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สกุณา   นองมณี.  (2549).  การพัฒนาทักษะการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนที่มี 
 ความบกพรองทางการเรียนรูระดับชวงชัน้ที่  1  โดยใชเพลง. สารนพินธ  กศ.ม. 
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 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู.  
  
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระเอยี เอือ 
อัว ของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลง  กลุมตวัอยาง 
คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว  
ที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1ปการศึกษา 2548  โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล จํานวน 6 คน  ซ่ึงไดมาดวยการเลือกโดยวิธีเจาะจง โดยกลุมตวัอยางไดรับการสอน
ทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว โดยใชเพลง   ดําเนินการทดลองเปนเวลา    
6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง  และทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 
โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวย สระ เอีย เอือ อัว  แบบแผนการ
ทดลองในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบ(One Group Pretest-postest Design)  เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แผนการสอน จํานวน 30 แผน เพลงที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว และ 
แบบทดสอบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว สถิตทิี่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คามัธยฐาน (Median) พิสัยควอไทล  

 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. การพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง อยูในระดับดี  
 2. ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ และ อัว ของนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
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 The purpose of this research was to develop the diphthongs words reading 
skill of learning disabilities level 1 students by using songs. The subjects were 6 
learning disabled level 1 students of Nonghoykong school Langu Satun  in the 2006 
academic year. The instruments were lesson plan and the test of diphthongs words 
reading skill. The experiment lasted 6 weeks , 5 days a week , totaling 30 sessions. 
The design was One Group Pretest – Postest Design. The data were analyzed using 
Wilcox on Matched Pairs – Signed Rang Test.  
 The result was as follows. 
 1.  The diphthongs words reading skill development of level 1 learning 
disabilities (L.D)   by using songs was in the fairly good level. 
 2.  The abilities in reading words blending with  diphthongs varied. For the [i:a] 
[   :a]  and [u :a] diphthongs the post test scores increased significantly at .01 level  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 
  ภาษาไทยเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความเปนเอกลักษณ  และเปนเครื่องมือ 
ที่ชวยในการติดตอสื่อสารเพื่อเสริมสรางความเขาใจ  ความสัมพันธที่ดีตอกัน  ภาษาไทยยังเปน
เครื่องมือที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตเพ่ือแสวงหาความรูประสบการณใหม ๆ  (ศิริอร  
อินทรตลาดชมุ.  2546 : 27)  การเรียนรูทุกกลุมประสบการณภาษาไทยเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ 
นักเรียนที่มีความสามารถในการอานยอมสงผลตอการเรียน  เพราะการอานเปนเครื่องมือที่ชวย
ในการเรียนรูไดดีขึ้นตามหลกัสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย  พุทธศักราช  2544  มุงเนนทักษะ
ทั้ง  4  ดานคือ  การอาน  การฟง  การพูด  การเขียนและภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืน   และ
จากการจัดการเรียนการสอนพบวานักเรยีนประมาณรอยละ  80 – 90  ตองอาศัยทักษะการอาน
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการเรียน 
  ทักษะการอานนับวาเปนหัวใจสําคัญของการเรียนภาษาไทยสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมทักษะภาษาไทย
มุงเนนใหอานออก  อานคลองเปนสําคัญกอน  จึงจะไปสูทักษะการเขียนซึ่งเปนทกัษะทีย่ากและ
ซับซอน  เพราะกอนที่จะเร่ิมพัฒนาการเขียนไดน้ันตองมีทักษะการฟง  การพูดและการอานมากอน 
(บันลือ พฤกษะวัน.  2533 : 56)  ดังน้ันการอานจึงตองพัฒนาเพื่อเปนเครื่องมือของการเรียนรู
และใหผูเรียนใชการอานแสวงหาความรู  รับรูเรื่องราวตางๆดวยตนเองสามารถนําความรูมาใช
พัฒนาตนและฝกฝนจนเกิดความชํานาญ  เพ่ือใชในการสื่อสารตอไป 
 เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  เปนเด็กที่มีความบกพรองจากสภาวะและ
กระบวนการทางจิตวทิยาสงผลใหเกิดความบกพรองในดานใชภาษา ทั้งการพูด  การฟง  การเรยีน  
รวมถึงทักษะการอานทั้งอานออกเสียงและสะกดคําสภาวะความบกพรองดังกลาวยังเปนปญหา
ในดานการเรยีนคณิตศาสตรอีกดวย  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูยังรวมไปถึงเด็กที่
ไดรับบาดเจ็บทางสมองเด็กที่มีปญหาทางดานการอาน (Dyslexsia) เด็กที่มีปญหาในดานการ
ฟงและพูด (Aphasia) แตไมรวมถึงเด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความบกพรองทางสายตา ความ
บกพรองทางการไดยินและการเคลื่อนไหวภาวะปญญาออน  ความบกพรองทางอารมณ  และ
ความเสียเปรียบทางสภาวะแวดลอม  (ผดุง  อารยะวิญู. 2539 ; อางอิงจาก  Reynods  &  
Birch. 1997)  เด็กที่มีความบกพรองทางดานการอานก็เปนเด็กพวกหนึ่งที่รวมอยูในจํานวน
ดังกลาว 
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  ผดุง  อารยะวิญู  (2542 : 65)  กลาววา  ปญหาดานการอานของเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูเปนปญหาที่สําคัญที่สุด   ทั้งน้ีมีงานวิจัยจํานวนมากระบวุากวาครึ่งหน่ึง
ของเด็กเหลานี้มีปญหาดานการอาน  ซ่ึงลกัษณะของความลําบากในการอาน  คือ  อานคําไม
ถูกตอง   อานไมออก  อานสลับคํา  อานชา  ฯลฯ  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเด็กมีปญหาในการจํา
ตัวอักษรไมได  ไมเขาใจวาตัวอักษรใดมากอน  และที่สําคัญเด็กเด็กไมสามารถแยกเสียงสระ
จากคําที่อานได 
  หลักการสอนอานในภาษาไทยมี 3  แบบคือ 1. สอนใหอานได มีวิธีสอนโดยการให
อานเปนคําเริม่จากรูปภาพไปสูคําและประโยค  2. สอนใหอานออก วิธีน้ีตองสอนใหรูจักพยัญชนะ  
สระ เพ่ือใชผสมเสียงแลวอานเปนคํา  ๆ  เนนการออกเสียงใหถูกตอง จากปญหาดังกลาวจึง
จําเปนตองใชหลักการเชื่อมโยงการเรียนรู  โดยการใหเห็นพยัญชนะ  สระ  แลวจึงฝกผสมเสียง
สะกดคํา  3. สอนใหอานเปนขั้นนี้ถือเปนการเรียนรูเรื่องราวจากการอานนํามาประเมินตัวละคร
วิเคราะหผลจากการอานนําไปสูการอานเปน  (บันลือ  พฤกษะวัน. 2534 : 4)  การสอนอานเปน
กระบวนการทางความคิดที่ตองทําความเขาใจความหมายสัญลักษณผานทางสายตาเขาสูสมอง
โดยอาศัยความรู  และประสบการณเดิมที่ผูอานมีอยูมาชวยใหความหมายของสัญลักษณ
มองเห็นไดชัดเจนขึ้น จึงสงผลใหเขาใจเรือ่งที่อาน  (เสาวลักษณ  รัตนวชิช.  2532 ;  อางอิงจาก.  
Smith. 1971) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนของครูตองจัดใหนักเรียนเกิดประสบการณโดย
การอานและใหคําแนะนําการอานแกผูเรียนจึงจะชวยใหผูเรียนเกิดผลสําเร็จในการอาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการสอนอานใหกับเด็กทีมี่ความบกพรองทางการเรียนรูจําเปนตอง
ใชเทคนิค  วธิกีารสอน  และสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพของเด็กเพื่อใหเด็กไดใชความสามารถ
ที่มีอยูอยางเตม็ที่และไดประโยชนอยางแทจริงจากการอาน 
  สื่อการสอนภาษาไทยแบงเปน  3  ประเภทคือ  สื่อประเภทวัสดุอุปกรณ  สื่อประเภท
เครื่องมือและสื่อประเภทวธิกีาร  แตการนาํสื่อไปใชในภาษาไทยมไิดแยกประเภทแตจะใชรวมกัน  
เพ่ือสนองจุดประสงคที่กําหนดไวในการเรียน การสอน จากการเรียนตามจุดประสงคน้ัน ๆ   
และจะตองมีการฝกกิจกรรมซ้ํา ๆ และการทบทวน  (ธวัช  วันชูชาต.ิ 2547 : 163) จึงจําเปน
อยายิ่งในชั่วโมงสอนครูจะตองใชสื่อหลาย  ๆ ประเภทเพื่อประกอบการสอนใหบรรลุผลความ
จุดประสงคน้ัน ๆ และการใชสื่อการสอนชวยใหเกิดการเรยีนรูไดโดยสะดวกและรวดเรว็ทําใหงายขึ้น  
และจําไดนาน   ขณะเดียวกนั  สื่อการสอนยังชวยแบงเบาภาระของผูสอนชวยใหบรรยากาศการ
เรียนการสอนดีขึ้น  ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจตอบทเรียนไดดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการ
สอนภาษาไทย  (อาภรณ  ใจเที่ยง. 2542 :  213) เพลงก็เปนสื่อการสอนที่นํามาสอดแทรกใน
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี  เพราะทวงทํานองของเพลงเปนสือ่ที่ชวยในการ
จดจํา  เน้ือรองของเพลงไดงาย  จะเห็นไดวานักรองบางคนอานหนังไมออก  แตสามารถจดจํา
เน้ือเพลงตางๆไดอยางมากมายและแมนยําแมแตเด็กอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2  
ก็ยังสามารถจดจําเพลงตาง ๆ ไดในเวลาอันรวดเร็ว  (ธวชั  วันชชูาติ.  2542 : 164) บทเพลง 
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ที่ใชในการประกอบการสอนของครูทําใหเกิดประโยชนในการสอนไดเปนอยางมาก  เพราะโดย
ธรรมชาตขิองเด็กๆ แลวมักชอบเสยีงเพลงซึ่งทําใหเกิดความสนุกสนานพักผอนจิตใจ  ทาํใหเขาใจ   
บทเรียนดขีึ้น (ศักดิ์  แวววิริยะ.  2541 : 25)  ครูสามารถนําเพลงมาใชในกิจกรรมการสอนได
หลายโอกาส  เชน  ใชนําเขาสูบทเรียนเพ่ือเปนการจูงใจใหนักเรียนสนใจบทเรยีนทีค่รูกําลังจะสอน
หรือใชเพลงในการดําเนินการสอนโดยใหนักเรียนรองเพลงแลวแสดงทาทางประกอบ และการใช
บทเพลงมาสรุปบทเรยีน  เปนการทบทวนจดจําเรื่องราวเนื้อหาใหดียิ่งขึ้น  (สุจริต  เพียรชอบ. 
2533) 
  จากหลักการและแนวทางดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงสําคัญและประโยชนของบทเพลง
กับการเรียนรูภาษาไทย  ซ่ึงเปนภาษาประจําชาติ  วธิกีารดังกลาว  จึงไดนํามาปรับใชเพ่ือ
การศึกษาความสามารถในการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนทีมี่ความบกพรองทางการ
เรียนรูระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลงผลของการศึกษาจะเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนที่มีความบกพรองไดอีกแนวทางหนึ่ง 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  ของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูระดับชวงชัน้ที่  1  โดยการใชเพลง 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  ของ 
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูระดับชวงชั้นที่  1 กอนและหลังการใชเพลง 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
  1.  ผลการวิจัยครัง้น้ีจะไดเพลงที่มีสระประสมใชประกอบการสอน  เด็กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู  ระดับชวงชั้นที ่ 1   
  2.  เพ่ือทราบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  โดยใช
เพลงเปนสื่อของนักเรียน  ระดับชวงชั้นที ่ 1 ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
  3.  เปนแนวทางสาํหรับครูผูสอนกลุมทักษะภาษาไทยที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูและนักเรยีนปกติ ในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย  เอือ  อัว ระดับชวงชั้นที ่1 
  

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดาน
การอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนบาน
หนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูล จํานวน 6 คน  
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   กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการ
อานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว   กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา  2548  โรงเรียนบานหนองหอยโขง  อําเภอละงู จังหวัดสตูล  จํานวน 6 คนซึ่งไดมา
ดวยการเลือกโดยใชวธิีเจาะจง (Purposive Random Sampling)  คดัแยกโดยใชวธิีแบบสํารวจ
ปญหาในการเรียนรูและแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดานการอานของศาสตราจารย  
ดร.ผดุง  อารยะวิญู  ภาควชิาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
   2.  ระยะเวลาในการทดลอง 
   ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา  2548  เวลาในการทดลอง  6  
สัปดาห   สัปดาหละ  5  วนั  วันละ  1  ชั่วโมง   รวมเวลาทั้งหมด  30  ชั่วโมง  
 3.   เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
    เน้ือหาที่ใชในบทเพลง  ใชคําที่ประสม ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  จํานวน  40  คํา 
ซ่ึงเปนคาํพื้นฐานจากหนังสือสาระการเรยีนรูภาษาไทยตามหลักสตูรขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2544    

  4.   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี  มีตวัแปรดงัน้ี 
  4.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  เพลงที่ประสม ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว   
  4.2 ตัวแปรตาม  คือ   ทักษะในการอานคําที่ประสม ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ดานการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  
กําลังเรียนอยูในระดับชวงชัน้ที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานหนองหอยโขง  
อําเภอละงู  จังหวัดสตลู 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เพลง  หมายถึง  เน้ือรองที่มีคําที่ประสม ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  ซ่ึงผูวิจัยสราง
และดัดแปลงขึ้นสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
  2.  เด็กบกพรองทางการเรียนรู  หมายถึง  นักเรียนที่มีความยุงยากหรือลําบาก 
ในการอานคําที่มีสระประสมชวงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  
โรงเรียนบานหนองหอยโขง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  ซ่ึงสอบไมผานเกณฑการคดัแยกเด็ก
บกพรองทางการเรียนรู 
  3.  ทักษะในการอานคํา  หมายถึง  ความสามารถในการอานออกเสียงคําที่ประสม 
ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว    
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ขอตกลงเบื้องตน 
 จากการนําเพลงมาใชในการสอนอานคําที่ประสม ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  สําหรับ 
นักเรียนทีบ่กพรองทางการเรียนรู  ระดับชวงชั้นที่  1   ใชรวมกบักิจกรรมเสริมและมีเอกสาร
ประกอบการฝกทักษะการอานเพื่อใหเกิดความถูกตองแมนยําในการอานคําที่มีสระประสม 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
 
 
 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
  หลังจากการทดลองโดยใชเพลง  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดาน 
การอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่  1  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูลมีทักษะการอานคําสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่มี
ปญหาในการอานออกเสียงคําประสม ดวย

สระ  เอีย  เอือ  อัว   

การฝกอานออกเสียงคําที่ประสมประสม 
ดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  โดยใชเพลง 

ทักษะการอาน
ออกเสียงคําโดย
ใชแบบทดสอบ
วัดทักษะการอาน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เกี่ยวกับความบกพรองทางการเรียนรู 
  1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
  1.2 ลักษณะเด็กทีมี่ความบกพรองทางการเรียนรู 
  1.3  เด็กประถมศกึษากับการบกพรองทางการเรียนรู 
  1.4 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
  1.5 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
  2.1 ความหมายของการอาน 
  2.2 ความสําคัญของการอาน 
  2.3 ความมุงหมายของการสอนอาน 
  2.4 ปญหาและขอบกพรองในการอาน 
  2.5 วิธีการสอนอานและขั้นตอนการสอนอาน 
 3. เอกสารที่เกี่ยวของเก่ียวกับเพลง 
  3.1 ความหมายของเพลง 
  3.2 ความสําคัญของเพลงสงเสรมิการสอน 
  3.3 ประเภทของเพลงสงเสริมการสอน 
  3.4 หลักการใชเพลงประกอบการสอน 
  3.5 การสอนเพลงและสงแสริมการสอนภาษาไทย 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพรองทางการเรียนรู 
  4.2 งานวิจัยเกี่ยวของกับการอาน   
  
1.  เอกสารทีเ่ก่ียวของกับความบกพรองทางการเรยีนรู 
 1.1 ความหมายของเด็กทีม่ีความบกพรองทางการเรียนรู 
  ผดุง   อารยะวิญู  (2544 : 3)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูไววา  เปนเด็กที่มีความผดิปกติของกระบวนการทางจิตวิทยา  ความผิดปกติ
หลากหลายทีป่รากฏเห็นเดนชัดถึงความยากลําบากในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  
การใชเหตุผลและความสามารถทางคณิตศาสตร  เกิดจากความบกพรองของสมองสวนกลางแต
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ไมรวมถึงความบกพรองทางรางกายอื่น ๆ  เชน  สูญเสียการไดยิน  ตาบอด  ปญญาออน  
ความดอยโอกาสทางสังคม 
  ศรียา  นิยมธรรม  (2537 :3)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูไววา  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู  (Learning  Disabled  Children)  หมายถึง  
เด็กที่มีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางของขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรูเกี่ยวกบัความเขาใจ  การใชภาษาพูด  หรือภาษาเขียน  ซ่ึงความผิดปกติน้ีอาจเห็นไดใน
ลักษณะของการมีปญหาในการรับฟง  การคิด  การพูด การอาน  การเขียน  การสะกดคํา  หรือ
การคํานวณ  ตลอดจนการรับรูอันเปนผลจากความผดิปกติทางสมองแตไมรวมถงึเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูอันเนื่องมาจากการมองไมเห็น ปญญาออน การไมไดยิน  การเคลื่อนไหวไมปกติ
เน่ืองจากรางกายพิการ  มีอารมณแปรปรวน  หรือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 
        สมิตร และคณะ (อรัญญา  เชื้อทอง. ม.ป.ป. ; อางอิงจาก Smith & others.  
1995 : 101) ใหความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูวา  เกิดจากความบกพรอง
ทางพนัธุกรรมทําใหเด็กมีปญหายุงยากในการดําเนนิชวีติประจําวัน การแสดงออกทางพฤติกรรม  
การรบัรูทางสงัคม และการมีปฏิสัมพันธกับบคุคลอ่ืน ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของการฟง การพดู  
การอาน  การเขียน  การคดิและการเรียนคณิตศาสตร  ปญหาดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะของ
แตละคน  และไมไดรวมถึงเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ความบกพรองทางประสาท
สัมผัส  ปญหาทางพฤติกรรมความแตกตางทางวัฒนธรรม 
       จากความหมายที่กลาวมา  สรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
หมายถึง  เด็กที่มีสภาวะความบกพรองเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานทางจิตวทิยา  ทําใหเกิด
ความบกพรองในดานการใชภาษา  ดานการฟง  การคิด การพูด การอาน การเขียน  การสะกด
คําและการคิดคํานวณในการเรียนคณิตศาสตร  แตไมรวมถึงความบาดเจ็บทางสมอง  และเด็ก
พิการปญญาออน  ตาบอด  หูหนวก  หูตึง  และเด็กทีมี่ขอจํากัดทางสภาพแวดลอม  สงผลให
เด็กเหลานี้ไมสามารถเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กปกตทิั่วไป  จึงจําเปนตองไดรับการบริการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากเดก็ปกต ิ
 
 1.2 ลักษณะเด็กทีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538 : 29 - 32) กลาวถงึลักษณะของ
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ไวดังน้ี 
  1. ปญหาดานการอาน   เด็กที่มีปญหาในดานการอานจะไมสามารถอานหนังสือ
ไดเทากับระดับของเด็กในชัน้เรียนเดียวกนัแมวาจะพยายามชวยเหลอืในเรื่องความจําเปนพิเศษ
แลว  ซ่ึงอาจเปนผลจากความบกพรองของการมองเห็นหรือการไดยิน  พฤติกรรม 
การอานที่ไมเหมาะสมจึงปรากฏอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังน้ี 
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   1.1  การเคลื่อนไหวรางกายที่แสดงอาการเครยีด เชน อารมณเสยีหนางอ 
   1.2   อานหลงบรรทัด  อานซ้ําคํา 
   1.3 อานตกหลน  อานเพิ่มคํา  หาคําอ่ืนมาแทนที่หรืออานกลับคํา 
   1.4  อานเรียงลําดับคําผิด  สับสนตําแหนง  ประธาน  กริยา  กรรม 
   1.5 อานสับสนระหวางอักษรหรือคําที่คลายคลึงกัน 
   1.6 อานชาและตะกุกตะกัก 
   1.7   อานดวยความลังเลไมแนใจ 
   1.8 อานเอาเรื่องไมได 
   1.9  บอกลําดับเรื่องราวไมได 
   1.10 จําประเด็นสําคัญของเร่ืองราวไมได  (อานไดแตอธิบายไมได)    
   1.11 แยกสระเสียงสั้น – ยาวไมได 
  2.  ปญหาดานการเขียน  เด็กที่มีปญหาในดานการเขียนอาจจะมีสาเหตุมาจาก
ความบกพรอง  ใน  3  ลักษณะ  คือ 
   2.1  การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและสายตาไมดี  จึงทําใหเด็ก
ลอกตวัอักษรและตัวเลขไมถูก 

   2.2  ความบกพรองของการจําสิ่งที่มองเห็น  จึงทําใหเด็กจําคําที่เห็นไมได 
   2.3  ความบกพรองในการทําความเขาใจกฎเกณฑและความสัมพันธระหวาง

ถอยคําในประโยค  จึงทําใหเด็กที่มีปญหาในการรวบรวมหรือจัดระบบความคิดเพือ่สื่อสาร
ออกมาโดยการเขียนไมได 
   เด็กที่มีปญหาในการเขียนจะมีพฤตกิรรมปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง   
หรือหลายอยางดังน้ี 
   1.  เขียนตวัอักษรผิดทศิทาง  กลับซาย – ขวา  หนา  -  หลัง  บน  - ลาง 
   2.  เวนระยะตวัอักษรหรือคาํไมถูกตอง 
   3.  เขยีนหนังสือไมเปนตวั 
   4.  เขียนหนังสือรูปรางไมสมํ่าเสมอ 
   5.  เขียนหนังสือแบบที่ปรากฏในกระจกเงา 
   6.  เขียนตวัอักษรหลายแบบปะปนกัน 
   7.  จําทักษะพื้นฐานทางการเขียนไมได   
  3.  ปญหาดานการสะกดคํา  เด็กที่มีปญหาดานการสะกดคํามักมีพฤติกรรม
ปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังน้ี 
    3.1  เรียงตัวอักษรในคําผิด  
   3.2  สลบัตวัอักษรและคํา 
   3.3  มีปญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่ถูกตองกบัตัวอักษร 
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   3.4  สะกดขามตัวอักษรหลายตัว 
   3.5  สรางการสะกดคําแบบใหมของตนเอง 
         4.  ปญหาดานคณิตศาสตร  เด็กที่มีปญหาดานคณิตศาสตรจะมีปญหาดานการกะ
ระยะ  การคิดที่เปนเชิงปริมาณ  หรือภาษาสัญลักษณ  ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานนี้ต่ํา  ซ่ึงเด็กที่มี
ปญหาดานคณิตศาสตรมักจะมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังน้ี 
   4.1  ลืมตําแหนงบนหนากระดาษ 
   4.2  ทํางานไมเสร็จใน  1  หนา  ที่กําหนดให 
   4.3  มีปญหาในการอานเลขหลายหลัก 
   4.4  มีปญหาในการจําแนกตัวเลขบางตัว  เชน  6 – 9 , 2 – 5 , 17 – 71 
   4.5  เขียนตวัเลขจากหลังมาหนา 
   4.6  เขียนตวัเลขจากซายมาขวา 
   4.7  มีปญหาในการลากเสนตัวเลข 
   4.8  มีปญหาในการลอกรูปทรงตาง ๆ  และลอกโจทยปญหา 
   4.9  ไมสามารถจําเงื่อนไขกฎขอเท็จจริงทางคณิตศาสตร 
   4.10 มีปญหาในการเรียนรูขอเท็จจริงบางเรื่อง 
   4.11 ทําผิดเพราะสะเพราบอย ๆ 
   4.12 ยอมแพงาย ๆ 
   4.13 มีปญหาในการเชื่อมโยงจํานวนกับสัญลกัษณ 
   4.14 สับสนขอมูลในแนวตัง้และการเวนระยะ 
   4.15 ทําโจทยปญหาไมได 
   4.16 ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
 
  ศรียา  นิยมธรรม (2541 : 41 - 42)  กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูวาเมื่อจัดกลุมลักษณะรวม ๆ  ของความบกพรองทางการเรียนรู  อาจมองได   
4  ดาน  ใหญ ๆ  ดังน้ี 
  1.  ดานพุทธิพิสัย  หรือการรูคิด  (Cognitive)  เชน  การคิดและการแกปญหา 
  2.  ดานภาษา  (Language)  ไดแก  การพูด  การฟง  การอาน  การเขียน 
  3.  ดานกลไกการเคลื่อนไหว  (Motor)  เชน  การประสานงานกันของอวัยวะ 
ตาง ๆ  ในรางกาย 
  4.  ดานสังคม  (Social)  เชน  ความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ 

   สรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ปญหาที่สงผลกกระทบและควร
แกไขมากที่สุด ก็คือ ปญหาในดานการอาน ซ่ึงปญหาน้ีจะสรางความสับสน  ความยุงยากให
นักเรียนและยงัสงผลตอการเรียนรูในดานอ่ืน ๆ เชน การคิด และการแกปญหา ดังน้ัน การที่เด็ก



 

 

10 

ไดรับพัฒนาการทางภาษาที่ดีน้ัน  ผูสอนจะตองหารวธิีแกปญหาใหสอดคลองกับความตองการ
ของเด็ก  เพราะถือวาเด็กเหลานี้มีความบกพรองทางการเรียนรูตองรีบชวยเหลือโดยเรงดวน 

 
 1.3 เด็กประถมศกึษากับความบกพรองทางการเรียนรู   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2538 : 26 - 29)  ไดกลาวถึง  ความ
บกพรองทางการเรียนรูของเด็กประถมศกึษาดังน้ี     
  1. กระบวนการเรียนรู  เด็กระดับประถมศึกษามีกระบวนการเรียนรู  4  ขั้น   
ดังน้ี 
   ขั้นที่  1  การรับรูและบันทกึขอมูลขาวสารเขาสูสมอง  อาศัยประสาทสัมผัสที่
สําคัญสามสวน  คือ  การเห็น  การไดยิน  และกายสมัผัส  ถาประสาทสัมผัสเหลานี้บกพรองจะ
ทําใหกระบวนการรับรูและบันทึกขอมูลขาวสารบกพรองตามไปดวย  ซ่ึงจะเปนสาเหตุพ้ืนฐาน
ของปญหาการเรียนรูตอไป  เชน  การอานขามคํา  หรือขามบรรทัด  หรืออานซ้ํา  การแยก
ความแตกตางระหวางเสียงไมได  การฟงคําสั่งยาว ๆ  ของครูไมทัน  การกะระยะเดินหรือวิ่ง 
ผิดพลาด  ทําใหเดินชนของหรือเลนกีฬาไมได  รวมทั้งแยกความแตกตางระหวางผิวสัมผัสของ
สิ่งของหรือวัตถุไมได  เปนตน 
   ขั้นที่  2  การผสมผสานขอมูลขาวสาร  หมายถึง การเรียบเรยีง การจัดลําดับ
ขอมูลที่ถูกตอง  (Sequencing)  การเขาใจเนื้อหาที่นํามาใชในขณะนี้  (Abstraction)  และการ
ประมวลขอมูลขาวสารตาง ๆ  ทั้งหมดที่มีอยูเขาดวยกนัอยางมีระบบระเบียบ  (Oranization)  
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรยีนรูบางคนอาจมีความบกพรองในดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย ๆ  
ดาน  จากที่กลาวมาแลวและความบกพรองที่เกิดขึ้นนัน้อาจมีสาเหตุเบื้องตนมาจากการรับรู
ทางการเห็น  การไดยิน  หรือกายสัมผัส  เชน  เด็กอาจจัดลําดับเรื่องราวที่ไดยินไมไดแต
จัดลําดับภาพที่เห็นไดดี  น่ันแสดงวาเด็กมีปญหาเบื้องตนมาจากประสาทสัมผัสทางการไดยิน 
แตไมไดมีปญหาจากประสาทสัมผัสทางการเห็น  หรืออาจมีลักษณะตรงกันขาม  ดังที่กลาว
มาแลว 
  ขั้นที่  3  การเก็บขอมูลขาวสารเพื่อจะนําออกมาใชตอไป หรือความจํา โดยทั่วไป
ความจํามีสองชนิด คือ ความจําระยะสั้นกบัความจําระยะยาว ความจําระยะสั้นเปนความสามารถ  
ที่จดจําสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดตลอดเวลาที่กําลังใหความสนใจกับสิ่งนั้นอยู  เชน  การจําหมายเลข
โทรศัพทที่ดูจากสมุดบันทึกหมายเลข  ซึ่งอาจจะลืมหมายเลขดังกลาวไดถามีคนมาทักทาย
กอนที่จะหมุนหมายเลขเสรจ็  สวนความจําระยะยาวเปนความสามารถในการเกบ็ขอมูลขาวสาร
หลังจากที่ไดทองทบทวนซ้าํ ๆ หลายครัง้  การที่นักเรียนมีความจําระยะสั้นบกพรองนั้นอาจเปน
ผลเนื่องมาจากการรับขอมูลที่ประสาทสัมผัสตาง ๆ  ทางการเห็น  การไดยิน  หรือกายสัมผัส
บกพรอง  น่ันหมายถึง  เคยเห็น  เคยไดยิน  แตจําไมไดวาคืออะไร  เปนอยางไร  พฤติกรรมที่
พบในเด็ก  เชน  ทองรายการคําศัพททีส่ะกดซ้ําแลวซํ้าอีกแตในวนัรุงขึ้นก็ลืมหมด  หรือลืมวิธี
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แกปญหาโจทยเลขเม่ือกลบัถึงบานทั้ง ๆ  ที่เขาใจคําอธบิายของครใูนขณะเรียน  และนอกจากนี้
เด็กที่ขีล้ืมอาจจะตองทบทวน  สิ่งน้ันซํ้า ๆ  10  ครั้ง  หรือ  20  ครั้ง  ในขณะที่เด็กปกติทบทวน
ในสิ่งเดียวกันเพียง  3  หรือ  5  ครั้งเทานั้น 
   ขั้นที่  4  การสงออกขอมูลขาวสาร หมายถึง  การสงขาวสารซึง่อยูภายในสมอง
โดยผานสื่อทางภาษา  หรือทางกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวไปสูผูรับ เชน  การพูด  การอธิบาย 
การเขียน  การวาดภาพ  การแสดงสีหนากิริยาทาทาง  เปนตน  เด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรองของประสาทสัมผสัตาง ๆ  ผสมผสานกับความบกพรองของ
กลามเน้ือจะทําใหปญหาการสื่อสารทั้งดานภาษาและการแสดงกริิยาทาทาง  ซ่ึงไดแก  การเขียน  
การพูด  การแสดงทาทางสับสนวกวน  อันสงผลใหเกดิความบกพรองทางการเรียนรูในดาน
วิชาการตอไป 
      2. ลักษณะรวมทัว่ไปของเด็กระดับประถมศกึษาที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
มี  3  ลักษณะ  ดังน้ี 
   2.1 มีปญหาในการเรียนวชิาการ  หมายถึง  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของเด็ก
ไมเหมาะสมกับระดับความสามารถของเชาวปญญาทีว่ัดได เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
และไมไดรับการชวยเหลือเม่ืออยูในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 2 – 3  อาจมีความรูใน
วิชาการบางดานชากวาเพื่อนในวัยเดียวกนัประมาณ  1  ป  ถึง  1  ปครึ่ง  และถาเด็กอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 5 – 6  จะมีความลาชากวาเพื่อนประมาณ  2  ปขึน้ไป 
   2.2 มีปญหาทางดานเรียนรู  ซ่ึงมีทักษะที่เปนจุดออนสวนใหญ  ไดแก 
   2.2.1  ความเขาใจจากการฟงหรืออาน 
   2.2.2  การพูดแสดงความรูสึกนึกคิดทั่วไป 
   2.2.3  ทักษะการอานขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2.4  การเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดทั่วไป 
   2.2.5  การคํานวณในเชิงคณิตศาสตร 
   2.2.6  การใหเหตุผลในเชิงคณิตศาสตร  
  3.  อาจมีความผิดปกติหรือไมมีความผิดปกติในระบบประสาทสมองสวนกลาง 
   3.1  ไมไดเปนปญหาทางการเรียนรูซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาสิ่งแวดลอม 
   3.2  ไมไดเปนปญหาทางการเรียนรูซ่ึงมีสาเหตุมาจากอาการปญญาออนหรือ
บกพรองทางอารมณ 

    จากที่กลาวมาแลวสรปุไดวา เด็กประถมศึกษาที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
การเรียน การจดจําขอมูลตองใชประสาทสัมผัสทางดานการมองเห็น การไดยิน การสัมผัส ซ่ึง
ความบกพรองดังกลาว ทําใหยากลําบากตอการรับรู  และรับรูชากวาคนอ่ืนในวัยเดียวกัน   
จะทําใหเกดิปญหาดานการอาน  ดังน้ันควรจะชวยเหลอืเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ดานการอานเปนสําคัญ 
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 1.4 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2538 : 33 - 36)  กลาววา  เด็กที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู  มักจะมีพฤติกรรมแสดงออกในเชิงรบกวนชั้นเรียน  และ
พฤติกรรมทางการเรียนวชิาการ  จึงเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูในชั้นปกติ  ไวดังน้ี 
  1.  สอนโดยเนนความสามารถเดนของเด็กเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณของ
ความสําเร็จ  เชน  ถาพบวาเด็กใชสายตาในการเรียนรูไดดีที่สุด  ครูควรใหเด็กมองดูวัตถตุาง ๆ  
แทนที่จะพูดใหเด็กฟงเทานั้น 
  2. พยายามลดกิจกรรมที่ตองใชทักษะหรือความสามารถที่เปนจุดบกพรองของ
เด็ก  เชน  ถาพบวาเด็กบกพรองทางการเขียน  ก็ไมควรใหงานทีเ่ด็กตองเขียนมาก  แตอาจให
เด็กตอบปากเปลาหรือตอบใสเทปบันทึกเสียงแทนการเขียน 
  3. พยายามพัฒนาจุดบกพรองของเด็กหลังจากที่เด็กประสบความสําเรจ็จากการ
ใชความสามารถเดนไดแลว 
  4. กําหนดความคิดรวบยอดทีจ่ะใหเด็กเรียนใหชัดเจน  ถาจะสอนความคิดรวบ
ยอดใหม  ครูตองนําความคิดรวบยอดใหมไปสัมพันธกับสิ่งที่เด็กเคยเรียนรูมาแลว  และสรปุ
ความคิดรวบยอดใหชัดเจน  เพราะเด็กจะไมสามารถสรุปใจความสําคัญไดเอง 
  5. ชวยใหเด็กตระหนักถึงเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยชี้ใหเด็ก
เห็นวาเมื่อวานนี้เด็กทําอะไรไดบาง  วันน้ีเด็กทํางานอะไรสําเร็จ  และเด็กจะทําอะไรไดในวัน
พรุงน้ีบาง 
  6. ตั้งเปาหมายระยะสั้นอยางชดัเจนที่เด็กสามารถทําได  โดยจัดลําดับของงานให
มีความยากงายตาง ๆ กันออกไป  โดยใหเด็กทํางานในอันดับแรก ๆ  ตามความสามารถของ
เขาจากนั้นคอย ๆ  จํากัดเวลา  พรอมทั้งบันทึกความกาวหนาของเดก็  เม่ือเด็กทํางานกาวแรก
ไดเสร็จตามกาํหนดเวลา  จึงคอยใหงานทีย่ากขึ้น  โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 
  7. ใหขอมูลยอนกลับทันทีที่เด็กทํางานไดสําเร็จ  ถาเด็กทําผิดบอกใหทราบทันที  
อธิบายใหมและใหเด็กแกไขใหมทันที  แตตองใชวธิีทางบวก  ถาเด็กทําไดสําเร็จ  ตองรีบใหคํา
ชมและบอกเหตุผลที่เด็กไดรับคําชมโดยเนนความพยายามในการทํางานเปนหลัก  ไมชมเชย
เฉพาะงานที่ครูพอใจ 
  8. ใหหยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวรอเวลาอีกระยะหนึ่ง  ถาครูไดพยายามใชวธิีการ
ใหม ๆ  หรือกิจกรรมใหม ๆ  เพ่ือชวยเหลือเด็กแลวแตเด็กยังไมสามารถพัฒนาได 
  9.  อยาพยายามสอนสิ่งที่เด็กไมสามารถเรียนรูและไมอาจเรียนรูได 
  10. เน้ือหา  บทเรียน  และเทคนคิวธิีการเรียนการสอนที่จะนํามาใชสอนนั้นควร
เริ่มสอนเนื้อหา  หรือบทเรียนที่ต่ํากวาระดับชั้นของเด็ก  1  ป  เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณ
ของความสําเร็จ 
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  11. จัดกิจกรรมในทักษะเดยีวกันใหหลากหลาย  เพ่ือวาเด็กจะไดเลอืกงานที่ทําได
และใหเด็กทํางา2ตามแนวทางของเขาเอง  เชน  ใชปากกาสีแดง  เลือกมุมที่จะนั่งทํางานเอง  
ใชอุปกรณชวยประเภทเครือ่งเลนเทป  หรือคอมพิวเตอร  เปนตน 
  12. ใชอุปกรณการสอนที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 
  13.  ใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว  ไดสัมผัส  ไดมองเห็น  
และไดยิน  ไดฟง  เพราะทําใหเด็กสนกุในการเรียนรู  และเรียนรูไดเร็ว 
  14.  สอนซ้ําและทบทวนบอย ๆ  เพราะตามปกติเด็กมีปญหาทางการเรียนรู
ตองการประสบการณและบอยมากกวาเด็กปกต ิ
  15.  จัดทําปายกระดาษแขง็หรือธงสีแดง มีความหมายวา  ตองการความ
ชวยเหลือ  ซ่ึงขางหนึ่งของปายอาจจะเขยีนวา  “พยายามทํางานตอไป”  และอีกขางหนึ่งเขียนวา  
“หนูมีปญหา”   ใหเด็กยกขึ้นตั้งหันออกนอกตัวเม่ือตองการความชวยเหลือจากครู  วิธีน้ีจะชวย
ลดความคบัของใจใหแกเด็กไดบาง  และปายหรือธงก็จะชวยลดความวุนวายไปได  โดยที่เด็ก 
ไมตองลุกจากที่น่ังหรือยกมือ  หรือเรียกรองความชวยเหลือจากครูบอย ๆ  และนอกจากนี้ปาย
ดังกลาวยังทําหนาที่เตือนเด็กใหทํางานตอไปอีก 
  สรุปไดวากิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
ควรจัดใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก  กิจกรรมหลากหลาย  กิจกรรมฝกซ้าํย้ําทวนบอย ๆ  
และที่สําคญัตองจัดใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนแตละครั้ง  เพราะจะทําใหเด็กเกิด
ความพยายาม  กระตือรือรน  ไมพบกับความผิดหวัง  เปนแรงเสริมในการเรียนครั้งตอ ๆ ไป 
 
 1.5 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู    

      การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีขั้นตอน  ดังน้ี 
        ขั้นที่  1  ใชแบบสํารวจปญหาในการเรียน 

  แบบสํารวจปญหาในการเรียน เปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใชสํารวจปญหาใน
การเรียนของเด็กประกอบดวยคําถาม  50  ขอ  ประเมินลักษณะปญหาของเด็กในการเรียน  
5  ดานใหญ  และ  25  ดานยอย  ใชมาตราสวนประเมินคา  1 – 5  ใชสําหรับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา เครื่องมือมีคาเที่ยงตรงตามมาตรฐานของเครื่องมือในการวิจัยที่ดีมีคาความ
เชื่อม่ัน = 98  มีเกณฑปกต ิ (Noms)  มี  Noms  ใหเปรียบเทยีบ  ผูประเมินเด็กตองรูจักเด็ก
เปนอยางดี  ไมนอยกวา  3  เดือน  จะเปนครูประจําชัน้  หรือครูสอนเด็กประจํา 
  หลังจากกรองแบบสํารวจแลว  นําขอมูลมา  Plot  ลงในกราฟที่มีลักษณะ  Profile  
ของเด็ก  หากเสนกราฟตกในชองเปอรเซ็นตไทลที่  1 – 3  ตั้งแต  1  ดานยอยขึ้นไป  ถือวา
เด็กมีปญหาในการเรียน  แตเด็กที่มีปญหาในการเรียนนี้  อาจจะเปนเด็ก  LD  หรือเด็กปญญา
ออนระดับเรียนได  EMR  ก็ไดจึงจําเปนตองทดสอบตอไปในขั้นที่  2 
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  ขั้นที่  2  ใชแบบสํารวจปญหาการเรียนรูเฉพาะทาง 
   เปนแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูโดยเฉพาะ  (Specific  Learning  
Disabilities) ใชชื่อยอวา SLD สํารวจปญหาในการเรียน 3 ดานคือ(1) ดานการอาน (2) ดานการ
เขียน  และการสะกดคํา (3) ดานคณิตศาสตรประกอบดวยขอยอยทัง้หมด  100  ขอ  ใชมาตรา
สวนประเมินคาตั้งแต 1 – 5 ครูผูสอนเปนผูประเมิน  ครผููสอนตองรูจักเด็กเปนอยางดีไมนอยกวา 
3 เดือน  เด็กคนใดมีคาเฉลีย่ของปญหาตัง้แต  2.5  ขึ้นไป  ถือวามีปญหาในการเรยีนรู 
  ขั้นที่  3 สัมภาษณผูปกครอง 
  เชิญผูปกครองมาพบเพื่อสัมภาษณผูปกครองของเด็ก กอนสัมภาษณควรให
ผูปกครองกรอกแบบการซกัประวตัิเด็กเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเด็กใหไดมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได  ประเด็นการสัมภาษณผูปกครองคือ  การอาน  เด็กมีปญหาในดานใด  เชน  เด็กอานเปนคํา
ไมไดเลย  ไมรูจักตัวสระ  พยัญชนะ  อานเปนคําไดแตไมเขาใจความหมาย  อานเรื่องไดแตจับ
ใจความไมได  อานเรื่องไดแตเรียงลําดับเหตุการณไมได 
  เม่ือไดขอมูลมาทั้งสามดาน นําขอมูลมาพิจารณาวาความบกพรองของเด็กที่ได
จากขอมูลแตละขั้นสอดคลองกันหรือไม  หากมีขอมูลสอดคลองกันทั้ง  3  ขอ  และมีลักษณะ
ของความรุนแรงที่ตองการความชวยเหลือ  โดยพิจารณาวาหากเด็กไมไดรับการชวยเหลือ   
เด็กไมสามารถเรียนหนังสอืได  ไมมีการพัฒนาทางการเรียน  เรียนไมทันเพ่ือน  จึงตัดสินวา
เปนเด็กบกพรองทางการเรียนรู  โดยรวมมือกับครูการศึกษาพเิศษ  ครูประจําชั้น  นักจิตวิทยา  
เพ่ือจะไดหาทางชวยเหลือเด็กดังกลาว 
  จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรู สามารถคัดแยกได โดยการใชแบบสํารวจปญหาทางการเรียน  และสํารวจปญหาทางการ
เรียนรูเฉพาะทาง และสัมภาษณผูปกครองทั้ง 3 ขั้นตอนนํามาพิจารณารวมกันในการตัดสิน 
 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
 2.1 ความหมายของการอาน 
      การอาน คือ การสื่อความหมายอีกประเภทหนึ่งของกระบวนการเรียนรูเปนทักษะ
ที่สืบเน่ืองมาจากการฟงและพูดและจัดไดวาเปนทกัษะที่ยากที่สุดของการเรียนการสอนการอาน
เปนกระบวนการที่ยากและสลับซับซอนและตองการความมีสมาธิสูงเพราะการอานไมใชเพียง
การที่ผูอานมองเห็นสัญลักษณของตวัอักษรและทราบความหมายของสัญลักษณเทานั้น หากแต
ผูอานตองมีความสามารถตคีวามหมายของสิ่งที่อานใหไดอีกดวย ขณะเดียวกันจะตองสามารถ
ประเมินผลสิ่งที่อาน  โดยนําประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่องตัดสินวาผูอานนั้นมีความ
ถูกตองสมเหตุสมผลมากนอยเพียงใด (เพ็ญศรี  รังสิยางกูล.  2530  :  91)        
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                 การอานเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมายเปนการแลกเปลี่ยนความคิด
ขาวสารความรูระหวางผูเขียนกับผูอาน  ในลักษณะของการสื่อความหมายกันของผูเขียนจะ
แสดงความเหน็ของตนเอง  ตามลักษณะการเขียน  ผูอานจะพยายามอานเอาความหมายจากสิ่ง
ที่ผูเขียนเขียนไว  โดยตองขึ้นอยูกับประสบการณเดิมและความรูทางภาษาของผูอานเอง   
(ณัฐวุฒิ  ณ  ปน.  2522) 
                 การอาน  เปนการพัฒนาความคิดโดยที่  ผูอานตองใชความสามารถหลาย ๆ  ดาน  
เชน  ใชการสงัเกต  จํารูปคาํ  ใชสติปญญาและประสบการณเดิมในการแปลความหรือถอดความ
ใหเกิดความเขาใจเรื่องราวทีอ่านไดดี โดยวิธีอานแบบนีจ้ะตองดําเนินการเปนขั้นตอนและตอเน่ือง  
(บันลือ  พฤกษะวัน.  2532 : 2)    
                 การอาน คือ การแปลสัญลกัษณที่เขียนหรือพิมพใหมีความหมายออกมาเปน
สัญลักษณ  สัญลักษณในภาษาไทย  คือ  คํา  ขอความ  จึงเปนเรื่องสําคัญมากในการสอนอาน
แกเด็กแรกเรียน  นักเรียนจะตองเขาใจความหมายและนําไปใชในการฟง  พูด  และเขียนได
อยางถูกตอง 
      “การอาน” ถาพิจารณาการอานในลักษณะของกระบวนการที่ซับซอนแลวก็จะ
เกี่ยวของกับองคประกอบหลายอยาง  ไดแก  จิตวิทยาพัฒนาการ  ภาษาศาสตร  จิตวิทยา
การศึกษา  และวิชาการศึกษา  สวนทีเ่กีย่วของกับจิตวิทยาพัฒนาการนั้น  หมายความวา  ครู
สอนอานจะตองเขาใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กแตละวัย  จัดสื่อการสอนอานไดสอดคลอง
กับความตองการและความสนใจของเด็ก  สวนที่เกี่ยวของกับภาษาศาสตร  หมายความวาครู
สอนอานจะตองเขาใจเสียง  ฐานที่เกิดของพยัญชนะ  สระ  วรรณยกุต  เขาใจหลกัภาษาและ
การใชภาษา  เพ่ือนําหลักการเหลานั้นมาสอนใหนักเรียนอาน  และเขาใจความหมายไดถูกตอง  
สวนที่เกีย่วของกับจิตวทิยา  การศึกษา  คือ  การนําหลักจิตวิทยามาใชทางการศกึษา  เชน  
ความพรอมของการอาน  ความสนใจ  แรงจูงใจ    การเสริมแรงและทฤษฎีที่เกี่ยวของ หลักการ
เหลานี้ใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาการจัดกิจกรรมการอาน  สวนองคประกอบสุดทาย  การอานที่
เกี่ยวของกับวชิาการศึกษา  หมายความวาครูตองรูจักเลือกใชวิธีการสอนอานที่เหมาะสมกับวัย  
และระดับความสามารถในการอานของนักเรียน  ทั้งน้ีใหเปนไปตามขั้นพัฒนาการ  เพื่อให
นักเรียนประสบความสําเร็จในการอาน  (ทัศนีย  ศุภเมธ.ี 2534 : 79)   
  จากนิยามการอานที่นักการศึกษาไดกลาวไวพอสรุปไดวา  การอานคือการ
ถายทอดความหมายจากตัวอักษรหรือภาพเปนความคิดความเขาใจของผูอาน  แลวนําความคิด
ไปใชใหเกิดประโยชน  ผูอานจําเปนตองใชการสังเกต  การจํารูปคําและประสบการณเดิม  และ
กระบวนการอาน  ผูอานจะอานขอความไดจะตองเขาใจความหมายของคํา  รูจักหนาที่ของคํา  
สามารถแยกพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกดและวรรณยุกตออกจากการอานไดกอน  การอานเปน
ทักษะที่ยากทีสุ่ดแกการสอนเพราะไมใชเพียงแตการมองเห็นสัญลักษณของตวัอักษร  แตผูอาน
ตองสามารถตคีวามถึงสิ่งทีอ่านไดดวย       
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2.2  ความสําคัญของการอาน 
        ไพพรรณ  อินทนิล (2546  : 7 - 9)  กลาวถึงการอานวา  การอานเปนประโยชน
ตอผูคนและโลกในยคุปจจุบันเปนอยางมาก  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึง
จําเปนตองอาศัยการอานและมีการอานมีความสําคัญดังน้ี 
  1. การอานเปนทกัษะพื้นฐานทีจํ่าเปนในการดํารงชีวิตในปจจุบัน  องคการ
สหประชาชาติไดเสนอใหสมาชิกทุกประเทศชวยกันรณรงคใหทุกคนในโลกนี้ไดอานหนังสือให
ออกใหหมดในป  พ.ศ.  2543  เพราะตระหนักในความสําคัญของการอาน  ผูที่อานหนังสือไม
ออกมักจะเสียเปรียบ  กลายเปนคนลาหลัง  ไมทันโลก  ไมทันเหตกุารณ  อาจถูกหลอก  เสียรู
ไดงาย  และไมเชื่อม่ันตนเอง ไมมีความสุขในการเขากบัสังคม  เราจะสังเกตเห็นวาประเทศที่
เจริญจํานวนประชากรที่อานออกเขียนไดจะมีมาก  ในชีวติประจําวนัเราตองอาศยัการอานเพื่อ
การดํารงชีวิตแทบทุกเรื่องก็วาได เชน เครื่องมือ เครื่องใช  สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนยารกัษาโรค  ทุกคนควรจะตองรูจักอานวิธีใชกับหนวยงานตาง  ๆ  เชน  สํานักงาน
ที่ดิน  สํานักงานขนสงทางบก  ธนาคาร  สถานศึกษา  เทศบาล  ฯลฯ   จําเปนจะตองอาน
หนังสือออก  จึงจะสามารถไปติดตอหนวยงานที่ตองการไดอยางรวดเร็ว  การอานหนังสือไม
ออกทําใหบุคคลนั้นรูสึกตนเองวาไรศักดิศ์รี  ไมสามารถรวมพูดคุยเรื่องตางๆ กับผูอ่ืนไดอยาง
เทาเทียมกัน  ดังสุภาษิตของชาวฝรั่งเศสวา  “Moins  je  lis,  moins  j’ apprends”  ซ่ึงมี
ความหมายวา “ยิ่งอานนอย  ก็เขาใจนอย” นอกจากนี้  ฟรานซิส  เบคอน  (Francis  Bacon) 
ไดกลาววาการอานทําใหเปนคนโดยสมบรูณ (Reading  make  a  Full  man)  ดัดลี่ (ไพพรรณ  
อินทนิล.  2536 : 8 ; อางอิงจาก Lealy.Paul D. 1968)  ดังน้ันการอานจึงเปนทักษะเบื้องตนที่
มนุษยทุกคนจําเปนที่จะตองใชในการดํารงชีวติในปจจุบัน 
  2. การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  การอานเปนรากฐานสําคญัของ
การศึกษา  เพราะทําใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูสิง่ตาง  ๆ  ไดอยางรวดเร็ว  กวางขวางยิ่งขึ้น  
เพราะการเรียนวิชาตาง  ๆ  ไมวาจะเปนในหองหรือนอกหองเรียน   ลวนแลวแตใชการอานเปน
สื่อในการเรียนรูทั้งสิ้น กิจกรรมตางๆในสถานศึกษา 80 – 90 %   จะตองอาศัยการอาน  ผูเรียน
จะตองมีความสามารถในการอาน  จึงสามารถรวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  ทํา
ใหผูเรียนมักมีความคิดกวางขวางขึ้น  หนังสือเพียงอยางเดียวสามารถชวยใหผูเรยีนคิดไป
ตามลําดับขั้นได , ยูนิสโก (ไพพรรณ  อินทนิส.  2536 : 8 ; อางอิงจาก Unesco. 1972 : 32 )   
  3.  การอานเปนสื่อสําคัญในการพัฒนาและแกปญหาสงัคม   การพัฒนาสังคมที่ดี
น้ันอุปกรณสําคัญ  คือ  “การอาน”  ดังคํากลาวของคุณหญิง แมนมาส  ชวลติ. (2539  :  คํานาํ) 
ที่วาสิ่งหน่ึงทีใ่ชวัดระดับบุคคลและสังคมไดคือการรูหนังสือและการรูจักใชประโยชนจากหนังสือ
อยางเต็มที่  การอานหนังสือทําใหเกิดการพัฒนาความคิด  สติปญญา  จริยธรรม  ศีลธรรม 
เชาวปญญาและจิตใจ ผลที่ตามมาก็คือ  ทําใหสามารถกระทําตนไหเปนประโยชนแกสังคม  
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แกสวนรวมสามารถวินิจฉยัความถูกตองเรื่องราวตางๆ ไดอยางฉับไว  ประสบการณจากการ
อานทําใหเปนผูเขาใจสถานการณไดอยางทันที  (มาลนีิ  น่ิมเสมอ. 2523  :  26)  ทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ  ผูที่อานมากก็ยอมจะมีมุมมองและวิสัยทัศนที่กวางไกล  และเปนคน
ยืดหยุน  สามารถปรับตวัใหเขากับสังคมและพัฒนาสังคมได  ดังน้ัน  เม่ือทุกคนมีคณุภาพชีวิตที่
ดีสังคมนั้นกย็อมจะดีไปดวย  เม่ือเกิดปญหาตาง  ๆ  ก็ยอมจะรูจักใชสติปญญารวมกันแกปญหา  
ก็จะทําใหสังคมนั้นอยูอยางมีความสุข  (พิมพใจ  สุทธสิุรศักดิ์. 2530 : 4) 

สแตรง  กลาวไววา การอานเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา  ประมาณ  รอยละ  80 – 90 (Strank R. 1940 :  11)    

กอ  สวัสดิพาณิชย  กลาวไววา  การอานเปนหัวใจของกิจกรรมทั้งหลายในการ
เรียนของนักเรียน (กอ  สวัสดิ์พานิชย.  2515 : 147)   

จากคํากลาวของนักการศึกษาทั้งของชาวไทยและชาวตางประเทศ ยอมเปนสาระ 
สําคัญที่ชีช้ัดถึงกิจกรรมการอานวา  จะตองพิจารณากันอยางละเอียดถี่ถวน  เพราะการอานยอม
สงผลหลายประการคือ   
  1.  การอานยอมชวยพัฒนาภาษาพูด  ถาสอนอานใหเด็กอานได  อานเปน ยอม
ติดในภาษาทีไ่ดจากการอานหรือภาษาหนังสือ ดังจะเห็นไดจากผูที่ไดรับการศึกษาดีน้ัน  มี
แนวโนมวาจะใชภาษาพูดไดใกลเคียงกบัภาษาหนังสือเปนอันมาก  ดวยเหตน้ีุจึงชวยใหเรา
ทราบพื้นฐานของคูสนทนา  วาไดรับการศึกษามากนอยเพียงใด  การอาน  จึงเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการพัฒนาภาษาพูด  ถาผูเรียนอานเปน  อานมาก  จะใชภาษาพูดไดถกูตอง  เปนที่
ยอมรับในสังคม 
  2.  การอานชวยพัฒนาพื้นฐานในการฟงใหสามารถฟงเรือ่งราวตางๆ ไดดีและฟง
ไดอยางกวางขวาง ทั้งน้ีเพราะถาเด็กอานเปน  มีนิสัยในการอานยอมสรางพื้นฐานประสบการณ  
มีความรูกวางขวาง  ซ่ึงจะชวยใหสามารถฟงเรื่องราวตาง ๆ ไดมากและเขาใจเรื่องราวจากการ
ฟงไดดี  น่ันคือ  การฟงเปนสามารถทําความเขาใจเรือ่งราวและสรปุเร่ืองราวไดดี 
  3.  การอานชวยพัฒนาการเขียนไดดี  การที่เด็กสามารถอานไดมากยอมชวยให
เด็กไดแบบอยางในการเขยีนสื่อความหมายไดดี  ทั้งน้ีเพราะภาษาที่ไดจากการอานยอมเปน
พ้ืนฐานในการใชภาษา ทั้งสํานวนการพดู การเขียนสือ่ความไดอยางมาก สามารถที่จะบันทึก
ขอความ ยอเรื่อง  เรียบเรยีงขอความทีไ่ดจากความคดิไดดีขึ้น 
  4.  การอานเปนการชวยพัฒนาการใชภาษาใหถูกตองสอดคลองกับหลักภาษา  
(ไวยากรณ)  ไดดี  จากการอานมาก  อานเปน  จึงเปนผลรวมของทกุขอที่กลาวมาแลว  หลัก
ภาษาจึงเปนหลักใหญที่เด็กผูอานไดทราบและนําไปใชใหถูกตองตามที่สังคมยอมรับ  การอาน
จึงเปนเครื่องมืออยางสําคัญที่จะพัฒนาหลักภาษา  (ไวยากรณ)  ในการใชภาษาไดถูกตอง 
  นอกเหนือจากที่กลาวไววา การอานเปนหัวใจของการพัฒนาทักษะทางภาษาแลว  
การอานยังมีความสําคัญและจําเปนแหงชวีิตอีกนานัปการ  เชน 
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  1.  การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรยีนรู  หากอานไมได  การเรียนการสอน  
ยอมพบอุปสรรคใหญหลวง  พฤติกรรมในการเขียนของเด็กจะเปลี่ยนไป  หงอยเหงา  เก็บกด  
หรือมิฉะน้ันจะแสดงออกตางๆ ในลักษณะทดแทนปมดอยเหลานั้นกมี็  ครูจําเปนตองเอาใจใส
ชวยเหลือ  แกไข  (ซอมเสริม)  ตั้งแตเริม่อาน  บทเรียนแรกทันท ี
  2.  เด็กที่อานไดยอมไดรับการยอมรับ  สามารถรวมเรียน  รวมเลนกับเพ่ือน ๆ 
ไดดี ตรงกันขาม การที่เด็กมีอุปสรรคในการอาน ยอมขาดความอบอุน ขาดความมั่นใจในตนเอง 
  3.  การอานได อานเปน เปนสิ่งที่สงเสริมใหเด็กไดรับความรูเกีย่วกับสภาพแวดลอม  
ทั้งนี้เพราะไมวาโรงเรียนหรอืสถาบันการศึกษาใดในโลก  ก็ไมอาจจัดประสบการณใหผูเรียนได
อยางสมบูรณที่สุด  การอานจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่เด็กจะคนควาเพิ่มเติมไดอยางจุใจ  หรือ
ตามความจําเปนของเด็กเหลานั้นไดดี 
  4.  การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจ  การปรับปรุงอาชีพเม่ือพน
วัยประถมศึกษา  อาจเรียนรูจากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอีกทางหนึ่ง 
  5.  การอานมีความจําเปนตอการเปนพลเมืองที่ดีที่จะรูขาวสาร  เหตกุารณของ
บานเมือง  การปกครอง  ที่พลเมืองดีจะตองใหความรวมมือแกทางราชการไดดี 
  6.  การอานเปนเครื่องมืออยางสําคัญในการพินิจ  เลือกตัดสินใจทีจ่ะเลือกตวัแทน
ในดานการเมือง  การปกครอง  อันเปนรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
  7.  การอานยอมเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยใหเด็กวัยประถมศึกษาหรือพนวัย
ประถมศึกษาก็ตามสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยใชการอาน ทั้งยังไดรับความ
เพลิดเพลิน  ชวยพัฒนาจติใจ  และอ่ืน ๆ  ไดอีกดวย   
  8.  การอานจะทวีความสําคญัมากขึ้นโดยลําดับที่ชวยใหรอบรูถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  การสื่อสาร  การพยากรณอากาศ  เพ่ือปรบัตน  ปรบัปรุงอาชีพ  ยิง่สังคมเจริญขึ้นมาก
เพียงใด  การอานก็จะทวีความสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น  (บันลือ  พฤกษะวัน.  2532 : 11 - 12) 
  นอกจากการอานเปนการสรางพื้นฐานประสบการณในการเรียนรูแลว  ยังเปน
ทักษะสําคัญของการแสวงหาความรูที่ทําใหเกิดการเรียนรู และการอานยังมีความสําคัญในแง 
อ่ืน ๆ  อีกดังน้ี 
  1.  การอานเปนพ้ืนฐานของการเรียนวชิาอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีเพราะการหาความรูใน
สาขาวิชาตาง ๆ  จําเปนตองอาศัยทักษะการอานเปนเครื่องมือ 
  2.  การอานเปนกระบวนการถายทอดความรูและความตองการระหวางบุคคลกบั
บุคคล 
  3.  การอานเปนเครื่องมือชวยใหเปนผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
เพราะวาไดอานเอกสารที่ใหความรูในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ 
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  4.  การอานเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข  
เพราะถาเราอานไดก็สามารถทําความเขาใจรวมกับคนอื่น ๆ  ไดเปนอยางดี  ตลอดจนสามารถ
แกปญหาที่เกดิขึ้นใหผานไดอยางราบรื่น 
  5.  การอานเปนเครื่องมือในการรับทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยสูคนรุน
หลังตอไป 
  6.  การอานเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดความเพลิดเพลนิ  ความรูและประสบการณ
อยางกวางขวาง  (เสริมศรี  หอทิมาวรกุล. 2526)              
  จากสภาพสังคมปจจุบัน  การอานมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  จึงจําเปนที่จะตอง
จัดการเรียนการสอนใหเด็กสามารถใชการอานเพื่อเปนทักษะในการศึกษาคนควา  หาความรู  
และแนวทางในการดํารงชีวติ  ฉะนั้นจึงจําเปนตองสอนใหเด็กอานออกและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน 
 
 2.3 ความมุงหมายของการสอนอาน 
      ความมุงหมายของการสอนอานในระดับประถมศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดมาตรฐานการเรยีนรูดานการอานไวดังน้ี 
                   สาระที่  1  การอาน  มาตรฐาน  ท.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดไปใชตัดสินแกปญหาและสรางวสิัยทัศนในการดําเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

จากสาระที่  1  การอาน  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ไวดังน้ี 
มาตรฐาน  ท.1.1 :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ

แกปญหา  และสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติและรกัการอาน 
มาตรฐานชวงชั้นที่  1  (ชั้นประถมศึกษาที่  1 - 3)   
1.  สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน  อานไดคลอง  และเขาใจ

ความหมายของคําและขอความที่อาน 
2. สามารถเขาใจความสําคญัและรายละเอียดของเรื่อง  หาคําสําคัญหรือใช

แผนภาพโครงเรื่อง  หรือแผนภาพความคิด  เปนเครื่องมือพัฒนาความเขาใจการอาน  รูจักใช
คําเกี่ยวกบัเน้ือหาและแสวงหาความรู  ความคิดคาดคะเนเหตกุารณเรื่องราวจากเรื่องที่อาน  
และกําหนดแนวทางปฏบิัต ิ

3.  สามารถอานในใจ  และอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง  ไดอยาง
รวดเรว็  ถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักษรวธิี  และจําบทรอยกรองที่ไพเราะ  เลือกอาน
หนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง  มีมารยาทการอานและนิสัยรกัการอาน 
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มาตรฐานชวงชั้นที่  2  (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6) 
1.  สามารถอานไดคลองและอานไดเร็วขึน้  เขาใจความหมายของคํา  สํานวน

โวหาร  การบรรยาย  การพรรณนา  การเปรียบเทียบ  การใชบรบิท  เขาใจความหมายของ
ถอยคํา  สํานวนและเนื้อเรือ่ง  และแหลงความรู  พัฒนาความสามารถการอาน 

2.  สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ 
หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพความคิด  พัฒนาความสามารถการอาน  นําความรู
ความคิดจากการอานใชแกปญหาตัดสินใจ คาดการณและใชการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาตน 
การตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม 

3.  สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได
คลองแคลว  และรวดเร็วถกูตองตามลักษณะคําประพนัธและอักษรวิธี  และจําบทรอยกรองที่มี
คุณคาทางความคิดและความงดงามทางภาษา  สามารถอธิบายความหมายและคณุคานําไปใช
อางอิง  เลือกหนังสือและสือ่สารสนเทศ  ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามจุดประสงคอยางกวางขวาง  
มีมารยาทการอานและนิสัยรักการอาน  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ  : 2544) 

จากจุดมุงหมายในการสอนอานตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชวงชั้นที่ 1 มุงหวังใหนักเรยีน  อานออก  อานถูกตอง  ตามหลักการ
อาน  อานคลอง  อานแลวเขาใจความสําคัญ  คิดคะเนเหตุการณ เรือ่งราว  กําหนดแนวทาง
ปฏิบตัิทั้งสามารถอานบทรอยกรองไดถูกตามลักษณะคําประพันธและอักษรวธิี  หาความบันเทิง
จากการอานและมีมารยาทในการอาน  ฉะนั้นการอานออก  อานได  เปนทักษะสําคัญที่ตองหา
วิธีเพ่ือชวยใหเด็กทุกคนมีความสามารถในการอานออก  อานไดกอน  โดยเฉพาะเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู  จําเปนตองหาวธิีที่เหมาะสม  เพ่ือใหเขามคีวามสามารถในการอานให
สอดคลองกับความตองการของเด็กเหลานี้ 

   2.4 ปญหาและขอบกพรองในการอาน 
       ปญหาสาํคัญที่มีผลตอการอาน ในปจจุบันการสอนอานมักไมประสบความสําเร็จ

ตามวตัถุประสงค  เพราะมีปญหาสําคญัที่เกี่ยวของหลายประการ  คือ 
                  2.4.1  ปญหาที่เกี่ยวของกับตวัครู  ครูไมเขาใจวธิีการสอนอานอยางแทจริง  
สวนมากจะกาํหนดวัตถปุระสงคใหนักเรยีนอานเรื่องโดยไมมีวัตถปุระสงคอ่ืน  ซ่ึงถาครูผูสอนให
นักเรียนไดบรรลุวตัถปุระสงคของการอานในลักษณะตางๆ ตามความสามารถ  นักเรียนก็จะนํา
วิธี การอานไปใชประโยชนในการเรียน ครูภาษาไทยมคีวามรูในเรื่องที่เกี่ยวกบัการสอนอานไม
เพียงพอ เชน  จิตวิทยาการอาน  การวิเคราะหระดับความสามารถในการอานวิธีสอนอานตาม
จุดมุงหมายเฉพาะสิ่งเหลานีค้วรมีการสอดแทรกความรูในหลักสูตรระดับปริญญาทางการศึกษา  
เพ่ือจะนําความรูมาพัฒนาตนเองและนักเรียนดวย 
        2.4.2  ปญหาเกี่ยวของกับตัวนักเรียน  มาจากสังคมที่มีลักษณะแตกตางกัน  และ
มีระดับความสามารถในการอานแตกตางกันดวย  บางคนอาจมีปญหาทางครอบครัวไมไดรับ
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การดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา  ในทางตรงกันขามกมี็นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งทีบ่ิดามารดา  
และผูปกครองเอาใจใสดี  เม่ือมาอยูหองเรียนเดียวกัน  ระดับความสามารถในการอานและ
ประสบการณทางภาษาจึงยอมแตกตางกัน  ทําใหครตูองพยายามจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะ
กับลักษณะ และความสามารถของแตละคน  สภาพแวดลอมทางครอบครัวมิใชจะเปนปญหา
สําหรับนักเรียนเทานั้น  บางคนยังมีปญหาทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  ซ่ึงมีผลทําใหการ
อานไมพัฒนาตามระดับชั้นเรียน  และอายุของนกัเรียน 

    การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  
ประโยคและขอความ  ดังน้ันในการสอนอานจึงจําเปนที่ครูจะตองใหนักเรียนเขาใจและรับรู
ความหมายของกอนเพ่ือจะนําไปสูความเขาใจในการอานเรื่องราวตาง ๆ  ได  การอานที่ดี
จะตองใหนักเรียนมีจุดมุงหมายวาตองการอานเพื่ออะไร  และครูจะตองมีเปาหมายในการสอนวา
ตองการสอนใหนักเรียนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการอานทางดานใดบาง  ซ่ึงจะเรียงลําดับจาก
งายไปหายาก  นอกจากนั้นการอานของนักเรียนจะประสบความสําเรจ็หรือไมยอมขึ้นอยูกับ
องคประกอบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับตวันักเรียน  ไดแก  สภาพแวดลอมทางบานและโรงเรียน  
ความพรอมทางดานรางกายและสติปญญา  สภาพแวดลอมทางบานและทางโรงเรียนที่ดีจะชวย
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการอานแลวครึ่งหนึ่ง  เม่ือบวกกับสภาพความพรอมทางดาน
รางกายและสติปญญาแลว  นักเรียนก็จะมีสัมฤทธิผลในการอานตามจุดมุงหมายที่ตองการ  
(สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย. 2542  :  9) 

    จากที่กลาวมาขางตน ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวาปญหาในการอานเปนกระบวนการ ที่
เกี่ยวของกับการเขาใจความหมายของคํา  กลุมคําประโยค  จึงจําเปนตองสอนใหนักเรียนรูจัก
คํา  ความหมายและอานคํานั้น ๆ  ไดกอน  ทั้งตองดูความสามารถในการอานของแตละบุคคล  
และประสบการณทางภาษากอน  ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองสอนใหเด็กอานได  อานออก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

 
  2.5 วิธีการสอนอานและข้ันตอนในการสอนอาน 
     บันลือ  พฤกษะวัน (2533 : 117 - 118)  ไดกลาวถึงขัน้ตอนในการสอนอาน  ดังน้ี 
     1.  ขั้นเตรียม  ไดแก  การเตรียมตวัที่จะสอนตั้งแตเด็กกาวยางเขาโรงเรียนในวนั

แรก  รวมถึงการปฐมนิเทศเด็ก  การพัฒนาความพรอมและการแกไขชวยเหลือใหเด็กไดเรียน  
และไดเลนรวมกันไปดวย 

           1.1  การเตรียมการอาน  ถือวา  เปนการเริ่มงานในขั้นการปรับปูพ้ืนฐานภาษา
พูด  กริยา  มารยาท  และระเบียบในการอยูรวมกัน  โดยใชการฟง  การพูด  ในการเตรียมตัว
เด็กการสังเกต  การเรียกชือ่  สิ่งของ  สภาพแวดลอมทั่วไปทั้งในโรงเรียนและทางบาน  
ตลอดจนการเลาถึงกิจวตัรประจําวัน 
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1.2  การพัฒนา  และตรวจสอบความพรอมในการอาน  เชน   การสังเกต 
ความเหมือนความแตกตาง  ความสัมพันธของกลามเนื้อกับสายตา  การฝกลีลามือ  การเลน
เกม  การขับรอง  การฝกวาด  ปน  พับกระดาษ  เพ่ือนําไปสูการพดู  การฟงไดอยางกวางขวาง 

1.3  การฝกอาน  เริ่มนับตัง้แต  การฝกอานพจนานุกรม  (พยัญชนะ)  
พจนานุกรมเสียง  (สระ)  การฝกนึกคําที่เริ่มดวยพยญัชนะพยัญชนะตนหรือเสยีงพรอมกับการ
ชวยเหลือแกไขอยางใกลชิดจากครูผูสอนไปดวย 

1.4  ฝกอานบตัรคําประกอบภาพ  และบตัรประโยคประกอบภาพเรื่องราวหรือ
นิทานสั้น ๆ  โดยฟงจากครูอานหนังสือ  และเปดใหดูภาพไปดวย 

1.5  ฝกฟงครเูลานิทาน  นิทานพื้นบาน  เด็กฝกพูดหรืออานตามครูและฝกให
เด็กที่ฟงเลาเรื่องอยางยอ ๆ ได 

1.6  ฝกทองจําบทประพันธงาย ๆ  ตอคําสัมผัสหรือคําคลองจองเปนตอน ๆ                         
    2.  ขั้นเริ่มอาน  หมายถึง  การเริ่มอานหนังสือที่เปนเรือ่งราวสั้น ๆ  นิทาน  

กิจวัตรประจําวัน  โดยใชวิธจํีารูปคํา  และภาพประกอบ 
 2.1  ฝกอานคาํ  และประโยคประกอบภาพ 
 2.2  ฝกอานประโยค  และเรื่องราว  โดยอาศัยภาพประกอบชวย 
 2.3  ฝกอานนทิานสัน้ ๆ  หรือเรื่องราวทีค่รู  และนกัเรยีนจัดเตรียมหรอืแตงขึ้น

หรือแผนภูมิประสบการณทีจ่ะชวยขยายประสบการณ 
 2.4  ฝกใหใชการเทียบคํา  เทียบประโยค  เพ่ือใชประโยชนในการอาน 

    3. ขั้นอานหนังสือแตกหรือมีความกาวหนาในการอาน  ไดแก  สามารถใชการ
อานไดยาวนานขึ้น  โดยสามารถใชวิธีสะกดตัวผสมคําชวยในการอานคําแปลก ๆ ใหม ๆ 

3.1  ฝกอานนทิาน  เรื่อราว  เหตุการณ  และกิจวตัรประจําวันทีใ่ชคําแปลก ๆ 
3.2  ฝกอานนทิานที่ยาวขึ้น  และสามารถเลาเรื่องราว  ลําดับเหตุการณได 
3.3  ฝกอานบทประพันธสั้น ๆ  โดยการรูจักลงจังหวะสมัผัส 
3.4  ฝกอานเรื่องราว  บทความ  และสามารถจํารูปคํา  เทียบคํา  สะกดตัว  ใช

เทคนิคการเดารูปประโยค  และเขาใจความหมายได 
3.5  ฝกอานแบบเกบ็ใจความ  และสามารถประเมินตวัละคร  บทความตาง ๆ  

ไดดี  จนนําไปใชแสดงความคิดเห็น  รายงานได 
    4.  ขั้นเสริมสรางนิสัยในการอานที่ดี  หมายถึง  สามารถอานในใจไดเร็ว  สามารถ

อานเพื่อคนควาหาคําตอบ  หาความเพลดิเพลินจากการอาน  โดยวิธีอานคราว ๆ 
 4.1  ฝกอานในใจ  และมีความสนใจในการอาน  อานหนังสือไดหลายรสหลาย

ประเภท 
 4.2  ฝกอานหนังสืออานประกอบเพื่อคนหาสาระสําคญั 
 4.3  ฝกอานแบบคราว ๆ  เพ่ือใหไดสิ่งที่สนใจและเก็บสาระสําคัญของเร่ือง 

ที่อาน  ประเมินเรื่องราว  และวิจารณหนังสือที่อานได 
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    5.  ขั้นอานหนังสือไดอยางกวางขวาง  หมายถึง  สามารถเล็งเห็นคณุคาประโยชน
ของการอาน  เกิดรสนิยมในการอานหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง  มีความสนใจในรส
วรรณคดีเริงรมย  และสารคดี  จนสามารถหยิบยกสวนดีเดนขึ้นอางอิง  ชักชวนใหผูอ่ืนสนใจ
ภาษาได 

    ไพพรรณ  อินทนิล (2546 : 4 -5)  ไดกลาวไววาวิธีและขั้นตอนการสอนอานมี
ลําดับ 5 ขั้น  ดังน้ี 

    1.  ความหมายของคํา   เปนรากฐานของความเขาใจในการอาน  เม่ือเด็กเขาใจ
ความหมายของคําศัพทชัดเจน  และกวางขวางพอแลวยอมทําใหเด็กเกิดความคิดที่จะนํามาใช
ในการอาน  ซ่ึงทําใหเขาใจประโยค  ตอน  หรือบทที่อานไดดี 

    2.  หนวยความคิด  เพ่ือที่จะเขาใจประโยค  เด็กตองอานเปนหนวยความคิด  จะ
ทําใหเด็กอานขอความนั้นดวยความเขาใจ  ตรงกันขามเด็กที่อานหนังสือที่ละตัว  ยอมไม
สามารถจัดกลุมคําตามหนวยความคิดได  ทําใหเปนอุปสรรคตอความเขาใจในแตละประโยค 

   3.  การเขาใจประโยค  เม่ือเด็กเขาใจคําและรูจักเปนหนวยความคิดแลว ตองรูจัก
นําเอาคําแตละคํา  หรือแตละสวนมาสัมพันธกันจนไดใจความเปนประโยค 

   4.  การเขาใจตอน  หมายถึงความสามารถในการนําประโยคในตอนตน ๆ มา
สัมพันธกัน  เด็กจะอานไดอยางเขาใจยิ่งขึน้ 

   5.  การเขาใจเรื่องราวที่ยาวขึ้น เพ่ือใหเขาใจเรื่องราวหรือขอความที่อาน เด็ก
จะตองเขาใจความสัมพันธระหวางขอความสําคัญๆ ทีมี่อยูในตอนกอนๆ และขอความในตอน
ตอๆ มาอีกดวย 

   ความเขาใจการอานของแตละบคุคลจะอยูในระดับสูงหรือต่ํา น้ันขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ  ไดแก 

   1.  องคประกอบดานคําและความหมายของคํา  (Word  Factor)  หมายถึง
รูปแบบ  และความหมายของคํานั้น  (Individual  Word  Forms  and  Their  Meanings) 

    2.  องคประกอบในการเรียบเรียงถอยคํา (Verbal  factor) หมายถึง 
ความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายของคําตางๆ ที่อยูรอบๆ โดยไมตองใชเหตุผลทาง
นามธรรมมากนัก  อาจกลาวไดวาเปนความสามารถในการเขาใจความหมายของประโยคแตเพียง
ภายนอก มิใชความหมายภายใน หรือความสามารถในการเขาใจรายละเอียดของประโยคยอยๆ  
และความสามารถในการจัดลําดับขั้นตอน  (Organization)  ของขอความได 

  3.  องคประกอบดานการสรุปเปนเหตุผล  (Abstract  Reasoning)  หมายถึง  
เหตุผลทางนามธรรมจากตัวอักษรที่ปรากฏในขอความ  เปนการสังเคราะหใจความสําคัญของ
ขอความนั้น ๆ  (Main  Idea  Synthesis)  เปนความคิดแบบอุปมาน  และการแกปญหา 

    องคประกอบพื้นฐานของความเขาใจในการอานทั้งสามประการนี้  องคประกอบ
พ้ืนฐานประการที่หน่ึงและที่สองมักไมคอยเปนปญหากับผูอานมากนัก   สวนองคประกอบทีส่าม
น้ันผูอานมักจะประสบปญหาในการสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน  ผูอานบทเรียนมักจะ
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ประสบปญหาในการอานแยกแยะระหวางสาระสําคัญและสวนที่เปนสาระยอยของเรื่อง  ผูแตง
ตําราจึงพยายามที่จะแกปญหาน้ี โดยการจัดสิ่งชวย  เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดของเรื่องไวใน
ตอนตนของบทเรียน  ใชตวัพิมพหนา  ตัวพิมพเอียง  ขีดเสนใตขอความที่แสดงความคิดรวบยอด
ของเรื่องที่อาน  และรวมทัง้การจัดแบบอ่ืน ๆ 

    จากขั้นตอนของการสอนอานที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การสอนอานคือ
การเตรียมความพรอม  และการฝกอาน  เด็กจะอานไดน้ันเริ่มตนเด็กจําเปนตองรูจัก พยัญชนะ  
สระ  โดยครูตองดูแลชวยเหลืออยางใกลชดิในขั้นนี้  เพราะจะนําไปสูขั้นเริ่มอาน  อานเปนคํา  
ประโยค  และอานเพื่อแสดงความคิดเห็น  หาความเพลดิเพลินจากการอานไดในที่สุด 

 

3.  เอกสารที่เก่ียวของเก่ียวกับเพลง 
 3.1 ความหมายของเพลง 

       เพลง  หมายถึง  ขอความที่เกิดจากศิลปแหงการเลือกถอยคําอันไพเราะมาเรียง
รอยใหเกิดอารมณความสุข ความเบิกบาน หรือความสะเทือนใจตลอดจนทําใหเกิดความคิดและ
จินตนาการเดก็ผูกพันมากับเพลงตั้งแตเกิดโดย แม ยา ยาย ใชเพลงเหกลอมเปนสวนชวยให
เกิดความละเมียดละไมในจติใจ  นํ้าเสียงอันไพเราะของผูขับรอง  เปนนํ้าเสียงแสดงความรักใคร
ของผูที่อยูใกลชิดคุนเคยชวนฟงชวนเพลิดเพลิน  เด็กเขาใจความหมายกอใหเกิดความอบอุน
ชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทาํใหเด็กเบิกบาน เพลงชวยใหเด็กเกิดความเขาใจสิ่ง
ตางๆเพราะเพลงมีแงคิดตาง ๆ แฝงอยูอยางแนบแนน กอใหเกิดจินตนาการ คือการสรางขึ้นใน
ใจอาจเปนทั้งดานความสุขหรือสะเทือนอารมณก็ไดชวยใหเกิดคุณธรรม หรือลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงค  เชนความเขาใจผูอ่ืนความเมตตากรุณา  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  และชวยให
เด็กจดจําความรูไดเร็วและจําไดนาน (โกมล บัวเผียน.  2538 : 597 - 598) 

      เพลง  หมายถึง  สื่อสงเสริมการเรียนรูที่ใชเน้ือรอง  ทํานอง  ดนตรี  จังหวะ  ทําให
เกิดพัฒนาการทางดานรางกาย  สังคม  อารมณ  สติปญญา  แกผูรองและผูฟง   
(เบญจา  พิมจุฬา.  2537 :  11)    

      จากความหมายของเพลงพอสรุปไดวา  เพลงเปนสื่อที่สงเสริมการเรียนรู  ทาํให
ผูเรียนเกิดความสนุกสนานมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  
ทวงทํานองทาํใหมีความซาบซึ้งในภาษาและเกิดการเรยีนรู   เด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูน้ัน    ควรไดรับการสงเสริมการเรยีนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสขุ  เพราะจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูที่เต็มศกัยภาพ 
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   3.2 ความสําคัญของเพลงสงเสริมการสอน 
        เบญจา  พิมจุฬา (2537 : 13 ) กลาวไววา เพลงสงเสรมิการสอนมีความสําคัญ  

ดังตอไปน้ี 
        1.  ชวยทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางดานอารมณ  เพลงจะชวยกระตุนและ

เราใหนักเรียนเกิดความสขุขณะเรยีน  เปนการผอนคลายความตึงเครียดและเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

        2.  เพลงชวยใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย  นักเรียนไดรองรําทํา
ทาทาง ประกอบเพลง  เชน  ปรบมือใหจังหวะ  แสดงทาทางประกอบ 

       3.  ชวยใหนักเรียนเกดิพัฒนาการทางดานสติปญญา  เพราะนักเรียนไดรองเพลง
และ  ทําใหจําเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว  แมนยํากวาการเรียนธรรมดา 

       4.  ชวยใหนักเรียนเกดิพัฒนาทางดานสังคม  เพราะนักเรียนไดเขารวมกลุมรอง
เพลงกับเพ่ือน  ทําใหเกิดความพรอมเพรียงเปนหมูคณะ 

       สุจริต  เพียรชอบ (2531 : 192)  ไดกลาวถึงความสําคัญของเพลงใชประกอบการ
สอนดังน้ี 

       1.  เกิดความสนุกสนาน  การใชเพลงประกอบการสอนภาษาไทยจะชวยให
นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนานในการเรยีน รูสึกวาบทเรียนภาษาไทยนาสนใจ  ไมแพบทเรียน
ในวิชาอ่ืน ๆ 

       2.  เบิกบานอารมณ  การเรียนวิชาตาง ๆ  วันละหลาย ๆ ชั่วโมงอาจทําใหเด็ก
เกิดความเครยีดทางอารมณ  สําหรับภาษาไทยเองเนื้อหาวิชาบางตอนยาก  การใชบทเพลง
ประกอบ การสอนจะชวยผอนคลายความตึงเครียด ทาํใหอารมณแจมใสเบิกบาน 

       3.  ชื่นชมภาษาไทย  ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงสูงต่ํา  มีความไพเราะพริ้งอยู
แลวตามธรรมชาติ  ยิ่งเม่ือไดใชเพลงประกอบการสอนดวยแลว  จะทําใหนักเรียนรูสึกชื่นชมเห็น
วาภาษาไทยนาเรียน  นาสนใจ  จากผลการวิจัยพบวาการใชเพลงประกอบการสอนสุนทรียทาง
ภาษาจะชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยมากขึ้น  และบทเพลงยังชวยทําให
นักเรียนเห็นความไพเราะและรูความหมายของคําดีขึ้น 

      4. ใชไดคลอง  นักเรียนบางคนใชภาษาไทยไดไมใครคลองนัก  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชคํา  ลักษณะนามปรากฏวานักเรียนมักจะใชสบัสนปนเปกนัเสมอ  การผูกขอความเปน
เพลงโดยรวบรวมคําลักษณะนามที่เด็กมักใชผิดจะทําใหนักเรียนใชไดคลองขึ้น ตวั ร ล และตัว
ควบกล้ํา  ก็เชนเดียวกัน  นักเรียนมักจะพูดไมชัด  การใชเพลงที่มีตวั  ร  ล  ตัวควบกล้ํามาฝก
จะทําใหนักเรยีนพูดคลองขึน้  และชัดเจนถูกตองขึ้น 

      5.  ไมตองทองจํา  การใชเพลงประกอบการสอนจะทําใหเด็กเขาใจบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น เพราะเพลงมีความคลองจองทําใหจําไดงาย  นอกจากนั้นหากครูภาษาไทย  แตงเพลงซึ่ง
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มีคําจํากัดของเนื้อหาวิชาภาษาไทย  และมีตัวอยางประกอบดวย  นักเรียนจะจดเนื้อหาไดโดย
ไมตองทองจํา  เหมือนดังที่ไดปฏิบัติกนัมาในอดีต 

      สรุปเพลงเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทําใหเกิด ความรู 
ความจํา เน้ือหาไดแมนยําและรวดเร็ว  เพลงทําใหนักเรียนไดพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  และสตปิญญา  ครบถวนตามหลักสูตร  เพลงกอใหเกิดความไพเราะและเขาใจความหมาย
ของคาํดีขึ้น  ทําใหนักเรยีนมีความรูสึกชืน่ชมภาษาไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กทีมี่ความบกพรอง
ทางการเรียนรู  เพลงมีสวนชวยในการเรียนการสอน  ทําใหเกิดความจําและชวยผอนคลาย
ความเครยีดมีอารมณเบิกบานและประสบผลสําเร็จทางการเรียน 

 
   3.3 ประเภทของเพลงสงเสรมิการสอน 

  เบญจา  พิมจุฬา (2537 : 12)  กลาวไววา  เพลงสงเสรมิการสอนภาษาไทย 
แบงเปน  3  ประเภท  คือ 
  1.  เพลงปลูกฝงทัศนคติ  เปนเพลงทีต่องการปลูกฝงความรูสึกที่ดีตอการเรียน
ภาษาไทย   เชน  เชิญชวนใหตั้งใจเรยีน  บอกใหทราบถึงประวัตคิวามเปนมา  และบอกถึง
ความสําคัญของภาษาไทย  ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เรามีภาษาไทยใชมานานถึง  
700  กวาป  จนกลายเปนสัญลักษณของชาติไทย 
  2.  เพลงสงเสริมการเรียนรู  เปนเพลงที่มุงใหความรู  กฎเกณฑการใชภาษาไทย  
เพ่ือใหนักเรียนจําเนื้อหาความรูไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
  3.  เพลงสงเสริมทักษะการทําแบบฝกหัด   เปนเพลงทีส่งเสริมใหนักเรียนอยาก
ทําแบบฝกหัด  เพ่ือทบทวนเนื้อหาหรือฝกทักษะการออกเสียงใหชัดเจน เชน การออกเสียงคํา
ควบกล้ํา   
  
 3.4 หลักการใชเพลงประกอบการสอน 
  ธวธั  วันชชูาติ (2542 :138)  ไดกลาวไววา  เพลงทีใ่ชประกอบการสอนภาษาไทย  
มีผูแตงไวเปนจํานวนมาก  ครูสามารถเลอืกมาใชประกอบการสอนทักษะตาง ๆ  ไดโดยสะดวก  
การเลือกเพลงประกอบการสอนมีหลักเกณฑในการพิจารณา  ดังน้ี 
  1. เน้ือเพลงสอดคลองกับเนื้อหาที่จะสอน 
  2. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
  3. ทํานองเพลงงาย ๆ  นักเรียนเคยไดยินอยูเสมอ 
  4. เน้ือเพลงไมสัน้หรือยาวเกินไป 
  5. ประเภทของเพลงควรมเีพลงหลายประเภท  เชน  เพลงไทยเดิม  เพลงสากล  
เพลงลูกทุง  เพลงพื้นบาน  ที่ครูเห็นวาเหมาะสม   
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  เบญจา  พิมจุฬา (2537 :13)  กลาวถึงหลักการใชเพลงสงเสริมการสอนวา 
  1. ตองเปนเพลงที่สอดคลองตรงตามเน้ือหาในบทเรียนที่กาํหนดไวในหลกัสูตร 
  2. ตองใชใหเหมาะสมกับเวลา  วัย  และโอกาส 
  3. ตองใชใหเหมาะสมกับขั้นตอนการเรียนรูของนักเรียน  คือ  เรียงตามลําดับ
จากงายไปหายาก   

      สรุปหลักการนําเพลงมาใชในการประกอบการสอนนั้น  สิ่งที่ครูตองควรคํานึงถึง
คือ หลักสูตรและตัวเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ตองเลือกเพลงที่เหมาะสม
และเกิดประโยชนกับตัวเขามากที่สุด  และเพลงที่นํามาใชในการสอนอานภาษาไทยนั้นตองเปน
เพลงที่สอดคลองกับลักษณะของผูเรียน  ครูตองทําความเขาใจนกัเรียนถึงความตองการและ  
สิ่งใดที่บกพรองจากการเรียนรู ที่จําเปนจะตองฝกฝนเพิ่มเติม  นอกจากนี้ควรคํานึงถึงวัน  เวลา  
และโอกาสที่จะนําเพลงมาใชประกอบการสอน 

 
   3.5 การสอนเพลงและสงแสรมิการสอนภาษาไทย 
  เบญจา  พิมจุฬา (2537 : 13)   กลาวไววา ผูสอนเพลงควรปฏบิตัิดังตอไปน้ี 
      1.  ทดสอบความรูกอนทําการสอน 
      2.  ควรกระตุน  เราใหนักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมรองเพลง 
      3.  ควรใหนักเรียนแสดงทาทางประกอบเพลงอยางอิสระขณะรองเพลง 

      4.  ทดสอบความรูของนักเรียนหลังทําการสอน 
                 5.  ควรนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน  
เพ่ือนักเรียนจะไดทราบพัฒนาการของตนนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ  และครกู็นํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
                 6.  หลังการสอนเพลง ควรสงเสริมทักษะการทําแบบฝกหัด โดยครูผูสอนใหนักเรียน
ทําแบบฝกหัดจากเพลง และตรวจแบบฝกหัดที่นักเรียนทํา (เบญจา  พิมจุฬา. 2537 : 15) 
     ยุพิน  พิพิธกุล (มปพ : 9)  กลาวถึงการนําบทเพลงไปใชในการเรยีนการสอนไววา 
      1.  กอนจะใหนักเรียนรองเพลงครูควรจะใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเพลงนั้น ๆ  
 ใหดีเสียกอน 
                2.  ครูจะตองเลือกบทเพลงใหเหมาะสมกับระดับชัน้  และวัยของนักเรียน  เพราะ 
นักเรียนชั้นสงู ๆ อาจจะไมชอบก็ได 
     3.  อยารองเพลงพร่ําเพรื่อ  ตองเปลี่ยนบรรยากาศใหนักเรียนทํากิจกรรมอ่ืนบาง 
       4.  เพลงใดที่สามารถแสดงทาทางประกอบได  ครูอาจจะแสดงทาทางใหนักเรยีนดู
นักเรียนรวมแสดงทาทางดวย  แตครตูองดูเสียกอนวาเด็กมีความพึงพอใจหรือไมอยางไร 
     5.  ถาครูเปนผูรองเพลงใหนักเรียนฟงเองได  จะทําใหนักเรียนมีความศรทัธาในตัว
ครูมากขึ้น 
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     6.   ครูจะตองรองเพลงใหมีชีวติชวีา มีความสนุกสนาน  จึงจะชวยกระตุนนักเรียน 
ใหอยากรองเพลงบาง  แตถาครูไมมีความถนัดในการรองเพลง  ก็สามารถใชแถบบันทึกเสยีง
ประกอบการสอนได   
     จากหลักการสอนเพลง  ผูสอนควรจะนําเพลงมาใชประกอบการสอน  โดยจัด
กิจกรรมใหหลากหลาย  เชน การแสดงทาทางประกอบ  การทํากิจกรรมเสริมทักษะ ทํา
แบบฝกหัด  ที่สําคัญครูผูสอนตองรวมกจิกรรมรองเพลงอยางมีชีวติชวีา   และสนกุสนานกับบท
เพลงกิจกรรมดังกลาวเปนกจิกรรมที่เหมาะในการนํามาใชในการเรียนการสอนกับเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 4.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการเรียนรู 
  ผดุง  อารยะวิญ ู(2535 : 2 - 3) สรางเครื่องมือในการคัดแยกเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูอายุระหวาง  6 – 12  ป   เปนเครื่องมือมาตรฐาน  พรอมทั้งหาเกณฑ  (Norms)  
สําหรับเด็กทัว่ประเทศ  เพ่ือใชเปนเกณฑเปรียบเทียบ  และตัดสินใจในการคัดแยกเด็กที่
บกพรองทางการเรียนรู  ลกัษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  สํารวจปญหา
ในการเรียนของเด็ก  5  ดานใหญ ๆ  คือ  ภาษา  คณิตศาสตร  เวลาและทศิทาง  การ
เคลื่อนไหว  พฤติกรรม  การสํารวจปญหาในการเรยีน  25  ดานยอย ๆ  คือ  คําศัพท  การฟง
คําสั่ง  การอาน  การเขียน  การนับ  การเขาใจความหมาย  การจําตัวเลข  สัญลักษณ  การ
คํานวณ  เวลา ขนาด  การจัดลําดับ  ทิศทาง การเดิน / วิ่ง การกระโดด การทรงตัว  การใชน้ิว
มือ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติความรวมมือ  ความสนใจ ความเปนระเบียบ  การปรับตวั การ
ยอมรับ  ความรับผิดชอบ  คําถามทั้งหมดมี  50 ขอ  โดยใชครูประจําชั้นเปนผูประเมินเด็ก  
ขอจํากัดของเครื่องมือน้ีก็คือผูประเมินจะตองเปนผูที่รูจักเด็กเปนอยางดีและไมลําเอียง 
     ศรียา  นิยมธรรม  (2537 : 3 - 4)  ไดสรางเครื่องมือในการคัดแยกเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรูระดับปฐมวัยที่อยูในชวงอายุ  4 – 6  ขวบ เปนแบบทดสอบมาตรฐานสาํหรับเด็กไทย
พรอมทั้งมีเกณฑปกติสําหรับเด็กไทย  เพ่ือใชเปนเกณฑตัดสินในการคัดแยกเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู  แบบคัดแยกนี้สามารถใชไดกับเด็กไทยทั่วประเทศ  ลักษณะของเครื่องมือน้ัน
เปนแบบทดสอบรายบุคคล  ประกอบดวยแบบทดสอบยอย ๆ 6  หมวด  คือ  ซาย – ขวา  
การจําคําพูด  การวาดรูปทรง  การจําตัวเลข  การจัดหมวดหมู  และการใชขา  ขอจํากัดของ
เครื่องมือคือ  เครื่องมือน้ีเปนเครื่องมือแรกในประเทศไทยที่ใชในการคัดแยกเด็กปฐมวยัที่บกพรอง
ทางการเรียนรู  โดยการทดสอบจากตัวเด็กเองโดยตรง  ไมใชจากการสังเกตคาดคะเนจากครู  
ผูปกครอง  หรือบุคคลอื่น  จึงอาจทําใหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นไดงาย 
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      ประสงค  รายณสุข (2532  :  21)  ไดศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และการพูดสําหรับนักเรยีนชาวเขาชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 ที่พูดไมชัดในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห
ชาวเขา  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาไทยหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองที่ใชแบบฝกเสรมิทักษะการพดูสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดใชแบบฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01 
     วันไชย  ไทยใหม  (2539  :  49 - 50)  ไดศึกษาการใชแบบฝกทักษะการอาน
สําหรับนักเรียนชาวเขา  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ในโรงเรียนแมแอบวทิยา  จังหวัดเชียงราย  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานมีผลสัมฤทธิ์ในการ
อานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .05 
      กิ่งสร  เกาะประเสรฐิ  (2540 :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการอานคํา วิชาภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับปาน
กลางอายุ 7 - 14  ป  ระหวางวิธีการสอนอานคําโดยการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรและการสอน
อานคําตามหลักสูตร  สําหรับเด็กพิเศษ  ผลการวิจัยพบวา 
    1.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางมีความสามารถในการอาน
คําสูงขึ้น  หลงัจากสอนอานคําโดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 
    2.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง    ที่สอนอานคําโดยวิธี      
การเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร  มีความสามารถในการอานคําสูงกวาเด็กที่สอนอานคําตาม
หลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05 
    บัวแกว  บวัเย็น  (2539  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการอานภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทางดานสตปิญญาระดับเรียนไดชั้น
ประถมศึกษาปที่  1  โดยการสอนแบบรูแจงกับการสอนตามคูมือคร ู ผลปรากฏวา 
    1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรูแจงความสามารถทางการอานสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .05 
    2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรูแจง  มีความสามารถทางการอานแตกตางกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05 
    ดวงใจ  วรรณสังข  (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความสามารถในการจาํ
พยัญชนะไทยของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูจากการสอนโดยใชชดุการสอน  นิทานประกอบ
ภาพพยัญชนะไทย  พบวา  ความสามารถในการจําพยญัชนะไทยของเด็กที่บกพรองทางการ
เรียนรูหลังจากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพ  สูงกวาความสามารถจํา
พยัญชนะไทยกอนการสอน โดยใชชุดการสอนประกอบภาพซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 
    จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา  เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  หากไดรับ
การชวยเหลือทักษะดานการอานตั้งแตตน  โดยใชวิธีการชวยเหลือทีถู่กตองทั้งทางดานการสอน  
การใชสื่อและการใหแรงเสรมิก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์ในการสอนสูงขึ้น  เพลงเปนสื่อสําคัญที่ชวยให
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เกิดผลดีกับเด็กเหลานี้  ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําเพลงมาเปนสื่อประกอบการสอนเพือ่พัฒนาทักษะ
การอาน   
                
               4.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
  แมรี่  และเบิรดแทรม  (Mary  &  Berttram. 1997 : 174 - 178)  ไดศึกษากลวธิี
การสอนอานและเขียนสําหรับเด็กบกพรองทางการเรียนรูจากครูการศึกษาพเิศษ  และนักการ
ศึกษาทัว่ไป  ศึกษาจากเดก็เกรด 2 และเกรด 5 วาใชวิธีสอนแบบใดบาง ผลการสํารวจพบวา  
กลุมครู ผูสอนเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู  ใชวธิีอานแลวเติมคําตอบ  (Guided  Reading)  
90 % การอานเปนรายบคุคล (Individualized  Reading) 87 % การแลกเปลี่ยนหนังสือกับ 
(Tradebooks) 81.5 %  และการเปลีย่นกนัอาน  (Round – Robin  Reading)  74.1  %  เปน  
4  วิธีในระดับแรกที่ใชมากที่สุด  และยังมีอีก  17  วิธี  ที่ใชสอนเด็กปกติ  และเด็กที่บกพรอง
ทางการเรียนรู 
      เบสท  (Best.  1969 :  3316 - A)  ไดศึกษาความสามารถในการอานโดยใช
โปรแกรมการฝก  กลุมตวัอยางเปนนักเรยีนเกรด  2 – 6  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียน
โดยการใชโปรแกรมการฝกมีผลสมัฤทธิใ์นการอานสงู  และเห็นวาผลดังกลาวขึ้นอยูกบัโปรแกรม
การฝกความเขาใจในรายละเอียดการใชโปรแกรมการฝก  และความเอาใจใสของครูดวย 
     จอหนสัน  (Johnson.  1970  :  1520 - B)  ไดศึกษาการฝกเพือ่สัมฤทธิผลในการ
อานของเด็กที่เริ่มอานที่มีความสามารถในการอานและแตกตางกันจากกลุมตวัอยางซึ่งเปน
นักเรียนระดับ  1  จํานวน  424  คน  กลุมทดลองใชโปรแกรมการฝกอาน กลุมควบคุมใช
กิจกรรมการฟง ปรากฏวากลุมที่ทําการทดลองมีความสามารถทางการอานภาษาไทยมากกวา 
โดยเฉพาะเดก็ที่มีพ้ืนความรูทางภาษาต่ํา  มีพัฒนาการทางภาษาดีขึน้อยางเห็นไดชัดเจน 
     ฮิดสัน  (อรัญญา  เชื้อทอง.  2546 : 49 ; อางอิงจาก Heden. 1995)  ได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการจดัการเรียนการสอนกับการใหการสนับสนนุในชั้นเรยีน
รวม  จากการศึกษาพบวาเด็กที่มีความตองการพเิศษเรียนรวมในโรงเรียนปกตทิี่ไดรับการจัด
หลักสตูรการเรียนการสอนเหมาะสม   และใหเด็กไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมคีวามคิดรเิร่ิม
สรางสรรคเพ่ิมขึ้น  สามารถปรับตวัเขากบัเพ่ือนในวัยเดียวกันไดดีขึน้ 
     ชีค  (อรัญญา  เชื้อทอง.  2546 : 9 ; อางอิงจาก Schick  Michele. 1996)  ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนพิเศษกับหองเรียนปกติ  (เด็กที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูกับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม)  โดยใชโปรแกรม  CISSAR   
กับนักเรียนในหองเรียนรวม  824  หอง  และหองเรียนพิเศษ  536  หองจากการศึกษาพบวา
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรมในทางบวกไดดีกวาเด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรม 
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     จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  การที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ในการอานคําที่มีสระประสม  
ซ่ึงเปนคําที่ยากสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูน้ันสูงขึ้น ตองใชกลวธิกีารสอนอาน
หลายๆ  รูปแบบและการใชเพลงก็เปนวิธกีารสอนอีกวิธีหน่ึง  นอกจากใหความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน แลวยังชวยใหเกิดความรู ความจํา และยังทําใหเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูได
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มความสามารถ 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง    
            ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู        
ดานการอานคาํที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  ที่กาํลงัเรียนอยูในระดับชวงชัน้ที่  1   โรงเรียน
บานหนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูล จํานวน 6 คน ซ่ึงคัดแยกโดยวิธีแบบสํารวจปญหา 
ในการเรียนรูและแบบสํารวจปญหาการเรียนรูเฉพาะดานการอานของของศาสตราจารย  ดร.
ผดุง  อารยะวิญู ภาคการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
               กลุมตวัอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน
คําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 
2548 โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูล จํานวน 6 คนซึ่งไดมาดวยการเลือก
โดยใชวธิีเจาะจง (Purposive Random Sampling) และคัดแยกโดยใชแบบสํารวจปญหาในการ
เรียนรูและแบบสํารวจปญหาการเรียนรู เฉพาะดานการอานของศาสตราจารย  ดร.ผดุง  อารยะ
วิญู ภาคการศึกษาพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 1. เพลงที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว 
 2. แบบทดสอบพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย สรางเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี 
 1. เพลงที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  มีลําดับการจัดทําดังน้ีดังน้ี 
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  1.1  ศึกษาคําพื้นฐาน  ระดับชวงชั้นที่  1  จากหลักสูตรประถมศึกษาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศักราช 2544  
      1.2  ศึกษาคําพื้นฐานจากแบบเรียนภาษาไทย ระดับชวงชั้นที่ 1 มีเกณฑการเลือก  
ดังนี้ 
   1.2.1  เปนคําที่เด็กคุนเคย 
   1.2.2  เปนคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว 
   1.2.3  เปนคําที่ใชในชิวติประจําวันสื่อไดดวยเพลงชัดเจน 
  1.2.4  นําคําที่มีสระประสมจากแบบเรียนภาษาไทย ระดับชวงชั้นที ่ 1 จํานวน 40  
คํา  เพ่ือแตงเพลง  9  เพลง  ดังน้ี   
   เพลงสระเอีย จํานวน             3 ชุด 
   เพลงสระเอือ จํานวน  3 ชุด 
   เพลงสระอัว  จํานวน  3 ชุด 
     1.3  นําคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  ไปใหผูเชี่ยวชาญแตงเปนทํานอง
เพลง 
                  1.4  นําเพลงที่มีสระประสมใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองตาม
หลัก การแตงเพลงและการใชภาษาตามความเหมาะสมกับวัย  ผูเชยีวชาญทั้ง  3  ทาน  คือ 

    1.4.1.  นายภัทยา      ภักดีบุรี. 
    1.4.2.  นายตอเหลบ   หมาดเหยด. 

                        1.4.3.  นางนารี      ชาชะ. 
  1.5  ปรับปรุงแกไขเพลงคําที่มีสระประสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
  1.6  นําเพลงที่มีสระประสม  ที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 
  1.7 นําเพลงที่มีสระประสมที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาถูกตองแลวไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยาง  นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูโรงเรียนบานหนองหอยโขง  ตําบลน้ําผุด  
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล 
               2.  แบบทดสอบในการอานคําที่มีสระประสม  โดยดําเนินการสรางตามขั้นตอน  ดังน้ี 

        2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนขอสอบ วิชาภาษาไทยจากคูมือการใช
หลักสูตร  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
       2.2  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ระดับชวงชั้นที่  1  ตามหลักสูตรสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  พุทธศักราช  2544 
       2.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานออกเสียงคําที่ประสมดวย 
สระเอีย  จํานวน  15  คํา  สระเอือ  จํานวน  15  คํา   สระอัว   จํานวน  10  คํา 

    2.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ชุดเดียวกับขอ  1.4  ตรวจสอบ
ความถูกตอง  ตลอดจนความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  2.5  ผูเชียวชาญใหคําแนะนํา  เพ่ือแกไขปรับปรุง 
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       2.6 แกไขแบบทดสอบตามคําแนะนาํของผูเชียวชาญ  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 การดําเนินการวิจัย 

    1.  แบบแผนการทดลอง 
        แบบแผนการทดลองการวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยจะดําเนินการ

ทดลองแบบ One  Group  Pretest – Posttest  Design  (ลวน  สายยศ และ อังคนา  สายยศ. 
2528 : 2549)  ดังตาราง 1  

 
ตาราง  1   แบบแผนการทดลอง   
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
 E แทน กลุมตัวอยางนักเรียนที่เลือกมาโดยเจาะจง 
 X แทน การสอนโดยใชเพลง 
 T1 แทน การทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนเรียน 
 T2 แทน การทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานหลังเรียน 
 

     2. วิธีดําเนินการทดลอง 
  การทดลองครั้งน้ี  ดําเนินการทดลองกับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  
ระดับชวงชั้นที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2548  เวลาในการทดลอง  6  
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วนัละ1 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการทดลอง    ดังน้ี 
  2.1  ทําการทดสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การอานแลวบันทึกคะแนน      
   2.2 ดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยเปนผูทําการทดลองดวยตนเอง  โดยการใชเพลง 
ทดลองสอนตามแผนการสอน  จํานวน  30  แผน  ตามลําดับ ดังตาราง 1 
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ตาราง  2  แผนการสอน 
 

สัปดาหที่ กิจกรรมการทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระเอีย 
แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระเอีย 
แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระเอือ 
แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระเอือ 
แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระอัว 
แผนการสอนคําที่ประสมดวยสระอัว 

 

  2.3  ทดสอบหลังการทดลอง   โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการอาน 
ชุดเดียวกับกอนการทดลอง 
       2.4  เกณฑการตัดสนิความสามารถในการอานคาํที่มีสระประสม     ผูวิจัย
ดําเนินการทดสอบ  โดยใชเกณฑประเมินผลการเรียนรูที่ทดสอบไดจากการใชแบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  มีเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการอานคํา  ดังน้ี 
   2.4.1  อานคําที่ประสมดวยสระเอีย จํานวน  15  คํา  อานไดถูกตอง   
คําละ  1  คะแนน  อานผิด  0  คะแนน 
   2.4.2  อานคําที่ประสมดวยสระเอือ จํานวน  15  คํา  อานไดถูกตอง   
คําละ  1  คะแนน  อานผิด  0  คะแนน 
   2.4.3  อานคําที่ประสมดวยสระอัว  จํานวน  10  คํา  อานไดถูกตอง   
คําละ  1  คะแนน  อานผิด  0  คะแนน 
     
 เกณฑการประเมินระดับความสามารถในการอาน  เปนดังน้ี 
 คะแนน      20  คะแนนลงมา หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน  21 – 24   คะแนน หมายถึง  มีความสามารถในการอานคําพอใช 
 คะแนน  25 – 29  คะแนน หมายถึง  มีความสามารถในการอานคําปานกลาง 
 คะแนน  30 – 34  คะแนน หมายถึง  มีความสามารถในการอานคําระดับดี 
 คะแนน  35 – 40  คะแนน หมายถึง  มีความสามารถในการอานคําระดับดีมาก 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจัิย  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  โดยการเปรียบเทียบการ
พัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําที่ประสมดวย  สระเอีย   เอือ    อัว   ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูดานการอานคําที่ประสมดวยสระ  เอีย  เอือ  อัว  กําลังเรียนอยูในระดับ



 

 

36 

ชวงชั้นที่  1   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัด
สตูล  กอนและหลังการใชเพลง 
 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน  มีดังน้ี 
   1.1  หาคามัธยฐาน  (Median) หมายถึง คะแนนที่อยูตรงกลางเมื่อคะแนน 
ของขอมูลเรียงไวตามลําดับโดยใชสูตร ดังน้ี (นิภา  ศรีไพโรจน.  2524 : 61 – 62) 
 

  
2

1
22

++
=

NN

Mdn

XX

   

 
 เม่ือ      Mdn   แทน คามัธยฐาน 
  N แทน จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 

  
2
NX

 แทน เปนคะแนนตวัที่  
2
N   

  1
2

+
NX

 แทน คะแนนตวัที่  1
2

+
N  

 
  1.2 คาพิสัยควอไทล โดยใชสตูร ดังน้ี  

 
  

2
13 QQIQR −

=  

 
เม่ือ  IQR  แทน พิสัยควอไทล 
    3Q  แทน คาของขอมูลที่แสดงใหทราบวามี 75% หรือ ¾ ของ  

     ขอมูลที่มีคาต่าํกวาหรือเทากับคาที่ใชในสูตร  
2
N  

   1Q  แทน คาของขอมูลที่แสดงใหทราบวามี 25% หรือ 1/4 ของ 

   ขอมูลที่มีคาต่าํกวาหรือเทากับคาที่ใชสูตร   
2
N  
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 2. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน   สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทียบ 
ความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานคํากอนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยใช
สถิติ The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test   เปนวิธีการทดสอบนัยสําคัญ  
ณ  ระดับนัยสําคัญที่ตั้งไว  ซ่ึงพัฒนามาจาก  Sign Test  (นิภา  ศรีไพโรจน.  2533 : 93)   
โดยมีสูตรดังน้ี 
 

  D =       Y – X 
 
เม่ือ   D แทน คาความแตกตางของขอมูลแตละขอ 

   X แทน คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 
             Y แทน คะแนนของการประเมินหลงัการทดลอง 
 

 จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
  กํากับอันดับทีด่วยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบที่มีอยูเดิม 
  หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก และมีเครื่องหมายลบตามลําดับ 
  คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย) เราเรียกคานี้วาคา T  
  (คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา) 
 

  สูตร    Z  =      
tS

TET )(−   

  

  เม่ือ     E (T)   =      
4

)1( +NN  

 

    tS     =    
24

)12)(1( ++ NNN  

 
  เม่ือ     E (T)  แทน คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับทีน่อยกวา 
   N  แทน จํานวนนักเรียน 
   tS      แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   Z แทน คะแนนมาตรฐาน 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลงในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะเสนอในสวน
ของทักษะการอานคําที่มีสระประสม เอีย เอือ  อัว มีการพัฒนาในระดับดี  และผลเปรียบเทยีบ
ทักษะการอารคําที่มีสระประสม  เอีย  เอือ  อัว  ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ระดับชวงชั้นที่ 1  กอนและหลงการใชเพลง 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณ 
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N       แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง   (sample  size) 
 X     แทน   คาเฉลีย่   (mean) 
 Q    แทน   คาสวนเบี่ยงเบนควอไทม  (Quartile  deviation) 
 Mdn แทน คามัฐยฐาน (Median)  
 T     แทน    คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน   (t-distribution) 
 D  แทน    ผลตางของคะแนน 

 ∗      แทน   ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ   .05 
 
 ผลการวเิคราะหขอมูลซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระเอีย  เอือ  อัว  ของนักเรียนทีมี่ความบกพรอง
ทางการเรียนรูระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลง รายละเอียดแสดงในตาราง 3  
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ตาราง 3  แสดงผลการเปรยีบเทียบการอานคํากอนใชเพลงกบัหลงัการใชเพลง 
 

นักเรียนคนที ่ การพัฒนาทักษะการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 โดยใชเพลง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

    กอนทดลอง           หลังทดลอง      ระดับความสามารถในการอาน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

           3                     37                         ดีมาก 
           1                     35                            ดีมาก 
           1                     32                            ดี 
           9                     40                            ดีมาก 
           2                     33                            ดี 
           7                     37                            ดีมาก 

Mdn           2.5                   36                             - 
IQR          .08                   2.5                             - 

 
 จากตาราง 3  แสดงวา ทักษะในการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 กอนใชเพลงมีคามัธยฐาน  2.5 และหลังการฝกโดยใช
เพลงนักเรียนจะพัฒนาขึ้นมากโดยมีคามัธยฐานอยูที่ 36.00 ซ่ึงนับวามีความสามารถในการอาน
คําที่มีสระประสมอยูในระดับ ดี และดีมาก ซ่ึงมีทักษะการอานคําสูงขึ้น สอดคลองกับสมมตฐิาน
ของการวิจัย  
 
       2. การเปรียบเทยีบทักษะในการอานคําที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 กอนและหลังการฝกโดยใชเพลง รายละเอียดผลการวิเคราะห
ขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4 – 6  
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ตาราง 4  การเปรียบเทียบทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  เอีย  ของนักเรียนที่มี 
 ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 กอนและหลังการฝกโดยใชเพลง 
 

คะแนนทักษะการอานคําที่มี
สระเอียประสม 

อันดับตาม 
เครื่องหมาย 

คนที ่
กอนการ
ทดลอง (X) 

หลังการ
ทดลอง  (Y) 

ผลตาง
ของ

คะแนน 
D=y-x 

อันดับที่
ของความ
แตกตาง บวก ลบ 

T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

2 
0 
0 
2 
0 
2 

13 
13 
11 
15 
12 
14 

11 
13 
11 
13 
12 
12 

1.5 
5.5 
1.5 
5.5 
3.5 
3.5 

+1.5 
+5.5 
+1.5 
+5.5 
+3.5 
+3.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0** 

Mdn 1 13   3.5   
IQR 1.00 1.25      

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 4  แสดงวา การพัฒนาทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  เอีย  
ของนักเรียนทีมี่ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 หลังการฝกโดยใชเพลง สูงกวากอน
การฝกโดยใชเพลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย 
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ตาราง  5  การเปรียบเทียบทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  เอือ ของนักเรียนที่มี 
 ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 กอนและหลังการฝกโดยใชเพลง 
 

คะแนนทักษะการอานคําที่มี
สระเอือประสม 

อันดับตาม
เครื่องหมาย 

คนที ่
กอนการ
ทดลอง (X) 

หลังการ
ทดลอง  (Y) 

ผลตาง
ของ

คะแนน 
D=y-x 

อันดับที่
ของความ
แตกตาง บวก ลบ 

T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

0 
0 
0 
3 
0 
2 

14 
13 
12 
15 
12 
13 

14 
13 
12 
12 
12 
11 

6 
5 
3 
3 
3 
1 

+6 
+5 
+3 
+3 
+3 
+1 

 0** 

Mdn 0 13   3   
IQR 1.125 1.125      

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 5  แสดงวา ทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  เอือ  ของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 หลังการฝกโดยใชเพลง สูงกวากอนการฝก
โดยใชเพลงอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย 
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ตาราง  6   การเปรียบเทียบทักษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  อัว ของนักเรียนที่มี 
 ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 กอนและหลังการฝกโดยใชเพลง 
 

คะแนนทักษะการอานคําที่มี
สระอัว ประสม 

อันดับตาม
เครื่องหมาย 

คนที ่
กอนการ
ทดลอง (X) 

หลังการ
ทดลอง  (Y) 

ผลตาง
ของ

คะแนน 
D=y-x 

อันดับที่
ของความ
แตกตาง บวก ลบ 

T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

1 
1 
1 
4 
2 
3 

10 
9 
9 
10 
9 
10 

9 
8 
8 
6 
7 
7 

6 
4.5 
4.5 
1 

2.5 
2.5 

+6 
+4.5 
+4.5 
+1 

+2.5 
+2.5 

 0** 

Mdn 1.5 9.5   3.5   
IQR 1.125 0.50      

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 6    แสดงวา ทกัษะในการอานคําที่มีสระประสมดวยสระ  อัว ของนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 หลังการฝกโดยใชเพลง สูงกวากอนการฝก
โดยใชเพลงอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาทักษะในการอานคําที่มีสระประสม ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลง  สรุป อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ  
ดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลง 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 กอนและหลังการใชเพลง 
 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 หลังจากการทดลองใชเพลง นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานคํา
ที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ที่กําลังเรยีนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีทักษะการอานคําสูงขึ้น  
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากร เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานคําที่ประสมดวย
สระ เอีย เอือ อัว ที่กําลังเรยีนอยูในระดับชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนบานหนองหอยโขง อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล จํานวน 6 คน   
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอานคําที่ประสม
ดวยสระ เอีย เอือ อัว ที่กําลังเรียนอยูในระดับชวงชั้นที ่1ปการศึกษา 2548  โรงเรียนบานหนอง
หอยโขง อําเภอละงู จังหวัดสตูล จํานวน 6 คน  ซ่ึงไดมาดวยการเลอืกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คือ แผนการสอน จํานวน 30 แผน เพลงที่ประสม
ดวยสระ เอีย เอือ อัว และ แบบทดสอบความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ 
อัว  
 ดําเนินการทดลองกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โดยการใหนักเรียนทาํ
แบบทดสอบกอนการทดลองใชเพลง (Pre-test)  แลวบันทึกคะแนน และดําเนินการทดลองโดย
การใชเพลงทดลองสอนตามแผนการสอน จํานวน 30 แผน เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วนั 
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รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง  และทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวย สระ เอีย เอือ อัว ซ่ึงเปนชุดเดียวกับกอนการทดลอง  
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1.   การพัฒนาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง อยูในระดับดี  
 2.   ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย ของนักเรียนที่มีความบกพรอง 

ทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 

 3.  ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอือ  ของนักเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 

 4.   ความสามารถในการอานคําที่ประสมดวยสระ อัว ของนักเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01  
 

อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการอานคําที่มีสระประสม ของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 โดยใชเพลง มีประเด็นที่นาอภิปราย ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวา ทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว ของ 
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชัน้ที่ 1 ทีไ่ดรับการฝกโดยใชเพลง ในภาพรวม 
อยูในระดบัดี หรือ สูงขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย   สอดคลองกับงานวิจัย ของ
กิ่งสร  เกาะประเสริฐ (2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําวิชา
ภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดบัปานกลาง ระหวางการสอนอานคําโดย
เสริมแรงดวยเบี้ย อรรถกร และการสอนอานคําตามหลกัสูตรสําหรับเด็กพิเศษ ซ่ึงผลการวิจัย 
พบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในการอานคําภาษาไทยสูงขึ้น  
ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี อาจเปนเพราะ การใชเพลงเปนสื่อชวยใหนักเรียนมีความสนุกสนานใน
การเรียนรู ไมเครียด ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข จนสามารถจําบทเรียน หรือคําตางๆ ที่มีอยูใน
เน้ือเพลงได และสามารถอานออกเสยีงคาํในบทเพลงได ซ่ึงเกิดจากการเลยีนแบบเพลงทีเ่ขาไดยิน 
สอดคลองกับ เบญจา พิมจุฬา (2537 : 13 ) ที่ไดกลาวไววา การใชเพลงเปนสื่อในการสอนนั้น
จะชวยทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางดานอารมณ ซ่ึงจะชวยกระตุนและเราใหนักเรียนเกิด
ความสุขขณะเรียน ผอนคลายความเครียด  สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งชวยพัฒนาการ
ทางดานรางกาย นักเรียนไดรายรํา แสดงทาทางตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยใหนักเรียนเกิด



 

 

45

พัฒนาการทางดานสติปญญา เพราะนักเรียนไดรองเพลงและทําใหจําเนื้อหา หรือคําตางๆ ได
อยางรวดเร็วแมนยํากวาการเรียนธรรมดา  นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาทางดานสังคมอีกดวย ทั้งน้ี
เพราะนักเรียนไดเขารวมกลุมรองเพลงกับเพ่ือน กับครู ทําใหเกิดความพรอมเพรียงเปนหมูคณะ   
 นอกจากนี้การสอนอานคําที่ประสมสระ เอีย เอือ อัว โดยใชเพลงเปนสื่อยังชวยให
นักเรียนมีความรูสึกชื่นชมภาษาไทย และชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรยีนไดยิ่งขึ้น โดยไมตอง
ทองจํา และใชภาษาไทยไดคลองขึ้น สอดคลอง กบั สุจริต เพียรชอบ (2531 : 192 ) ที่กลาวไววา 
ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสยีงสูงต่ํา มีความไพเราะเพราะพริ้งอยูแลว ยิง่เม่ือไดใชเพลงประกอบ 
การสอนดวยแลว จะทําใหนักเรียนรูสึกชื่นชม เห็นวาภาษาไทยนาเรียน นาสนใจ ชวยใหนักเรียน
มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาภาษาไทยมากขึ้น และบทเพลงยังชวยทําใหนักเรียนเห็นความไพเราะ และรู
ความหมายของคําไดดีขึ้น การผูกขอความตางๆ มาเปนเพลงโดยรวบรวมคํายาก ๆ คําที่นักเรียน
มักอานหรือเขียนผิดบอย ๆ  จะทําใหนักเรียนอานและใชไดคลองขึ้น เพราะการเรียนรูจากเพลง
ไมกอใหเกิดความเครียด ผูเรียนจึงสามารถเรียนรูไดดี และจดจําไดรวดเร็วกวาเดมิ  
 จากเหตุผลทีก่ลาวมาขางตน จึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหทักษะในการอานคําที่มีสระ
ประสมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูหลังจากไดรับการฝกโดยใชเพลงสูงขึ้น
กวาเดิม หรือมีความสามารถอยูในระดับดีขึ้น 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการศึกษาคนควา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเพลงเปนสื่อเปนวิธีการจัดกิจกรรมที่ทําใหคร ู
สามารถมองเห็นความกาวหนาของนักเรียน ตลอดจนทัศนะคติของผูเรียนในเรื่องที่เรียน เพราะ
การสอนโดยใชเพลงเปนสื่อทําใหครูมีปฏสิัมพันธกับเด็ก ทําใหครูสามารถมองเห็นขอบกพรอง 
จุดเดนจุดดอยของนักเรียนชัดเจน 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเพลงเปนสื่อ เปนวิธีการประเมนิภาคปฏิบัติ  
สามารถสะทอนใหเห็นพัฒนาการและความสามารถทางภาษา การอานออกเสียงของนักเรียนได
เปนอยางดี ความสามารถของเด็กยังชวยใหครูเห็นถึงความสามารถที่แตกตางของเด็ก เด็กบาง
คนตองการความชวยเหลือเอาใจใสเปนพิเศษ ถาครูดูแลอยางใกลชดิจะชวยใหครชูวยเหลือเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษอยางรวดเร็ว  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเพลงเปนสื่อ ชวยเปลี่ยนทศันะคตขิอง 
นักเรียนที่ไมดีตอวิชานั้น ใหจางหายไป ทั้งน้ีเพราะความสนุกสนาน ครื้นเครง ไมเครงเครียด 
และบรรยากาศที่เปนกันเอง ชวยใหนักเรยีนรูสึกสบาย และรักในเสียงเพลง สงผลใหมีเจตคติที่ดี
ตอสิ่งที่เรียนในที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
 1. จากการวิจัยทีพ่บวา การพฒันาทักษะในการอานคําที่ประสมดวยสระ เอีย เอือ อัว  
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชเพลง อยู
ในระดับดี  ดังน้ัน ครูผูสอนควรใชบทเพลงเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
สอนอานคําภาษาไทยที่นักเรียนมักอานผิด หรือคํายากตางๆ เพราะจะชวยใหนักเรียน
สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกบัการเรยีน และจะชวยใหผูเรียนจําบทเรยีนไดงายขึ้น 
 2.   การใชบทเรียนเปนสื่อในการแกปญหานักเรียนอานคําภาษาไทยไมได อาจนําคํา
อ่ืนๆ ที่นักเรียนออกเสียงไมชัด มาผูกเปนบทเพลงเพื่อใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงไดเร็ว
ขึ้น ไดแก คําควบกล้ํา ร ล หรือ คําที่มี ห นํา เปนตน  
  

 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาวิจัยเปรยีบเทียบผลการสอนการอานคําภาษาไทยโดยวิธีอ่ืน ๆ 
กับวธิีการใชกจิกรรมเพลงเปนสื่อ เพ่ือหาขอดี ขอจํากัดของแตละวิธี ซ่ึงจะชวยใหการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยลึกลงไปในเรื่อง อ่ืน ๆ เชน การใชเพลงเปนสื่อในการสอน
การอานคํายากในภาษาไทย โดยทําการวิจัยเปนรายบคุคล (Case Study) เพ่ือใชแกปญหาการ
เรียนรูของนักเรียน  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยถงึการใชเพลงเปนสือ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุมสาระอื่น ๆไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางสนุกสนาน ตลอดจนศึกษาวิจัยถึงผลของการใชเพลงเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ตอเจตคติของผูเรียนในวชิานั้น ๆ ดวย  
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 
เพลงที่  1 เพลงเรงเรียนเขียนเอีย 
 1. จุดประสงค 
  1.1  เพ่ือใหผูเรียนบอกลักษณะสวนประกอบของสระเอยีได 
  1.2 เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประสมได 
  1.3 นักเรียนรองเพลงเรงเรียนเขียนเอียได 
  1.4 ภาพและบตัรคําไดถูกตอง 
 
 2. สาระสําคัญของเน้ือเพลง 
  2.1 สระเอียประกอบดวย  ไมเอ  อยูขางหนา  ขางบนคือสระอี  และมี  ย  ตามหลัง  
เม่ือประสมกันรวมกันเปนสระเอีย 
  2.2 คําที่ประสมดวยสระเอีย  เสีย  เชียร  เปย  เมีย  เรียน 
  2.3 เน้ือเพลง  เรงเรียนเขยีนเอีย 

 
 นาอาน  นาเขียน  เรงเรียน  สระเอียกัน   เอ –อี  ทายนั้น  เห็นกันวามีตัว  ย. 

ส  เอีย  เสีย  จําไว  อยาไดรีรอ  เปยอานตอ   ม  เอีย  อานเมียทุกคํา 
       ช    เอีย   เชียร   อานไดอานดี   อานอีกที  เชียร  เชียร  เชยีร 
       ป    เอีย   เปย   อานไดอานดี   อานอีกที  เปย  เปย  เปย 
       ม    เอีย   เมีย   อานไดอานดี   อานอีกที  เมีย  เมีย  เมีย 
       เตีย   เตีย   เกีย   เขีย  เปย  เงีย  สงเสีย  เคยี  เชียร  เนีย 
จดจําคําสระเอีย   ท  เอีย  เทีย  ใหรองและลองฟง 
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  3.3 ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงบนกระดานใหผูเรยีนรองเพลงสระเอีย  ดังน้ี 
   1.  อานเนื้อรองตามจังหวะ 
   2.  อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
   3.  ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
   4. รองเพลงตามแผนเสียง 
   5. ทําทาทางประกอบจังหวะเพลง 
   6.   นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 
 

  3.4  นักเรียนหาคําที่มีสระเอีย    จากเนื้อเพลงนํามาฝกการออกเสียงดังน้ี 
   ส  -  เอีย  เสีย    ด  -  เอีย  เดีย 
   ม  -  เอีย  เมีย    ป  -  เอีย  เปย 
  จากนั้นนําพยัญชนะตนมาประสมดวยสระเอีย  แลวฝกออกเสียง 
 

 4.  สื่อประกอบกิจกรรม 
  4.1 หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลงเรงเรียน  เขียน  เอีย 
  4.2 แผนภูมิเน้ือเพลง 
  4.3 บัตรภาพ  บตัรคํา 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  2 เพลง  อ.  เอีย  พาเพลิน 
 1.  จุดประสงค 
  1.1 เพ่ือใหผูเรียนอานคํานี้ประสมดวยสระเอียได 
  1.2 นักเรียนบอกความหมายของคําและนําคาํมาแตงประโยคได 
  1.3 รองเพลง  อ.เอีย  พาเพลินได 
  1.4 นําคําเติมลงชองวางใหไดความหมายที่กาํหนดใหได 
 
 2.  สาระสําคัญและเนื้อหาเพลง 
  2.1 สระเอียประกอบดวย  ไมเอ  อยูขางหนา  ขางบนมีอี  และมี  ย  ตามหลัง  เม่ือ
ประสมกันรวมกันเปนสระเอีย 
  2.2 คําที่ประสมดวยสระเอีย  งัวเงีย  ไกลเกลี่ย  ออนเพลยี  ตัวเพลี้ย  เบี้ย 
  2.3 เน้ือเพลง  อ.  เอีย  พาเพลิน 
 

สระเอียน้ีดีด้ีดี สระเอียน้ีดีด้ีดี อานทุกทีเพลดิเพลินสนุก 
 

 เสี่ย    เบี้ย    เตี่ย   น่ังอมทุกข  (ซํ้า)   เจาเปยนอกขลุกตื่นมางวัเงีย 
 

 สระเอียมีคํามากมาย สระเอียมีคํามากมาย   เสี่ยมักงาย   เขี่ยทิ้งบอยบอย 
 
 ไลเลีย่  ไกลเกลี่ยเมียนอย  ออนเพลียเสยีเงินไมนอย  ตองดูผักบอยเพ่ือกําจัดตัวเพลี้ย 
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 3.  การจัดกิจกรรม 
   3.1 ครูติดแผนภูมิเน้ือเพลงบนกระดานใหผูเรยีนรองเพลง  อ.  เอีย พาเพลิน  ดังน้ี 

  1.  อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. ทําทาทางประกอบจังหวะเพลง 
6. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

3.1 ผูเรียนแตงประโยคโดยใชคาํที่มีสระเอียจากเนื้อเพลง  แตงปากเปลากอนแลว 
จึงเขียนเปนประโยคลงในสมุด 
  3.3  นักเรียนนําคําสระเอียจากเนื้อเพลงมาหัดอาน  เสี่ย  เบี้ย  เตีย่  เขีย  งัวเงีย  
ไกลเกลี่ย  ออนเพลีย  ตวัเพลี้ย 
  นักเรียนเติมคาํที่มีสระเอียลงในชองวางตามที่กําหนด  เชน 
    

 คํา 
 
 
 

   งัว  ……………… 
   ตัว  ……………... 
   ไกล  ……………. 

 
 4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

  4.1 หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียง 
  4.2 แผนภูมิเน้ือเพลง 
  4.3 บัตรคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงีย   เพลี้ย   เกลี่ย   เบี้ย  
 ี่  
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  3 เพลง  อานเอียสนุก 
 
 1.  จุดประสงค 
  1.1 เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประสมดวยสระเอียได 
  1.2 นักเรียนบอกความหมายของคําและนําคาํมาแตงประโยคได 
  1.3 รองเพลงอานเอียดวยกันได 
 
 2.  สาระสําคัญและเนื้อหาเพลง 
   2.1 คําที่ประสมดวยสระเอีย  เชียร  เตี่ย  นัวเนีย  เรี่ยราย  เตี้ย 
  2.2 เพลง  อานเอียสนุก 
 

มาพวกเรามา   ฝกภาษากันใหจริงจัง 
เลือกอานคํานั้นตองระวัง    จะเลือกอานคาํนั้นตองระวัง    ใหฟงคําสั่งอานคําสระเอีย 

เชียร  เตีย่  เฮีย  มา  สื่อภาษา  เซีย  เจีย  เกีย  เยีย 
อานใหแมนยํา  เยี่ยยั้ว  นัวเนีย       อานใหแมนยํา  เยี่ยยั้ว  งัวเงีย 

        เรี่ยรายไกลเกลี่ย      สูงเตี้ยพอกัน 
 
 3.  การจัดกิจกรรม 

3.1 ครูติดบตัรคําไวบนกระดาน  นักเรียนอานคําพรอมทั้งบอกลักษณะของคําทุกคํา   
ซ่ึงประกอบดวยสระเอียและสรุปอีกครั้ง  พรอมทั้งบอกความหมาย 
 
 
 

 
3.2 นักเรียนหยิบบัตรคํา  ใครไดคําใดตองออกเสียงคํานั้นแลวแตงประโยค 

ปากเปลาใหเพ่ือนฟง 
 
 
 
 
 

เตี่ย เชียร เร่ียราย สูงเตี้ย นัวเนีย 
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  3.3  ผูเรียนรวมรองเพลง  อานเอียสนุก 
  1.   อานเนื้อรองตามจังหวะ 
  2.   อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
  3.   ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
  4.   รองเพลงตามแผนเสียง 
  5.   ทําทาทางประกอบจังหวะเพลง 
  6.   นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

  3.4  นักเรียนทําแบบฝกชุด  สระเอีย… 
 
 4.  สื่อประกอบกิจกรรม 
   4.1 หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียง 
  4.2 แผนภูมิเน้ือเพลง 
  4.3  บัตรคํา 
  4.4  แบบฝกชุดสระเอีย 
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กิจกรรมเสริมการอาน 
ฝกเสียงสระประสมสระเอีย 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง 
 ขั้นที่  1  เด็กอานตามครูทลีะคําในแตละขอจนครบทั้งสิบขอ 
 ขั้นที่  2  ครูชีใ้หเด็กอานคําใดคําหนึ่งในแตละขอ  หากเด็กอานไมไดใหอานตามครู 
    (บางคําอาจไมมีความหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. เปย    เสีย    เมีย  เตีย     เจีย 
2. เคีย    เลีย    เงีย    เรีย     เอีย 
3. เตีย    เฝย    เตีย    เบีย    เอีย 
4. เขีย    เชียร   เวีย    เพลี้ย  เกลี่ย 
5. เชียร  เฮีย     เยี่ย    เกีย    เขีย 
6. ผมเปย    ใจเสีย    ไกลเกลี่ย 
7. นัวเนีย    สูงเตี้ย    ยั้วเยีย้ 
8. เมียนอย   ออนเพลีย   ตัวเพลี้ย 
9. เขี่ยทิ้ง    ไลเลีย่    สงเสีย 
10. งัวเงีย    เจาเปย    หัวเสีย 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  4 เพลง  อ.  เอือสุดเทห 
 1.  จุดประสงค 
  1.1 เพ่ือใหผูเรียนบอกลักษณะสวนประกอบของสระเอือได 

1.2 เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประกอบดวยสระเอือได 
1.3 นําคํามาจับคูกับภาพได 
1.4 รองเพลง  อ.เอือสุดเทหได 

 
 2.  สาระสําคัญและเนื้อหาเพลง 

2.1 สระเอือเปนสระประสมทีป่ระกอบดวย  เ -   - อ  นํามารวมกัน  ไมเอ  อยูขางหนา  -   
อยูขางบน  และตามดวย  อ  อาน  เอือ 

2.2 คําที่ประสมดวยสระเอือ  เกลือ  มะเขือ  ผีเสื้อ  เหง่ือไคล  เหลือเฟอ  เมืองเหนือ   
เร่ืองราว  นาเบื่อ  เพ่ือน  เกลื่อนตา 

2.3 เน้ือเพลง  อ. เอือสุดเทห 
 

ด.  เอือ  ด.  เอือ ด.เอือ  เดือ  แนะ  ด.  เอือ  เดือ 
 สระเอือ  น้ันขี่เรือมา  ขาหนาคือสระเอ 
สระอือ  ตั้งบนสุดเทห  เพ่ิมมนตเสนหใส  อ  อีกตัว 
 
ต.  เอือ  ต.  เอือ ต.เอือ  เตือ  แนะ  ต.  เอือ  เตือ 

สระเอือเหลือเฟอถอยคํา  จดจําขาวเค็มคือเกลือ 
เรื่องราวผีเสื้อมะเขือ  เที่ยวกนัไมเบือ่เมืองเหนือถิ่นไทย 
 
ป.  เอือ  ป.  เอือ ป.เอือ  เปอ  แนะ  ป.  เอือ  เปอ 

คลุมเครือนาเบื่อหนายใจ  เหง่ือไคลเปอนตัวกายา 
เจือจุนสรางบุญเถิดหนา  เห็นเกลือเกลือ่นตาขาวเต็มนาเกลือ 

 
3.  การจัดกิจกรรม 

3.1 ครูนําบตัรภาพ  ผีเสื้อ  เกลือ  มะเขือ  มาใหนักเรียนดู  แลวฝกเสยีงตามบตัรภาพ 
3.2 รวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัคําที่มีในบตัรคํา  จํานวน  11  คํา  คือ  เหลือเฟอ  เกลือ   

เร่ืองราว  ผีเสือ้  มะเขือ  เมืองเหนือ  คลุมเครือ  นาเบื่อ  เหง่ือไคล  เปอน  เกลื่อนตา 
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 3.3  สอนรองเพลง  อ.เอือสุดเทห  จากแผนภูมิเน้ือเพลง  ดังน้ี 

1. อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

3.4  นักเรียนหาคําที่มีสระเอือ  จากเนื้อเพลง  กการออกเสียงสระเอือ  เชน 
 ด  -  เอือ  -  เดือ 
 ต  -  เอือ  -  เตือ 
 ป  -  เอือ  -  เปอ 
และนําพยัญชนะตนมาฝกการแจกลูกดวยสระเอือ 

 3.5  นักเรียนนําคําที่มีสระเอือจากบทเพลง  คําใดคําหนึ่งมาสือความหมายดวยภาพ 
  นักเรียนเติมคาํที่มีสระเอียลงในชองวางตามที่กําหนด  เชน 
    
4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

4.1  หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลง  อ.เอือสุดเทห 
4.2  แผนภูมิเน้ือเพลง 
4.3  บัตรคํา  บตัรภาพ 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  5  เพลงอานเอือกันเถอะ 
1.  จุดประสงค 

1.1 เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประสมดวยสระเอือได 
1.2 นักเรียนนําคําที่มีสระเอือจากเพลงมาแตงประโยคได 
1.3 นักเรียนรองเพลงอานเอือกันเถอะไดถูกตองตามคํารอง  ทํานอง  และจังหวะได 
1.4 นักเรียนสรุปสาระสําคัญจากเนื้อเพลงได 

 
2.  สาระสําคัญและเนื้อหาเพลง 

2.1 คําที่ประสมดวยสระเอือ  จํานวน  4  คํา  เชื่อ  เพ่ือ  เรือ  เสือ 
2.2 เน้ือเพลง  อานเอือกันเถอะ 

 
การอานเปนการสรางสรรค    สิ่งสําคัญอานใหถูกกอน 

สระเอือเชื่อไดแนนอน    ปูเสื่อเพ่ือใหนองนอน 
เบื่อละครอยากฟงดนตรี  (ซํ้า) 
 

การอานเปนการสงเสริม    กาวแรกเริ่มอานใหถูกกอน 
     สระเอือเชือ่ไดแนนอน   มะเด่ือ  เสือดาว   ญาติเครือ   อยาลืมเรือ   

ชวยเหลือขามคลอง  (ซํ้า) 
 
3.  การจดักิจกรรม 

3.1 ครูนําบตัรคํา  คําวา  เชื่อ  เพ่ือ  เรือ  เสือ  ใหนักเรียนอาน  พรอมทั้งอธิบายความ 
หมาย 
 3.2  นําคําจากบัตรคําเติมลงในชองวางของแถบประโยคแลวอานแถบประโยคทีถู่กตอง
พรอม ๆ กัน 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
 
 

1. ฉันไปดู…………….ที่สวนสัตว 
2. คุณแมพาย………….ไปเกบ็ดอกบัว 
3. ตน……………..มีลูกเต็มตน 
4. อากาศหนาวเย็นมากที่……………. 
5. ……………เปนสัตวที่สวยงาม 

 3.3  นักเรียนแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหโดยใหแตงปากเปลาจนคลอง  เพ่ือใหรู
ความหมายของคํา 
 3.4  ผูเรียนรองรองเน้ือเพลง  อานเอือกันเถอะ 

1. อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. ทําทาทางประกอบเพลง 
6. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

    
4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

4.1  หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลง  อ.เอือสุดเทห 
4.2  แผนภูมิเน้ือเพลง 
4.3  แถบประโยค 
4.4  บัตรคํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรือ    เสือ    มะเขือ    ผีเสือ    เมืองเหนือ 



 69 

 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  6  ดอกไมใชเอือ 
1. จุดประสงค 

1.1  ผูเรียนเลนเกมสลับตัวอักษรจากเพลงได 
1.2  นําคําที่กําหนดใหคําที่ประสมดวยเอือมาแตงประโยคได 
1.3  รองเพลดอกไมใชเอือไดถกูตองตามคํารอง  ทํานองและจังหวะ 
1.4  สรุปสาระสําคัญจากเนื้อเพลงได 
1.5  ทําแบบฝกชดุสระประสมสระเอือได 
1.6   เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประสมดวยสระเอือได 

 
2.  สาระสําคัญและเนื้อหาเพลง 

2.1  คําที่ประสมดวยสระเอือจากเพลงดอกไมใชเอือ  คือ  เจือจุน  เหยื่อ  มะเด่ือ  
2.2  เน้ือเพลง  ดอกไมใชเอือ 
 

ดอกชบาเรื่อแดง  เชื่อไหมฟกแฟงไมแดงขอบอก 
เสือเรือพายบอกเชื่อ  เสื่อ  (ซํ้า) 

เจือจุนก็ชอบสงเงินใหมา 
ดอกดาวเรืองเร่ือเหลือ  เชือ่ไหมมะเฟอโตกวามะเดื่อ 

บอกเทาไหรไมเชื่อ 
เผื่อ    เชื้อ    เกลือ    เหยื่อ    เอ้ือ 

คําสระเอือเหลือเฟอถอยคาํ 
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3.  การจัดกิจกรรม 
 3.1  ใหผูเรียนเลนเกมสลับอักษร  ผูสอนแจกบัตรสลับอักษร  โดยใหผูเรียนแตละคน
เรียงคําใหถูกตอง  โดยดูคําจากแผนภูมิเน้ือเพลงและคําจากที่เรียนมาแลว 
 

 
 
 
 
 
 
   

3.2 ใหผูเรียนนําคาํที่เรียงถูกตอง  อานออกเสียงพรอมทั้งชวยกันบอกความหมายและ
แตงประโยค 

3.3 สอนรองเพลง  “ดอกไมใชเอือ”  จากแผนภูมิเน้ือเพลงดังน้ี 
1. อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. ทําทาทางประกอบเพลง 
6. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

 3.4  นักเรียนทําแบบฝกชุดสระเอือ 
 
 
 
 
 

ประกอบดวยคําเหลานี้  คอื 
เจือจุน  เหยื่อ  มะเดื่อ  ผีเสื้อ 
 มะเขือ 
เสือ  เกลือ   เหลือเฟอ 
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4.  สื่อประกอบกิจกรรม 
4.1  หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลงดอกไมใชเอือ 
4.2  แผนภูมิเน้ือเพลง 
4.3  บัตรคําเกมสลักอักษร 
4.4  แบบฝกชุดสระเอือ 
4.5  แถบประโยค 
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กิจกรรมเสริมการอาน 
ฝกเสียงสระประสมสระเอือ 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง 
 ขั้นที่  1  เด็กอานตามครูทลีะคําในแตละขอจนครบทั้งสิบขอ 
 ขั้นที่  2  ครูชีใ้หเด็กอานคําใดคําหนึ่งในแตละขอ  หากเด็กอานไมไดใหอานตามครู 
    (บางคําอาจไมมีความหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  เอือ     เดือ   เรือ   เขือ  เจือ 
2. เฟอ    เลือ    เกลือ   เปอ     เมือ 
3. เฟอ    เคือ    เชือ     เผือ     เหือ 
4. เถือ    เนือ    เทือ     เยือ 
5. มะเขือ   เหลือเฟอ   นาเกลือ 
6. เกลื่อนตา   มะเด่ือ   นาเบื่อ 
7. เหง่ือไคล คลุมเครือ เสือดาว 
8. ญาติเครือ เชื่อได  ปูเสื่อ 
9. เจือจุน   ชวยเหลือ เรื่อแดง 
10. เหลือเฟอ ไมเบื่อ  พายเรือ 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  7 เพลงรองอัวดวยกัน 
1.  จุดประสงค 

1.1 ผูเรียนสามารถบอกลักษณะสวนประกอบของสระอัวได 
1.2 เพ่ือใหผูเรียนอานคําที่ประสมดวยสระอัวจากเนื้อเพลงได 
1.3 นักเรียนนําคําจากเพลงมาจับคูกับภาพได 
1.4 นักเรียนรองเพลงสระอัวได 
1.5 นักเรียนเติมคาํลงชองวางได 

 
2. สาระสําคัญและเน้ือหาเพลง 

2.1 สระอัวเปนสระประสมระหวาง  อา  กับ  อู  แตจะเขียนในรูปแบของ  -ว  อานวา  อัว 
2.2 คําที่ประสมดวยสระอัว  ดอกบัว  ถัว่  ววั  ร้ัว  กลวั  ตัว 
2.3 เน้ือเพลง  รองอัวดวยกัน 

  
สระอัว  สระอัว  สระอัว  ฝนรั่ว  ฝนรัว่  ลงจากฟา  นํ้าฝนเย็นไหลทั่วชายคา 

นํ้าฝนเย็นไหลทัว่ชายคา  อีกไมชาขาวงามแตกรวง 
*ดอกบัว  ดอกบัว  ดอกบัว  คั่วถัว่อรอยกินไหมหนา 
รั้วกั้นรัว้  กลวัใครลักพา  ร้ัวกั้นววั  กลวัใครลักพา 

เหน่ือยและลาเพราะววัหาตวั  (ซํ้าที่ *) 
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 3.5  นักเรียนนําคําสระอัวมาเติมลงในชองวางตามที่กําหนด  ใหมีความหมายดังน้ี 
  ดอก…………..  ฝน……………… นํา…………….. 
  แม……………  ปลูก……………. 
 
4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

4.1 หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลงรองอัวดวยกัน 
4.2 แผนภูมิเน้ือเพลง 
4.3 บัตรคํา  บัตรภาพ 
4.4 ใบงาน 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 

 
เพลงที่  8  เพลงสระอัวตองจํา 
1.  จุดประสงค 

1.1 ใหผูเรียนอานคําที่ประสมดวยสระอัวได 
1.2 เลนเกมสระอัวได 
1.3 รองเพลงสระอัวตองจําไดถกูตองตามคํารอง  ทํานองและจังหวะ 

 
2.   สาระสําคญัและเนื้อหาเพลง 
 2.1  เน้ือเพลง  สระอัวตองจํา 

  
สระอัว  คํานี้เธอตองจําใหดี 

เอาอานซิ  ท.อัว  ทัวกอน  ท.อัว ทัว  ทัว  ทัว  เอก  ทั่ว 
(ลันลั่นลา  ลัน้ลันลันลา) 

สระอัวคํา  เธอตองจําขึ้นใจ…………….. 
เอาอานไป  ม.อัว  มัว  เกง  ม.อัว  มัว  มัว  มัว  เอก  ม่ัว 

(ลันลั่นลา  ลัน้ลันลันลา) 
สระอัวไทย  มีไมหัน  ว.  ตาม  …………… 

อานไดความใสตัว  ย  กอน  ย. อัว  ยัว  ยัว  ยัว  เอก  ยั่ว 
(ลันลั่นลา  ลัน้ลันลันลา) 
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3.  การจัดกิจกรรม 
 3.1  แบงผูเรยีนเปน  3  กลุม  เลนเกมปลาหมึกปริศนา  โดยใหผูเรียนกลุมหน่ึงออกไป
ถาม  แลวสงตัวแทนอีกกุมเขียนคําตอบ  ใชคําที่มีสระ  -ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ผูเรียนรองเพลง  สระอัวตองจํา  จากแผนภูมิเน้ือเพลง  ดังน้ี 
1. อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. ทําทาทางประกอบเพลง 
6. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

 3.3  นักเรียนนําคําที่สระประสมจากเนื้อเพลงคัดลงในสมุด  พรอมทั้งอานออกเสียงและ
บอกความหมาย 

แมซ้ืออะไร
จากตลาด 

ถั่ว หอย 

พอชอบ
เลี้ยงสตัว

นองติดโบวไว
ที่ไหน 

ดอกไมบูชา
พระ 

วัว 

เอว 

บัว 

แมว 

หัว 

กุหลาบ 
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4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

4.1  หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลงรองอัวดวยกัน 
4.2  บัตรคํา   
4.3   เกมปลาหมึกปริศนา 
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แผนการจัดกิจกรรมประกอบเพลง 
 

เพลงที่  9  เพลงอัวนําเทีย่ว 
1. จุดประสงค 

1.1 เพ่ือใหผูเรียนนําคําที่มีสระอัวมาเติมลงชองวางใหไดความหมาย 
1.2 นําคําที่กําหนดให  คําที่มีสระอัวมาแตงประโยคได 
1.3  รองเพลงอัวนําเที่ยวไดถูกตองตามคํารอง  ทํานองและจังหวะ 
1.4  สรุปสาระสําคัญจากเนื้อเพลงได 
1.5  ทําแบบฝกชดุสระประสมสระอัวได 

 
2. สาระสําคัญและเน้ือหาเพลง 

2.1 คําที่ประสมดวยสระอัวจากเพลง  “อัวนําเที่ยว”  คําวา  ฟนพัว  และคําอ่ืน ๆ 
2.2  เน้ือเพลง  อัวนําเที่ยว 

 
เที่ยวทัว่ไทยแวะชมนาบัว 

เที่ยวฟารมววั  โคนมสุขใจ  ทุงหญาเขียว 
น่ันตัวอะไร  นกกระจอกเทศไง  สีขนขุนมัว 

เที่ยวสนุกหัวเราะกันไป 
แตหวั่นใจทองฟาสลัว  หากโดนฝนไขหวัดพันพัว 

เสียงกลองรัวหลบฝนทันที  ที่ศาลานาจ่ัวพอดี 
ขรัวบุญมีทานมเีมตตา 
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3.  การจัดกิจกรรม 
 3.1  ใหผูเรียนเลือกคําที่ประสมดวยสระอัว  เติมลงในชองวางของประโยคแลวอาน
ประโยคพรอม ๆ กัน 
 
 
 
 
 
 

1. นอง……………..อยางสนุกสนาน 
2. พอปลูก………….ไวริมร้ัว 
3. ทาน…………ตาเปนเจาอาวาส 
4. เรานํา…………….ไปไหวพระ 
5. ฝนตกหนักหลังคา…………….. 

3.2  ผูเรียนรองเพลง  “อัวนําเที่ยว”  จากแผนภูมิเน้ือเพลงดังน้ี 
1. อานเนื้อรองตามจังหวะ 
2. อภิปรายสาระที่ไดจากเพลง 
3. ฟงเพลงจากแผนเสียง  โดยไมตองรองตาม 
4. รองเพลงตามแผนเสียง 
5. ทําทาทางประกอบเพลง 
6. นักเรียนรองเพลงประกอบเสียงดนตรีจากแผนเสียง 

 3.3  นักเรียนทําแบบฝกชุดสระอัว 
    
4.  สื่อประกอบกิจกรรม 

4.1  หนังสือเพลง  เครื่องเลนแผนเสียง  แผนเสียงเพลงอัวนําเที่ยว 
4.2  แผนภูมิเน้ือเพลง 
4.3  บัตรคํา  แถบประโยค  
4.4  แบบฝกชุดสระอัว 

 
 
 
 
 

 
ดอกบัว หัวเราะ  ถ่ัว ร่ัว หนาจั่ว ขรัว 
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กิจกรรมเสริมการอาน 
ฝกเสียงสระประสมสระอัว 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง 
 ขั้นที่  1  เด็กอานตามครูทลีะคําในแตละขอจนครบทั้งสิบขอ 
 ขั้นที่  2  ครูชีใ้หเด็กอานคําใดคําหนึ่งในแตละขอ  หากเด็กอานไมไดใหอานตามครู 
    (บางคําอาจไมมีความหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
  1.   กัว   จัว ตัว บัว 
  2.   ปว อัว ตัว ขัว 
  3.   ถั่ว สัว หัว ร่ัว 
  4.   จ่ัว ขรัว รัว มัว 
  5.   ยัว งัว วัว ทัว 
  6.   ดอกบัว  คั่วถัว่  ร้ัวกั้น  ทั่วไทย 
  7.   ไหลทัว่  ฟารมวัว ฝนรั่ว  ไกลตวั 
  8.   ใสตวั  ยั่วเยา  เมามัว  ฟาสลัว 
  9.   นาบัว  ขุนมัว  ขรัวบุญ   หัวเสีย 
  10.   กลองบัว  พันพัว  หนาจ่ัว  กลัวใคร 
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เพลงชุดรวมรูจักสระประสม 

 
1. เพลง  เรงเรียน  เขียน  เอยี 
2. เพลง  อ.เอีย  พาเพลิน 
3. เพลง  อานเอียสนุก 
4. เพลง  อ.เอือสุดเทห 
5. เพลง  อานเอือกนัเถอะ 
6. เพลง  ดอกไมใชเอือ 
7. เพลง  รองอัวดวยกัน 
8. เพลง  สระอัวตองจํา 
9. เพลง  อัวนําเที่ยว  
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เพลงชดุรวมรูจักสระประสม 
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แบบทดสอบการอานคําที่มีประสม 
เอีย  เอือ  อัว  

 
ชื่อ……………………………..สกุล…………………………ชั้น……………………….... 

 

คําชี้แจง แบบทดสอบประกอบดวยคําที่ประสมดวย สระเอีย  เอือ  อัว  จํานวน  40  คํา  

นักเรียนอานออกเสียงทีละคํา  อานถูกตองคําละ  1  คะแนน 
 

 
เสีย            เมีย            เปย            เบี้ย            เตีย้ 
เข่ีย            เชียร          งัวเงีย          ไกลเกลี่ย     ออนเพลีย 
ตัวเพล้ีย      เรี่ยราย       นัวเนีย         เขียน          เรียน 
 
 
เรือ            เสือ             เพื่อ            เกลือ          ผีเสื้อ 
เช่ือ           เหลือเฟอ      นาเบื่อ         เหงื่อไคล     เจอืจุน 
เหยื่อ         มะเดื่อ          เรื่องราว       เมืองหนาว  มะเขือ 
 
 
วัว             ถ่ัว              ตัว              รั้ว             กลัว 
ทั่ว             มั่ว              ดอกบัว        ฝนรั่ว         พนัพัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ลักษณะ  Profile  ลําหรับเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
 

ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................เพศ....................... 
อายุ.........................ป.........................เดือน  วัน เดือน ป พ.ศ........................................... 
ชั้น...........................วันที่ประเมิน.......................................................ครั้งที่....................... 
คําชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับน้ีเปนแบบจําแนกทางการศึกษา เหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุ
ระหวาง  5 – 9 ป 

 2. แบบคัดกรองฉบับน้ีแยกเปน 2 สวน  สวนที่ 1  และสวนที่ 2 
 3. สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัตขิองเด็กซึ่งเปนลักษณะหรือพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกบอยๆ และทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง  “ใช” หรือ “ไมใช”  ที่ตรงกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก 
 4. ผูทําการคัดกรองเบื้องตนคอื ผูที่อยูใกลชดิเด็กมากที่สุด ไดแก ครูที่รูจักเด็กเปน 
อยางดีอยางนอยเปนเวลา 3 เดือน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง 
  

สวนที่ 1  การสังเกตเบื้องตน/ขอมูลพืน้ฐานของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 

การสังเกต 
ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 
1. ดูฉลาดหรือปกติในดานอ่ืนๆ นอกจากในดานการเรียน   
2. ตองมีปญหาทางการเรียน ซ่ึงอาจทําไมไดเลยหรือทําไดต่ํากวา 2 

ชั้นเรียน ในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา 1 ดาน ตอไปน้ี 
  

 1.1 ดานการอาน   
 1.2 ดานการเขียน   
 1.3 ดานการคํานวณ   

3.  ไมมีปญหาทางดานการเห็น การไดยิน สติปญญา หรือออทิสติก 
หรือจากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความดอยโอกาสอื่นๆ 

  

 

เกณฑการพจิารณา 
 ถาตอบวาใช 3 ขอ แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
ควรสังเกตในสวนที่ 2 ตอ 
 

ผลการพิจารณาสวนที่ 1 

  พบ   ไมพล (ถาพบสังเกตในสวนที่ 2 ตก 
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สวนที่ 2  การสังเกตปญหาทางการเรียนรูของเด็กในแตละดาน 
 

การสังเกต 
ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม 

ใช ไมใช 
 1. ความบกพรองดานการอาน   

1. อานไมได   
2. อานชา อานคําตอคํา จําคําไมได   
3. อานสะกดคําไมได   
4. อานซ้ํา อานขาม หรืออานเพ่ิมคํา   
5. ผันเสียงวรรณยุกตไมได   
6. อานสลับตวัอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เชน ม กับ น หรือ ค กับ 

ต 
  

7. อานผิดประโยค หรือผิดตําแหนง อานหลงบรรทัด   
8. ไมรูความหมายของคําที่อาน   
9. จับใจความสําคัญไมได   
 2. ความบกพรองดานการเขียน ภาษาเขียน และการสะกด

คํา 
  

1. เขียนเปนตัวอักษรไมได   
2. เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขกลับดาน คลายมองจากกระจกเงา   
3. เขียนไมไดใจความ   
4. เขียนดวยลายมือที่อานไมออก   
5. เรียงลําดับตวัอักษรผิด เชน สถิติ เปนสตถิิ   
6. เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขทีมี่ลักษณะคลายกันสลับกัน เชน ม – 

น,ด – ค, พ – ย, b –d, p – q, 6 – 9 
  

 3.  ความบกพรองดานการคํานวณ   

1. นับจํานวนไมได   
2. ไมเขาใจคาของจํานวน เชน หนวย สิบ รอย พัน หม่ืน เปนเทาใด   
3. คํานวณ  บวก ลบ  คูณ  หาร  ไมได   
4. คํานวณเลขทีมี่การทดหรือการยืมไมได   
5. แกปญหาโจทยแบบงายๆ ไมได   
6. ไมเขาใจหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชน การจําตัวเลข 

รูปทรง  คณิตศาสตร  เขาใจความหมาย  สัญลักษณ  เวลา 
ทิศทาง ขนาด  ระยะทาง  การจัดลําดับ  การเปรียบเทยีบ ฯลฯ 
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เกณฑการพจิารณา 
 พิจารณาในดาน 
 1. ความบกพรองดานการอาน 
  ถาตอบวาใช 6 ขอขึ้นไป  แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบคุคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการอาน 
 2. ความบกพรองดานการเขียน 
  ถาตอบวาใช 4 ขอขึ้นไป แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนบคุคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรูดานการคํานวณ ควรสงตอใหจิตแพทย หรือผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาตรวจอีกครั้ง 
และใหการชวยเหลือตอความตองการพิเศษทางการศึกษาของผูเรียนตอไป 
 
ผลการคัดกรอง 

  พบความบกพรอง ดาน (การอาน การเขียน การคาํนวณ) 
  ไมพบความบกพรอง 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูคัดกรอง  
      (............................................................)  

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูคัดกรอง 
       (..........................................................) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสกุณา   นองมณี 
วัน เดือน ปเกิด    24  พฤศจิกายน   2503 
สถานที่เกิด 93  หมู  5  ตําบลปนแต  อําเภอควนขนนุ  จังหวัดพัทลุง   

93110 
สถานที่อยูปจจุบัน  241  หมู 7  ตําบลกําแพง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 
ตําแหนงหนาที่การงาน 
ปจจุบัน    ครู  คศ.2 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนบานหนองหอยโขง  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2522  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนพัทลุง   อําเภอเมือง    
                                        จังหวัดพัทลุง 
 พ.ศ.  2526  ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต  (วชิาเอกสุขศึกษา) 
     วิทยาลัยครูสงขลา    จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2549  กศ.ม.  การศึกษามหาบัณฑิต  (สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ) 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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