหคําชม ถานักเรียนไมตอบ หรือชี้ไมถูกตอง ครูชี้ที่ตัวอักษร  
ย  ในแตละคํา และออกเสียง /ย/ ใหนักเรียนทําตาม  

3. ครูออกเสียงคําทีละคําและขีดเสนใตตัวอักษร  ย  ดวยสีแดงทุกตัว ครูบอกนักเรียนวา 
ตัวอักษรที่ครูขีดเสนใตสีแดงเหมือนกัน มีเสียงเหมือนกัน คือ /ย/ ครูใหนักเรียนออกเสียงตามครู     
พรอมๆ กัน 

4. ครูชี้บัตรภาพประกอบคําทั้ง 3 คําทีละคําใหนักเรียนออกเสียง ครูบอกวาตัวอักษรที่นักเรียน
เห็นออกเสียง /ย/  ชื่อวา ยอ ยักษ  ครูใหนักเรียนพูดชื่อตัวอักษรตามที่ครูชี้ในแตละคํา ครูชูบัตร               
ตัวอักษร ย  และบอกนักเรียนวาเราเขียนตัวอักษร ยอ ยักษ  แทนเสียง /ย/  ครูพูดวา “ยอ ยักษ         
เสียง /ย/” พรอมกับใชนิ้วชี้ลากไปบนตัวอักษร ย ในบัตรตัวอักษร    
 5. ครูติดบัตรที่เจาะรูปตัวอักษร  ย  วางบนผาสีชมพูบนกระดาน  ครูถามนักเรียน ตัวอักษร         
ชื่ออะไร เสียงอะไร ครูสาธิตการลากนิ้วตามรองตัวอักษร พรอมพูดชื่อ “ยอ ยักษ เสียง /ย/” 3 คร้ัง           
ครูสงบัตรตัวอักษรที่เจาะรูปตัวอักษร ย ใหนักเรียนทําเหมือนครูทีละคนจนครบ แลวติดบัตรนั้น              
บนกระดาน  
 6. ครูเขียนตัวอักษร  ย  บนกระดานใหนักเรียนดูชาๆ และถามนักเรียนวาตัวอักษรที่ครูเขียน
เหมือนกับบัตรตัวอักษรที่ติดบนกระดานหรือไม  ครูสาธิตใหนักเรียนดูอีกครั้ง โดยเขียนตัวอักษร  ย  
พรอมกับพูดวา “ยอ ยักษ เสียง /ย/” หลังจากนั้นครูใหนักเรียนออกมาทําเหมือนครูทีละคน 
  7. ครูเขียนตัวอักษร ย  ในอากาศโดยครูหันทิศทางเดียวกับนักเรียน พรอมกับพูดวา “ยอ ยักษ 
เสียง /ย/” ใหนักเรียนทําตาม 3 คร้ัง ครูสังเกตการกระทําของนักเรียน ถานักเรียนทําไมได                  
หรือทําไมถูกตอง ครูแตะขอศอกชวยใหนักเรียนเคลื่อนไหวนิ้ว มือและแขน  

8. ครูบอกนักเรียนวาครูจะออกเสียงคํา 2 คํา ใหนักเรียนดูริมฝปากครูวาเปนอยางไร               
ครูออกเสียงคําวา “ยา” และ “พาย” หลังจากนั้นครูออกเสียงอีกครั้งเพื่อใหนักเรียนออกเสียง                 
ตามครูถามนักเรียนวาคํา 2 คํามีอะไรเหมือนกัน (นอกจากเสียงสระ /-า/ ยังมีเสียง  /ย/  เหมือนกัน) 

9. ครูใหนักเรียนดูบัตรภาพประกอบคํา และฟงครูออกเสียงแลวใหนักเรียนออกเสียง                
ตามครูถามนักเรียนวาคํา 2 คํา มีอะไรที่เหมือนกัน และอะไรที่ไมเหมือนกัน ครูใชปากกาสีแดงขีดเสน
ใตตัวอักษร  ย  ที่คําวา “ยา” และใชปากกาสีดําขีดเสนใตตัวอักษร  ย  ที่คําวา “พาย” ครูถามนักเรียน
วาทําไมครูใชสีขีดใตตัวอักษรไมเหมือนกัน ทั้งที่ออกเสียง /ย/ เหมือนกัน ครูใหนักเรียนสังเกตตําแหนง
ของเสียง /ย/ ในคําวา  “ยา”  กับ คําวา  “พาย”  วาอยูในตําแหนงเดียวกันหรือไม คําตอบ คือ เสียง /ย/      
คําแรกอยูหนาสระ เรียกวา พยัญชนะตน สวนเสียง /ย/ คําหลังอยูหลังสุด หรืออยูหลังสระ เราเรียกวา
ตัวสะกด  
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10. ครูใหนักเรียนดูบัตรคําทีละใบ อานออกเสียงตามครู ครูติดบัตรคําบนกระดาน ไดแก       
ลาย    ยอย    ขาย    หาย    ยาย   สอย   โกย  ใหนักเรียนออกมาขีดเสนใตตัวอักษร ย ที่เปนตัวสะกด 
ใหถูกตอง ครูใหสติกเกอรนักเรียนที่ทําถูกตอง 

11. ครูสลับบัตรคําในขอ 10 โดยวางในตําแหนงเปลี่ยนไป ใหนักเรียนอานตามครูทีละคํา 
ขณะอานใหใชมือของนักเรียนวางที่มุมปากของตนเอง โดยใชนิ้วกอยอยูที่มุมปาก และออกเสียงทีละ
คําชาๆ   

12. ครูถามนักเรียนวารูปปากเสียง /ย/ ซึ่งเปนตัวสะกด ปากจะหอกลมหรือปากจะเหยียด 
13. ครูใหนักเรียนจับคูหันหนาเขาหากัน และใชมือแตะที่มุมปากดวย ใหนักเรียนอานคํา             

ในขอ 10 อีกครั้ง และสังเกตรูปปากขณะออกเสียงวาเหมือนของตนเองหรือไม  
14. ครูใหนักเรียนออกไปขีดเสนใตเสียง /ย/ บนบัตรคําในขอ 10 โดยใชสี 2 สี สีแดงกับสีดําให

ถูกตอง ครูใหสติกเกอรนักเรียนที่ทําถูกตอง 
15. ครูใหนักเรียนชี้ตัวอักษรที่มีเสียง /ย/ ในแตละคํา พรอมกับใชนิ้วชี้ลากบนตัวอักษรของ 

เสียง /ย/ ที่เปนตัวสะกด และพูดวา “ยอ ยักษ เสียง /ย/” ทีละคนจนครบทุกคน  
 

 ขั้นฝก  
 1. ครูแจกลูกบอลใหนักเรียนคนละ 1 ลูก ใหนักเรียนถือลูกบอลเตรียมไว ครูบอกนักเรียนวา         
ครูจะออกเสียงใหนักเรียนฟง  ถานักเรียนไดยินครูออกเสียง /ย/ ที่เปนตัวสะกดใหนักเรียนโยนลูกบอล
ข้ึน แตถาเสียงที่ไดยินไมใชเสียง /ย/  ที่เปนตัวสะกดใหนักเรียนถือลูกบอลไว  ครูออกเสียง   /ย/    /ย/            
/จ/     /ย/      /อ/      /ย/      /ย/     /จ/      /ย/     /ย/ 
    2. ครูชูบัตรภาพประกอบคํา   ยักษ   ยา   ยุง   พาย   หอย  ถวย  ครูชี้ที่รูปภาพและใหนักเรียน
ออกเสียงชื่อภาพ ถานักเรียนไมออกเสียง หรือออกเสียงไมถูกตอง ครูแตะตัวนักเรียนใหกําลังใจ              
และออกเสียงตามครูทีละคํา   ยักษ   ยา   ยุง   พาย   หอย  ถวย  เมื่อนักเรียนทําไดเล็กนอย                   
ครูใหคําชม ครูชี้ตัวอักษร  ย  ใหนักเรียนบอกวาชื่ออะไร เสียงอะไร และทําหนาที่อะไร ครูใหนักเรียน 
ใชนิ้วลากบนตัวอักษร  ย  พรอมกับพูดวา “ยอ ยักษ เสียง /ย/” ครูใหสติกเกอรสําหรับนักเรียน                    
ที่ต้ังใจทําและทําถูกตอง   

3. ใหนักเรียนออกเสียงบัตรภาพประกอบคําบนกระดานทีละคําจนครบ และใหนักเรียนอาสา
ออกมาแบงคํา 6 คําออกเปน 2 กลุม และถามเหตุผลวาเพราะอะไร  

4. ครูใหนักเรียนจับสลากที่ครูนํามาคนละ 2 แผน และดูวาคําที่หยิบ ไดแก  ยักษ   ยา  ยุง   
พาย   หอย  ถวย   วาย  เนย   มีเสียง /ย/  เปนตัวสะกดหรือไม ถามีใหยกมือบอกครู   
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5. ครูติดคําที่นักเรียนบอกวามีเสียง /ย/ เปนตัวสะกดบนกระดาน ครูใหนักเรียนชี้ตัวอักษร              
ที่มีเสียง /ย/ เปนตัวสะกด และพูดวา “ยอ ยักษ เสียง /ย/” 

 
 ขั้นสรุปทบทวน  
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวาเสียง /ย/ มีตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะ ย  แทนเสียง  
และชื่อ ยอ ยักษ ครูชูบัตรตัวอักษร  ย  ครูใหนักเรียนพูดชื่อตัวอักษร และออกเสียง “’ยอ ยักษ เสียง/ย/” 
พรอมกับใชนิ้วเขียนตัวอักษร  ย  ในอากาศ 3 คร้ัง  
 2. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 
  2.1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดตามใบงานขอ 1  ในชั่วโมง  
  2.2 ครูอธิบายคําถามแบบฝกหัดตามใบงาน  ขอ  2 - 3  แลวจึงใหนักเรียน                
ทําเปนการบาน 

 
สื่อการสอน 
 1. บัตรภาพประกอบคํา ไดแก ยักษ   ยา   ยุง   พาย   หอย  ถวย    
 2.บัตรคําบนกระดาน ไดแก ลาย    ยอย    ขาย    หาย    ยาย   สอย 
 3. บัตรสัญลักษณเสียง /ย/  และบัตรตัวอักษร ย   
 4. บัตรตัวอักษร  ย  เจาะรูวางบนผาสีชมพู 
 5. ลูกบอล 
 6. ปากกาสีแดงและสีดํา 
 7. สลากภาพประกอบคํา ไดแก ยักษ   ยา   ยุง   พาย   หอย  ถวย   วาย  เนย 
 8. ใบงาน  
 9. สติกเกอร 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ครูสังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติไดตามเนื้อหาที่เรียน ไดแก การออกเสียง  
/ย/ และการบอกชื่อตัวอักษร  ย  เมื่อเห็นตัวอักษรที่เปนรูปพยัญชนะ ย และจากการทําใบงาน 
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ผลการจัดการเรียนรู 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ไดแก การตรงตอเวลา              
ความกระตือรือรนในการเรียน การอาน การโตตอบในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การตั้งคําถาม 
การมีสวนรวมในกิจกรรม ผลงานของนักเรียน 
 
 ผลการสอน 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 ปญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 แนวทางในการแกไขปญหา  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูสอน 
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ............... 
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ใบงาน 
 

ชื่อ.................................................................นามสกุล.............................................ชัน้...............
วันที่ ...................................................................................................................... 
 
 

1. ใหนักเรียนวงกลม            ตวัอักษรของเสียงที่ไดยินที่เปนตัวสะกด    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอย 1.  วาย 2.  

เนย 3.   พาย 4.  

ถวย 5.  
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2. ใหนักเรียนเขียนตัวอักษรที่หายไป  และโยงเสนจับคูคํากับภาพทางขวามือ   
 

1.   พา     ม  
2.    วาาtg l  
3.   หอ าดา  
4.    ถว kkfi  
5.    เน าดา  
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3. ใหนักเรียนวาดรูปสัตวหรือสิ่งของที่มีเสียง /ย/ เปนตัวสะกด 1 ภาพ                
    พรอมระบายสี และบอกชื่อภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19  เรื่อง เสียงกับรูปวรรณยุกตเอก           
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                        เวลา 40 นาท ี
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเสียงและรูปวรรณยุกตเอก     
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนบอกชื่อและเทียบเสียงเมื่อเห็นรูปวรรณยุกตเอก    ที่ผันในกลุมพยัญชนะ ก   ป   ต     
 
สาระการเรียนรู 
 รูจักและวิเคราะหหนวยเสยีง เขาใจการใชสัญลักษณแทนเสียงดวยรูปวรรณยุกตเอก      
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1. ครูยืนหางจากจุดที่นักเรียนนั่งประมาณ 3 - 3 ½  ฟุต  เพื่อใหนักเรียนเห็นหนาและฟงเสียง
ของครูไดอยางชัดเจน ครูวางอุปกรณที่จะใชสอนบนโตะขางตัวเพื่อสะดวกในการหยิบใช  

2. ครูทบทวนขอตกลงรวมกันวา ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม หากนักเรียนทําไดถูกตอง              
ดวยตนเองหรือตอบคําถามถูกตอง  ครูจะใหคําชม หรือใหสติกเกอร แตถานักเรียนทําไมได                     
หรือทําไมถูกตอง ครูและเพื่อนจะชวยแนะนําอีกครั้ง  
 3. ครูทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลว  
  

ขั้นสอน 
1. ครูใหนักเรียนฟงครูออกเสียงคํา 3 คํา  ไดแก  ปา    แก    เตา  และดูทาทางของครู                 

ขณะออกเสียง (เปนทาเคลื่อนไหวมือ เพื่อแสดงระดับเสียงวรรณยุกต) โดยวางคว่ํามือขางหนึ่งยืด           
สุดแขนขางขา แลวลากออกไปจนสุดแขนและสุดเสียงของแตละคํา  ครูใหนักเรียนออกเสียงตามและ
ทําทาตามครู ครูใหนักเรียนบอกวามีอะไรที่เหมือนกัน  

2. ครูใหนักเรียนดูบัตรภาพประกอบคําบนกระดาน และฟงครูออกเสียงคําทีละคํา ปา  แก   

เตา  ครูใชปากกาสีเขียววงกลมที่ไมเอก     ครูถามนักเรียนวา ตัวที่ครูวงกลมดวยสีเขียวชื่ออะไร           
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เมื่อนักเรียนบอกชื่อถูกครูใหคําชม หากนักเรียนตอบไมถูกครูบอกวาชื่อ วรรณยุกตเอก     ครูออกเสียง         
คําวา  ปา   แก   เตา  ทีละคํา  

3. ครูออกเสียงใหนักเรียนออกเสียงตามทีละเสียงและถามนักเรียนวาเสียงเหมือนกันหรือไม 
ระหวาง  /ปา - ปา/    /แก - แก/    /เตา - เตา/  

4. ครูติดบัตรคําวา  ปา  บนกระดาน และออกเสียง “ปา” พรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลงขางเอว 
แลวลากออกไปจนสุดแขนและสุดเสียง ใหนักเรียนทําตาม ครูติดบัตรคําวา ปา  แก  เตา และออกเสียง
ลักษณะเดียวกัน 
 5. ครูชี้ที่คํา และใหนกัเรียนออกเสียง   ปา   แก   เตา   ทีละคํา พรอมกับคว่ํามือขางหนึง่ลง
ขางเอว แลวลากออกไปจนสุดแขนและสุดเสียง ถานักเรียนทาํไมถูก ครูใหทําตาม  
 6. ครูออกเสียง  ปา  -  ปา  ใหนักเรียนทําตามและถามวามีอะไรทีท่าํใหเสียงคําเปลี่ยนไป           

ครูเติมรูปวรรณยุกตเอก    บนพยัญชนะตนของคําวา ปา  และออกเสียงคํา “ปา” พรอมกับคว่าํมือ           
ขางหนึง่ลง ยดืสุดแขนขางขาแลวลากออกไปจนสุดแขนและสุดเสียง ใหนกัเรียนทาํตาม   

7. ครูติดบัตรภาพประกอบคําวา  ปา  และออกเสียง “ปา” พรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลง               
ยืดสุดแขนขางขา แลวลากออกไปจนสุดแขนและสุดเสียง ใหนักเรยีนทําจนคลอง  

ครูออกเสียง แก - แก, เตา - เตา ลักษณะเดียวกัน ตามขอ 6 และ 7   
8. ครูออกเสียง  ปา  แก  เตา  ทีละคําพรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลงขางเอว แลวลากออกไป          

จนสุดแขนและสุดเสียง ใหนักเรียนออกเสียงและทําตาม  ครูชี้ที่ภาพระดับเสียงบนบัตรภาพ              
ครูบอกนักเรียนวามีเสนบรรทัด  5 เสน  ครูถามนักเรียนวาเสนไหนอยูระดับเอวของนักเรียน                    
ถานักเรียนไมตอบ หรือตอบไมถูกตอง ครูชี้ที่บรรทัดเสนที่ 3 และบอกวาเสนตรงกลางคือระดับเอว
พรอมกับใชนิ้วลากไปตามเสนระดับกลาง  

 
 
 
9. ครูออกเสียง  ปา  แก  เตา  ทีละคําพรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลง ยืดสุดแขนขางขา แลวลาก

ออกไปจนสุดแขนและสุดเสียง ใหนักเรียนออกเสียงและทําตาม  ครูถามนักเรียนวา เสนไหนอยูระดับ
สุดแขนของนักเรียน  ถานักเรียนไมตอบ หรือตอบไมถูกตอง ครูชี้ที่บรรทัดเสนที่ 1 และบอกวาเสนที่ 1 
ที่อยูดานลางสุดคือระดับสุดแขน และใชนิ้วชี้ลากไปตามระดับเสียงต่ําบนบัตรภาพ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
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10. ครูออกเสียงทีละคําและติดบัตรคําบนกระดานใหนักเรียนสังเกตขณะออกเสียง  
 / ปา   ปา / / แก   แก / / เตา  เตา /   

11. ครูชูบัตรวรรณยุกตเอก     และบอกวารูปที่อยูบนตัวพยัญชนะตน คือ รูปวรรณยุกตเอก     
ทําใหเสียงของคําเปลี่ยนไป เปนเสียง  / ` / ครูลากนิ้วบนรูปวรรณยุกตเอก และใหนักเรียนทําตาม   

12. ครูใหนักเรียนชี้รูปวรรณยุกตเอกในแตละคํา ไดแก ปา  แก  เตา  
13. ครูชี้และออกเสียงทีละคํา ไดแก  ปา  แก  เตา  พรอมกับลากนิ้วตามระดับเสียงต่ํา              

บนบัตรภาพ และใหนักเรียนทําตาม  
 

 ขั้นฝก 
 1. ครูออกเสียงคําพรอมกับเคลื่อนไหวมือและแขน ใหนกัเรียนทําตาม  ไดแก  ปา  ไก   ป  เตา  
แก  เปา   ครูสังเกตการออกเสียงและการกระทําของนักเรียน   
 2. ครูติดบัตรภาพประกอบคําและออกเสยีงแลวใหนกัเรียนออกเสียงทีละคํา ไดแก   ป   กา  
เปา    ไก    แก   เตา  ปา  เตา    ถาเปนคาํที่มเีสียงวรรณยุกตเอกใหนักเรียนยกมือข้ึน และเคลื่อนไหว
มือและแขนตามการออกเสยีงระดับตํ่า          
 3. ครูแบงนักเรียนเปน 2 กลุม และแจกบัตรคํากลุมละ 6 ใบ โดยใหมีคําที่มเีสียงวรรณยุกต
สามัญ 3 ใบ และเสียงวรรณยุกตเอก 3 ใบ ไดแก   ปา - ปา     แก - แก     เตา - เตา      ป  -  ป     
ไก - ไก     เปา - เปา   ใหนักเรียนในกลุมชวยกนัเลือกบตัรคําที่มีเสียงวรรณยุกตเอก และชี้ที ่                

รูปวรรณยุกตเอก      บอกช่ือวรรณยุกตพรอมกับเคลื่อนไหวมือและแขนตามระดับการออกเสียง               
ครูตรวจสอบความถูกตองและใหสติกเกอรนักเรียนทีท่าํถกูตอง   
 4. ครูเขียนคําวา  ปา  แก  เตา  ไก  เปา  ป  และออกเสยีง  ใหนักเรียนออกเสียงตามพรอมกับ
เคลื่อนไหวมือและแขนตามการออกเสียงระดับกลาง เรียกวาเสียงสามัญ  หลังจากนั้นครูใหนักเรยีนใช
นิ้วลากบนบัตรภาพระดับเสยีงกลาง     

 5. ครูออกเสียงทีละคาํ ปา  แก  เตา  ไก  เปา ป  และใหนักเรียนเขียนวรรณยุกตเอก             
บนพยัญชนะตนในแตละคาํจากขอ 4  ครูใหนักเรียนออกเสียงคาํที่ได  พรอมกับเคลื่อนไหวมือและแขน
ตามการออกเสียงระดับตํ่า หลังจากนั้นครูใหนักเรียนใชนิ้วลากบนบัตรภาพระดับเสยีงต่ํา    
  
 ขั้นสรุปทบทวน   
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวารูปวรรณยุกตเอก     แทนเสียงวรรณยุกตเอก / `/  
 2. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ขอ 1 - 2 ในชั่วโมง  
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สื่อการสอน 
 1. บัตรคําประกอบภาพ  ไดแก  ปา  แก  เตา  ป  เปา  ไก  เตา  กา               
 2. ปากกาสีเขียว 
 3.บัตรรูปวรรณยุกตเอก 

 4. บัตรภาพแสดงเสนระดับเสียงวรรณยุกตสามัญ  (/-/ )  และเสียงวรรณยุกตเอก (/ `/ )  
 5. บัตรคํา  ไดแก  ปา  แก  เตา  ไก  เปา  ป   ปา  แก   เตา   ป   ไก   เปา  
 6. ใบงาน 
 7. สติกเกอร 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ครูสัง เกตพฤติกรรม  การเขารวมกิจกรรม  การปฏิ บั ติ ไดตามเนื้อหาที่ เ รียน  ไดแก                      
การบอกระดับเสียง และการบอกชื่อรูปวรรณยุกต เมื่อเห็นรูปวรรณยุกตเอกที่ผันในกลุมพยัญชนะ   ก  
ป   ต  และจากการทําใบงาน  
 
ผลการจัดการเรียนรู 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ไดแก การตรงตอเวลา              
ความกระตือรือรนในการเรียน การอาน การโตตอบในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การตั้งคําถาม 
การมีสวนรวมในกิจกรรม ผลงานของนักเรียน 
 
 ผลการสอน 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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 ปญหา/อุปสรรค 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 แนวทางในการแกไขปญหา  
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 

  
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูสอน 
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ....................... 
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ใบงาน 
 
 

ชื่อ...................................................นามสกุล...................................................ชัน้...............วนัที่ 
............................................................................................................... 
 

1. ใหนักเรียนฟงครูออกเสียงคํา  ถาคําใดมรูีปวรรณยุกต ใหเติมวรรณยุกต 
    ใหถูกตอง      
 

1. ปา  
    

2. ไก  
    

3. แก  
    

4. เตา  
    

5. เปา  
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6. ป  
 

7. เปา  
    

8. ป  
    

9. เตา  
    

10. ปา  
    

11. ไก  
    

12. แก  
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2. ใหนักเรียนเติมรูปวรรณยุกตเอก และโยงเสนจับคูคํากับภาพทางขวา 
 

1. ไก  
  

2. เปา  
   

3. แก  
  

4. ปา  
  

5. เตา  
  

6. ป  
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แผนการจัดการเรียนรู  
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 21    เรื่อง การอานคํา:  บาย    จาย  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                   เวลา 60 นาท ี
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 การประสมอักษรและอานออกเสียงเปนคําที่ประกอบดวยตัวอักษร  บ  จ   เปนพยัญชนะตน 
สระ -า  ตัวอักษร  ย  เปนตัวสะกด และรูปวรรณยุกต      
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนอานออกเสียงและสะกดคําวา “บาย”  “จาย”   ไดถูกตอง  
 
สาระการเรียนรู 
 การอานสะกดประสมคํา 1 พยางค มีโครงสราง พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต-ตัวสะกด                    
ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และประถมศึกษา         
ปที่ 2   
  
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนาํ 

1. ครูยืนหางจากจุดที่นักเรียนนั่งประมาณ 3 - 3 ½  ฟุต  เพื่อใหนักเรียนเห็นหนาและ             
ฟงเสียงของครูไดอยางชัดเจน ครูวางอุปกรณที่จะใชสอนบนโตะขางตัวเพื่อสะดวกในการหยิบใช  

2. ครูทบทวนขอตกลงรวมกันวา ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม หากนักเรียนทําไดถูกตอง                
ดวยตนเองหรือตอบคําถามถูกตอง ครูจะใหคําชม หรือใหสติกเกอร  แตถานักเรียนทําไมไดหรือ         
ทําไมถูกตอง ครูและเพื่อนจะชวยแนะนําอีกครั้ง  
 3. ครูทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลว  
 
 ขั้นสอน 
 1. ครูทบทวนสระ -า โดยชูบัตรสระ -า  ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนออกเสียงดวยตนเอง          
ถานักเรียนออกเสียงไมได หรือไมถูกตอง ครูออกเสียงนําใหนักเรียนออกเสียงตาม  
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2. ครูออกเสียงคําใหนักเรียนฟงทีละคํา ถานักเรียนไดยินเสียง -า  ใหนักเรียนยกมือ             
ถาเสียงที่ไดยินไมใชเสียง -า ใหนักเรียนนั่งเฉยๆ ครูออกเสียงทีละคําชาๆ จนครบทุกคํา ตา  ปู  กา  นา  
มี  ขา   หู   ไก   อา  จาน  ชาม   
 3. ครูเขียนคําในขอ 2 บนกระดาน ใหนักเรียนออกมาขีดเสนใตเสียง -า  
 4. ครูชูบัตรตัวอักษร  ย  ใหนักเรียนบอกชื่อตัวอักษรและออกเสียง ถานักเรียนออกเสียง           
ไมชัดเจน  ครูแกไขจนถูกตอง และใหนักเรียนใชนิ้วลากตัวอักษร ย  บนบัตรตัวอักษร ครูใหนักเรียนทํา
ทีละคนจนครบทุกคน 

5. ครูใหนักเรียนกํามือโดยหันดานฝามือเขาหาตัว และกางนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซายขึ้นให
มีระยะหางพอสมควร  ครูทําเปนตัวอยาง และใหนักเรียนทําโดยเปรียบเทียบกับครูวาทําไดถูกตอง
เหมือนกับครูหรือไม  
 6. ครูบอกนักเรียนวานิ้วชี้ คือ เสียงสระ /-า/ นิ้วกลาง คือ ตัว ยอ ยักษ เสียง /ย/ ใหนักเรียน
ออกเสียง /-า/ และกระดกนิ้วชี้ ออกเสียง /ย/ กระดกนิ้วกลาง ใหนักเรียนพูดออกเสียงและกระดกนิ้ว
ตามเสียงพรอมๆ กัน และทีละคนจนครบทุกคน  
 7. ครูใหนักเรียนทําตามขอ 6 จากชาไปเร็ว /-า/ - /ย/   /-า/ - /ย/  /-า/ - /ย/  เมื่อออกเสียง           
/-าย/ ใหเลื่อนนิ้วชี้และนิ้วกลางมาชิดกัน และกระดกนิ้วลง ฝกทําจนคลอง ครูถามนักเรียนวา เสียง /ย/ 
ที่อยูหลังสระทําหนาที่อะไร คําตอบคือตัวสะกด 
 8. ครูใหนักเรียนยกนิ้วหัวแมมือของมือซายในลักษณะเดียวกับขอ 6 และบอกนักเรียนวา
นิ้วหัวแมมือ คือ เสียง /บ/ ใหนักเรียนกระดกนิ้วหัวแมมือพรอมกับออกเสียง /บ/ จนคลอง  
     9. ใหนักเรียนชูนิ้วมือซายตามเสียง /-าย/  และเสียง /บ/ พรอมกับกระดกนิ้วลง เมื่อออกเสียง
นั้นๆ ขณะออกเสียงใหออกเสียง /บ/ กอน แลวตามดวยเสียง /-าย/ พรอมกับกระดกนิ้วดวย ออกเสียง
ชาไปเร็ว ทําจนคลอง เมื่อออกเสียง  บาย  ใหเลื่อนนิ้วทั้งสามมาชิดกัน นิ้วทั้งสามเรียงกันออกเสียง  
บาย  และกระดกนิ้วทั้งสามพรอมกัน ทําจนคลองทุกคน ครูถามนักเรียนวา ทําไมตองออกเสียง /บ/ 
กอน คําตอบ คือ เสียง /บ/ เปนพยัญชนะตน  
 10. ครูใหนักเรียนเปลี่ยนเสียง /บ/  นิ้วหัวแมมือเปนเสียง  /ด/  /จ/  /ก/  /ป/  /ต/  /อ/   ทีละเสียง 
เพื่อประสมกับเสียง /-าย/  นิ้วชี้กับนิ้วกลาง โดยใชวิธีเดียวกับการออกเสียง /บ/ ใหนักเรียนทุกคน          
ทําจนคลองทุกเสียง 
 11.  ครูเขียน /-าย/  บนกระดาน  และถามนักเรียนวา เสียง /บ/ แทนที่อะไร ใหนักเรียนสังเกต 
ครูบอกนักเรียนวาเสียง  /บ/ เปนพยัญชนะตนจะวางแทนที่ ขีดสีแดงทุกแหงที่ประสมเปนคํา                
เวลาสะกดตองออกเสียงพยัญชนะตนกอนทุกคํา เชน /บ/ - /-าย/     /ด/ - /-าย/   เสียง /จ/   /ก/  /ป/  /ต/  
/อ/  ก็เหมือนกับเสียง /บ/ ครูใหนักเรียนออกเสียงทุกเสียง 
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 12. ครูชูบัตรอักษร บ ใหนักเรียนดู และถามนักเรียนวา อักษรตัวนี้ชื่ออะไร ออกเสียงอยางไร 
ใหนักเรียนตอบทีละคน ถานักเรียนออกเสียงไมชัด ครูแกไขใหถูกตอง  
 13. ครูใหนักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะไทย  และถามนักเรียนวา  เสียง  /บ /  อยูที่ ไหน                 
ใหนักเรียนออกมาชี้ที่แผนภูมิทีละคน ถาชี้ไมถูกตอง ครูใหความชวยเหลือ เสียงอื่นๆ ครูใหนักเรียน         
ทําวิธีเดียวกัน และครูชี้ที่ตัวอักษรตางๆ บนแผนภูมิใหนักเรียนประสมกับเสียง /-าย/  ใหคลองปาก          
ครูใหสติกเกอรนักเรียนที่ทําถูกตอง  
 14. ครูออกเสียง  บาย  พรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลงขางเอว แลวลากออกไปจนสุดแขนและ
สุดเสียง ครูบอกนักเรียนวาทามือที่วางที่เอวใชแทนเสียงวรรณยุกตเสียงสามัญ ครูใหนักเรียนทําตาม
พรอมกันและทีละคน   
 15. ครูขีดเสนบรรทัด 5 เสน ดวยสีดําบนกระดาน ครูออกเสียง บาย พรอมกับลากเสนสีเขียว
ทับบรรทัดเสนที่สาม (เสนตรงกลาง) ซึ่งเปนเสียงสามัญ ใหนักเรียนออกเสียงตาม  

16. ครูออกเสียงคํา  บาย  พรอมกับคว่ํามือขางหนึ่งลง ยืดสุดแขนขางขา แลวลากออกไป          
สุดแขนและสุดเสียง ครูบอกนักเรียนวาทามือที่ยืดสุดแขนใชแทนเสียงวรรณยุกตเอก ครูใหนักเรียน         
ทําตามและออกเสียงพรอมกันและทีละคน  

17. ครูใหนักเรียนดูบรรทัด 5 เสนบนกระดาน ครูออกเสียง บาย พรอมกับลากเสนสีเขียวทับ
บรรทัดเสนที่ 1 (เสนสุดทายดานลางสุด) ซึ่งเปนเสียงวรรณยุกตเอก ใหนักเรียนออกเสียงตาม  

18. ครูใหนักเรียนยืนขึ้น ครูชูบัตร  บาย  และใหนักเรียนออกเสียงสะกดพรอมกับทําทา แลวให
นักเรียนฝกทําจนคลอง  

19. คําวา จาย ใหสอนลักษณะเดียวกัน และเปลี่ยนเสียงพยัญชนะตนใหนักเรียนฝกใหคลอง 
 
 ขั้นฝก  

1. ครูชูบัตรคํา (แผนพับคํา) พรอมออกเสียง “บาย”  และใหนักเรียนออกเสียงตาม                  
ครูใหนักเรียนชี้สระ บอกชื่อสระและออกเสียง ครูสาธิตการประสมตัวอักษร โดยปดตัวอักษร บ  กับ  ย  
ครูออกเสียง  /-า/  ครูปดสระ -า  กับตัวอักษร ย และออกเสียงตัวอักษรที่เหลือ คือ /บ/ ครูเปดสระ  -า 

และออกเสียง  บอ  -า  → บา  ครูเปดตัวอักษร ย และออกเสียง บา - /ย/ → บาย ครูใหนักเรียน             
ทําตามทีละคน  

2. ครูวางบัตรตัวอักษร บ สระ -า และตัวอักษร ย บนโตะและใหนักเรียนวางเรียงบัตรตามเสียง
ที่สะกด ครูสาธิตใหนักเรียนดู โดยวางบัตรตัวอักษร บ พรอมออกเสียง /บ/ บอ วางบัตรสระ -า                

พรอมออกเสียง  อา  → บา  วางบัตรตัวอักษร ย พรอมออกเสียง บา - /ย/ แลวออกเสียง → บาย           
ครูใหนักเรียนชวยกัน และทําทีละคน  
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 เสียง  จาย  ก็ทําลักษณะเดียวกันเหมือน ขอ 1 - 2  
3. ครูชูบัตรคํา  บาย  ใหนักเรียนอานตามครู พรอมๆ กันและทีละคน (ครูสนทนากับนักเรียน

เกี่ยวกับความหมายของคํา “บาย” หมายถึง เวลาหลังเที่ยง)  ครูใหนักเรียนชี้สระ บอกชื่อสระ                     
และออกเสียง ครูสาธิตการประสมตัวอักษร โดยปดตัวอักษร บ  วรรณยุกตเอก      กับ  ย   ครูออกเสียง 
/-า/  ครูปดสระ -า  วรรณยุกตเอก           กับตัวอักษร ย และออกเสียงตัวอักษรที่เหลือ คือ /บ/ ครูเปดสระ           

-า และออกเสียง  บอ  -า  →  บา  ครูเปดตัวอักษร ย และออกเสียง บา - /ย/ → บาย  ครูเปด

วรรณยุกตเอก     และออกเสียง บาย - เอก → บาย  ครูใหนักเรียนทําตามทีละคน  
 4. ครูวางบัตรตัวอักษร บ สระ -า ตัวอักษร ย และวรรณยุกตเอก      บนโตะ และใหนักเรียนวาง
เรียงบัตรตามเสียงที่สะกด ครูสาธิตใหนักเรียนดู โดยวางบัตรตัวอักษร บ พรอมออกเสียง /บ/ บอ            

วางบัตรสระ -า พรอมออกเสียง  อา → บา  วางบัตรตัวอักษร ย พรอมออกเสียง บา - /ย/  → บาย  

วางบัตรวรรณยุกตเอก พรอมออกเสียง บาย - เอก  → บาย ครูใหนักเรียนชวยกัน และทําทีละคน 
 คําวา จาย ก็ทําลักษณะเดียวกันเหมือน ขอ 3 - 4  
 5. ครูวางบัตรคํา  บาย  ปาย  จาย  กาย  ใหนักเรียนเห็นชัดเจน ครูอานทีละคํา ครูใหนักเรียน
ทั้งหมดชี้คําวา บาย  และ จาย  โดยครูพูดชาๆ ทีละคําอีกครั้ง ครูใหคําชมนักเรียนที่ชี้ถูกตอง สําหรับ
คนที่ชี้ไมถูกตอง ครูออกเสียงคําที่นักเรียนชี้และบอกนักเรียนวาคําที่ครูใหชี้ คือ  บาย  และ จาย  ครูให
นักเรียนชี้คําอีกครั้ง 
 6. ครูแบงกลุมนักเรียน และแจกบัตรตัวอักษร บ   จ  ย  สระ -า  และวรรณยุกตเอก              
กลุมละ 1 ชุด  ครูชูบัตรคํา บาย ครูใหนักเรียนอานคํา หลังจากนั้นครูเก็บบัตรคํา ใหนักเรียนชวยกันวาง
บัตรตัวอักษรประสมเปนคําและออกเสียงคํา  “บาย”  คําวา  จาย ใหทําลักษณะเดียวกัน ครูใหนักเรียน
สลับกันทําเองในกลุม  
 7. ครูใหนักเรียนเขียนคําวา บาย  บนโตะ ในถาดทราย และใชสีเมจิกเขียนบนบัตรสะสมคํา 
คําวา  จาย   ก็ทําในลักษณะเดียวกัน  
 8. ครูใหนักเรียน 1 คน ออกมาสะกดคําโดยไมมีเสียง พรอมกับทําทาวรรณยุกตดวย                 
ใหนักเรียนทั้งหมดทายวาเพื่อนสะกดคําใด ใหนักเรียนสลับกันออกมาทําทีละคน  
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 ขั้นสรุปทบทวน  
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวาคําวา “บาย” มีพยัญชนะตน คือ บอ ใบไม เสียง /บ/  สระ-า 
เสียง /-า/ ตัวสะกด ยอ ยักษ เสียง /ย/ และวรรณยุกตเอก      สวนคําวา “จาย”  มีพยัญชนะตน คือ            
จอ จาน เสียง  /จ/ สระ-า เสียง /-า/ ตัวสะกด ยอ ยักษ เสียง /ย/ และวรรณยุกตเอก      
  2. ครูแจกใบงานใหนักเรียนทําแบบฝกหัด โดยครูอธิบายจนนักเรียนเขาใจแลวจึงใหนักเรียน
ทําดวยตนเอง  
 
สื่อการสอน 
 1. แผนภูมิพยัญชนะไทย 
 2. บัตรคํา บาย  จาย  ปาย  กาย  

3. บัตรคํา (แผนพับคํา) บาย   จาย   
 4. บัตรตัวอักษร บ จ ย สระ -า วรรณยุกตเอก  -         
 5. ดินสอและกระดาษ 
 6. ปากกาไวทบอรดสีดํา และสีเขียว 
 7. ถาดทราย 
 8. สีเมจิก และบัตรสะสมคํา  
 9. ใบงาน 
 10. สติกเกอร 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ครูสังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติไดตามเนื้อหาที่เรียน ไดแก การออกเสียง 
การประสมตัวอักษรและออกเสียงเปนคํา รวมทั้งจากการทําใบงาน 
 
ผลการจัดการเรียนรู 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอยางไมเปนทางการ ไดแก  ความกระตือรือรน             
ในการเรียน การอาน การโตตอบในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน การมีสวนรวมในกิจกรรม            
การตรงตอเวลา ผลงานของนักเรียน 
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 ผลการสอน 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 ปญหา/อุปสรรค 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 แนวทางในการแกไขปญหา  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูสอน 
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ....................... 
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ใบงาน 
 

ชื่อ.................…...........................นามสกุล.................................................. ชัน้..................... 
วันที่................................................................................................................. 

 

1. ใหนักเรียนหาคําวา  บาย    จาย   ในตารางตามแนวตั้ง แนวนอน และ 
    ทแยงมุมใหไดมากที่สุดและระบายสี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ า ย จ 

จ า จ า 

า า ย ย 

ย ย า ย 
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2. ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําที่มีความหมายและเขียนในชอง               
     ทางขวามือ  
 
 

1.  ย  บ     า   

   

2.  จ  า     ย    

   

3.  า     จ  ย    

   

4.  ย  า     บ    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ตัวอยางสื่อ และอุปกรณการสอน 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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บัตรสัญลักษณเสียง บัตรตวัอักษร บัตรเจาะรูปตัวอักษร และบัตรภาพประกอบคํา 
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บัตรภาพแสดงระดับเสียงวรรณยุกตสามญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรภาพแสดงระดับเสียงวรรณยุกตเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรภาพแสดงระดับเสียงวรรณยุกตโท 
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กิจกรรมเขียนตัวอักษรบนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมการประสมอักษรโดยใชบัตรคํา (แผนพับ)  
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กิจกรรมการประสมตัวอักษรโดยใชบัตรตัวอักษร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 ชื่อ - นามสกุล  นางสาวสุไปรมา   ลีลามณี 
 วัน เดือน ปเกิด  20 เมษายน 2516 
 สถานที่เกิด  จังหวัดสมุทรสาคร 
 สถานที่อยูปจจุบัน 95/599 บางบําหรุ บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
 ประวัติการศึกษา  
  พ.ศ. 2536 นิติศาสตรบัณฑิต  
    จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2543 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต     
   จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) สาขาการเรียนรวม   
   ระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ  
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