
บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอ
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
   1. นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียน 
              2. ทฤษฎีและจิตวทิยาการเรียนรู้ 
              3. หลกัการสอนการอ่านและการเขียน 
              4. เอกสารเก่ียวกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ 
   5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นักเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษด้านการอ่านและเขยีน        
  ความหมาย 
              นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียน  หมายถึง   นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนช้ากว่านกัเรียนปกติในชั้นเรียนเดียวกนั และมีผลการทดสอบการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยต ่ากวา่ร้อยละ  20  ของจ านวนค าในบญัชีค าพื้นฐานในแต่ละระดบัชั้น 
 ศนัสนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2543, หน้า 3) กล่าวว่าค าจ  ากดัความของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
หรือ แอลดี(Learning Disabilities-LD) เป็นความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจ หรือเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา ไม่วา่จะ
เป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซ่ึงอาจแสดงออกมาทางความสามารถท่ีไม่สมบูรณ์ในการฟัง การคิด 
การอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์  
 ศรียา  นิยมธรรม (2546, หนา้ 6) ไดใ้หค้วามหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้วา่
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการทางจิตวิทยาท าให้เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ดา้นต่างๆ คือ
การอ่าน การเขียน การฟัง การคิด หรือการค านวณ 
 สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนท่ีมีความผิดปกติ
ทางดา้นกระบวนการทางจิตวทิยา ท่ีส่งผลใหมี้ปัญหาในดา้นการใชภ้าษาทั้งดา้นการฟัง การพดู  
การอ่าน การเขียน การสะกดค าและการคิดค านวณ  
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 ประเภทของนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษด้านการอ่านและเขียน 
นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและ

เขียนไวด้งัน้ี 
 ผดุง  อารยะวิญญู  (2542,  หนา้  23-33)  ไดจ้  าแนกประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะของปัญหาใน
การอ่านและเขียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียนไว ้ดงัน้ี  ความบกพร่อง
ของการฟังและการพูด    ความบกพร่องทางการอ่าน    ความบกพร่องทางการเขียน    ความบกพร่อง
ทางคณิตศาสตร์   ความบกพร่องทางขบวนการคิด และ ความบกพร่องดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสรุป
ได้ว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีหลายประเภท ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน               
การสะกดค า  ทกัษะการคิดค านวณและดา้นอ่ืน ๆ รวมกนัดว้ย 

รัตนา  แพงจนัทร์ (2541,หน้า 15-16)  กล่าวว่าเด็กท่ีมีปัญหาในดา้นการใชภ้าษา ทั้งการฟัง  
การอ่าน  การพูด  การเขียน  และการสะกดค า หรือ  การค านวณตลอดจนปัญหาในเร่ืองการ
เคล่ือนไหว  การรับรู้  อารมณ์  พฤติกรรม  โดยไม่ไดเ้กิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่อง
ทางประสาทสัมผสั   ปัญหาทางพฤติกรรม  หรือมีความแตกต่างทางวฒันธรรม  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะ
ส่งผลต่อการเรียนของเด็ก  ท าให้เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือโดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติได ้ 
จ  าเป็นตอ้งให้บริการทางการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติ  หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  การศึกษา
พิเศษ 

วารี  ถิระจิตร (2545,หนา้ 141)  กล่าวถึง  เด็กท่ีมีปัญหาการรับฟัง  การคิด  การพูด  การอ่าน  
การเขียน  การสะกด หรือการคิดค านวณ  ความผดิปกติเหล่าน้ีอาจรวมเอาสภาพความบกพร่องในการ
รับรู้  สมรรถภาพของเด็กจะอยูใ่นระดบัเกณฑ์ปกติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กเหล่าน้ีจะต ่ากวา่
ระดบัความสามารถทางสมอง  จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้า่  เด็กท่ีมีความยากล าบากในการส่ือความหมาย และใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รวมทั้งมีปัญหาทางด้านการฟัง  การคิด  การพูด  การอ่าน  การเขียน ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ี  ไม่ไดเ้กิดจากความบกพร่องทางดา้นการเห็น  ความบกพร่องทางดา้นการไดย้ิน  ความบกพร่อง
ทางดา้นสติปัญญา  หรืออาจมีสาเหตุความแตกต่างทางวฒันธรรม  ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
เม่ือเทียบกบัระดบัเชาวน์ปัญญา (I.Q) จึงตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการพฒันาให้สามารถอ่าน เขียน
เรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของเด็ก 

ลกัษณะของนักเรียนทีม่ีปัญหาในด้านการอ่านและเขียน 
         ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2538, หนา้ 29-32)  สรุปไวด้งัน้ี 
         1.  ปัญหาดา้นการอ่าน  เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านจะไม่สามารถอ่านหนงัสือไดเ้ท่ากบั
ระดบัของเด็กในชั้นเรียนเดียวกนั  แมว้่าจะพยายามช่วยเหลือในเร่ืองความจ าเป็นพิเศษแลว้  ซ่ึงอาจ
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เป็นผลมาจากความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน  พฤติกรรมการอ่านท่ีไม่เหมาะสมจึง
ปรากฏลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัน้ี 
  1.1  การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีแสดงอาการเครียด เช่น อารมณ์เสีย หนา้งอ 
  1.2  อ่านหลงบรรทดั อ่านซ ้ าค  า 
  1.3  อ่านตกหล่น  อ่านเพิ่มค า หาค ามาแทนท่ีหรืออ่านกลบัค า 
  1.4  อ่านเรียงล าดบัค าผดิ  สับสนต าแหน่ง  ประธาน กิริยา  กรรม 

1.5  อ่านสับสนระหวา่งอกัษรหรือค าท่ีคลา้ยคลึงกนั 
1.6  อ่านชา้และตะกุกตะกกั 
1.7  อ่านดว้ยความลงัเลไม่แน่ใจ 
1.8  อ่านเอาเร่ืองไม่ได ้
1.9  บอกล าดบัเร่ืองราวไม่ได ้
1.10  จ าประเด็นส าคญัของเร่ืองราวไม่ได ้(อ่านไดแ้ต่อธิบายไม่ได)้ 
1.11  แยกเสียงสระสั้น-ยาวไม่ได ้

 2.  ปัญหาดา้นการเขียน  เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเขียนอาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง
ใน 3  ลกัษณะ  คือ การประสานสัมพนัธ์ระหว่างกล้ามเน้ือมือและสายตาไม่ดี  จึงท าให้เด็กลอก
ตวัอกัษร และตวัเลขไม่ถูก     ความบกพร่องของการจ าส่ิงท่ีมองเห็น จึงท าให้เด็กจ าค าท่ีเห็นไม่ได ้
และความบกพร่องในการท าความเขา้ใจกฎเกณฑ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งถอ้ยค าในประโยค  จึงท า
ใหมี้ปัญหาในการรวบรวมหรือจดัระบบความคิดเพื่อส่ือสารออกมาโดยการเขียนไม่ได ้

เด็กท่ีมีปัญหาในการเขียนจะมีพฤติกรรมปรากฏอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งดงัน้ี 
  2.1  เขียนตวัอกัษรผดิทิศทาง  กลบัซา้ย-ขวา  หนา้-หลงั  บน-ล่าง 
                       2.2  เวน้ระยะตวัอกัษรหรือค าไม่ถูกตอ้ง 

   2.3  เขียนหนงัสือไม่เป็นตวั 
                       2.4  เขียนหนงัสือรูปร่างไม่สม ่าเสมอ 
                           2.5  เขียนหนงัสือแบบท่ีปรากฏในกระจกเงา 
                           2.6  เขียนตวัอกัษรหลายแบบปะปนกนั 
                           2.7  จ  าทกัษะพื้นฐานการเขียนไม่ได ้
        3.  ปัญหาดา้นการสะกดค า  เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการสะกดค ามกัมีพฤติกรรมปรากฏ             
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 

3.1  เรียงตวัอกัษรในค าผดิ 
3.2  สลบัตวัอกัษรและค า 
3.3  มีปัญหาในการเช่ือมโยงเสียงท่ีถูกตอ้งกบัตวัอกัษร 
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3.4  สะกดขา้มตวัอกัษรหลายตวั 
3.5  สร้างการสะกดค าแบบใหม่ของตวัเอง  

       
 เบญจพร  ปัญญายง (2543, หนา้ 5-9) ไดแ้บ่งลกัษณะความบกพร่องออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ความบกพร่องดา้นการเขียนสะกดค า  ดา้นการอ่าน ดา้นการค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และ
ดา้นปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกน าเสนอเฉพาะความบกพร่องดา้นการเขียน
สะกดค า และดา้นการอ่าน ดงัน้ี 

 ความบกพร่องดา้นการเขียนสะกดค า เด็กจะแสดงลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
       1. การเขียนพยญัชนะ เขียนเป็นเส้นวนๆ ไม่รู้วา่มว้นหวัเขา้หรือออก จึงขีดวนๆซ ้ าๆ 

 2. เรียงล าดบัอกัษรผดิ  เช่น  สถิติ  เป็น  สติถิ 
 3. เขียนพยญัชนะตน้สลบักนั เช่น  ม – น, ภ - ถ, ด – ค, b – d, p – q, 6 – 9 

 4. เขียนพยญัชนะ ก – ฮ ไม่ได ้แต่บอกใหเ้ขียนเป็นตวัๆได ้
 5. เขียนค าตามตวัสะกด เช่น บอริกาน(บริการ) 
 6. สะกดผิด โดยเฉพาะค าพ้องเสียง ค าสะกดแม่เดียวกัน ตัวการันต์ เช่น อันตลาย
(อนัตราย) บดบาด(บทบาท) แพด (แพทย)์ เป็นตน้ 
 7. เขียนหนงัสือลอกโจทยจ์ากกระดานชา้เพราะกลวัสะกดผดิ 
 8. เขียนไม่ตรงบรรทดั เขียนต ่าหรือเหนือเส้น ขนาดตวัอกัษรไม่ท่ากนั ไม่เวน้ขอบ ไม่
เวน้ช่องไฟ 
 9. จบัปากกาหรือดินสอแน่นมาก 
 10. ลบบ่อยมาก เขียนทบัค าเดิมหลายคร้ัง เขียนหนงัสือตวัโต 

 
ความบกพร่องดา้นการอ่าน  มีลกัษณะ ดงัน้ี  

 1. อ่านชา้มีความยากล าบากในการอ่าน เช่น อ่านค าต่อค า ตอ้งสะกดค าจึงจะอ่านได ้
 2. อ่านออกเสียงไม่ชดัเจน 
 3.ไม่ระมดัระวงัในการอ่าน จะเดาค าจากอกัษรตวัแรก เช่น บาท เป็น บทท่ี   เม่ือนั้น    
บดันั้น  เป็นตน้ 
 4. อ่านขา้ม อ่านเพิ่มค า  อ่านผดิประโยคหรือผดิต าแหน่ง 
 5. อ่านโดยไม่เนน้ค า หรือเนน้ขอ้ความบางตอน 
 6. จ  าค  าศพัทไ์ดจ้  ากดั พยายามอธิบายความหมายของค าท่ีอ่านไม่ได ้
 7. ผนัเสียงวรรณยกุตไ์ม่ได ้
 8. เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
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 9. จบัใจความส าคญัหรือเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
10. ไม่รู้จกัเดาค าจากค าหรือประโยคท่ีอยูห่นา้หรือหลงัค าหรือยอ่หนา้นั้นๆ 

จะเห็นไดว้า่ เด็กท่ีมีปัญหาในดา้นการอ่าน การเขียน หรือมีความยุง่ยากดา้นภาษา ท าใหเ้ด็กมี
ปัญหาในเร่ืองการเรียนรู้ในเกือบทุกสาระการเรียนรู้ท าให ้ปัญหานั้นขดัขวางการเรียนรู้ของเด็กในการ
เรียนหนงัสือในชั้นเรียนจึงควรไดรั้บการแกไ้ขและช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 

วธีิสอนเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษในด้านการอ่านและเขียน 
 วธีิการสอนเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้มีหลายวธีิ  ซ่ึงผดุง  อารยะวญิญู (2544, หนา้ 53-64)  
ไดเ้สนอไวไ้ดแ้ก่  ยทุธวธีิในการเรียน (Learning  Strategies)  การตรวจสอบตนเอง  (Self-Monitoring)      การ
ผลดักนัสอน (Reciprocal  Teaching)   การสอนตรง  (Direct  Instruction)   การฝึกทกัษะ  (Skill  
Training)       การวเิคราะห์งาน  (Task  Analysis)    การกระตุน้ใหเ้ด็กท าตาม (Prompting)                  
การส่งเสริมการเรียนเน้ือหาวิชา  (Content  Enhancement)   การใชค้อมพิวเตอร์ (Computer  
Application)   เป็นตน้  
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(2541, หนา้ 19) ไดใ้หแ้นวทางในการ
จดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ไม่สอนโดยใชก้ารบรรยายเพียงอยา่งเดียว ควรใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัหลายๆดา้น 
2. ใชค้  าสั่งท่ีสั้น ชดัเจน เขา้ใจง่าย และในหน่ึงค าสั่งไม่ควรใหท้ ากิจกรรมหลายกิจกรรม 
3. ใชค้  าสั่งท่ีซ ้ าๆกนั แต่ควรเปล่ียนค าหรือส านวนทุกคร้ังใหมี้ความหมายเหมือนกนั ใหเ้ด็ก

ทบทวนค าสั่งของครูก่อนลงมือปฏิบติั เพื่อตรวจสอบวา่เด็กมีความเขา้ใจตรงตามท่ีครูสั่งหรือไม่ 
4. การบา้นท่ีเด็กน ามาส่งครูไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนแต่อาจจะใหพ้ิมพก์็ได ้บนัทึกเสียงก็ไดไ้ม่ควร

ใหก้ารบา้นยากเกินไป 
5. ใหก้ารเสริมแรงเม่ือเด็กตอบถูกหรือไม่ถูก เม่ือพิจารณาดูแลว้วา่เด็กไดใ้ชค้วามพยายามแลว้ 
6. งานท่ีมอบหมายใหเ้ด็กท าตอ้งก าหนดเวลาใหเ้หมาะ ไม่ควรมากเกินไป 
7. ครูท าใจใหรั้บสภาพวา่เด็กไม่สามารถท าทุกๆส่ิงไดต้ามท่ีครูตอ้งการ 
8. ครูกบัเด็กร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลว้บนัทึกความกา้วหนา้ของเด็กไว ้หากเด็กประสบ

ความส าเร็จอยา่งดีในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ควรรายงานให้ผูป้กครองทราบ 
9. ถา้ใหเ้ด็กท างานท่ีตอ้งใชเ้วลานาน ควรให้เด็กรายงานความกา้วหนา้เป็นระยะๆ 
10. เปิดโอกาสใหเ้ด็กปกติไดช่้วยเหลือเป็นพี่เล้ียงแก่เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในดา้นการ

เรียน 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคญัๆ และช่วยในการพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งหลกัเกณฑก์ารสอนในกิจกรรมส าคญัๆดงัน้ี   
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การฝึกทกัษะ  (Skill  Training) 
การฝึกทกัษะเป็นวธีิการสอนเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้วธีิหน่ึงและใชไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพกบัวชิาทกัษะ  ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการฝึกทกัษะไวด้งัน้ี 
พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2544, หนา้ 155) ไดก้ล่าวถึงการฝึกทกัษะวา่ การท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้และเกิดทกัษะในเร่ืองใดนั้นจะตอ้งให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  โดยให้ผูเ้รียนไดก้ระท า
ซ ้ าๆเพื่อเป็นการฝึกทกัษะ  รวมทั้งใหแ้รงเสริมควบคู่กนัไปดว้ยเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

วรัิตน์  ไวยกุล (2537, หนา้ 52) กล่าววา่การเรียนรู้หลายคร้ังช่วยให้ความคงทนในการจ าดีข้ึน
ตลอดเวลา  หาเวลาฝึกฝนซ ้ าๆไวใ้นกิจกรรมประจ าวนั  ทบทวนทกัษะขั้นพื้นฐานก่อนท่ีจะสอน
ทกัษะท่ียากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีท่าทีวา่การเรียนรู้คร้ังก่อนจะรบกวนการเรียนรู้ใหม่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้การฝึกทกัษะจึงมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งเด็กปกติและ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  เน่ืองจากการท่ีผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จควรมีการฝึกทกัษะซ ้ าๆ โดย
การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาใน
บทเรียนไดด้ว้ยตนเอง  อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการคงทนในการจ าดีข้ึน  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538,หนา้  83-86)  ไดเ้สนอแนะแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติดงัน้ี 

              1. สอนโดยเน้นความสามารถท่ีเด่นๆของเด็กเพื่อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ของ
ความส าเร็จ เช่น   ถา้พบวา่เด็กใชส้ายตาในการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด  ครูควรให้เด็กมองดูวตัถุต่างๆแทนท่ี
จะพดูใหเ้ด็กฟังเท่านั้น 

              2. พยายามลดกิจกรรมท่ีตอ้งใช้ทกัษะหรือความสามารถท่ีเป็นจุดบกพร่องของเด็ก 
เช่น ถา้พบว่าเด็กมีปัญหาการเขียน ก็ไม่ควรให้งานท่ีเด็กตอ้งเขียนมาก   แต่อาจให้เด็กตอบปากเปล่า
หรือตอบใส่เทปบนัทึกเสียงแทนการเขียน 

              3. พยายามพฒันาจุดบกพร่องของเด็กหลงัจากท่ีเด็กประสบความส าเร็จจากการใช้
ความสามารถเด่นไดแ้ลว้ 

              4. ก าหนดความคิดรวบยอดให้เด็กเรียนให้ชดัเจน ถา้จะสอนความคิดรวบยอดใหม่
ครูตอ้งน าความคิดรวบยอดใหม่ไปสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเด็กเคยเรียนรู้มาแลว้และสรุปความคิดรวบยอดให้
ชดัเจน  เพราะเด็กจะไม่สามารถสรุปใจความส าคญัไดเ้อง 

              5. ช่วยใหเ้ด็กตระหนกัถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยช้ีใหเ้ด็กเห็นวา่เม่ือ
วานน้ีเด็กท าอะไรไดบ้า้ง  วนัน้ีเด็กท าอะไรส าเร็จ  และเด็กจะท าอะไรไดใ้นวนัพรุ่งน้ีบา้ง 

               6. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นอยา่งชดัเจนท่ีเด็กสามารถท าได ้ โดยจดัล าดบัของงานให้มี 
ความยากง่ายต่างๆกนัไป  โดยให้เด็กท างานในอนัดบัแรกๆตามความสามารถของเขา  จากนั้นค่อยๆ
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จ ากดัเวลา  พร้อมทั้งบนัทึกความกา้วหนา้ของเด็ก  เม่ือเด็กท างานกา้วแรกไดเ้สร็จตามก าหนดเวลาจึง
ค่อยใหง้านท่ียากข้ึน  โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกนั 

              7. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีท่ีเด็กท างานได้ส าเร็จ  ถ้าเด็กท าผิดบอกให้ทราบทนัที  
อธิบายใหม่และให้เด็กแกไ้ขใหม่ทนัที แต่ตอ้งใชว้ิธีทางบวก  ถา้เด็กท าไดส้ าเร็จตอ้งรีบให้ค  าชมและ
บอกเหตุผลท่ีเด็กรับค าชมโดยเนน้ความพยายามในการท างานเป็นหลกัไม่ชมเชยเฉพาะงานท่ีครูพอใจ 

              8. ให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราว รอเวลาอีกระยะหน่ึงถ้าครูได้พยายามใช้วิธีการ            
ใหม่ ๆ หรือกิจกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือเด็กแลว้แต่เด็กยงัไม่สามารถพฒันาได ้

              9. อยา่พยายามสอนส่ิงท่ีเด็กไม่สามารถเรียนรู้และไม่อาจเรียนรู้ได ้
            10. เน้ือหา บทเรียน และเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีจะน ามาใช้สอนนั้นควรเร่ิมสอน

เน้ือหา หรือบทเรียนท่ีต ่ากวา่ระดบัชั้นของเด็ก 1 ปี เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ของความส าเร็จ 
            11. จดักิจกรรมในทกัษะเดียวกนัให้หลากหลาย เพื่อวา่เด็กจะไดเ้ลือกงานท่ีท าไดแ้ละ

ใหเ้ด็กท างานตามแนวทางของเขาเอง เช่น ใชป้ากกาสีแดง เลือกมุมท่ีจะนัง่ท างานเอง ใชอุ้ปกรณ์ช่วย
ประเภทเคร่ืองเล่นเทป หรือคอมพิวเตอร์เป็นตน้ 

             12. ใชอุ้ปกรณ์การสอนท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
             13. ใช้เกมหรือกิจกรรมท่ีให้เด็กไดมี้โอกาสเคล่ือนไหว ไดส้ัมผสั ไดม้องเห็นและ            

ไดย้นิ ไดฟั้ง เพราะท าใหเ้ด็กสนุกในการเรียนรู้ และเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
             14. สอนซ ้ าและทบทวนบ่อยๆ เพราะตามปกติเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องการ

ประสบการณ์และบ่อยมากกวา่เด็กปกติ 
             15. จดัท าป้ายกระดาษแข็งหรือธงสีแดง ซ่ึงมีความหมายว่า ตอ้งการความช่วยเหลือ 

ซ่ึงขา้งหน่ึงของป้ายอาจเขียนว่า “พยายามท างานต่อไป” และอีกขา้งหน่ึงเขียนวา่ “หนูมีปัญหา”  ให้
เด็กยกข้ึนตั้งหนัออกนอกตวัเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากครู  วิธีน้ีจะช่วยลดความคบัขอ้งใจให้แก่
เด็กได้บา้ง  และป้ายหรือธงก็จะช่วยลดความวุ่นวายไปได ้โดยท่ีเด็กไม่ตอ้งลุกจากท่ีนัง่หรือยกมือ  
หรือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากครูบ่อยๆ และนอกจากน้ีป้ายดงักล่าวยงัท าหน้าท่ีเตือนเด็กให้
ท างานต่อไปอีก 

              ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาหรือมีความ
บกพร่องดา้นการอ่านและเขียนหรือเรียนรู้ช้าจึงควรจดัให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสามารถ
ของเด็ก  โดยจัดล าดับของงานให้มีความยากง่ายต่างๆกันไป  และกิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรมีความ
หลากหลายเพื่อใหเ้ด็กไดส้ามารถเลือกงานท่ีท าได ้ รูปแบบของกิจกรรมหรือเกมท่ีจดัข้ึนควรให้เด็กได้
มีโอกาสเคล่ือนไหว ได้สัมผสั  ได้มองเห็นได้ยินและได้ฟัง  เพราะจะท าให้เด็กไดร้ับความ
สนุกสนานในการเรียนและเรียนรู้ไดร้วดเร็ว  และใช้อุปกรณ์การสอนท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
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ทฤษฎแีละจิตวทิยาการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ในดา้นการอ่านและการเขียนถือว่าเป็นพื้นฐานส าคญัเพราะทกัษะดา้นการอ่าน

และเขียนจดัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน หากนกัเรียนขาดทกัษะในดา้น
การอ่านและเขียน ย่อมท าให้เขาเกิดความทุกข์ในการเรียน การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ครูผูส้อนตอ้งมีหลกัจิตวทิยาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาท่ีใหท้ั้งวธีิการเรียนรู้และ
ความสุขในการเรียนรู้แก่บุคคล  เพื่อให้สามารถศึกษาและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
ส าราญ  วงันุราช (อา้งใน  ถนอม   วงคช์มพ ู 2541,หนา้ 8)   เสนอแนวคิดไวด้งัน้ี 

องค์ประกอบของการเรียนทีม่ีความสุข 
แนวคิดการจดัการเรียนการสอน  เพื่อใหมี้ความสุขในการเรียนมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  คือ 

1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการยอมรับสิทธ์ิท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มี
ความคิดความสามารถ  มีจุดเด่นจุดดอ้ยท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ผูเ้รียนควรจะมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความถนดัและความสนใจของเขา  มีโอกาสเลือกอนาคตของเขาเอง 

2. ครูมีเมตตา  จริงใจและอ่อนโยนต่อนักเรียนทุกคนอย่างทัว่ถึง  มีความเขา้ใจใน
ความรู้สึกของนกัเรียน  ความใฝ่ฝันของนกัเรียนและครูจะตอ้งเอาใจใส่ต่อนกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั  
มีความยติุธรรมและวางตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

3. นกัเรียนเกิดความรักความภูมิใจในตนเอง  รู้จกัปรับตวัไดทุ้กท่ีทุกเวลา  รู้จกัตนเอง
เห็นคุณค่าของชีวิต  รับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่  ยอมรับทั้งจุดดีและจุดดอ้ยของตนเองและคิด
หาวธีิปรับปรุงแกไ้ข  เขา้ใจธรรมชาติ  ความเปล่ียนแปลงและรู้จกัปรับตนเองให้อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
นั้นๆ  ไดโ้ดยไม่เสียสุขภาพจิต  รู้จกัเกรงใจและให้เกียรติผูอ่ื้น  มีเหตุผล  ใจกวา้ง  พร้อมท่ีจะด าเนิน
ชีวติในบทบาทของผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผดิชอบ 

4. นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อจะได้
คน้พบความสามารถของตนเอง 

5. บทเรียนสนุกและแปลกใหม่จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยากคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมดว้ยตนเองในส่ิงท่ีสนใจ  รู้จกัคิดและพฒันาความคิดจากความรู้ท่ีไดรั้บขยายวงไปสู่ความรู้
ใหม่เกิดความอยากรู้อยากเห็น  อยากทดลอง เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีสมจริง  อยากศึกษาใหลึ้กซ้ึงเพิ่มเติม 
เกิดความต่ืนเต้นและภูมิใจในข้อค้นพบใหม่  หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  และสามารถถ่ายทอด
แนวความคิดเหล่าน้ี  ให้ผูอ่ื้นทราบด้วยความภาคภูมิใจ  รักการเรียน  มีระบบในการเรียนและเห็น
ประโยชน์ของการเรียน  ซ่ึงมิได้มีขีดจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน  แต่อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นชีวิตและปรากฏการณ์ต่างๆ  ท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 
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6. ส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไม่จ  ากดัอยูใ่นเฉพาะในบทเรียน 
แต่สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสภาพความเป็นจริง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ให้เกดิความสุขในการเรียน 
1. บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก  ค านึงถึงวฒิุภาวะและความสามารถในการยอมรับของ

นกัเรียนแต่ละวยั  มีความต่อเน่ืองในเน้ือหาวชิาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอ่ืนๆ  เพื่อเสริมสร้าง
ความเขา้ใจต่อชีวติและโลกรอบตวั 

2. วธีิการเรียนสนุก ไม่เบ่ือและตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียนการน าเสนอ
เป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ยดัเยยีดหรือกดดนัเน้ือหาท่ีเรียนมากเกินไปจนนกัเรียนหมดความสนใจ 

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้มุ่งพฒันาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ ของ
นกัเรียน  รวมทั้งความคิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์จากการประมวลผลขอ้มูลและเหตุผลต่าง ๆ คิด
แกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 

4. แนวการเรียนสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
สัมผสัความงามและความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตวั  บทเรียนไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลาและทุกคนมี
สิทธ์ิเรียนรู้เท่าเทียมกนั 

5. มีกิจกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนใหน้กัเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนั้น ๆ เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาท่ีใชใ้นการจูงใจนกัเรียนนุ่มนวล  ให้
ก าลงัใจและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค ์

6. ส่ือท่ีใชใ้นการประกอบการเรียนเร้าใจใหเ้กิดการเรียนรู้  เขา้ใจตรงเป้าหมาย ซ่ึง
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  คือ  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนจนรู้ชดั (Learn  to know) เรียนจนท าได้
(Learn to  do) และเรียนเพื่อจะเป็น (Learn  to  be) 

7. การประเมินผล  มุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนในภาพรวมมากกวา่จะพิจารณาจากผล
การทดสอบทางวชิาการและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมินดว้ยตนเองดว้ย  

จากแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
มาตราท่ี 24  (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  2540, หนา้ 16)  การจดักระบวน 
การเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดัเน้ือหา สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู้มาใช ้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั 
ใหท้  าได ้ คิดเป็น   ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
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4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือจากการเรียน
การสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบับิดา  
มารดา  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
ในการวจิยัคร้ังน้ี  นอกจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดการจดัการเรียนการสอน  เพื่อให้ได้

ความคิดหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสุขในการเรียนแลว้  ยงัไดศึ้กษา
และน าเอาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้  ของกลุ่มเกสตลัท ์ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติั (Classical  
Conditioning) ของพาฟลอฟ (Pavlov)  ทฤษฎีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค ์  และทฤษฎีการ
เสริมแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์มาใช ้ในการออกแบบกิจกรรมฝึกทกัษะดา้นการ
อ่านและเขียนภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดงัน้ี 

   
ทฤษฎกีลุ่มเกสตัลท์   

       ทิศนา  แขมมณี (2550, หน้า  60 – 62)  กล่าวว่าทฤษฎี กลุ่มเกสตลัท์ เป็นทฤษฎีการ
เรียนรู้ในกลุ่มพฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ท่ีเน้นการเรียนรู้โดยส่วนรวม (Whole) 
มากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นส่วนย่อย ๆ แนวคิดน้ีเกิดข้ึนในประเทศเยอรมนี  ในสมยัเดียวกนัท่ีทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ของวตัสันก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา 
นกัจิตวิทยาในกลุ่มเกสตลัท์ ไดแ้ก่ แมกซ์ เวอร์ไทเมอร์ วอฟแกง โคเลอร์ คอฟทแ์ละเคริท เลวินและ
ต่อมา เลวนิไดศึ้กษาและขยายความคิดออกเป็นทฤษฎีสนาม (Field Theory)    ดงัน้ี  

1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้ในความคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มน้ี หมายถึง 
กระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีมากระทบสัมผสัก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ เป็นการสร้าง 
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ ใหก้บัตวัเรา เช่น การรับรู้ทางสายตา ไดแ้ก่เม่ือมีส่ิงเร้าในลกัษณะ 
ต่าง ๆ เช่น  ภาพมากระทบสายตา  สายตาก็สัมผสั   ท าใหม้องเห็นและแปรความหมายเป็นความ
สวยงาม ความน่าเกลียด  เป็นตน้ 

2. การหยัง่เห็น (Insight) หรือการรู้แจง้ตลอด หมายถึงการเกิดความผิด ความเขา้ใจท่ี
แวบข้ึนมาทนัทีทนัใด เคยมีความเข้าใจในสาระส าคญัในการแก้ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่กล่าวคือ
มองเห็นขั้นตอนกระบวนการความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์กบัปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในการแกปั้ญหา
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อย่างแจ่มแจง้ว่าจะแก้จุดใดก่อนหลงั การหย ัง่เห็นจึงเป็นความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการคิด
แกปั้ญหาด้วยการคิดแก้ไข โดยวิธีการอ่ืนก่อนระยะหน่ึง เช่นการลองผิดลองถูกเป็นตน้แลว้จึงเกิด
ความคิดความเขา้ใจแวบข้ึนมามองเห็นช่องทางตลอดทุกขั้นตอนในการแกปั้ญหานั้น ๆ 

 กฎของการเรียนรู้ ทฤษฎีในกลุ่มน้ีไดเ้นน้กฎการเรียนรู้ท่ีส าคญั 5 ประการดงัน้ี 
1. กฎความแน่นอนชัดเจน (Principle of plainness) กฎน้ีเป็นกฎท่ีมีความส าคญั

กวา้งขวางครอบคลุมกฎอ่ืนโดยได้อธิบายว่า ในการรับรู้ส่ิงใดก็ตาม อินทรีย์มีแนวโน้มท่ีจะจัด
ประสบการณ์นั้น ๆ ใหเ้ป็นระเบียบ หมวดหมู่ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีดีท่ีสุด มีความหมายสมบูรณ์และง่าย
เช่น การจดักลุ่มดาวเป็นรูปลูกหมี ฝูงไก่ เป็นตน้ ดังนั้นการรับรู้อินทรียอ์าจรับรู้แตกต่างกันทั้งน้ี
เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของบุคคล แต่การรับรู้ท่ีดีจะตอ้งเกิดความแน่นอนหรือชดัเจน 
ซ่ึงมีส่ิงท่ีตอ้งค านึง 2 ประการคือ 
       1.1  ภาพ (Figure) หรือส่วนท่ีเด่นเป็นศูนยร์วมของส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงเกิดจากการรับรู้
ในการจดัระเบียบของลกัษณะภาพ เป็นส่ิงท่ีตอ้งการเนน้หรือสนใจเป็นพิเศษในขณะนั้น 
        1.2  พื้น (Ground) หรือส่วนประกอบของภาพ เป็นส่วนท่ีรองรับภาพ ไม่ใชส่ิ้งท่ี
ตอ้งการเนน้หรือสนใจในภาพนั้น การรับรู้ 

2. กฎความใกลชิ้ด (Principle of Proximity) หมายถึง ส่ิงเร้าใด ๆ ท่ีอยูใ่กลก้นัซ่ึงมนุษย์
มีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัเป็นพวกเดียวกนัหรือเป็นหมวดหมู่เดียวกนั 

3. กฎความคลา้ยคลึง (Principle of Similarity) หมายถึงส่ิงเร้าใด ๆ ก็ตามท่ีมีลกัษณะ 
รูปร่าง ขนาดหรือสีคลา้ย ๆ กบั มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะรับรู้ลกัษณะ รูปร่าง ขนาดหรือสีท่ีคลา้ยกนัเป็น
พวกเดียวกนัหรือเป็นหมวดหมู่เดียวกนั 

4. กฎความต่อเน่ือง (Principle of Continuity) หมายถึงส่ิงเร้าท่ีดูเหมือนวา่จะมีทิศทาง
ไปในทางเดียวกนั หรือมีแบบแปลนไปในทางหน่ึงดว้ยกนั ก็จะท าให้รับรู้เป็นรูปร่างหรือเป็นหมวดหมู่
ข้ึน 

5. กฎความสมบรูณ์หรือกฎปิด (Principle of Closure) หมายถึงส่ิงเร้าใดก็ตามท่ียงัขาด
ความสมบูรณ์ มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะรับใหเ้ป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์ 

การน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตลัท์ไปใช้ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการสอนอ่านและ
เขียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนไดด้งัน้ี 

1. ทฤษฎีของนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีจะเนน้การส่งเสริมความคิดเห็นของเด็กเป็นส าคญัโดย
ใช้กิจกรรมหลาย ๆ ชนิด เช่น หนงัสือ นิทาน เหตุการณ์ มาใชใ้นการจดัประสบการณ์เดิม ดงันั้นครู
ควรจดัสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวัเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความคิด 

2. ครูผูส้อนควรค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนหรือความสามารถของผูเ้รียนเป็น
พื้นฐาน ทั้งน้ีเพื่อสามารถจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นตน้ 
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3. การเน้นภาพรวม ครูควรจดัเน้ือหา บทเรียน เป็นหมวดหมู่ มองเห็นโครงสร้างของ
เร่ืองท่ีจะเรียน แลว้ยงัแยกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ท่ีสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัแลว้จึงให้รายละเอียดของหน่วยยอ่ย
แต่ละหน่วยนั้น โดยเฉพาะการสอนการอ่านควรเนน้ใหเ้ด็กเห็นค าหรือประโยคมากกวา่การสะกดค า 

4. การประยุกต์ใช้ การเรียนรู้ควรเน้นให้ผู ้เ รียนเห็นคุณค่าและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

5. การเรียนรู้ ควรเนน้ความเขา้ใจมากกวา่การท่องจ า โดยหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ น าความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 

จากกฎของการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์  ผูว้ิจ ัยได้จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่าน การเขียน คือ การจดัหมวดหมู่เน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัในเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นอยู่ของนกัเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนท่ีมีความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้ไดง่้ายข้ึน 

ทฤษฎกีารวางเงื่อนไขแบบอตัโนมัติ (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ (Pavlov) 
  ทิศนา  แขมมณี (2550 ,หนา้  52 -54) กล่าววา่พาฟลอฟไดท้ าการทดลองให้สุนขัน ้ าลาย

ไหลดว้ยเสียงกระด่ิง สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ของสุนขัเกิดจากการรู้จกัเช่ือมโยงระหวา่งเสียงกระด่ิง  
ผงเน้ือบดและพฤติกรรมน ้ าลายไหล พาฟลอฟจึงสรุปว่าการเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตเกิดจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned Stimulus) และการทดลองของพาฟลอฟ  สรุปเป็นกฎ
การเรียนรู้ไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเ์กิดจากการวางเง่ือนไขท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการตามธรรมชาติ 

2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้า
ตามธรรมชาติ 

3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยท่ี์เกิดจากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้า 
ตามธรรมชาติจะลดลงเร่ือย ๆ และหยดุลงในท่ีสุดหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติ 

4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติจะ
ลดลงและหยดุไปเม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติและจะกลบัปรากฏข้ึนไดอี้กไม่ตอ้งใชส่ิ้ง
เร้าตามธรรมชาติ 

5. มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัและจะตอบสนอง 
เหมือน ๆ กนั 

6. บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะจ าแนกลกัษณะของส่ิงเร้าให้แตกต่างกนัและเลือกตอบสนอง
ไดถู้กตอ้ง 
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7. กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) พาฟลอฟ   กล่าวว่าความเขม้ของการ
ตอบสนองจะลดลงเร่ือย ๆ หากบุคคลไดรั้บแต่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขอยา่งเดียว    หรือความสัมพนัธ์ 
ระหวา่ง ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขห่างกนัออกไปมากข้ึน 

8. กฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพเดินตามธรรมชาติ (Law of  Spontaneous  Recovery) 
กล่าวคือการตอบสนองท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไขท่ีลดลง สามารถเกิดข้ึนไดอี้ก โดยไม่ตอ้งใชส่ิ้งเร้าท่ี
ไม่วางเง่ือนไขมาเขา้คู่ 

9. กฎแห่งถ่ายโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์อ่ืน ๆ (Law of Generalization) กล่าวคือเม่ือ
เกิดการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขแลว้ หากมีส่ิงเร้าคลา้ย ๆ กบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขมากระตุน้ 
อาจท าใหเ้กิดการตอบสนองท่ีเหมือนกนัได ้

10. กฎแห่งการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) กล่าวคือ หากมีการใช้
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขหลายแบบ แต่มีการใชส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขเขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข 
อยา่งใดอย่างหน่ึงเท่านั้นก็สามารถให้เกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยสามารถแยกความแตกต่างและเลือกตอบ
แทนเฉพาะส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเท่านั้นได ้

การน ากฎการเรียนรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอน 
1. การน าความตอ้งการตามธรรมชาติของผูเ้รียนมาใชเ้ป็นส่ิงเร้า สามารถท าให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ตวัอยา่งเช่น ถา้เด็กชอบเล่นตุ๊กตาสัตว ์  ครูควรสอนให้เด็กอ่านและเขียนช่ือสัตว์
ต่าง ๆ โดยใหตุ้ก๊ตาสัตวเ์ป็นรางวลั 

2. การจะสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เร่ืองใดอาจใชว้ิธีเสนอส่ิงท่ีจะสอนไปพร้อม กบั
ส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนชอบตามธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น  ครูรู้วา่เด็กชอบฟังนิทาน ครูจึงให้เด็กอ่านค าศพัทท่ี์ใช้
ในนิทานนั้นไปพร้อม ๆ กนักบัการเล่านิทาน 

3. การน าเร่ืองท่ีเคยสอนไปแลว้มาสอนใหม่สามารถช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ตาม 
หนา้ท่ีตอ้งการได ้

4. การจดักิจกรรมการเรียนให้ต่อเน่ืองและมีลักษณะคล้ายคลึงกนัสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน  เพราะมีการถ่ายโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ 

จากกฎการเรียนรู้ของพาฟลอฟ ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดส่ิงเร้า (แบบฝึกเสริมทกัษะ) ให้มีความ
น่าสนใจ  มีภาพประกอบและมีรูปแบบสีสันท่ีสดใส  ท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

ทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
         ทิศนา  แขมมณี  (2550,  หนา้  50-51)  กล่าววา่หลกัการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบั 

การตอบสนองโดยมีหลกัการพื้นฐานว่าการเกิดการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนองท่ีมกัออกมาในรูปแบบโดยการลองผดิลองถูกกวา่จะพบส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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       กฎแห่งการเรียนรู้ 
1. กฎแห่งความพร้อม  ประสบการณ์เดิมจะเช่ือมความรู้ใหม่ 
2. กฎแห่งการฝึกหดั  การท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กหดัหรือกระท าซ ้ าบ่อย ๆ จะท าใหเ้กิดความ

สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
3. กฎแห่งความพอใจ  เม่ืออินทรียไ์ดรั้บความพอใจจากผลของการกระท ากิจกรรม  ก็

จะเกิดผลดีกบัการเรียน อยากเรียนรู้เพิ่มเติม 
การน ากฎการเรียนรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอน 
1. ส่งเสริมการเรียนโดยการลองผดิลองถูก การใชป้ระสบการณ์จริงของผูเ้รียน  ท าให้รู้

ปัญหาและหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ท าใหส้ร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองหรือการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 
2. กฎแห่งความพร้อม  ส่งเสริมการจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนมีความพร้อม  ทั้งทางกาย  

จิตใจ  ภูมิหลงัและแรงจูงใจจะท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
3. กฎการฝึกหดั  ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัและน าไปใชบ้่อย ๆ โดยน าไปใชก้บักิจกรรม

ต่าง ๆ  จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและท าใหเ้กิดความมัน่คงในความรู้  น าไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้

จากกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์  ผูศึ้กษาน าแนวคิดน้ีไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนเรียน   ไดล้งมือปฏิบติัโดยน าความรู้เดิม 
มาปรับใชแ้ละฝึกท ากิจกรรมตามแบบฝึกทกัษะซ ้ า ๆ  จนเกิดการพฒันาการทางเรียนรู้ในการเขียนค า
ไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด 

ทฤษฎกีารเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
        สุรางค ์โคว้ตระกลู (2548, หนา้ 140-143)  กล่าวถึงทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 

Theory)   ของสกินเนอร์วา่  อาศยัหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ซ่ึงถือวา่พฤติกรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยั
ทฤษฎีการเรียนรู้  สกินเนอร์เช่ือวา่ พฤติกรรมของบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบติั 
(Operant Behavior)  ถา้ตอ้งการใหพ้ฤติกรรมคงอยูต่อ้งไดรั้บ การเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัจะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมซ ้ าเดิมและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของบุคคล ส่ิงเร้านั้น
จะตอ้งมีแรงเสริมอยูใ่นตวั หากแรงเสริมลดลงเม่ือใด การตอบสนอง ก็จะลดลง  สกินเนอร์ไดแ้บ่งการ
เสริมแรงออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การเสริมแรงท่ีมีผลให้ 
พฤติกรรมท่ีไดรั้บการเสริมแรงนั้นมีความถ่ีข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชค้  าพดูต าหนิหรือการตี
บุคคลใด บุคคลหน่ึงก็อาจเป็นแรงเสริมทางบวกได ้ถา้การกระท าดงักล่าวส่งผล ใหพ้ฤติกรรมท่ีไดรั้บ
การกระท านั้นมีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน 
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2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือการท าใหค้วามถ่ีของพฤติกรรม
เพิม่มากข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีแสดงพฤติกรรมดงักล่าวนั้น สามารถจะถอดถอนจาก 
ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจมากข้ึน คือการท าใหค้วามถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีแสดง
พฤติกรรมดงักล่าวนั้น สามารถจะถอดถอนจากส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ (Aversive Stimuli) ออกไปได ้
ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ  อาจเป็นตวัเสริมแรงทางลบไดต่้อเม่ือพฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้ถอดถอนส่ิงเร้า
ไม่พึงพอใจมากข้ึน  ดงันั้นส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา นอกเสียจากวา่ จะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ี
แสดงออกแลว้  สามารถถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน 

ประเภทของการเสริมแรงทางบวก แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนั  (Rimm & Master 1978, 
อา้งใน  สุรางค ์โคว้ตระกลู  2548, หนา้  140-143)  คือ 

1. ตวัเสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของ (Material Reinforcement)   เป็นตวัเสริมแรงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นตวัเสริมแรงท่ีประกอบดว้ยอาหาร  ของท่ีเสพได ้  เช่น   ขนม 
ของเล่น  บุหร่ี  เหลา้  เส้ือผา้  น ้าหอม  เป็นตน้  ในการน าตวัเสริมแรงไปใช ้จะตอ้งพิจารณาถึง  
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ชนิดของอาหาร  จ  านวนคร้ัง และ ปริมาณการเสริมแรงท่ีเหมาะสมกบั
บุคคลและเหตุการณ์  นอกจากน้ียงัมีขอ้จ ากดัวา่ในบางสภาพการณ์ ไม่สามารถใหต้วัเสริมแรงแก่
บุคคลไดท้นัทีและการใหต้วัเสริมแรงบางชนิดอาจรบกวนพฤติกรรมท่ีบุคคลก าลงักระท าอยู ่

2. ตวัเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) เป็นตวัเสริมแรงท่ีตอ้งวางเง่ือนไข
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
       2.1  การเสริมแรงโดยใชว้าจา  ไดแ้ก่    ค  าพดูต่างๆ  ท่ีเป็นค าชมเชย     ยกยอ่ง 
แสดงความพอใจ    ในการใชต้วัเสริมแรงดว้ยวาจาควรท าใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสริมแรงทราบวา่ เขา
ไดรั้บการเสริมแรงในพฤติกรรมใด เช่น ครูบอกวา่ “ดีมาก ท่ีเธอแบ่งขนมให้เพื่อน” 
       2.2  การเสริมแรงโดยใชท้่าทางเช่น การยิม้ให ้การสัมผสั การแตะตวั การ
เสริมแรงทางสังคมสามารถน าไปใชค้วบคู่กบัตวัเสริมแรงอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   แต่มีขอ้จ ากดัวา่ 
อาจไม่เป็นตวัเสริมแรงส าหรับบุคคล 

3. ตวัเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม (Activity Reinforcement) โดยส่วนใหญ่แลว้จะรู้จกั 
ตวัเสริมแรง ลกัษณะน้ีกวา่หลกัการของ พรีแมค็ (Premack Principle)   ซ่ึงเป็นการน ากิจกรรมท่ีบุคคล
นั้นชอบหรือมีโอกาสสูงท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นๆ มาเป็นตวัเสริมแรง  เพื่อใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรมเป้าหมาย โดยบุคคลตอ้งแสดงเป้าหมายก่อนแลว้จึงเลือกท ากิจกรรมท่ีบุคคลนั้นชอบ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีมีความถ่ีสูง  สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีมี
ความถ่ีต ่าได ้เช่น การไดรั้บอนุญาตใหไ้ปวิง่ท่ีสนามหญา้ อาจเสริมแรงต่อการนัง่อยูก่บัท่ีอยา่ง เงียบ ๆ 

4. ตวัเสริมแรงท่ีเป็นเบ้ียอรรถกร (Token Reinforcement)   เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็น    
ตวัเสริมแรง หรือ แลกเปล่ียนตัวเสริมแรงอ่ืน ๆ  ท่ีบุคคลต้องการ  เช่น   ดาว   เหรียญ   คูปอง   
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แสตมป์ เป็นตน้   ส่ิงท่ีส าคญัในการใชก้าร เสริมแรง ชนิดน้ีคือ ตอ้งก าหนดอตัราแลกเปล่ียน (React    
of Exchange) ระหวา่ง เบ้ียอรรถกร กบั ตวัเสริมแรงอ่ืนอยา่งชดัเจน เพื่อให้รู้วา่จะตอ้งใชเ้บ้ียอรรถกร
จ านวนเท่าใด เพื่อแลกกบั ตวัเสริมแรง  ท่ีตอ้งการได ้เบ้ียอรรถกรเป็นตวัเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถท าให้ระดบัพฤติกรรมของบุคคลคงอยู่  หรือเพิ่มข้ึนมากกว่า  และนานกว่าตวัเสริมแรงอ่ืน 
นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใชก้บับุคคลอ่ืน เพราะสามารถน าไปแลกเปล่ียนตวัเสริมแรงอ่ืนได ้

5. ตวัเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcement) ตวัเสริมแรงน้ี ครอบคลุมถึง ความคิด
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสุขหรือความภาคภูมิใจ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัเสริมแรงภายใน
น้ีจะอธิบายไดว้่า ท าไมบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่เห็นจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเห็นอย่าง
เด่นชดั เช่น การท าบุญ หรือการให้เงินแก่ขอทาน เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่าบุคคล
กระท าไปเพราะเกิดความรู้สึกเป็นสุขท่ีไดท้  า ซ่ึงความรู้สึกภายในดงักล่าวจดัไดว้่าเป็นตวัเสริมแรง  
ต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นนัน่เอง 

หลกัการเสริมแรงทางบวกอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2541,  หนา้ 192-193) กล่าววา่ หลกัการใชเ้สริมแรงทางบวกอยา่ง

มีประสิทธิภาพนั้น มีหลกัการทัว่ ๆ ไปดงัน้ี 
1. การเสริมแรงทางบวกจะตอ้งให้หลงัจากการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเท่านั้น การให้

การชมเชยหรือใหส่ิ้งของก่อนการเกิดพฤติกรรมไม่ถือวา่เป็นการเสริมแรง 
2. การเสริมแรงจะตอ้งกระท าทนัทีท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน การเสริมแรง        ต่อ

พฤติกรรมเป้าหมายอยา่งทนัทีนั้น จะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสริมแรงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
3. การเสริมแรงควรจะใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ คือ ควรใหก้ารเสริมแรงทุกคร้ัง หรือแทบ ทุก

คร้ังท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน ไม่ควรข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูด้  าเนินการปรับพฤติกรรมการให้การ
เสริมแรงไม่สม ่าเสมอ  ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก 

4. ควรมีการบอกถึงเง่ือนไขการใหเ้สริมแรงคือ ควรจะมีการบอกผูท่ี้ถูกปรับพฤติกรรม
วา่เขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสถานการณ์ใด แลว้จะไดอ้ะไรเป็นการเสริมแรง 

5. ตวัเสริมแรงนั้น  ควรจะมีประสิทธิภาพพอเหมาะท่ีจะเสริมแรงมากไปก็อาจจะ 
ท าให้เกิดการหมดสภาพการเป็นตวัเสริมแรง คือ บางคร้ังท าให้ตวัเสริมแรงมากไปก็อาจจะท าให้เกิด
การหมดสภาพการณ์เป็นตวัเสริมแรงได ้โดยเฉพาะตวัเสริมแรงประเภทตวัเสริมแรงปฐมภูมิ  
แต่ก็ไม่ควรนอ้ยเกินจนไม่มีพลงัท่ีจะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

6. ตัวเสริมแรงนั้ นจะต้องเลือกให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เน่ืองจากคนเรามีความ
แตกต่างกนั ดงันั้นตวัเสริมแรงของแต่ละคนจึงอาจไม่เหมือนกนั อีกทั้งในบางโอกาสตวัเสริมแรง 
ท่ีเคยเสริมแรงคนๆหน่ึง อาจไม่เสริมแรงคนๆ นั้นในเวลาต่อมาก็ได ้



 21 

7. ถา้เป็นไปไดค้วรให้ตวัเสริมแรงท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เช่น การใชกิ้จกรรม    ท่ี
ชอบท ามากท่ีสุด หรือการเสริมแรงทางสังคม 

8. ควรมีการใชต้วัแบบหรือการช้ีแนะควบคู่ไปกบัการเสริมแรงดว้ย     เน่ืองจากวา่ จะ
ท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้เร็วข้ึน 

9. ควรมีการวางแผน การใชต้ารางการเสริมแรง หรือ ยดึเวลาการเสริมแรง  
เม่ือพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึนสม ่าเสมอแลว้ ควรจะมีการเปล่ียนแปลงวธีิการเสริมแรงเสียใหม่ 
ให้เป็นการใช้ตารางการเสริมแรงก็ได ้เพราะจะท าให้พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปให้คงอยู่นานข้ึน 
แมว้า่จะไม่ไดรั้บการเสริมแรงอีกเลยในอนาคตก็ตาม 

เม่ือศึกษาทฤษฎีการเสริมแรงแลว้ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดมาใชใ้นการจดักระบวน 
การเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  โดยการให้แรงเสริมทางบวก  เช่นค าชมเชย  
การลูบหวั  แตะไหล่  ใหด้าวและใหร้างวลัตามขอ้ตกลงในขณะท่ีท ากิจกรรม   ท าใหดึ้งดูดความสนใจ
และสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนใหก้บักลุ่มตวัอยา่งและท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ 
อยา่งมีความสุข   

หลกัการสอนการอ่านและการเขยีน         
สุมิตรา องัวฒันกุล (2539, หนา้ 63-64) กล่าวถึงการอ่านวา่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 2 อยา่ง 

คือ กระบวนการทางดา้นทกัษะกลไก (Mechanical process)  ซ่ึงเก่ียวโยงกบัการน าส่ิงเร้าเขา้สู่สมอง
และกระบวนการรับรู้ (Perception process) ซ่ึงเก่ียวโยงกบัการตีความส่ิงเร้าหลงัจากท่ีไดเ้ขา้สู่สมอง
แลว้และไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการทั้ง 2 อย่าง ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านของแต่ละ
บุคคล สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  กระบวนการทางด้านกลไกและการอ่าน ประกอบดว้ย 

    1.1  การมองเห็นและการอ่าน เด็กจะมีความพร้อมทางสายตา สามารถอ่านไดเ้ม่ือมีอายุ
ตั้งแต่ 5 – 6 ปี เพราะสายตาจะสามารถเพ่งมองในระยะใกล ้20 น้ิว หรือนอ้ยกวา่นั้นไดแ้ละจะตอ้งเพ่ง
สายตาไปท่ีระยะไกล 20 ฟุตหรือมากกวา่นั้นไดด้ว้ย นอกจากน้ีเด็กตอ้งมีทกัษะการเคล่ือนตา ทั้งการ
เคล่ือนแบบหยดุอยูก่บัท่ี การมองยอ้ยกลบั และการกวาดสายตากลบั ซ่ึงเด็กจะมีพฒันาการการเคล่ือน
ตาอยา่งรวดเร็วในช่วง 4 ปีแรกของระดบัประถมศึกษา 

     1.2 การไดย้ินและการอ่าน การไดย้ินมีความสัมพนัธ์กบัการอ่านเช่นเดียวกบัการมองเห็น 
เด็กจะมีความพร้อมในการอ่านเม่ือเขาสามารถแยกเสียงหรือหน่วยเสียงในภาษา และรวมเสียงท่ีไดย้ิน
แลว้สังเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆท่ีไดย้ินนั้นเขา้ดว้ยกนั เม่ือเด็กไดย้ินแลว้ ทกัษะในการฟังก็จะ
เกิดข้ึน เด็กระดบัประถมศึกษาจะเรียนรู้จากการฟังมากกว่าการอ่าน เด็กจะเรียนรู้ภาษาโดยใช้หูฟัง
ค าศพัทแ์ลว้เช่ือมโยงกบัสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นและพฒันาสู่ทกัษะการอ่านต่อไป 
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     1.3  ระบบการท างานของสมองกบัการอ่าน สมองมีส่วนส าคญัต่อการอ่านเพราะสมอง
เป็นตวัควบคุมส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็น การไดย้ิน การรับรู้ และการตีความ
ส่ิงท่ีอ่าน ดงันั้น ถา้สมองส่วนใดส่วนหน่ึงผิดปกติ จะเป็นผลให้ความสามารถในการอ่านดอ้ยลงไป
ดว้ย 

2. กระบวนการรับรู้และการอ่าน 
การอ่านเป็นการตอบสนองต่อสัญลกัษณ์ดว้ยกระบวนการรับรู้ ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนเร่ิมจาก

รับรู้ส่ิงท่ีปรากฏในสายตา แลว้แยกความแตกต่างของสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นท าให้เกิดการรับรู้สามารถ
จ าค า และทา้ยท่ีสุดจะเช่ือมโยงท าให้เขา้ใจความหมายของค านั้น เด็กท่ีเร่ิมหดัอ่านจะสับสนในการ
รับรู้ค าท่ีมีพยญัชนะตน้ตวัเดียวกนั ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัโครงสร้างและบริบทของค าช่วยในการรับรู้ค า 
การอ่านจะสมบูรณ์เม่ือผูอ่้านสามารถรับรู้ ตีความหมายของตวัหนงัสือได้ ความสามารถน้ีข้ึนอยูก่บั
องค์ประกอบหลายดา้น ได้แก่ ภูมิหลงัของประสบการณ์ วุฒิภาวะ พฒันาการด้านสติปัญญา
พฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดา้นอารมณ์และสังคม พฒันาการดา้นความสนใจของผูอ่้าน  

ความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้และการพฒันาสติปัญญาของคนในสังคมเพราะ
การอ่านท าให้เกิดการพฒันาด้านสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ  
รวมทั้ งช่วยในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิต  พฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต  การอ่านจึงมี
ความส าคญัต่อชีวติมนุษยอ์ยา่งยิง่  ดงัน้ี   (บนัลือ  พฤกษะวนั  2544, หนา้ 10-15) 
 ส าคัญต่อชีวติ การอ่านเป็นส่ือกลางของการเรียนรู้  ผูอ่้านมากยอ่มรู้มาก  และถา้น าความรู้นั้น
มาใช้ประโยชน์ต่อสังคม  สังคมนั้นย่อมมีประสิทธิภาพสามารถพฒันาไปในทางท่ีถูกท่ีควรอย่าง
รวดเร็ว  ดงันั้น  การปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาวว์ยั  จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
  ส าคัญต่อการเรียน การอ่านเป็นหัวใจของการกิจกรรมทั้งหลาย ในการเรียนการสอนและมี
ความส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จ การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิ่งอนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยเฉพาะระดบัประถมศึกษา  หารเร่ิมตน้ดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดี 

องค์ประกอบในการอ่าน 
 องคป์ระกอบซ่ึงจะส่งผลต่อการอ่าน  ดงัน้ี 
 1. ระดับสติปัญญา  เด็กมีสติปัญญาไม่เท่ากนั  ยอ่มมีผลอยา่งยิ่งต่อการอ่าน  จึงไม่ควรเนน้ให้
อ่านไดเ้ท่ากนัในเวลาเดียวกนั 
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 2. วุฒิสภาวะและความพร้อม  การอ่านตอ้งอาศยัทกัษะต่างๆ เป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น  
ทกัษะการใชส้ายตา การใชอ้วยัวะเก่ียวกบัการออกเสียง  ดงันั้นการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย
ของเด็กจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการเร่ิมตน้การสอนอ่าน 
 3.  แรงจูงใจ แรงจูงใจมีทั้งน้ีภายนอกและภายใน  ไดแ้ก่  พ่อ  แม่  ครู  ภายใน  ไดแ้ก่  การ
คน้พบตวัเองวา่ชอบหรือไม่อยา่งไร 
 4.  สภาพร่างกาย  สภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์จะช่วยให้สุขภาพจิตดี  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความ
กระตือรือร้นมากกวา่ร่างกายท่ีอ่อนแอ  และเจบ็ป่วย 
 5.  สภาพอารมณ์  อารมณ์ท่ีมัน่คงสม ่าเสมอ  แจ่มใส  ไม่มีแรงกดดนัจากความคาดหวงัของ
ครูหรือผูป้กครองจะท าใหเ้ด็กอ่านไดดี้ 
 6.  สภาพแวดล้อม  ทั้งท่ีบา้น และท่ีโรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อการอ่านสูงมาก  เช่น  บุคคล
ใกลชิ้ดชอบอ่าน  ท่ีโรงเรียนมีหนงัสือให้อ่าน  มีห้องสมุดท่ีน่าเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ มีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัความพร้อมของเด็กอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 7.  การวางแผนการอ่านให้เด็ก  นอกจากวิธีสอนและส่ือแลว้  การวางก าหนดให้อ่านก็มีส่วน
ช่วยส่งเสริมการอ่านมากกวา่เดิม 

ผดุง อารยะวญิญู (2542, หนา้ 121-123) ไดใ้หห้ลกัวธีิสอนเด็กปัญญาอ่อนไวด้งัน้ี 
1. การสอนควรเนน้การใหเ้ด็กท่องจ าค าหรือขอ้ความโดยใหเ้ด็กพดูใหไ้ดย้นิเสียงชดัเจน 
2. การสอนควรเน้นการจ าแนกส่วนต่างๆ พร้อมบอกช่ือและวาดภาพประกอบ เช่น ส่วน

ต่างๆ ของตน้ไม ้ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์
3. การสอนควรเนน้การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงของสองส่ิงหรือหลายๆ ส่ิง รูป วงกลมท่ี

ครูวาดบนกระดานกบัรูปทรงของผลไมบ้างชนิด เป็นตน้ 
4. แบ่งเน้ือหาท่ีควรจะสอนออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายส่วนท่ีเด็กพอจะท าได้ ครูให้เด็กท า

กิจกรรมทีละส่วนตามล าดบั 
5. เน้ือหาท่ีใหเ้ด็กเรียนควรเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 
6. เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดจ้บัตอ้งสัมผสัในส่ิงท่ีใหเ้ด็กเรียน 
7. ทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลว้บ่อยๆ เพื่อใหเ้ด็กจ าได ้เด็กเหล่าน้ีมกัลืมง่าย 
8. ให้เด็กเรียนโดยวิธีให้เด็กจ าแนกส่ิงของออกเป็นหมวดหมู่ท่ีมีสมาชิกไม่มากนกั หรือให้

เด็กจ าแนกส่ิงของจากหมวดหมู่ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ 
9. การอธิบายเน้ือหาบางอย่างให้เด็กเขา้ใจควรมีภาพประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย 

ภาพวาด ภาพจากวีดิทศัน์ หรือภาพใดก็ได ้เป็นการให้เด็กใชส้ายตาประกอบการฟัง ซ่ึงจะช่วยให้เด็ก
เขา้ใจเน้ือหาท่ีครูสอนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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10. ควรให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงอาจจะเป็นแรงเสริมท่ีเป็นวาจา เช่น ค าชม 
ค าพดูต่างๆ จากครู หรือแรงเสริมท่ีเป็นอาหารหรือส่ิงของก็ได ้แลว้แต่ความเหมาะสม 

11. ควรใหน้กัเรียนเรียนรู้จากแบบอยา่งท่ีดีท่ีถูกตอ้ง ครูอาจเป็นตวัอยา่งเองในบางเร่ือง แต่ใน
ดา้นความประพฤติหรือพฤติกรรมในการเรียนบางอย่าง เด็กนกัเรียนดว้ยกนัอาจเป็นตวัอย่างท่ีดี ครู
อาจช้ีให้เห็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้ชดัเจน แลว้จึงให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้
ชดัเจนแลว้จึงใหเ้ด็กเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ ของเพื่อน 

12. ใหน้กัเรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเอง บนัทึกพฤติกรรมของตนเองท่ีเป็นปัญหา เพื่อให้
เด็กไดเ้ขา้ใจและตระหนกัในปัญหาของตน ให้เด็กเสนอแนะวิธีการแกไ้ข ภายใตก้ารควบคุมของครู 
ใหน้กัเรียนแกไ้ขตนเองแลว้รายงานใหค้รูทราบ 

13. ใช้วิธีสอนแบบการบริหารตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กรู้จกัควบคุมตนเองวิธีหน่ึง เน้นการ
ฝึกให้เด็กคาดเดาผลท่ีจะตามมาจากการกระท าท่ีไม่พึงประสงค์ของตน แลว้ให้เด็กแกไ้ขพฤติกรรม
ของตน เช่น การไม่ท าการบา้น ผลท่ีตามมาคือท างานไม่เสร็จ ขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในดา้นวิชาการ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีวติในอนาคต เป็นตน้ 

14. ใชว้ิธีสอนแบบการสั่งสอนตนเอง เป็นการสอนท่ีคลา้ยกบัครูสอนนกัเรียน แต่แทนท่ีครู
จะเป็นผูส้อน เด็กเป็นผูส้อนตนเองตามแบบอยา่งท่ีครูสอน เด็กจะเป็นผูพ้ดูหรือท่องค าพูดให้มีเสียงดงั
พอท่ีตนเองจะไดย้ิน แลว้ให้ตนเองปฏิบติัตาม เช่น ในการแกปั้ญหาโจทยต์วัเลข นกัเรียนอาจเปล่ง
เสียงพดู ดงัน้ี “การแกปั้ญหามี 5 ขั้น ขั้นท่ี 1 ฉนัตอ้งการท าอะไร ขั้นท่ี 2 ฉนัจะตอ้งท าอะไรบา้ง ขั้นท่ี 
3 วางแผน จะแกโ้จทยปั์ญหาอยา่งไร ขั้นท่ี 4 ลงมือท า จะท าให้ละเอียดรอบคอบ ขั้นท่ี 5 ชมตวัเองว่า 
ดีมาก คราวหลงัท าใหถู้กตอ้งอีก” เป็นตน้ 

สุรางค ์โควต้ระกลู (2548 ,หนา้  138-140) กล่าววา่ การสอนเด็กท่ีมีความยุง่ยากในการเรียนรู้
ท่ีไดผ้ลดีก็คือ การสอนนกัเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การใช ้Programmed instruction แต่เน่ืองจากทาง
ปฏิบติัอาจจะท าไม่ได ้ครูอาจจะใชห้ลกัการสอนดงัต่อไปน้ี 

1. ก่อนอ่ืนครูจะตอ้งแสดงใหน้กัเรียนทราบวา่ ครูเตม็ใจท่ีจะช่วยนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
2. พยายามหลีกเล่ียงสภาพท่ีจะก่อให้นักเรียนท่ีเรียนช้า เกิดความคบัข้องใจ โดยการจัด

บทเรียนให้เหมาะสมกบัความสามารถ ตวัอยา่งเช่น อาจจะเลือกงานท่ีนกัเรียนเรียนช้าท าได ้และลด
จ านวนงานใหน้อ้ยกวา่นกัเรียนปกติ 

3. ในเวลาถามค าถามครูควรจะเลือกค าถามท่ีนกัเรียนเรียนช้าจะตอบไดแ้ละให้เวลาในการ
ตอบ โดยครูอาจจะถามค าถามซ ้ าหรืออธิบายค าถามใหน้กัเรียนเรียนชา้เขา้ใจ 

4. พยายามท่ีจะจดัหน่วยเรียนให้สั้นและจบไดใ้นตวั โดยค านึงถึงความสามารถของนกัเรียน
เรียนชา้ 



 25 

5. ทุกคร้ังท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหม่ ครูควรจะทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ โดยใชว้ิธีการท่ีให้
โอกาสนกัเรียนท่ีเรียนชา้ไดแ้สดงออก และรู้สึกวา่ตนท าไดแ้ละสนุก 

6. แบ่งบทเรียนออกเป็นล าดบัขั้น เพื่อช่วยนกัเรียนเรียนชา้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที 
7. พยายามหาวิธีช่วยให้นกัเรียนเรียนช้า ติดตามผลของความก้าวหน้าการเรียนของตนเอง 

เพื่อจะไดมี้ก าลงัใจ 
          สรุปไดว้่า การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานส าคญัของการเขียนและเม่ือนกัเรียนได้เรียนรู้ดว้ย
เทคนิค วธีิการสอนท่ีหลากหลายจากครูผูส้อน ก็จะสามารถใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียน ศึกษา คน้ควา้ 
หาความรู้ ในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต
ประจ า เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

เทคนิคการสอนการอ่านส าหรับนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษ 
การสอนอ่านส าหรับนกัเรียนท่ีมีความยุง่ยากในการเรียนรู้ควรด าเนินการดงัน้ี 

 1. ครูควรชมเชยและใหร้างวลัเด็กแทนการต าหนิ 
 2. ใชห้นงัสือนิทานในการสอนเพื่อใหเ้ด็กสนใจในการอ่าน 
 3. ควรใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากกวา่การเขียนบนกระดานเพียงอยา่งเดียว 
 4. จดัหาหนงัสืออ่านง่าย ๆ ใหเ้พียงพอกบัเด็กท่ีเร่ิมหดัอ่าน 
 5. ฝึกทกัษะการอ่านและเขียนควบคู่กนัไป 
 6. ควรสอนค าท่ีมีความหมายในชีวติประจ าวนั และฝึกการใชค้วามคิด 
 7. ควรมีบตัรค าหรือบตัรงานของเด็กประกอบ 
 8. ควรใชเ้กมหรือเพลงประกอบการเรียนการสอน 

ทกัษะก่อนการอ่าน 
ทกัษะท่ีนกัเรียนตอ้งมีก่อนการสอนอ่าน คือ 

 1. การรู้จกัรูปร่าง การจบัคู่ การเลียนแบบ การเห็นขอ้แตกต่าง และการแยกแยะรายละเอียดใน
รูปภาพ 
 2. แยกแยะเสียงได ้
 3. สามารถจ าส่ิงของท่ีเห็นและเสียงท่ีไดย้นิไดฟั้งไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 4. การเล่านิทานใหเ้ด็กฟังจะช่วยในการพฒันาทางภาษาไดดี้ 
 

เทคนิคการเล่านิทาน 
 1. เลือกเน้ือเร่ืองท่ีนกัเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุติไดง่้าย 
 2. อ่านเน้ือเร่ืองให้เขา้ใจก่อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน และจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ
ใหพ้ร้อม 
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 3. ใหน้กัเรียนคนใดคนหน่ึงแสดงบทบาทสมมติเป็นครูโดยครูอาจมีเส้ือชุดครู(ท าชุดครูขนาด
เล็ก หรือ ใชชุ้ดเก่า) นกัเรียนอาจจะเปล่ียนกนัสวมบทบาทครูไดทุ้กคน  

4. ใหน้กัเรียนทุกคนท าความเคารพผูท่ี้แสดงบทบาทเป็นครู และขานช่ือตวัเอง 
 5. ครูเล่านิทานโดยใชภ้าษาท่ีฟังง่าย 
 6. เม่ือจะแสดงบทบาทท่ีส าคญัใหค้รูหยดุเล่าแลว้ให้นกัเรียนท่ีแสดงเป็นครูเดินแสดงบทบาท
ดงักล่าวใหเ้พื่อนนกัเรียนทุกคนในหอ้งดู 
 7. ส่ิงส าคญัคือใหน้กัเรียนทุกคนสังเกตบทบาทนั้นใหดี้ ๆ และท าความเขา้ใจ 
 8. หลงัจากเล่านิทานเสร็จใหน้กัเรียนท่ีแสดงบทบาทสมมุติเป็นครู ครูถอดเส้ือออกแลว้ไปนัง่
กบัเพื่อน  ถา้ใช้อุปกรณ์พิเศษ ครูตอ้งให้นกัเรียนสังเกตขณะท่ีครูแสดงบทบาท เพื่อนกัเรียนจะได้
สามารถใชจิ้นตนาการและแสดงบทบาทนั้นไดด้ว้ยตนเองได ้
 9. อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบตอ้งมีขนาดใหญ่และน่าสนใจโดยใชจิ้นตนาการเปล่ียนส่ิงท่ีธรรมดา
ใหเ้ป็นส่ิงพิเศษท่ีอยูใ่นนิทาน 
 10. โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีก าลงัแสดงบทบาทสมมติตอ้งยืนข้ึนและใส่ชุดแสดง ส่วนเพื่อนคน
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการแสดงต่อตอ้งนัง่รอ 
 11. นกัเรียนท่ีแสดงบทบาทสมมติไม่ตอ้งบรรยาย  ครูจะเป็นผูก้  ากบัการแสดงโดยจดัวางตวั
นกัเรียน และจะเป็นผูพ้ากษบ์ทพดูใหน้กัเรียนแสดงบทบาทอยา่งเดียว 
 12. ครูอธิบายเร่ืองราวท่ีมีในนิทาน และใหน้กัเรียนดูภาพท่ีเขาตอ้งแสดงบทบาทบ่อย ๆ 
 13. ครูตอ้งใหน้กัเรียนสังเกตเวลาท่ีเพื่อนแสดง และพยายามท าความเขา้ใจตลอดเวลา 

การพฒันาภาษาโดยการสนทนา 
 ช่วงเวลา 20 นาทีแรกของชั่วโมง ในช่วงเช้าก่อนเร่ิมสอนบทเรียน ครูตอ้งจดัให้นักเรียน
สนทนากบัครูเพื่อฝึกให้นกัเรียนพูดภาษาไดถู้กตอ้ง ทกัษะการพูดเป็นความสามารถส าคญัท่ีสุดของ
นกัเรียน เพราะตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั  อยา่งไรก็ตาม ครูอาจจะคิดวา่การสนทนาไม่ส าคญัมากนกั จึง
ไม่กระตือรือร้นท่ีจะสอนสนทนา ครูอาจจะไม่มีความสามารถให้นักเรียนท าใน 20 นาที หรือคิด
หัวขอ้ท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเรียนไม่ออก เพื่อสะดวกเก่ียวกบัหัวขอ้สนทนาครูอาจจะใช้แผ่นบนัทึก
การสนทนา เขียนวนัท่ีลงในช่องท่ีสนทนา ทุกหัวขอ้กาเคร่ืองหมายลงในหัวขอ้ท่ีสนทนา ในขณะท่ี
สนทนาใบบนัทึกตอ้งอยู่กบัครู ครูไม่จ  าเป็นตอ้งสนทนาตามล าดบัท่ีเขียนไว ้ถา้ครูมีความคิดอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากท่ีเขียนไวค้รูสามารถเพิ่มได ้
 ครูตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนสนทนาให้ไดห้ลายค าไม่ใช่เพียงค าวา่ “ใช่” หรือ “ไม่”  เช่น ไม่
ถามนกัเรียนว่า ชอบกลว้ยไหม ควรถามให้คิดดงัน้ี เช่น นกัเรียนชอบผลไมอ้ะไร เพราะอะไร  ครูไม่
ควรใหค้วามสนใจเฉพาะนกัเรียน ท่ีพดูเก่งเท่านั้น นกัเรียนข้ีอายหรือพดูไม่เก่งควรไดรั้บการฝึกพูดให้
มากเป็นพิเศษ 
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วธีิสอนอ่าน 
 วิธีสอนการเร่ิมการอ่าน ใชว้ิธีดูค  า (sight reading method) วิธีน้ีนกัเรียนไม่ไดเ้รียนเก่ียวกบั
ตวัอกัษรแต่เรียนค าศพัทง่์ายๆ โดยเปรียบเทียบรูปร่างค าต่าง 

   วิธีสอนอ่านท่ีน ามาน้ีใช้ได้ทั้ งนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้าและเด็กปกติ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ            
เขตการศึกษา 8   2548,  หนา้  112-118) กล่าวถึงวิธีสอนอ่าน 6 วิธี คือวิธีสอนอ่านเป็นค า   วิธีสอน
หน่วยเสียง  วธีิสอนอ่านเบ้ืองตน้   วิธีรวมทกัษะทางภาษา  วิธีจดัประสบการณ์ทางภาษา และวิธีสอน
อ่านรายบุคคล  แต่ละวธีิมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

              1. วธีิการสอนอ่านเป็นค า ( Sight  Word  Approach)  เป็นการสอนให้เด็กอ่านเป็นค า 
และให้เด็กอ่านก่อนท่ีเด็กจะจ าตวัอกัษรได้ เม่ือเด็กอ่านค าได้มากพอสมควรแล้ว จึงสอนให้รู้จกั              
ตวัสระและพยญัชนะในภายหลงั ครูอาจใชบ้ตัรค าแทนการสอน ให้เด็กอ่านตาม ให้ดูภาพประกอบ 
เด็กอาจอ่านค าไดโ้ดยการจ า ครูอาจท าไดโ้ดยบนัทึกเสียงลงในเทปก็ได ้แล้วจึงเปิดเสียงให้เด็กฟัง 
และให้เด็กอ่านบตัรค า  การสอนวีน้ีจะท าให้เด็กอ่านค าโดยใช้สายตา มีรายงานวิจยัระบุว่าเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ไดค้ะแนนต ่ากวา่เด็กปกติในชั้นเรียนเดียวกนัเม่ือทดสอบโดยใชว้ธีิน้ี 

              2. วิธีสอนหน่วยเสียง (Phonics  Approach)  เป็นการสอนโดยให้เด็กอ่านโดยวิธีให้
เด็กเขา้ใจหน่วยเสียงในภาษา เช่น เสียงสระ เสียงพยญัชนะ และใหเ้ด็กเปล่งเสียงใหถู้กตอ้งหน่วยเสียง
สระและพยญัชนะจะปรากฏในค า ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ วิธีน้ีเป็นวิธีการสอนอ่านเป็นค า ๆ ในแต่ละ
ค ามีท่ีใหส้ังเกตหน่วยเสียงไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น  

คอ  ตอ  กอ เสียงสระออ 
บา้น  ป้าน  ดา้น พยญัชนะตน้ท่ีต่างกนั 
กิน  บิน  ดิน พยญัชนะตน้ท่ีต่างกนั 
บวบ  บวช  บวม ตวัสะกดท่ีต่างกนั เป็นตน้ 

             3. วิธีสอนอ่านเบ้ืองตน้(Basal  Reading Approach)  เป็นการสอนอ่านโดยมีเน้ือหา
เป็นชุด ตามระดบัความสามารถของเด็กตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก เร่ิมจากอ่านเป็นค า อ่านฟังเสียง ไปจนถึง            
การอ่านเพื่อเขา้ใจความหมาย  เน้ือหามีตั้งแต่สั้ น ๆ ไปจนถึงเน้ือหาท่ีมีความยาวหลายหน้ากระดาษ 
ภายในชุดการสอนประกอบดว้ยบตัรค า บตัรภาพ เน้ือหาสาระท่ีจะให้เด็กอ่านมีการจ ากดัค ายาก และ
เพิ่มปริมาณค ายากข้ึนตามล าดบั มีคู่มือครู และมีการทดสอบไวส้ าหรับแต่ละตอนแต่ละชุด ดงันั้น           
การสอนอ่านดว้ยวธีิน้ีจึงเป็นการก าหนดเน้ือหาท่ีเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 

             4. วิธีองค์รวมทางภาษา(Whole Language Approach) เป็นการสอนภาษาแก่เด็กท่ี
สอนรวมทกัษะทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ไม่ควรแยกสอนทีละทกัษะ เด็กจะพฒันา
ทกัษะไปพร้อม ๆ กัน การสอนภาษาแก่เด็กควรสอนในเน้ือหาสาระท่ีมีความหมายส าหรับเด็ก    
ขั้นตอนในการสอนอาจเป็นดงัน้ี 
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          4.1  อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
          4.2  ฝึกใหเ้ด็กอ่านหนงัสือในใจทุกวนั โดยใชเ้วลาไม่มาก 
          4.3  เร่ืองท่ีน ามาให้เด็กอ่านควรเป็นเร่ืองท่ีจัดเน้ือหาแล้วให้เด็กอ่านเร่ืองใน

ลกัษณะน้ีทุกวนั 
          4.4  ในการสอนเขียน ครูอาจเขียนใหเ้ดกดูเป็นตวัอยา่งบ่อย ๆ  
          4.5  ใหเ้ด็กเขียนอธิบายภาพในสมุดภาพของเด็กท่ีเด็กจดัท าข้ึน 
          4.6  จดัท าเร่ืองท่ีอ่านใหง่้ายข้ึน เช่น จดัรวบรวมค ายากหรือจดัหมวดหมู่ของค าตาม

เน้ือหาท่ีอ่าน 
              5. วิธีจดัประสบการณ์ทางภาษา  (Language Experience Approach) วิธีจัด

ประสบการณ์ทางภาษาเหมาะส าหรับการสอนอ่านในระยะเร่ิมตน้ไปจนถึงระยะกลางนัน่คือ จาก
ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการรวมทุกทกัษะไปพร้อมกนั 
ครูท่ีสอนโดยวธีิน้ีมีความเช่ือวา่เด็กมีความคิดเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เขาก็จะพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ดงันั้น
การจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กจึงยึดความสนใจของเด็กเป็นหลกัไม่วา่จะเป็นการสอนฟัง สอนอ่าน 
สอนพูด หรือสอนเขียน ครูอาจทราบไดว้า่เด็กมีความสนใจเร่ืองใด จากการวาดภาพ หรืองานศิลปะ
ของเด็กครูจึงน าเร่ืองราวดังกล่าวมาขยายผล ครูอาจให้เด็กเขียนอธิบายภาพแล้วให้เด็กอ่านจาก
ขอ้ความท่ีเด็กเขียนดว้ยตนเอง 

              6.  วิธีสอนอ่านเป็นรายบุคคล(Individualized Reading Approach)  ในการสอนอ่าน
เป็นรายบุคคลนั้น จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคลเป็น
หลกั เด็กควรมีโอกาสในการคดัเลือกหนงัสือท่ีอ่านดว้ยตนเอง ซ่ึงเด็กจะเลือกตามความสนใจและ
ระดบัความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง ครูผูส้อนควรเตรียมหนังสือไวม้าก ๆ 
เพื่อใหเ้ด็กเลือกอ่าน ครูสอนเด็กใหรู้้จกัค า ประโยคและอ่านขอ้ความท่ียาว ๆ ตามล าดบั การวดัผลเนน้
ทกัษะท่ีก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมาย เช่น การอ่านค าอยา่งเดียว การอ่านค าและเขา้ใจความหมาย การอ่าน
เป็นประโยค เป็นตน้ 

         นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว วิธีการท่ีเหมาะส าหรับสอนอ่านแก่นักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า
โดยเฉพาะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

              1. วธีิของเฟอร์นาลด ์(The Fernald  Method)  วธีิน้ีประกอบดว้ย  4  ขั้นยอ่ย คือ  
                   ขั้นท่ี  1 เด็กเลือกค าท่ีตอ้งการอ่าน ครูเขียนค าดงักล่าวลงบนกระดาษดว้ยสีเทียน 

ดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่ แลว้ให้เด็กใชน้ิ้วมือลากตามสีเทียน ในขณะท่ีเด็กลากเส้นดว้ยน้ิวมือเด็กพูด
ไปดว้ยวา่ตวัอกัษรอะไร ใหเ้ด็กปฏิบติัหลาย ๆ คร้ัง จนกวา่เด็กจะอ่านและเขียนได ้
                    ขั้นท่ี 2   เด็กเรียนรู้ค าใหม่ด้วยวิธีเดิม แต่เป็นการเรียนรู้ค าใหม่ครูเขียนค าใหม่          
ลงบนกระดาน ใหเ้ด็กอ่านออกเสียงตามครู แลว้ใหเ้ด็กลอกค าลงในสมุด 
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                    ขั้นท่ี 3  เด็กเรียนรู้ค าใหม่จากหนังสือ อ่านออกเสียง เด็กเรียนรู้ค าใหม่จาก               
การอ่าน หากมีปัญหาใหก้ลบัไปท่ีขั้นท่ี 1 ใหม่ 
                    ขั้นท่ี 4  จดักิจกรรมการอ่านให้ยากข้ึน เพื่อเด็กจะได้น าความรู้เก่ียวกบัค าท่ีได้
เรียนไปแลว้ไปใชใ้นการอ่าน หลงัจากเด็กอ่านไปแลว้ใหเ้ด็กเขียน 
           การสอนของเฟอร์นาลด์ เน้นการใช้ประสาทสัมผสัการรับรู้หลายดา้นทั้งการฟัง ทาง
สายตา และการสัมผสั 

              2. วิธีของจิลลิงแฮม (Gillingham  Method)  วิธีสอนน้ีก าหนดการสอนอ่านไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน สอนโดยการน าหลักวิชาสัทศาสตร์ และวิชาสรวิทยามาใช้เน้นค าท่ี
ประสมดว้ยเสียงสระ และเสียงพยญัชนะเดียวกนั ใช้บตัรค าในการสอน เด็กเรียนรู้ค าวา่ประสมดว้ย
อกัษรตวัใด เช่น   ก  ไก่   ข  ไข่  ฮ   นกฮูก  เป็นตน้ 

              3. วิธีอ่านพร้อมกนั (Joint  Reading)  เป็นการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน
ให้อ่านไดแ้ละอ่านดว้ยความเร็วท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของตน ในทางปฏิบติัครูจะให้นกัเรียน
อ่านออกเสียงไปพร้อมกับครู เด็กจะได้ยินเสียงครู และเสียงของตนเองด้วย ครูจะให้เด็กนั่งอยู่
ดา้นหน้าหนัหน้าเขา้หาครู ทั้งสองคนหันหน้าเขา้หากนั ก าหนดเวลาในการอ่านร่วมกนั เช่น 5 นาที  
ทั้งสองเร่ิมอ่านพร้อมกนั ในตอนแรกครูอ่านดว้ยเสียงอนัเดียวและอ่านเร็ว ต่อมาครูจะลดความดงัของ
เสียงอ่าน และลดความเร็วในการอ่านลงจนกระทัง่เด็กอ่านคนเดียวไดใ้นท่ีสุด 

              4. วิธีจินตภาพ (Visual Imagery)  เหมาะส าหรับการสอนท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
อ่าน  ครูจะสอนให้เด็กใชจิ้นตนาการให้เห็นภาพประกอบเร่ืองท่ีอ่าน โดยครูให้นกัเรียนหลบัตา แลว้
นึกถึงภาพ เช่น เป็นภาพภูเขา  แม่น ้ าหรือภาพในตลาดสด เป็นตน้ เหมือนกบัเป็นการใช้จินตนาการ
สร้างฉากละครนั้นเอง  หนงัสือท่ีครูใหเ้ด็กอ่านควรเป็นหนงัสือง่ายแลว้จึงเพิ่มความยากง่ายข้ึนเร่ือย ๆ   

              5. การก าหนดรายละเอียดของเร่ือง (Story  Map)  Map มีความหมายวา่ Work Out  
Details  หรือการก าหนดรายละเอียดของเร่ือง ในการสอนอ่านขั้นตน้  ครูอาจมีรูปภาพแผนภูมิหรือ
กราฟมาแสดงใหเ้ด็กดู มีแบบฝึกหดัให้นกัเรียนดูภาพหรืออ่านแผนภูมิแลว้ตอบรายละเอียดต่าง ๆ ใน
แบบฝึกหัด ส าหรับการอ่านในขั้นท่ีสูงข้ึนครูอาจมีวิธีให้นักเรียนบอกรายละเอียดของค าท่ีมี
ความหมาย (Semantic Mapping)  คลา้ยคลึงกนั ในทางปฏิบติัครูจะเขียนค าท่ีมีในความส าคญัลงบน
กระดานแลว้ให้นกัเรียนคิดหาค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าน้ีมาคนละค า ค  าท่ีครูน ามาเขียนบนกระดาน ค าท่ี
นักเรียนคิดได้จะเป็นค าบริวาร แล้วให้นักเรียนจดัหมวดหมู่ของค าเหล่านั้น แล้วให้นักเรียนเขียน
เร่ืองราวโดยใชค้  าศพัทท่ี์นกัเรียนก าหนดเอาบนกระดาน หลงัจากนั้นให้นกัเรียนแต่ละคนอ่านส่ิงท่ีตน
เขียนใหเ้พื่อนฟัง    Semantic Mapping  มีรายละเอียดดงัน้ี 

                    5.1  เลือกเร่ืองท่ีจะอ่านใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของเด็ก 
                    5.2  วเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านแลว้หาใจความส าคญัมา 1 ค  า 



 30 

                    5.3  วเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านแลว้หารายละเอียดใหม้ากท่ีสุด 
                    5.4   ครูเขียนค าในขอ้ท่ี  5.2  ลงบนกระดานแผน่ใหญ่ไวต้รงกลาง 
                    5.5  ให้นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัเขียนค าท่ีเป็นรายละเอียดในขอ้ท่ี 2 ไวร้อบ ๆ ค า             

ในขอ้ท่ี  5.4  
                    5.6  ใหเ้ด็กระดมความคิด ใหเ้ด็กอธิบายค าท่ีเขียนลงบนกระดาษวา่มีความหมาย

วา่อยา่งไร 
                    5.7  ใหเ้ด็กลากเส้นความสัมพนัธ์ระหวา่งใจความส าคญักบัรายละเอียดยอ่ย ๆ  
                    5.8 ให้เด็กอ่านเร่ืองอีกคร้ังแล้วตรวจสอบว่าความสัมพนัธ์ดงักล่าวปรากฏอยู่

บรรทดัใดในเร่ือง 
                    5.9  ทบทวนแผนภูมิน้ีอีกคร้ัง 
                    5.10 แจกแผนภูมิแก่เด็กเก็บไวเ้ม่ือเวลาสอบ 

                           6. การคิดล่วงหนา้ (Advanced Organizer) เป็นการกระตุน้ให้เด็กคิดล่วงหนา้เก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะอ่านแต่ครูยงัไม่ใหเ้ด็กอ่าน เช่น ครูอาจน าเขา้สู่เร่ืองดงัน้ี 

              ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองราวของการปลน้ธนาคาร 
             นกัเรียนลองคิดล่วงหนา้ซิวา่ คนท่ีปลน้ธนาคารคิดอยา่งไรจึงจะปลน้ 
        เขามีความจ าเป็นอะไร 
         เขาจะเอาเงินไปท าไม 
        เขาจะท าร้ายเจา้หนา้ท่ีของธนาคารไหม  เป็นตน้ 
           หลงัจากนั้นครูจึงใหเ้ด็กอ่านเร่ือง  แลว้ใหน้กัเรียนอภิปรายกนัวา่ เร่ืองราวเป็นอยา่งไร 

สอดคลอ้งกบัความคิดของนกัเรียนท่ีคิดไวล่้วงหนา้หรือไม่ 
            7. การเล่าเร่ืองซ ้ า (Story Retelling) ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองท่ีต ่ากวา่ความสามารถของ

เด็กเล็กนอ้ย เม่ือเด็กอ่านเขา้ใจแลว้ ใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองท่ีอ่านใหค้รูฟัง หรือให้นกัเรียนในกลุ่มฟัง หรือ
ผลดักนัเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาของตนเอง หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนตั้งค  าถามของตนเอง และให้หาค าตอบ
เอง วธีิน้ีจะช่วยใหเ้ด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนอ่าน
เร่ืองท่ียากข้ึนตามล าดบั 

        ผดุง  อารยะวิญญู (2546, หนา้  45-46) กล่าวถึงการท่ีเด็กท่ีมีปัญหาทางการอ่านเขียนจะ
อ่านหนงัสือไดห้รือไม่นั้น ตอ้งอาศยัทกัษะเบ้ืองตน้ 3 ดา้น คือ การจดจ า การเขา้ใจความหมายของ
ค าศพัท ์และความสามารถในการเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน ดงัน้ี 

              1. การจ าค าได้ การท่ีเด็กจะจดจ าค าได้นั้นจะต้องอาศยัความพร้อมในการอ่าน            
การจ าค าได ้มีเน้ือหา ดงัน้ี 

 1.1 การจบัคู่ภาพเหมือน 
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 1.2  การจบัคู่อกัษรเหมือน 
 1.3   การจบัคู่ค  าเหมือน 
 1.4   มีความตั้งใจท่ีจะฟัง 
 1.5   การจ าแนกเสียงพยญัชนะตน้ ตวัสะกด และพยญัชนะควบกล ้า 
 1.6   การจ าแนกเสียงสระสั้น – ยาว  
 1.7   การจ าแนกเสียงสระแท ้สระประสม 
             เม่ือเด็กมีทกัษะทั้งหมดน้ีแลว้ เด็กก็จะสามารถจ าค าไดซ่ึ้งเป็นความพร้อมอยา่งหน่ึงท่ี

จะช่วยใหเ้ด็กอ่านหนงัสือไดใ้นโอกาสต่อไป 
              2. การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ การท่ีเด็กจะสามารถอ่านหนังสือได้นั้ น

จ าเป็นต้องรู้ค  าศพัท์จ  านวนมาก ก่อนท่ีเด็กจะรู้ค าศพัท์เป็นจ านวนมากได้นั้น เด็กจะตอ้งมีทกัษะ
เบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี 

 2.1  จดักลุ่มค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัได ้
 2.2  จดักลุ่มค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนัได ้
 2.3  บอกไดว้า่ค าใดสะกดผดิ 
 2.4  ใชพ้จนานุกรมเป็น 
 2.5  จดักลุ่มค าท่ีมีความหมายเดียวกนั 
 2.6  เขียนประโยคโดยใชค้  าท่ีก าหนดให ้
 2.7  ใหค้วามหมายของค าตามท่ีปรากฏในประโยคได ้
 2.8  จดัประเภทของค าได ้
 2.9  เดาความหมายของประโยคไดถู้กตอ้ง แมจ้ะมีค าขาดหายไปบา้งก็ตาม 
          3.  การเขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีอ่าน 
             การเขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีอ่านเป็นส่ิงส าคญัเพราะเป็นความสามารถในการใช้

ภาษาอยา่งหน่ึง ผูอ่้านจะตอ้งมีทกัษะดงัน้ี  
                    3.1 ทกัษะเก่ียวกบัระบบเสียงในภาษาไทย ค าแต่ละค าสามารถอ่านออกเสียงได ้

และจะตอ้งออกเสียงตามวรรณยกุต ์จึงจะสามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
                    3.2  ทกัษะเก่ียวกบัการเขา้ใจความหมาย ค าแต่ละค ามีความหมายในตวัของมนั

เอง นกัเรียนจะตอ้งจ าความหมายของค าใหไ้ดจึ้งจะสามารถอ่านหนงัสือและเขา้ใจความหมาย 
                    3.3  ทกัษะเก่ียวกบัการเรียงค า นัน่คือการน าค าหลายค ามาเรียงกนัเป็นวลี หรือ

ประโยค และจะตอ้งเรียงกนัในลกัษณะท่ีถูกตอ้งจึงจะมีความหมาย 
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                    3.4 ความสนใจ เราจะอ่านและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ หากเร่ืองท่ีอ่านนั้นอยู่ใน
ความสนใจของเรา ดงันั้น การจดัเน้ือหาให้นกัเรียนอ่านจึงควรสอดคลอ้งกบัอายุ เพศ ระดบัชั้นของ
เด็กจึงจะช่วยใหเ้ขาอ่านไดดี้ 

                    3.5 แรงจูงใจในการอ่าน หากผูอ่้านไดรั้บผลประโยชน์จากการอ่าน ก็จะท าให้เขา
สนใจเร่ืองท่ีอ่านเพิ่มข้ึน  

                    3.6 การจดัล าดบัความยากง่ายในการอ่าน การจดัเน้ือหาการอ่านให้แก่เด็กจะตอ้ง
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก จึงจะช่วยให้เด็กอ่านเขา้ใจไดดี้ข้ึน จดัล าดบัค าท่ีเป็นรูปธรรมก่อนค าท่ี
เป็นนามธรรม 

                    3.7 การเรียงล าดบัประโยค ควรเรียงล าดบัประโยคท่ีมีค าไม่มากนักและเป็น
ประโยคสั้น ๆ ไปจนถึงประโยคท่ีประกอบดว้ยค าเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นประโยคยาว ๆ  

                    3.8 การอ่านจับใจความส าคัญ ใจความส าคัญคือ ข้อมูลท่ีส าคญัท่ีสุดผูเ้ขียน
ตอ้งการแสดงไวใ้นย่อหน้าท่ีอ่าน ใจความส าคญัอาจอยูต่อนกลาง หรือตอนทา้ยก็ไดผู้อ่้านจะตอ้งหา
ใหพ้บ 

        ผดุง  อารยะวิญญู (2546, หนา้ 49-59) ไดส้รุปวิธีสอนอ่านแก่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในดา้นการอ่าน มีทั้งหมด 8 วธีิ   ดงัน้ี  

              1. การฝึกใหรู้้จกัพยญัชนะและสระ (Consonant and Vowel Identification) 
              2. การจ าแนกตวัอกัษร (Letter Discrimination) 
              3. การสอนเป็นค า (Word Attack) 
              4. การวเิคราะห์ค า (Word Analysis) 
              5. วธีิโฟนิกส์ (Phonics Method) 
              6. การบนัทึกช้ีน า (Guided Note) 
              7. วธีิกา้งปลา (Herring Bone Method) 
              8. วธีิก าหนดค าส าคญัของเร่ือง (Story Mapping) 
         วธีิท่ี 1-5 เป็นวธีิสอนใหเ้ด็กอ่านค าภาษาไทย วธีิท่ี 6-8 เป็นวธีิการสอนอ่านจบัใจความ  
         จากวธีิการสอนอ่านแก่เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่ละวิธีมีทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย ในการสอนอ่านแก่เด็กโดยเฉพาะการอ่านเบ้ืองต้นท่ีมุ่งให้เด็กอ่านได้ อ่านออก             
เป็นหลกันั้น ครูจะตอ้งเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะกบัสภาพและวยัของเด็ก ไม่ใช้วิธีใดวิธีหน่ึงเพียง
อยา่งเดียว แต่ควรใชห้ลาย ๆ วิธี ยิ่งเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดว้ยแลว้ เด็กจะตอ้งไดรั้บการฝึกหัด
มาก ทักษะการอ่านของเด็กจึงจะเกิดข้ึน การฝึกให้รู้จกัพยญัชนะและสระ การจ าแนกตัวอักษร             
การสอนเป็นค า การวิเคราะห์ค า และวิธีโฟนิกส์ ซ่ึงแต่ละวิธีมีหลักการ เน้ือหาและวิธีการฝึกท่ี
แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นถา้มีวิธีใดท่ีจะช่วยให้การสอนง่ายข้ึน หรือเพิ่มความสนุกสนานแก่เด็กตอ้ง
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น ามาใช้อุปกรณ์หรือส่ือการสอนประเภทหนงัสือสามมิติ  เป็นส่ือการสอนประเภทหน่ึงท่ีสามารถ
น ามาใชไ้ดผ้ลดีในการพฒันาทกัษะการอ่านค า  ก็ไดอ้าศยัวิธีสอนดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นแนวใน
การสร้างหนงัสือสามมิติอีกดว้ย ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้
ดา้นการอ่าน มีปัญหาในการอ่านสะกดค า ท าใหเ้ด็กอ่านไม่ได ้อ่านไม่ออก ผูศึ้กษาไดเ้ลือกวิธีการสอน
อ่านเป็นค า เพราะวธีิน้ีช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้การอ่าน โดยอ่านเป็นค า ๆ ไม่ตอ้งสะกดค าอ่าน หรือสะกดตวั
ผสมค า รวมถึงเป็นการให้เด็กเรียนรู้การอ่านทางตา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนอ่านตามพฒันาการ
ดา้นการอ่านของเด็ก  ดงันั้นวิธีการสอนอ่านค า จึงน่าจะเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยแกปั้ญหาในการอ่าน
ของนกัเรียนใหน้กัเรียนสามารถอ่านค าไดแ้ละพฒันาไปสู่การอ่านเป็นประโยคและเน้ือเร่ืองต่อไป 

   การสอนเขียน 
ความหมายของการเขียน 
วิวฒัน์   ประสานสุข (2541, หนา้ 19 )  ให้ความหมายว่า  การเขียนคือ  การแสดงออกใน

การติดต่อส่ือสารอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ โดยอาศยัภาษาตวัอกัษรเป็นส่ือเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ความตอ้งการและความในใจของเราใหผู้อ่ื้นทราบ  การเขียนมีลกัษณะเป็นการส่ือสารท่ีถาวรสามารถ
คงอยูน่าน ตรวจสอบได ้ เป็นหลกัฐานอา้งอิงนานนบัพนัปีถา้มีการรักษาใหค้งอยูส่ภาพเดิมไว ้

สุดาพร   บวัดก (2545,  หน้า 14)  กล่าวว่า  การเขียนคือ  การแสดงความรู้   ความคิด    
ความตอ้งการของผูส่้งสารออกไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้ผูรั้บสารสามารถอ่านเขา้ใจ  ไดรั้บ
ทราบความรู้  ความคิดและประสบการณ์แก่บุคคลชั้นหลงั ๆ ไดโ้ดยถูกตอ้งสมบูรณ์   

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546,  หน้า 203)  ให้ความหมายว่า  การเขียน  
หมายถึง  ขีดใหเ้ป็นตวัหนงัสือหรือตวัเลข  ขีดใหเ้ป็นเส้นหรือรูปต่าง ๆ วาดตวัหนงัสือ 

สวสัด์ิ   สุขโสม (2551, หน้า  17)  ให้ความหมายของการเขียน  คือ  การแสดงออกซ่ึง
ความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความตอ้งการ  เจตคติและหรือประสบการณ์  โดยใช้
ภาษาเขียนหรือสัญลกัษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นเคร่ืองมือส่ือส่ิงดงักล่าวออกมาให้อ่านทราบตามท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการ 

จากความหมายของการเขียนดงักล่าว  พอสรุปไดว้่า  การเขียนเป็นการส่ือสารอย่างหน่ึง
ของมนุษย ์ เป็นการแสดงออกทางภาษา  หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ
ในดา้นความคิด  ความรู้สึก   จินตนาการและประสบการณ์ของผูเ้ขียนประกอบกนั  สมควรท่ีจะไดรั้บ
การฝึกฝนอยูเ่สมอ 
 ความส าคัญของการเขียน 
 นภดล  จนัทร์เพญ็ (อา้งใน  กาญจนาวดี  เหิรเมฆ  2548, หนา้ 36 ) สรุปไวด้งัน้ี 

1.  การเขียนเป็นการส่ือสารของมนุษย ์
2.  การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้และสติปัญญาของมนุษย ์
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3.  การเขียนสามารถสร้างความสามคัคีในหมู่มนุษยชาติ 
4.  การเขียนเป็นเคร่ืองระบายทางอารมณ์ของมนุษย  ์
5.  การเขียนท าใหม้นุษยป์ระสบความส าเร็จในชีวิต เช่น การเล่าเรียนเป็นตน้ 

 สุทธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์ (2540, หนา้ 166)  กล่าวถึงความส าคญัของการการเขียน  สรุปไดว้า่  
การเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งเป็นส่ิงส าคญั  เพราะการเขียนหนงัสือผดิเป็นการบ่งบอกวา่ผูน้ั้นไม่สนใจ
ในการใชภ้าษา 
 วรรณี  โสมประยรู  (2542, หนา้  156)  กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดค าไวว้า่  
การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของการเขียนอยา่งหน่ึง  เพราะเด็กตอ้งรู้จกัการสะกดค าได้
ถูกตอ้งก่อนจึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเร่ืองราวได ้ ถา้เด็กเขียนสะกดค าไม่ไดเ้ด็กจะไม่เขา้ใจ
เร่ืองจากผูอ่ื้นและแสดงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของตนเองไม่ได ้ กล่าวคือ  ส่ือสารกนัไม่ไดน้ั้นเอง  
ดงันั้นการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัมากในการเขียน  เด็กควรเขียนสะกดค าให้
ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมเขียนค า  เพื่อช่วยใหเ้ด็กรู้จกัค าต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัและช่วยใหใ้ชค้  า  
ต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้ง 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  การเขียนเป็นส่ิงส าคญัมาก  เพราะนอกจากจะช่วยส่ือความหมาย
และคงความถูกตอ้งของหลกัภาษาแล้วยงัท าให้การเขียนท่ีถูกตอ้งเป็นพื้นฐานของการเขียนในการ
เรียนวชิาอ่ืน ๆ ดว้ย  และท าใหผู้เ้ขียนมัน่ใจในการเขียนของตนมากข้ึน 
 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน 
 สมบติั  มหารศ (อา้งใน  กาญจนาวดี  เหิรเมฆ  2548, หนา้ 36 ) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การเขียน ดงัน้ี 

1.  เพื่อแสดงออกซ่ึงค าพดูของตนเอง หมายถึงเขียนค าท่ีเด็กก็เขียนไดก่้อนท่ีจะเขียน
เร่ืองอ่ืน ๆ ได ้

2.  เพื่อใหแ้สดงออกซ่ึงความคิดโดยการเขียนต่าง ๆ 
3.  เพื่อน าไปเขียนแบบสร้างสรรคต่์อไป 
4.  เพื่อใหส้ามารถเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกลไก เช่น เขียนเวน้วรรคมีการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้ง และเขียนถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เป็นตน้ 
 สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อิมทรัมพรรย ์(อา้งใน  กาญจนาวดี   เหิรเมฆ  2548, หนา้ 37) 
กล่าววา่ การสอนเขียนโดยทัว่ไป มีดงัน้ี 

1.  การคดัลอกขอ้ความและการสะกดค า 
2.  การเขียนเรียบเรียงขอ้ความ 
3.  การเขียนเพื่อติดต่อส่ือสาร 
4.  การเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
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5.  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 กาญจนาวดี  เหิรเมฆ  (2548, หนา้ 37) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการสอนเขียน เพื่อใหน้กัเรียน 
มีความสามารถในการเขียน ต่อไปน้ี 

1.  เขียนตวัหนงัสือไดช้ดัเจน สวยงาม น่าอ่าน มีความเป็นระเบียบและรวดเร็ว 
2.  เขียนตวัหนงัสือไดถู้กตอ้งตามอกัขระวธีิ 
3.  เลือกค าไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือความและความนิยม 
4.  ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาท่ีกะทดัรัด 
5.  สามารถแกส้ านวนภาษาท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษาได ้
6.  เขียนเล่าเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการได ้
7.  เขียนตอบค าถามไดต้รงประเด็น 
8.  เขียนเร่ืองโดยใชถ้อ้ยค าชกัจูงโนม้นา้วจิตใจ 
9. ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 
10. เขียนไดถู้กตอ้งตามแผนการเขียนทุกประการ 

หลกัการสอนเขียน 
วราลกัษณ์   จนัต๊ะโมกข์  (2550, หน้า 18)  ไดเ้สนอแนะหลักส าคญับางประการในการ

สอนเขียนไวด้งัน้ี 
          1. ครูควรจะไดท้  าการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเขียนของนกัเรียนเสียก่อนท่ีจะมีการ
สอน  ในกรณีไม่มีแบบทดสอบมาตรฐาน  ก็ควรจะสร้างแบบทดสอบตวัเลือกไวใ้ชเ้อง  ซ่ึงใชส้ าหรับ
วดัความสามารถในการสะกดค า  การใชค้  า  การผกูประโยคและการเรียบเรียงขอ้ความ  แบบทดสอบ
ดังกล่าวน้ี  จะช่วยให้ครูทราบว่านักเรียนเหล่าน้ีมีความสามารถทางการเขียนมากน้อยแค่ไหน  
นอกจากนั้นยงัช่วยใหค้รูไดท้ราบถึงพฒันาการทางการเขียนหลงัจากไดส้อนไปแลว้ทุกระยะ 
         2. การสอนทกัษะทางการเขียนนั้นไม่วา่จะเป็นการเขียนเร่ืองใดก็ตาม  ครูไม่ควรไปก าหนด
เร่ืองใหต้ายตวั  ควรใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเลือกเร่ืองท่ีจะเขียน  หรือเขาควรจะมีส่วนร่วมในการเสนอ
หวัเร่ืองดว้ย 

3. การสอนทกัษะการเขียน  ครูไม่ควรแยกสอนจากทกัษะอ่ืน ๆ คือทกัษะการฟัง  การพูด  
การอ่านและสามารถให้สัมพนัธ์ไปถึงวิชาวรรณคดี  หลกัภาษา  ศิลปศึกษาและวิชาอ่ืน ๆ ไดก้็จะเป็น
การดี 

 4. ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซ้อน  นกัเรียนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรียน
เหมือนทกัษะอ่ืน ๆ ดว้ยเหตุน้ีผูส้อนจึงควรใชห้ลกัของการเสริมแรง  เสริมก าลงัใจหลายรูปแบบ 
    5. การสอนเขียนนั้นครูไม่ควรมุ่งแต่จะใหก้ฎเกณฑห์รือทฤษฎี  ควรให้การปฏิบติัจริงท าจริง  
ใหไ้ดรู้้จกัคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น 
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  6. การสอนทกัษะการเขียนท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น  คือ  ไม่ควรใชค้  าอธิบายอยา่งเดียว   
ควรใชส่ื้อประกอบดว้ย  เพราะส่ือการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ และไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย 

  7. ครูควรวางแผนการสอนอย่างละเอียดชดัเจน  เช่น  ควรจะมีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้งและ
ควรจะให้เป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   สามารถเนน้พฤติกรรมการเขียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งแจ่มชดั  
การน าเขา้สู่บทเรียน  การด าเนินการสอน  การจดักิจกรรมท่ีจะใหท้กัษะการเขียนสัมพนัธ์กบัวิชาอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งส่ือการเรียนและเกณฑก์ารและเมินผล 

  8. นกัเรียนควรจะมีส่วนร่วมในการวดัผล  และการสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลการเขียน
ดว้ย   ทั้งน้ี เพื่อใหท้ราบแนวทางในการวดัผลวา่ควรจะเป็นอยา่งไร  เพื่อวา่ตวัเขาเองจะไดรู้้จกัใช ้
ดุลยพินิจและใชว้จิารณญาณในการท างาน 

การเขียนมาตราตัวสะกด 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา้ 157-160) กล่าววา่  ค  าในภาษาไทยมีทั้งค  าท่ี

เป็นค าไทยแท ้ มีตวัสะกดตรงตามมาตรา และค าท่ีรับมาจากภาษาอ่ืน อนัไดแ้ก่ ภาษาบาลี สันสกฤต 
และภาษาทางยุโรปตะวนัตก จะมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะเช่นน้ีนบัว่าเป็น
ปัญหาอีกประการหน่ึงส าหรับผูเ้รียนภาษาไทย นอกจากน้ีค าไทยยงัมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ค าพอ้ง” คือ
อ่านออกเสียงเหมือนกนัแต่เขียนไม่เหมือนกนัและความหมายก็แตกต่างกนั เช่น ค าวา่ การ กาน กาล 
กาญจน์ กาฬ การณ์ เป็นต้น ค าลักษณะเช่นน้ี หากผู ้เขียนใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง จะท าให้ส่ือ
ความหมายผดิพลาดไม่ตรงตามความตอ้งการ 
 ตวัสะกดในภาษาไทย มีบทบาทส าคญัในการก าหนดเสียง และความหมายของค าให้
แตกต่างกนั เช่น   
   สา  +  ง  สาง 
   สา  +  น  สาน 
 นอกจากน้ีตวัสะกดในมาตราเดียวกัน ออกเสียงสะกดเหมือนกัน แต่ก็จะมีความหมาย
แตกต่างกนั เช่น   
   การ  (งาน)    กาล (เวลา) 
   อาจ   หาญ     สะ  อาด 

การสอนเร่ืองมาตราตวัสะกด ครูควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความจ าเป็น 
ในการเขียนและอ่านค าท่ีตรงมาตราตวัสะกด เพื่อส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง ตรงตามความหมาย 

ตวัสะกด คือ พยญัชนะท่ีประกอบอยูท่า้ยสระและมีเสียงประสมเขา้กบัสระ ท าให้เสียงของ
ค าแตกต่างกนัตามตวัพยญัชนะท่ีน ามาประกอบ จ าแนกตวัสะกดในภาษาไทยไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1.  ตวัสะกดตรงมาตรา เช่น  กาน กาม กาย กาก กาด กาบ 
2.  ตวัสะกดไม่ตรงมาตรา เช่น  กาล ขวญั ศาล เหตุ ผล 
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มาตราตวัสะกดของไทยมี 8 มาตรา ดงัน้ี 
1. มาตราแม่กก ใช ้ก ข ค ฆ เป็นตวัสะกด ออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น มาก สุข โชค 

เมฆ 
2. มาตราแม่กง ใช ้ง เป็นตวัสะกด เช่น ลิง ของ กลาง ฝงู 
3. มาตราแม่กด ใช ้จ ข ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตวัสะกดออกเสียงเหมือน ด 

สะกด เช่น ราชการ ก๊าซ มงกุฎ อูฐ ครุฑ พฒันา ปิด สังเกต รถ บทบาท อาวธุ อากาศ โทษ โอกาส 
4. มาตราแม่กน ใช ้น ร ล ญ ณ ฬ เป็นตวัสะกด อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด เช่น คน 

สงสาร น ้าตาล สัญญา บุญคุณ ปลาวาฬ 
5. มาตราแม่กบ ใช้ บ ป พ ฟ และ ภ อ่านออกเสียงเหมือน บ เป็นตวัสะกด เช่น หยิบ 

รูป ภาพ ยรีาฟ ลาภ 
6. มาตราแม่กม ใช ้ม เป็นตวัสะกด เช่น ชิม เติม เส่ือม 
7. มาตราแม่เกอย ใช ้ย เป็นตวัสะกด เช่น สาย โดย ชยั 
8. มาตราแม่เกอว ใช ้ว เป็นตวัสะกด เช่น ดาว หวั แวววาว 

ปัญหาในการสอนเขียน 
วรรณี  โสมประยรู  (2542, หนา้ 157)  ไดศึ้กษาค ายากท่ีนกัเรียนส่วนมากเขียนผดินั้น 

พอสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 
1. นกัเรียนเห็นแบบอยา่งค าท่ีเขียนผดิแลว้จ ามาใช ้
2. นกัเรียนไม่มีพื้นฐานทกัษะทางภาษา  เช่นไม่รู้จกัค าท่ีประวิสรรชนีย ์ หลกัการใชค้  า

ท่ีมี  ศ  ษ  ส  หลกัการใชต้วัการันต ์ หลกัการผนัวรรณยกุต ์ หลกัการใชม้าตรตวัสะกดแม่ต่าง ๆ   
3. นกัเรียนไม่ทราบความหมายของค า  เพราะค าไทยมีค าพอ้งรูป  พอ้งเสียงท าให้เขา้ใจ

ความหมายสับสน  เช่น  กณัฑ ์– กรรณ  ขนัธ์-ขรรค ์ พรรณ-พนัธ์ 
4. นักเรียนฟังไม่ชัด  เพราะค าไทยมีค าควบกล ้ า  เช่น  โครง - โคลง , ขริบ - ขลิบ  ,

ครอง - คลอง , กรอง - กลอง 
5. นกัเรียนไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงค าท่ีมาจากภาษาองักฤษ  ซ่ึงเขียนแตกต่าง

จากเสียงได ้ เช่น  ชอลก์  ด๊อกเตอร์  แทก็ซ่ี 
6. นกัเรียนใชค้  าท่ีมีตวั  ร  ล  ไม่ถูกตอ้ง  เช่น  ราว-ลาว , ราด-ลาด , รัก-ลกั 

จิราพร   พรมวาศรี (2549, หนา้ 54-55)   กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนสะกดค าผดิมีดงัน้ี 
1. เขียนผดิเพราะเคยเห็นแบบอยา่งท่ีผดิ  เช่น  สบาย  เขียนเป็น  สะบาย 
2. เขียนผดิเพราะเขา้ใจหลกัภาษาผิด  เน่ืองจากเกิดความสับสนในพจนานุกรมเก่ียวกบั

กฎเกณฑก์ารประวสิรรชนียแ์ละค าในภาษาไทยบางค าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์  เช่นค าวา่     “ท่าน”  
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ออกเสียงวา่ “ทัน่”  ค  าอ่านออกเสียงสั้นแต่รูปสระเป็นเสียงยาว  ค  าลกัษณะน้ีนกัเรียนไม่รู้กฎเกณฑ์ท่ี
ยกเวน้  จึงเขียนผดิ  เป็นตน้ 

3. เขียนผดิเพราะไม่ทราบความหมายของค า  เช่น  จนัทร์  กบั  จรรย ์
4. เขียนผดิเพราะเขียนตามเสียงพดูเสียงอ่าน  เช่น  ค  าสาป  เขียนเป็น  ค าสาบ 
5. เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด  เช่น  สังเกต  เขียนผิดเป็น  สังเกตุ  เพราะเทียบมา

จากค าวา่  สาเหตุ 
6. เขียนผดิเพราะขาดการฝึกฝนอยา่งเพียงพอและการฝึกฝนไม่สม ่าเสมอ 
7. เขียนผดิเพราะเดา  เน่ืองจากไม่เคยเห็นค านั้นมาก่อน  ไม่เคยใชพ้จนานุกรม 

และขาดการฝึกอยา่งสม ่าเสมอจึงลืม 
8. เขียนผดิเพราะจ าความสัมพนัธ์ของตวัสะกดกบัความหมายของค าพอ้งเสียงไม่ไดจึ้ง

สับสนและเขียนผดิ  เช่น  บิณฑบาต  บาตรพระ  เงินบาท  บาดแผล  เป็นตน้ 
9. เขียนผดิเพราะความบกพร่องทางสมอง  สายตา  หู  และวฒิุภาวะไม่เพียงพอ 

ปัญหาในการสอนเขียนนั้น สวสัด์ิ   สุขโสม (2551, หนา้ 22)  ไดก้ล่าววา่มีหลายลกัษณะ
ดงัน้ี 

1. เขียนพยญัชนะ  สระ  และเขียนค าไม่ได ้ การเขียนพยญัชนะ  สระไม่ได ้ มกัจะเป็น
นกัเรียนท่ีเร่ิมตน้เรียน  ไดแ้ก่นกัเรียนประถมปีท่ี  1  เม่ือนกัเรียนเขียนพยญัชนะ  สระไม่ได ้ นกัเรียน
เหล่าน้ีจะเขียนค าไม่ได้  การเขียนค าไม่ไดน้ั้นมีในนกัเรียนชั้นสูง ๆ  เป็นจ านวนมาก ทั้ง ๆ ท่ีเขียน
พยญัชนะและสระไดค้ล่องแลว้  แต่ยงัเขียนค าไม่ถูก   

2. สะกดค าผดิ  การเขียนสะกดค าผดินั้นมีหลายรูปแบบ  คือ   
1.1  วางสระและวรรณยกุตไ์ม่ถูกท่ี   
1.2  ค าพอ้งเสียง  นกัเรียนเขียนค าพอ้งเสียงผดิ   
1.3  เขียนค าท่ีใชต้วัสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด 
1.4  เขียนค าท่ีมีตวัการันตผ์ดิ   
1.5  ค าท่ีมีสระเสียงสั้นและเสียงยาวเขียนสลบักนั  บางค าใชส้ระเสียงสั้น   
        นกัเรียนเขียนเป็นสระเสียงยาว   
1.6  เขียนค าควบกล ้าผดิ   
1.7  เขียนพยญัชนะบางตวัในค าเบียดกนั  บางตวัห่างออกไป   
1.8  เขียนค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศผดิ   

3. เวน้วรรคตอนและยอ่หนา้ไม่ถูก 
4. ใชค้  าไม่เหมาะสม  น าภาษาพดูมาใชใ้นภาษา 
5. เขียนค าท่ีใชอ้กัษรยอ่ไม่ถูกตอ้ง   
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6. ล าดบัความคิดในการเขียนไม่ได ้ ท าเร่ืองสับสน วกวน ผูอ่้านไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน    
7. ลายมืออ่านยาก  การเขียนเป็นการแสดงความคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ  ใหผู้อ่ื้น 

ไดท้ราบ  ถา้ลายมืออ่านยากผูอ่ื้นไม่สามารถจะน าความคิด  ความเขา้ใจนั้นไปใชป้ระโยชน์ได ้
8.ไม่มีความคิดในการเขียน  จะเขียนดว้ยความคิดของตนไม่ค่อยได ้จะตอ้ง 

ลอกแบบ  เลียนแบบ  ไม่สามารถจะใชค้  าใชส้ านวนภาษาใหส้ัมพนัธ์เป็นเร่ืองเป็นราวได ้
 จากสาเหตุและผลเสียดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การเขียนค าท่ีผิดส่วนมากมาจากตวัผูเ้ขียน ซ่ึง
สาเหตุแตกต่างกนัออกไป  เช่น  ใชแ้นวเทียบผิด  มีประสบการณ์ในดา้นการเขียนผิด  ไม่รู้หลกัภาษา  
เป็นตน้  ขาดการฝึกฝนต่อเน่ืองขาดความแม่นย  าในหลกัภาษา  ออกเสียงบกพร่องจนกลายเป็นความ
เคยชิน  รวมทั้งอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  ท่ีท าใหผู้เ้ขียนจ าค าท่ีเคยเขียนผิดไปใช ้     

 
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 แบบฝึกทักษะมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนต้องศึกษา
ความรู้เ ร่ืองการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อน าไปใช้กับนักเรียนและครูต้องสร้างแบบฝึกทักษะ                    
ท่ีมีประสิทธิภาพแลว้เลือกใหเ้หมาะสมกบักบัเรียนรู้ของนกัเรียน 

ความหมายของแบบฝึก 

แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนด้านทกัษะ  เป็นไปได้
อย่างคล่องแคล่ว ถูกตอ้งและแม่นย  าตลอดไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการไดรั้บการฝึกฝนในส่ิงนั้นซ ้ าๆและ
บ่อยๆ จนเกิดความช านาญ ทั้งน้ีมีผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไวแ้ตกต่างกนัไปในหลายทศันะ ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, หนา้  25) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะ
วา่หมายถึง   แบบ   ตวัอยา่งปัญหาหรือค าสั่งท่ีตั้งข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนฝึกตอบ  

สุรีพร   แยม้ฉาย (2546, หนา้ 13) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกวา่ แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างรวดเร็วถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ                 
ในการเรียนการสอน 

กนัต์ดนยั   วรจิตติพล (2542, หน้า 42) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกว่า  แบบฝึกคือ
เคร่ืองมือทางการเรียนอยา่งหน่ึงของนกัเรียนท่ีมุ่งให้นกัเรียนฝึกท าดว้ยตนเอง  เพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือ
ความช านาญเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีหรือด้านเน้ือหาแล้ว และในแบบฝึกควร
ประกอบดว้ย ค าแนะน าในการท าขอ้ค าถามหรือกิจกรรมและช่องวา่งใหน้กัเรียนตอบค าถาม 

สรุปไดว้า่แบบฝึก หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนรู้และฝึกฝนให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะ  มีความรู้เพิ่มข้ึนและช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาความรู้ ความช านาญ เจตคติให้บรรลุตาม
จุดประสงคข์องการเรียนการสอนไดดี้และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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ความส าคัญของแบบฝึก 
การฝึกทกัษะการเขียนภาษาไทยจ าเป็นตอ้งอาศยัแบบฝึก เพื่อทบทวนความเขา้ใจในเร่ืองท่ี

เรียนมาแล้ว ครูผูส้อนจ าเป็นต้องสร้างหรือจดัท าแบบฝึกให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองท่ีสอน เพื่อให้
นกัเรียนเกิดทกัษะในการอ่านและมีความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน 

วิวฒัน์   ประสานสุข (2541, หนา้ 45) กล่าววา่ แบบฝึกมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน
เป็นอยา่งยิง่ เพราะแบบฝึกมีกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะทางภาษาของนกัเรียนหลายรูปแบบ  ซ่ึงน่าสนใจและ
ช่วยใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ตรงในการฝึกทกัษะทางภาษา อีกทั้งช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทน
และช่วยใหค้รูทราบผลการเรียนของนกัเรียนอีกดว้ย 

สุพรรณี   ไชยเทพ  (2543, หนา้ 24 – 25)  กล่าวถึงความส าคญัของแบบฝึกวา่ มีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการเรียนทกัษะทางภาษามาก เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน สามารถจดจ า
เน้ือหาในบทเรียนและค าศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรียนทราบ
ความกา้วหนา้ของตนเอง สามารถน าแบบฝึกมาทบทวนเน้ือหาเดิมดว้ยตนเองไดน้ ามาวดัผลการเรียน
หลงัจากท่ีเรียนแล้ว ตลอดจนสามารถทราบขอ้บกพร่องของนักเรียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้
ทนัท่วงที ซ่ึงจะมีผลท าใหค้รูประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและลดภาระไดม้าก นอกจากน้ี ยงัท าให้นกัเรียน
สามารถน าภาษาไปใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    มะลิ  อาจวิชยั (2540, หนา้ 17)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแบบฝึกวา่  แบบฝึกท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพจะช่วยท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี แบบฝึกท่ีดี
เปรียบเสมือนผูช่้วยท่ีส าคญัของครู ท าใหค้รูลดภาระการสอนท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพิ่มความมัน่ใจในการเรียนเป็นอยา่งดี 
    สรุปไดว้่าแบบฝึกมีความจ าเป็นต่อการเรียนภาษาอย่างยิ่ง ซ่ึงครูผูส้อนสามารถท่ีจะผลิต
ข้ึนมาใชเ้อง นบัวา่แบบฝึกนั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนอยา่งยิ่ง เพื่อฝึกทกัษะหลงัจาก
ไดเ้รียนเน้ือหาจากแบบเรียนไปแลว้ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีความแม่นย  าและเกิดความช านาญเพิ่มมาก
ข้ึน ท าใหน้กัเรียนทราบขอ้บกพร่องของตนเองและน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อเพิ่มพนู 
ความรู้และทกัษะมากยิง่ข้ึน 
 

ประโยชน์ของแบบฝึก 
 แบบฝึกทกัษะทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยในการเรียนการสอน 

ธีรญา    เหง่ียมจุล  (2547, หนา้ 37) สรุปวา่ แบบฝึกจดัเป็นส่ือการสอน ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนและนกัเรียน ทั้งในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการสอนซ่อมเสริมท่ีจะท าใหเ้ด็ก
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มีทกัษะในการใชภ้าษา เพราะการฝึกฝนจะท าใหเ้กิดความช านาญ  ความแม่นย  า มีพฒันาการทางภาษา
เพิ่มพนูข้ึน 

 ชนาธิป   ผลวาวแวว (2548, หนา้ 31)  กล่าววา่แบบฝึกมีประโยชน์ ดงัน้ี 
1. เป็นอุปกรณ์ช่วยลดภาระของครู 
2.  ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาไดดี้ข้ึน 
3.  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในทาง

จิตใจมาก 
4.  ช่วยเสริมทกัษะทางภาษาใหค้งทน 
6.  ช่วยใหเ้ด็กสามารถทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 
7.  ช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาต่างๆของนกัเรียนไดช้ดัเจน 
8.  ช่วยใหน้กัเรียนฝึกฝนไดเ้ตม็ท่ี นอกเหนือจากท่ีเรียนในบทเรียน 
9.  ช่วยใหผู้เ้รียนเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง 
10. ช่วยใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน  

                 ออมทรัพย ์  ใจช่ืน (2550, หนา้ 32) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก  สรุปไดว้า่แบบฝึก
เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครู ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนหลงัจบบทเรียน ช่วยใหน้กัเรียนสามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเองฝึกฝนทกัษะของ 
ตนเองเพิ่มเติมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นความกา้วหนา้ของตนเองได ้  

สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะนั้นมีประโยชน์หลายประการ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  แบบฝึกจึงมี
ความเหมาะสมในการน าไปเป็นส่ือการสอนไดดี้ เพราะช่วยใหน้กัเรียนสนใจเรียนจึงเป็นส่ือ ท่ี
เหมาะสมกบัการน าไปพฒันาทกัษะทางภาษาโดยเฉพาะเร่ืองการเขียน นอกจากน้ี แบบฝึกยงัช่วย
ประหยดัเวลาและแรงงานในการเตรียมการสอนของครูอีกดว้ย 

ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ี 
แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและ

ทกัษะเพิ่มข้ึน ในการสร้างแบบฝึกใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งศึกษาองคป์ระกอบและเลือกตามความ
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ มีผูท่ี้ไดส้รุปลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ดงัน้ี 

กุศยา   แสงเดช  (2545, หนา้ 9)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี  ดงัน้ี 
1.  เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ 
2.  เหมาะสมกบัระดบัชั้นหรือวยัของผูเ้รียน 
3.  มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ เพื่อให้เขา้ใจง่าย 
4.  ใชเ้วลาท่ีเหมาะสม 
5.  มีส่ิงท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
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6.  ควรมีขอ้แนะน าการใช ้
7.  มีใหต้อบอยา่งจ ากดัและตอบอยา่งเสรี 
8.  ถ้าเป็นแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีตอ้งการให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกเสริม

ทกัษะควรมีหลายรูปแบบ 
9.  ควรใชส้ านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกใหคิ้ดสนุกสนาน 

ชนาธิป   ผลวาวแวว  (2548, หนา้ 33)  กล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี  ดงัน้ี 
1. ใชห้ลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ 
2. เน้ือหาของแบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 
3. ในแบบฝึกควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพื่อความสนุกสนาน 
4. ใชเ้วลาในการท าแบบฝึกใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
5. แบบฝึกตอ้งมีความพร้อมและสะดวกในการน าไปใช้ 
6. แบบฝึกตอ้งมีส่ิงเร้า  เพื่อจูงใจผูเ้รียน  เช่น  ภาพประกอบ 
7.ในการท าแบบฝึกผูเ้รียนต่องทราบผลทนัที 

ออมทรัพย ์  ใจช่ืน  (2550, หนา้ 35)  ไดส้รุปลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกไว ้ ดงัน้ี 
1.  ตอ้งมีความชดัเจนทั้งค  าสั่งและวธีิท า  ค าสั่งหรือตวัอยา่งแสดงวธีิท า ท่ีใช ้  

ไม่ควรยาวเกินไปเพราะจะท าให้เขา้ใจยาก ควรปรับปรุงให้ง่ายเหมาะสมกบัผูใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียน
สามารถศึกษาดว้ยตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ 

2. แบบฝึกท่ีดีควรมีความหมายต่อนกัเรียนและตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ
ลงทุนนอ้ย ใชไ้ดน้านและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3. ภาษาและภาพท่ีใชใ้นแบบฝึกควรเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของนกัเรียน 
4. แบบฝึกท่ีดี   ควรแยกเป็นเร่ืองๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรม

หลายรูปแบบเพื่อเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และเพื่อฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึงจนเกิดความช านาญ 
5. แบบฝึกท่ีดี  ควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบใหแ้ละแบบใหต้อบโดยเสรี การเลือก 

ใชค้  า  ขอ้ความหรือรูปภาพควรเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคยและตรงกบัความสนใจของนกัเรียน เพื่อให ้
แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมาก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน และพอใจแก่นกัเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้
ท่ีวา่ เด็กมกัจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วในการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

6. แบบฝึกท่ีดี  ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ให้รู้จกัคน้ควา้ รวบรวมส่ิง
ท่ีพบเห็นบ่อยๆ หรือท่ีตวัเองเคยใชจ้ะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ มากยิ่งข้ึนและจะรู้จกัน าความรู้ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลกัเกณฑแ์ละมองเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาไดฝึ้กฝนนั้น   
มีความหมายต่อเขาตลอดไป 
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7. แบบฝึกท่ีดี ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น  เช่น  ความตอ้งการ ความสนใจ ความพร้อมของระดบัสติปัญญาและ
ประสบการณ์ เป็นตน้  ฉะนั้นการจดัท าแบบฝึกแต่ละเร่ืองควรจดัท าให้มากพอและมีทุกระดบัตั้งแต่
ง่าย ปานกลาง จนถึงระดบัค่อนขา้งยาก เพื่อวา่ทั้งนกัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน จะไดเ้ลือกท าได ้
ตามความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 

8. แบบฝึกท่ีดี  ควรสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนทุกคน ไดต้ั้งแต่หนา้แรกจนถึง
หนา้สุดทา้ย 

9. แบบฝึกท่ีดี  ควรไดรั้บการปรับปรุง แกไ้ข ควบคู่กนัไปกบัหนงัสือแบบเรียน    
อยูเ่สมอและควรใชไ้ดดี้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

10. แบบฝึกท่ีดี  ควรเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชใ้นการประเมิน  และจ าแนกความเจริญ
งอกงามของนกัเรียนไดด้ว้ย 

สรุปไดว้า่แบบฝึกท่ีดี  หมายถึง การสร้างเคร่ืองมือเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีการพฒันาตนเอง มีเน้ือหา รูปแบบน่าสนใจ เหมาะสมกบัระดบัและวยัของผูเ้รียน  จูงใจ
ผูเ้รียนและเป็นไปตามล าดบัความยากง่าย 

หลกัการสร้างแบบฝึก 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์  (2525, หนา้  490) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบฝึกวา่มีหลกัและวิธีการพอ

สรุปไดด้งัน้ี 
1. ควรมีค าช้ีแจงในการใชท่ี้มีการก าหนดทิศทางไวเ้ด่นชดั  เช่น  เม่ือให้นกัเรียนอ่าน

ขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงแลว้ ก็จะเขียนวา่ “โปรดอ่านเร่ือง.....  หนา้.....”   
2. ควรมีตารางปฏิบติัเพื่อให้นักเรียนวางแผนได้เอง ซ่ึงเรียกว่า “ใบแนะทาง” หรือ 

“Guide Sheet” 
3.ไม่วา่จะเป็นแบบแผน่หรือเป็นเล่ม  ควรมีแผนการสอนโดยสังเขป ไวด้ว้ย โดยเฉพาะ

มโนคติ  วตัถุประสงค์  กิจกรรมการเรียน  ส่ือการสอนและประเมินผล  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ทิศทาง  เป้าหมายและบทบาทของตนเอง 

4.ในกรณีมีกิจกรรมใหน้กัเรียนตอบ  เติมค า  เขียนภาพ ก็ตอ้งเตรียมเน้ือท่ีไวใ้นแบบฝึก 
ใหต้รงกนัโดยใชห้มายเลขและรหสัไวเ้ด่นชดั พอท่ีผูเ้รียนจะตอบไดต้รงตามท่ีครูก าหนดไวแ้ละควรมี 
“บตัรเฉลย”ไวใ้หแ้ต่ไม่เด่นชดัจนเกินไปเพื่อป้องกนัการดูเฉลยก่อนท ากิจกรรม  การมีเฉลยไวจ้ะช่วย
แบ่งเบาภาระของครู  เพราะนกัเรียนช่วยกนัตรวจเองและส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคลไดด้ว้ย บตัร
เฉลยอาจอยูใ่นแบบฝึกปฏิบติัหรือแยกต่างหาก 

5. ควรออกแบบให้สะดุดตา  น่าอ่าน  ใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองและมีการ์ตูนประกอบ
เน้ือหาใหน่้าสนใจ 
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6. เน้ือหาในชุดฝึกปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหัวเร่ืองต่างๆ ควรให้ตรงกบัเน้ือหาหรือ
ประสบการณ์อ่ืนใดท่ีครูก าหนด 

แบบฝึกปฏิบติัไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัข้ึนอยูก่บัจิตนาการของผูเ้ขียน หากเป็นกระดาษค าตอบก็
ไม่มีอะไรสลบัซบัซอ้นและอาจไม่ตอ้งมีแผนการสอนไวถ้า้นกัเรียนยงัอยูใ่นระดบัต ่าเกินไป 

สมพร  พลูพนัธ์  (2541, หนา้ 40)  ไดก้ล่าวถึงการสร้างแบบฝึกดงัน้ี   
1. เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนแลว้ 
2. เหมาะสมกบัระดบัวยั และระดบัความสามารถของเด็ก 
3. มีค  าช้ีแจงสั้ น ๆ ท่ีจะท าให้เด็กเขา้ใจวิธีท าได้ง่าย ค าช้ีแจงหรือค าสั่งตอ้งชัดเจน

กะทดัรัด 
4. ใชเ้วลาเหมาะสมคือไม่ใหเ้วลานานหรือเร็วเกินไป 
5. เป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

ชนาธิป   ผลวาวแวว  (2548, หนา้ 32)  กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกดงัน้ี 
1. ตรงตามหลกัจิตวทิยา 
2. ส านวนภาษาง่าย ๆ 
3. มีความหมายต่อชีวติประจ าวนั 
4. คิดไดเ้ร็วพลนัและแสนสนุก 
5. ปลุกเร้าความสนใจ 
6. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
7. อาจเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่การสร้างแบบฝึกควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยา พฒันาการการ
เรียนรู้ของเด็กตอ้งมีจุดหมายท่ีแน่นอน  วา่จะฝึกดา้นใด เน้ือหาในแบบฝึกตอ้งไม่ยากเกินไป    มีค  า
ช้ีแจงท่ีสั้นๆ เขา้ใจง่าย   เหมาะสมกบัวยั   ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน จะท าให้ผูเ้รียน
ไดรั้บประโยชน์ท่ีคุม้ค่าจากการฝึก 
 แบบฝึกเสริมทกัษะภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามธรรมชาติวิชา  แบบฝึกเสริมทกัษะภาษาไทยจึง
มีลกัษณะเฉพาะเช่นกนั  วชิาภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะตอ้งเรียนรู้  โดยการฝึกฝนทบทวนอยูเ่สมอ แบบ
ฝึกเสริมทกัษะจึงมีส่วนเป็นอยา่งมากในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  การฝึกทกัษะภาษาไทยตอ้งเร่ิมฝึก
ตั้งแต่ในระดบัชั้นท่ีเด็กเร่ิมเรียนภาษาไทยได้เป็นค าแล้ว  เด็กจะสามารถน าค าต่าง ๆ มาเขียนเป็น
กลุ่มค า  เขียนเป็นประโยค  จะตอ้งเร่ิมสอนจากค าง่ายไปเร่ือย ๆ  ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดบัพฒันาการ  
ผูส้อนหาตวัอยา่งการเขียนค าแต่ละประเภทให้นกัเรียนไดศึ้กษาจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วคอย
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กระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกัคิด  รู้จกัสังเกต  มีทกัษะ  ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งเอาใจใส่ต่อการเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้  กระตือรือร้น  และกวดขนั  ในเร่ืองการตรวจผลงานของเด็กทุก  ๆ คร้ัง  ซ่ึงกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ(2542, หน้า 21)  ไดเ้สนอแนะรูปแบบการพฒันาศกัยภาพทกัษะการเรียนไว ้ 5  
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1   การสร้างแรงจูงใจในการฝึกทกัษะการเรียน  ก่อนท่ีครูจะท าการฝึกทกัษะ 
การเรียนใหแ้ก่นกัเรียน  ครูควรสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของทกัษะ 
การเรียนดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การจดักิจกรรม  การทดสอบการเรียน 
 ขั้นท่ี  2   การรู้เทคนิคแต่ละทกัษะ  ทกัษะการเรียนแบ่งเป็นทกัษะยอ่ยๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
การเรียนรู้แหล่งขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ความเขา้ใจ  การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  แต่ละทกัษะมีเทคนิคเฉพาะซ่ึงครูจะตอ้งอธิบายหรือช้ีแจง
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจกระบวนการของแต่ละทกัษะ 
 ขั้นท่ี  3   การฝึกแต่ละทกัษะย่อยตามล าดบั  ครูตอ้งให้นกัเรียนไดฝึ้กหรือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง 
 ขั้นท่ี  4   การใหรู้้ผลการฝึกทกัษะทนัที  ครูแจง้ผลการฝึกทกัษะให้นกัเรียนทราบทนัที
วา่พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและพฤติกรรมใดท่ีไม่ถูกตอ้ง  พร้อมบอกวธีิการแกไ้ข 
 ขั้นท่ี  5   การใหฝึ้กซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง  ครูใหน้กัเรียนไดฝึ้กซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง  
อย่างต่อเน่ืองจนเป็นพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร  ดว้ยการให้ฝึกกบัส่ือประสมท่ีนกัเรียนสามารถรับรู้
ผลดว้ยตนเอง ฝึกกบัเพื่อนโดยใชแ้บบฝึกปฏิบติั  หรือท าการบา้น  เป็นตน้ 
 การจัดท าแบบฝึกเสริมทกัษะภาษาไทย 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา้ 23-24)  กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึก
เสริมทกัษะดงัน้ี 

1. ส ารวจปัญหาและความตอ้งการ  เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้วครูผูส้อนย่อม
ทราบดีวา่   บรรลุผลตามประสงค์หรือไม่  รวบรวมปัญหาและความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาหรือ
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนในแต่ละจุดประสงค ์

2. ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะให้ชัดเจน เพื่อตอบค าถามว่า
สร้างแบบฝึกเพื่ออะไร  ตอ้งการใหน้กัเรียนเป็นอยา่งไร 

3. วเิคราะห์ค าท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงคว์า่ประกอบดว้ยค าและความหมายอยา่งไร ค า
ท่ีมกัจะมีปัญหาในการอ่านและเขียน ใหร้วบรวมค าเหล่าน้ีไว ้

4. ศึกษาจิตวทิยาการเรียนรู้  จิตวิทยาการอ่านของนกัเรียนในแต่ละชั้นวา่  เด็กแต่ละวยั
มีความสนใจเร่ืองอะไร  ตวัอยา่งเช่น  จิตวิทยาการอ่านท่ีน ามาใชใ้นการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการ
อ่านประกอบดว้ย 
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  4.1  ความใกลชิ้ด  คือ  ถา้ใช้ส่ิงเร้าและการสนองตอบเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนั
จะสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  4.2  การฝึกหัด  คือการให้ผูเ้รียนได้ท าซ ้ าๆ  เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี
แม่นย  า 
  4.3  กฎแห่งผล  คือ การท่ีผูเ้รียนได้ทราบผลการท างานของตนด้วยการเฉลย
ค าตอบจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบความบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการสร้างความพอใจให้แก่
ผูเ้รียน 
  4.4  การจูงใจ  คือ  การจดัแบบฝึกหดัเรียงล าดบัจากแบบฝึกง่ายและสั้นไปสู่แบบ
ฝึกท่ียากและยาวข้ึน  ควรมีภาพประกอบและมีหลายรูปแบบ  เป็นตน้ 

5. ก าหนดกรอบการสร้างแบบฝึกวา่ ควรประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้งแต่ละเร่ืองควรมี
ลกัษณะอยา่งไร  มีกิจกรรมอะไรบา้ง  มีความยาวเพียงไร  จะน าเสนอโดยใชรู้ปภาพประกอบหรือไม่  
ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด 

6. น าแบบฝึกไปใช้ให้ผูช้  านาญตรวจสอบความถูกตอ้งความตรงเน้ือหา เช่น ครูสอน
ภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์  เป็นตน้  หรือน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนจ านวน  1-5  คน  
เพื่อรวบรวมขอ้มูลน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

7. จดัพิมพแ์บบฝึกเพื่อใหน้กัเรียนน าไปใชเ้สริมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบฝึก 

   สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ   (2544, หนา้16 – 17)  กล่าววา่ ส่วนส าคญัการสร้างแบบฝึกใน
การใชป้ระกอบในการจดัการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ นั้น จะเน้นส่ือการสอนในลกัษณะเอกสาร
แบบฝึกเป็นส่วนส าคญั ดงันั้นการสร้างจึงควรให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุดทั้งในดา้นเน้ือหา รูปแบบและ
กลวธีิในการน าไปใช ้ซ่ึงควรเป็นเทคนิคของแต่ละคน  ดงัน้ี 

1. พึงระลึกถึงเสมอวา่ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใชแ้บบฝึก 
2 .ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเน้ือหาสรุปหรือเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้ผู ้เ รียนได้ศึกษา 

ทบทวนก่อนก็ได ้
3. ควรสร้างแบบฝึกใหค้รอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ตอ้งการและไม่ยากหรือง่าย

เกินไป 
4. ค านึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ และความแตกต่าง

ของผูเ้รียน 
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5. ควรศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกให้เขา้ใจก่อนปฏิบติัการสร้าง อาจน าหลกัการ
ของผูอ่ื้นหรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัการศึกษาหรือนกัจิตวิทยามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัเน้ือหา
และสภาพการณ์ได ้

6. ควรมีคู่มือการใชแ้บบฝึก เพื่อให้ผูส้อนคนอ่ืนน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากไม่มี
คู่มือตอ้งมีค าช้ีแจงขั้นตอนการใชท่ี้ชดัเจน แนบไปในแบบฝึกหดัดว้ย 

7. การสร้างแบบฝึก ควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละ
เน้ือหาวชิารูปแบบจึงควรแตกต่างกนัตามสภาพการณ์ 

8. การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลายไม่ซ ้ าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดียวเพราะจะท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผู ้เรียนได้เกิดทักษะอย่าง
กวา้งขวางและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคด์ว้ย 

9. การใชภ้าพประกอบเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้แบบฝึกนั้นน่าสนใจ และยงัเป็นการ
พกัสายตาใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย 

10. การสร้างแบบฝึก หากตอ้งการให้สมบูรณ์ครบถ้วน ควรสร้างในลกัษณะของ
เอกสารประกอบการสอน  แต่เนน้ความหลากหลายของแบบฝึกมากกวา่ เน้ือหาท่ีมีเพียงยอ่ ๆ  

11. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง อยา่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดโดยเด็ดขาด เพราะเหมือนกบัยื่นยา
พิษกบัลูกศิษยโ์ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะจ าในส่ิงท่ีผดิ ๆ ตลอดไป 

12. ค าสั่งในแบบฝึกเป็นส่ิงส าคญัท่ีมิควรมองขา้มไป เพราะค าสั่งคือประตูบานใหญ่ท่ี
จะไขความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเขา้ไปสู่ความส าเร็จ ค าสั่งตอ้งสั้น กะทดัรัด ชดัเจน และเขา้ใจได้
ง่าย ไม่ท าใหผู้เ้รียนสับสน 

13. การก าหนดเวลาในการใช้แบบฝึกในแต่ละชุด ควรให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และ
ความสนใจของผูเ้รียน 

14. กระดาษท่ีใช้ควรมีคุณภาพเหมาะสม มีความเหนียวและทนทานไม่เปราะบาง   
หรือขาดง่ายจนเกินไป 

   การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก 

    การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง การน าแบบฝึกไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แลว้น าไปทดลองสอนจริง น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก  
    ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทดสอบประสิทธิภาพ ในการผลิตระบบการด าเนินงานทุกประเภท
ตอ้งมีการตรวจสอบระบบนั้นเพื่อเป็นการประกนัว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุ่งหวงัการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกมีความจ าเป็นดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 
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    ส าหรับหน่วยงานผลิต เป็นการประกนัคุณภาพของแบบฝึกว่าอยู่ในขั้นสูงเหมาะสมท่ีจะ
ลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก เม่ือไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแลว้ เม่ือผลิตออกมาใช้
ประโยชน์ไม่ไดดี้ก็จะตอ้งผลิตใหม่เป็นการเปลืองเวลา แรงงานและทุนทรัพย ์
    ส าหรับผูใ้ช้แบบฝึกจะท าหน้าท่ีสอนโดยท่ีช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเปล่ียน
พฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงั ดงันั้นก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริงจึงควรมัน่ใจวา่แบบฝึกนั้นมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง 
    ส าหรับผูผ้ลิต การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผูผ้ลิตมัน่ใจไดว้่าเน้ือหาสาระท่ีบรรจุลง
นั้นเหมาะสมง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยให้ผูผ้ลิตมีความช านาญสูงข้ึนเป็นการประหยดัแรงงานเวลา
และทุนทรัพยใ์นการเตรียมตน้แบบ 
    การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝึกท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตจะพึงพอใจว่าหากแบบฝึกมีประสิทธิภาพถึงระดบันั้นแล้ว 
แบบฝึกนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปใชก้บันกัเรียนและคุม้ค่าแก่การลงทุนผลิตเป็นจ านวนมาก 
    การหาประสิทธิภาพให้ไดต้ามเกณฑ์  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2525, หนา้37 )  ไดก้ล่าววา่การ
ท่ีจะก าหนดเกณฑ์ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็น
ความรู้จะตั้ งไว ้80/80 หรือ 90/90 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมิน
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย 
(ผลลพัธ์) โดยก าหนดวา่ประสิทธิภาพ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  E2 คือ ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกจะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีคาดหมายวา่ผูเ้รียนจะเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยก าหนดให้เป็นร้อยละ ของผลเฉล่ียการท างานกิจกรรมระหว่างการใช้แบบฝึกต่อร้อยละของผล
สอบหลงัใช้แบบฝึกทั้งหมด นั้นคือ E1 / E2  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์โดยวธีิค านวณ  ดงัน้ี 
    E1    ค านวณจากการเอาคะแนนการท าแบบฝึกชุดของนักเรียนแต่ละคนมารวมกัน 
แลว้หาค่าเฉล่ียและเทียบส่วนเป็นร้อยละ (80 ตวัแรก)   
    E2   ค านวณจากการเอาคะแนนของนกัเรียนท่ีทดสอบหลงัเรียนแบบฝึกทั้งหมดรวมกนัแลว้
หาค่าเฉล่ียเทียบส่วนเพื่อหาค่าร้อยละ (80 ตวัหลงั) 
    จากหลกัการสร้างแบบฝึกดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งศึกษาปัญหาของ
เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแบบฝึก โดยน ามาตั้งวตัถุประสงค์ตลอดจนรูปแบบและวางแผนขั้นตอนการใช้
แบบฝึก การสร้างแบบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาหรือทกัษะท่ีตอ้งการฝึกจ าเป็นตอ้งน าหลกัการ
ทางจิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวทิยาพฒันาการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกก่อนน าไปฝึก 
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ควรน าไปทดลองใช ้เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบฝึกและแบบทดสอบน ามาปรับปรุงแกไ้ข หลงัจาก
นั้นจึงรวบรวมเป็นชุดจดัท าค าช้ีแจงและคู่มือการใช้ต่อไป การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แบบฝึก
ทกัษะท่ีใช้ฝึกทกัษะของนกัเรียนส่วนใหญ่พบว่ายงัขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากลกัษณะของแบบฝึก
บางแบบฝึกยากหรือง่ายเกินไป ท าให้เราวดัจุดประสงค์ได้ไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น  จึงมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกข้ึน เพื่อให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นิภาพร   ปวนสุรินทร์ (2542 ) ได้ศึกษาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการสอนโดยใชเ้กม  
ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้มีความสามารถในการ
สะกดค าในภาษาไทยสูงข้ึน 
         สมาน  แต้มพิมาย (2543) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกอ่านค าควบกล ้ าส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัปรากฏวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
หลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกอ่านค าควบกล ้า สูงกวา่ก่อนเรียน 

สุพรรณี  ไชยเทพ (2544) ไดศึ้กษา เร่ืองการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านและเขียนค าในวิชาภาษาไทยของนกัเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า สามารถช่วย
ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนค าใน วิชาภาษาไทยไดถู้กตอ้งสูงข้ึน และ ผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นการอ่านและเขียนค าในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและ
เขียนค า สูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 

อภิชญา  สวสัดี (2546 ) ได ้ศึกษาเร่ืองความสามารถการอ่านค าภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการสอนอ่านค าภาษาไทยโดย
ใชเ้กมฝึกทกัษะ พบว่าหลงัการสอนอ่านค าภาษาไทยโดยใช้เกมฝึกทกัษะท าให้ความสามารถในการ
อ่านค าภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนไดสู้งข้ึน เพราะว่าเกมเป็น
เทคนิควธีิการท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความสนุกสนานควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ 

นนทนา    วชัรธนาคม (2546 ) ไดศึ้กษา เร่ืองการศึกษาผลของการใช้ส่ือประสมในการ
พฒันาความสามารถทางการฟังของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัก่อนประถมศึกษา  ผล
การศึกษา พบวา่ ส่ือประสมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.85/84.16 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางทางสติปัญญาระดบัก่อนประถมศึกษามีความสามารถทางการฟังหลงัการใช้
ส่ือประสม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมคิด  สมบูรณ์ (2546)  ไดศึ้กษาความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทา
การเรียนรู้ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีสอนอ่านตามแบบ  จ านวน 8 คน   พบวา่ 
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านสามารถอ่านภาษาไทยตามแบบไดใ้นระดบัดี และมีคะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 
ปิยวรรณ   สังขจ์นัทราพร (2547 )  ไดว้ิจยัเร่ืองการพฒันาชุดการสอนเสริมทกัษะการเขียน

สะกดค าภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนารี
รัตน์  จงัหวดัแพร่  ผลการศึกษาพบวา่ชุดการสอนเสริมทกัษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ตรงตาม
มาตราตวัสะกดท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.01/80.25  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ฉลวย   แสนค าหล่อ (2548 )  ไดว้ิจยัเร่ืองผลการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ตรงมาตราตัวสะกดไทย  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80 /80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลอง  กลุ่ม
ทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .01   

สมสนิท   ไพศาล  (2548)   ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกและ
หนงัสือส่งเสริมการอ่าน  เร่ืองมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ผลการศึกษาพบวา่  แผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกและหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ืองมาตราตวัสะกด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.53/86.43  และมีค่า
ดชันีประสิทธิผล  เท่ากบั .07294  นัน่คือนกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.94 
   เตม็ศิริ  ดีกลาง (2548)  ไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีมีต่อความสามารถ
ในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน  16 คน พบว่านกัเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยเพิ่มข้ึนมากกวา่
นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

เกศณี   มงคลศรีวิทยา (2550 )  ไดศึ้กษาผลการใชกิ้จกรรมการเล่านิทานต่อทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา : กรณีศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัเลย  ผลการศึกษาพบว่า  เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาหลงัจากไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรมการเล่านิทาน  มีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี
ข้ึน  และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหลงัการสอนโดยการ
ใชกิ้จกรรมการเล่านิทานสูงกวา่ก่อนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทาน 
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ณัฐธิดา  นูเร (2550 )  ไดศึ้กษาผลของการใชเ้กมฝึกทกัษะท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน
ค าของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถ ในการอ่านค าภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

หลงัการสอนอ่านค าภาษาไทยโดยใชเ้กมฝึกทกัษะสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

วลัภา   กาแกว้ (2550 )  ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ ผลการศึกษาพบวา่  แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย  
มีค่าประสิทธิภาพการอ่านเท่ากบั 85.40/84.50  และดา้นการเขียนเท่ากบั 84.50/89.50  และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านและเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ หลงัการใช้
แบบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 สุรวิทย ์ ตาไธสง  (2550 )  ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
และการเขียนสะกดค าตามมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
โรงเรียนบา้นท่าล่ี  ผลการศึกษาพบวา่  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตวัสะกด  ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ (80/80)  ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั83.39/83.09  แสดงว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าตาม
มาตราตวัสะกดท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ท่ีตั้งไวส้ามารถแกปั้ญหา
ดา้นการอ่านและการเขียนสะกดค าของนกัเรียนได ้

ประญติั   บุตรมาลา (2550 )  ท าการศึกษาเร่ืองค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)  ผลการศึกษาพบว่า  
แผนการเรียนรู้เร่ืองค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.05/86.67  ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไวแ้ละมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั.7701  คิดเป็นร้อยละ 77.01 

ออมทรัพย ์  ใจช่ืน  (2550 )  ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะภาษาไทย  
เร่ืองสระในภาษาไทย  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกเสริมทกัษะ
ภาษาไทย  เร่ืองสระในภาษาไทย  จ านวน 3 ชุด  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ 
และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 84.61/79.12 
               สุขสม  เมฆขยาย (2550)   ท าการศึกษาเร่ือง หนงัสือส่งเสริมการอ่าน (ประกอบแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่าน และการเขียน) ชุด คุณธรรมน าเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นพุนอ้ย  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา   ได้แก่                   
เล่มท่ี 1  มาตราตวัสะกดแม่กก   เร่ือง ตน้ไมท่ี้รัก  เล่มท่ี 2  มาตราตวัสะกดแม่กน   เร่ือง น ้ าหวานกบั
หมานอ้ย เล่มท่ี 3  มาตราตวัสะกดแม่กด   เร่ือง กระปุกวิเศษ   เล่มท่ี 4  มาตราตวัสะกดแม่กบ   เร่ือง 
แด่...คุณแม่ท่ีเคารพ  ผลการศึกษาพบวา่ ผลการอ่านและการเขียนค าตามมาตรตวัสะกด ก่อนและหลงั
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การใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน สูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
และเม่ือพิจารณาคะแนนพฒันาพบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนพฒันา ร้อยละ (56.17 %)  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือร้อยละ 25  ถือวา่ หนงัสือส่งเสริมการอ่าน (ประกอบแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน และการ
เขียน) และการจดัการเรียนแบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะการอ่าน และการเขียนค า 
ตามมาตราตวัสะกดสูง 
 พรทิพย ์ สองภกัดี (2550) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนพยญัชนะ ก ถ ภ ฎ ฏ ณ ฌ ของ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกม่ิงขวญั จ านวน  6  คน  พบวา่
แบบฝึกม่ิงขวญัมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.98/87.08  และคะแนนการเขียนพยญัชนะ  ก ถ ภ ฎ ฏ ณ 
ฌ  หลงัการใชแ้บบฝึกสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 วิมล  เถาวลัย ์(2550)  ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้โดย
ใชว้ธีิสอนดีไอ  จ านวน 5 คน  พบวา่มีความสามารถดา้นการอ่านอยูใ่นระดบัดี และความสามารถดา้น
การอ่านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 อุษารัตน์  ตงัควเิวชกุล (2550)  ไดท้  าการศึกษาความสามารถในการอ่านค าของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชเ้กมการศึกษา  จ านวน  6 คน  พบวา่ ความสามารถดา้น
การอ่านค าโดยใช้เกมการศึกษาอยู่ในระดบัดี  และสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
          จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า การพฒันานกัเรียนให้ใช้ศกัยภาพของ
ตนเองในการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งรู้จกัเลือกวิธีสอน และนวตักรรมท่ีจะน ามาใช้กบัการสอนอ่านและ
เขียนให้กบันักเรียนโดยค านึงถึงนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษที่มีความแตกต่างกนัไป  ความ
หลากหลายของกิจกรรมท าให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการพฒันาอย่างจริงจังและสอดคล้องกับ
ความสามารถท่ีแทจ้ริง จึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเขียนสูงข้ึน 
 

 
 




