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This research was conducted using a one-group pretest-posttest design and
had the following aims: 1) to develop the spelling and reading skills of learning disabled
children using art activities; 2) to compare the achievements of spelling and reading abilities
among learning-disabled children after participation in art activities. The sample was
consisted of three learning disabled children who studied in Prathomsuksa One, In semester
two of the 2017 academic year at Wat Chaichimplee school under the authority of the office of
the Pasri Charoen district. The sample was selected using the purposive sampling technique
in order to perform triage on the learning-disabled students with KUS-SI Rating Scales :
ADHD/ LD/ Autism ( PDDs) . The tools used in this research included spelling and reading
teaching plans that used art activities. The duration for the experimental group was three
weeks, for one hour per day and two to three days a week. The teaching plans using art
activities focused on the multi-Sensory approach as a learning medium to stimulate interest
and boost memorization skills. The research also encouraged the development of spelling and
reading skills. The art activities consisted of plasticine moulding, sprinkling sand, collage art,
drawing, painting and the creation of art. The research results revealed the following : 1) the
spelling and reading skills of learning disabled children increased after learning by using art
activities; 2) the spelling and reading skills of learning disabled children after learning
who used art activities were higher than the pre-learning level at a statistically significant level
of 0.01.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ ประจาชาติเป็ นสมบัติทางวัฒ นธรรม อันก่อให้ เกิดความเป็ น
เอกภาพและเสริ ม สร้ างบุ ค ลิ ก ภาพของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามเป็ นไทย เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ติดต่อสื่ อสารเพื่ อสร้ างความเข้ าใจและความสัม พันธ์ ที่ดีต่อกัน ทาให้ สามารถประกอบกิ จธุ ระ
การงาน และดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้ อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมื อในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจ ารณ์ และสร้ างสรรค์ ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ ในการพัฒ นาอาชีพให้ มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ นอกจากนี ย้ ั ง เป็ นสื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด้ านวัฒ นธรรม ประเพณี
สุน ทรี ย ภาพเป็ น สมบัติ ล า้ ค่าควรแก่ ก ารเรี ย นรู้ อนุรัก ษ์ และสื บ สานให้ ค งอยู่คู่ช าติ ต ลอดไป
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนันการพั
้
ฒนาทักษะด้ าน
การอ่านให้ แก่ผ้ เู รี ยนจึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็ นพื ้นฐานเพื่อใช้ ในการศึกษา
หาความรู้ในศาสตร์ ตา่ งๆ ได้ กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน การเรี ยนจะมีประสิทธิภาพได้ ก็อยู่ที่ปัจจัย
หลายอย่าง และการเตรี ยมความพร้ อมของครูผ้ สู อนก็ต้องคานึงถึงความพร้ อมและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน ซึ่งการอ่านเป็ นทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึ กฝน ความพร้ อม
ทัง้ ทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ และจิ ตใจของผู้เรี ยน ซึ่งเด็ก ที่ มี ปัญ หาทางการเรี ย นรู้ (Learning
Disabilities) เป็ นเด็กที่มีสติปัญญาอยูใ่ นระดับปกติหรื อสูงกว่าปกติ แต่มีปัญหาการเรี ยนรู้ในเรื่ อง
การจัดกระทากับข้ อมูลอันเกิดจากปั ญหาของสมองหรื อระบบประสาทส่วนกลางในลักษณะที่เป็ น
อุปสรรคขัดขวางความสามารถของเด็กในการที่จะจัดการกับข้ อมูล เก็บข้ อมูลไว้ ในความทรงจา
หรื อดึงข้ อมูลออกมาใช้ หรื อนาออกมาผลิตเป็ นผลงานใหม่ สาเหตุดงั กล่าวทาให้ เด็กที่มี ความ
บกพร่ องทางการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ การพูด การฟั ง ซึ่งทาให้ เด็กไม่สามารถที่ จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ดี และในปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้ มีเด็กกลุ่มเสียงภาวะแอลดี หรื อความ
ผิดปกติของการเรี ยนรู้ (Learning Disorder) พบร้ อยละของเด็กที่ถูกคัดกรองและจัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง คือร้ อยละ 16.17 ของการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาพฤติกรรมการเรี ยนและอารมณ์ เด็กวัย
เรี ยนของเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมสาหรับ
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เด็กสมาธิสนั ้ ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรี ยนรู้ช้า 6 - 12 ปี ของกรมสุขภาพจิต และแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี (ชัฌฎา ลอมศรี , 2558, ก.ค.-ธ.ค.) ซึ่งสาเหตุ
จากปั ญหาด้ านการอ่าน พบว่าเด็กมักจะมีอปุ สรรคด้ านการจา เพราะไม่ร้ ูว่าจะจดจาสิ่งต่างๆ ได้
อย่างไร ไม่มี ห ลักหรื อ วิธี ในการจ าข้ อ มูล หรื อหากรู้ หลัก ในการจ าข้ อมูล ก็ มัก ใช้ วิธี การจ าที่ ไม่
เหมาะสม มี ทั ก ษะทางภาษาไม่ ดี ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจากภาษา ความคิ ด และความจ าเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั (จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์, 2546)
การสอนเด็กที่ มี ปัญ หาทางการเรี ยนรู้ จึงควรหาวิธีการที่ เหมาะสมเพื่ อจะช่วยให้ เกิ ด
การจดจาได้ ดี วิธีการสอนเหมือนกับเด็กทัว่ ไปไม่เป็ นการเพียงพอ ครูผ้ สู อนจะต้ องรู้จกั เลือกวิธีสอน
สื่ อ และอุป กรณ์ ให้ เหมาะสมกับ การเรี ยนรู้ ของเด็ก มากที่ สุด โดยเฉพาะการเรี ย นรู้ ที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ตรง จากการศึกษาธรรมชาติ การเรี ยนรู้ ของเด็กในทัศนะของเพี ยร์ เจต์ (Piaget)
เด็กจะเรี ยนรู้ ได้ ดีโดยผ่านประสบการ์ ตรงที่ เป็ นรู ปธรรม เด็ก เรี ยนรู้ ด้ วยการกระทา โดยการใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้ า คือ การสัมผัส การปฏิบตั ิจริ ง การเห็นทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ การแปลข้ อมูล
จากภาพทาให้ เข้ าใจ การอ่านทาให้ เกิดการจารูปคาได้ ดี การอ่านซ ้า ๆ เกิดการจาและเข้ าใจการ
อ่านและอ่านได้ เกิดการเชื่อมโยงกั บโครงสร้ างสมอง (ผดุง อารยะวิญญู , 2542) สอดคล้ องกับ
วิธีการสอนโดยใช้ แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ Multisensory approach ซึ่งเป็ นการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ เด็ ก ได้ เรี ย นรู้ โดยผ่ า นการใช้ ป ระสาทสัม ผัส หลายๆด้ า น
(จรี ลักษณ์ จิรวิบูลย์ , 2546) ซึ่งวิธีการสอนแบบพหุสัมผัสมีความเชื่อพืน้ ฐานว่า เด็กจะเรี ยนรู้ สิ่ง
ใหม่ หรื อความรู้ ใหม่ได้ ดีที่สุดจากการที่เ ด็กได้ มีโอกาสใช้ ช่องทางจากประสาทรับ สัมผัสร่ วมกัน
4 ช่องทาง ได้ แก่ การเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และการสัมผัส ซึ่งกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามวิธีพหุสมั ผัสเป็ นกิจกรรมที่ผสมผสานการทางานของระบบสัมผัส ผู้เรี ยนได้ เห็น ได้ ยิน
และได้ สมั ผัส (Murphy, 2009, 18 July) สอดคล้ องกับ (MacKay, 2006) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดย
ใช้ พหุสมั ผัส หรื อ ประสาทสัมผัสหลายด้ าน เป็ นการช่วยให้ เด็กเพิ่มช่องทางการรับข้ อมูลได้ มากขึ ้น
และช่วยให้ เด็กน าข้ อมูล ไปใช้ ในโอกาสอื่ น ๆ จนท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ค งทนถาวร นอกจากนี ้
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นพหุสมั ผัส ยังเป็ นวิธีที่คานึง ความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีการ
เรี ยนรู้ หรื อการรับรู้ ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญ หาการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน ดังนัน้
หากการเรี ย นการสอนใช้ กิจ กรรมพหุสัม ผัส จะเป็ น การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ ป ระสาทสัม ผัส
ที่ ต นเองถนัด เพื่ อรั บ รู้ ข้ อมูล ได้ ดี อีก ด้ วย สอดคล้ องกับ วิธี การของ (ประเทิ น มหาขัน ธ์ , 2530)
ที่กล่าวว่า เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้มีข้อจากัดในการรับรู้ ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมที่ช่วย
ในการเรี ยนรู้ของเด็กควรมีความหลากหลาย และหนึ่งในกิจกรรมที่ ช่วยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี
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คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ เช่น การเขียนลากเส้ นตามรอยตัวอักษร การเขียน
คาบนพื ้นทราย การระบายสี การปั น้ ตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์เกี่ยวกับคา ซึ่งนอกจากจะช่วย
ให้ เด็กจดจาได้ ง่ายแล้ วยังเป็ นการช่วยให้ เด็กมีสมาธิ มีความตังใจ
้ มีแรงกระตุ้นในการเรี ยน เด็กไม่
เกิดความเบื่อหน่าย สาหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ โดยการดูและการฟั ง การใช้ วิธีฝึกฝน
โดยการใช้ การเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อจะช่วยให้ เรี ยนรู้คาใหม่ได้ ดี
จากแนวคิด ดัง กล่ าว กิ จ กรรมศิล ปะจึง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ น่ า สนใจในการน ามาใช้ เพื่ อ
แก้ ปัญ หาซึ่งกิ จกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมที่ จะส่งเสริ มการพัฒ นาการด้ านต่างๆ ของเด็ก ทัง้ เป็ น
กิจกรรมที่เด็กให้ ความสนใจ ได้ ใช้ ประสาทสัมผัสในด้ านต่างๆ ตามวิธีการพหุสมั ผัส และการนา
ศิลปะบูรณาการเข้ ากับการสอนวิชาต่างๆ จะช่วยให้ การเรี ยนสนุกสนานและเร้ าความสนใจของ
เด็กและอาจช่วยส่งเสริมการรับรู้ด้านต่างๆ ที่บกพร่องของเด็กให้ ดีขึ ้น ซึง่ ดนู จีระเดชากุล ได้ กล่าว
ว่าการให้ เด็กได้ ฝึกหัดทากิจกรรมศิลปะจะช่ วยให้ เด็กเกิดพัฒ นาการของระบบกล้ า มเนือ้ ระบบ
ประสาทมีความสัมพันธ์ ระหว่างอวัยวะ ร่ างกาย และสมอง นาไปสู่ทักษะการเรี ยนการอ่านและ
การเขี ย นได้ อ ย่างดี ด้ วย (ดนู จี ระเดชากุล , 2541) ศิ ล ปะยัง มี ส่ว นช่ วยในด้ า นพัฒ นาการทาง
สติปัญญา ประสบการณ์ทางศิลปะจะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้และช่วยส่งเสริมสติปัญญาของเด็กให้
ดีขึน้ เพราะประสบการณ์ ในการสร้ างสรรค์ศิลปะเด็กจะต้ องคิดสารวจตรวจสอบสร้ างสรรค์ให้
สัมพันธ์ กับวัสดุเป็ นการช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนด้ วยการกระทาจริ งและมีประสบการณ์ตรง ศิลปะช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยให้ เด็กได้ ทดลองค้ นคว้ า ได้ พบเป้าหมายการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านี ้
ย่อมพัฒนาให้ เกิดประสาทฉับไวในการรับรู้ มัน่ ใจในความคิดและกล้ าแสดงออก ซึง่ นัน่ เป็ นวิถีทาง
ที่มีผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญา (วิรุณ ตังเจริ
้ ญ, 2527)
จากการศึกษาสภาพปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู้ ทังความยากล
้
าบากในการจดจา
ที่ทาให้ มีปัญหาด้ านการอ่าน และวิธีการเรี ยนการสอนปกติอาจไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ นัน้ ผู้ส อนจึง ศึก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมโดย
ใช้ กิจกรรมศิลปะและการเรี ย นรู้แบบพหุสมั ผัสมาเป็ นเครื่ องมือในการกระตุ้นความจาให้ เกิดการ
พัฒ นาด้ านการอ่านและให้ เด็ก ได้ ส นุก สนาน เพลิ ด เพลิ น กับ การสร้ างสรรค์ ง านศิล ปะ ตามที่
(ดนู จี ร ะเดชากุล , 2541) กล่ า วว่ า การให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก หัด ท ากิ จ กรรมศิ ล ปะจะช่ ว ยให้ เด็ ก เกิ ด
พัฒนาการของระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาทมีความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ ร่างกาย และสมอง
นาไปสูท่ กั ษะการอ่านและการเรี ยนได้ อย่างดีด้วย
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
การเรี ยนรู้ โดยกิจกรรมศิลปะ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้โดยกิจกรรมศิลปะก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ขอบเขตการวิจัย
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนวัดชัยฉิมพลี สานักงานเขตภาษีเจริญ ที่มีปัญหา
การเรี ยนรู้ด้านการอ่านโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 3 คน จากแบบ
คัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิสนั ้ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales
: ADHD/LD/Autism(PDDs)และการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก การสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง
และครูผ้ สู อน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ การสอนอ่านสะกดคาด้ วยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดพหุสมั ผัส
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ทฤษฎี/หลักการสร้ างกิจกรรมศิลปะ
เด็กควรฝึ กอ่านออกเสียงควบคูไ่ ปกับการเห็นรูปของคา และฝึ กหัด
เกี่ยวกับคานันๆ
้ และนอกจากการรับรู้ทางภาพและเสียงแล้ ว
การได้ ฝึกกิจกรรมศิลปะ เช่น การเขียนคาบนพื ้นทราย การเขียนคา
บนกระดาษ การต่อตัวอักษรให้ เป็ นคา การวาดเขียน การระบายสี
การปั น้ ที่เกี่ยวกับคา นับเป็ นกิจกรรมให้ เด็กได้ จดจาคาได้ งา่ ยยังเป็ น
การช่วยให้ เด็กมีสมาธิ มีความตังใจ
้ มีแรงกระตุ้นในการเรียน
ให้ เรียนรู้คาใหม่ได้ ดี (ประเทิน มหาขันธ์ , 2530)

กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้ านการอ่ าน
สะกดคาของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1

การสอนโดยวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach)
คือการที่เด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัสหลายทางพร้ อมๆ กัน ได้ แก่

จานวน 8 กิจกรรม

การเห็น (Visual) การฟัง (Auditory) การเคลื่อนไหวร่างกาย

(Multi – Sensory Approach)

(Kinesthetic) และการสัมผัสภายนอก (Tactile) เพื่อเสริมสร้ าง

เป็ นสื่อกลางในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้น

การจดจาและการเรียนรู้ ซึง่ ในกระบวนการเรียนรู้จะมีการเชื่อมโยง

ความสนใจและพัฒนาทักษะด้ าน

ช่องทางการรับรู้เข้ าด้ วยกัน การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง

ความจา ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนา

สอดคล้ องกับการเรียนรู้ของเด็กในทัศนะของเพียร์ เจต์ (Piaget)

ด้ านการอ่านสะกดคา

เด็กจะเรียนรู้ได้ ดีโดยผ่านประสบการ์ ตรงที่เป็ นรูปธรรม เด็กเรียนรู้

กิจกรรมศิลปะประกอบไปด้ วย

ด้ วยการกระทา โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ า

การปั น้ ดินน ้ามัน การโรยทราย

เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่าย การใช้ การฝึ กฝนกิจกรรมทางศิลปะจะช่วย

สร้ างกิจกรรมโดยเน้ นวิธีพหุสมั ผัส

การปะติด การวาดภาพระบายสี
วิธีสอนเฉพาะสาหรั บเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้

และการประดิษฐ์

จากสถาบันราชานุกลู
- การสอนโดยใช้ วิธีการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทังสี
้ ่
- การสังเกตลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และส่งเสริมให้ ถกู ทาง
- การเสริมแรง กล่าวชมเชย
และวิธีสอนอ่านเป็ นคา (Sight Word Approach) ของ ผดุง อารยวิญญู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมุตฐิ านการวิจัย
ความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้สงู ขึ ้น หลัง ใช้
กิจกรรมศิลปะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความยุ่งยากหรื อมีความลาบาก
ในการอ่านสะกดคา ไม่คอ่ ยสนใจในการอ่าน ทาให้ จดจาลักษณะของสระไม่ได้ จึงอ่านสะกดคาได้
ในระดับต่ามากมีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้ อน กาลังศึกษาอยู่ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนวัดชัยฉิมพลี สานักงานเขตภาษีเจริญ
การอ่านสะกดคา หมายถึง การอ่านโดยนาพยัญชนะมาฝึ กอ่านกับรูปสระที่ประดิษฐ์ ขึ ้น
ถือเป็ นเครื่ องมือการอ่านคาที่นกั เรี ยนจะได้ สงั เกตรูปสระพร้ อมกับการอ่าน เมื่อฝึ กสะกดคาจนจา
รูปสระได้ แล้ ว ให้ ฝึกอ่านเป็ นคาจากบัตรคาเพิ่มเติมจะทาให้ อา่ นได้ เร็วขึ ้น
กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ เด็กพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกด
คา เกิดความจา และความสัมพันธ์ของร่างกาย ด้ วยการใช้ ประสาทสัมผัสในการสร้ างสรรค์รูปสระ
และผลงานศิลปะที่เกี่ ยวกับรูปสระ เช่น การปั น้ ดินนา้ มัน การโรยทราย การปะติด การวาดภาพ
ระบายสีและการประดิษฐ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะให้ สอดคล้ องกับรูปสระตามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดจาก
แบบประเมินการอ่านสะกดคาที่ใช้ ในการทดลอง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
1.2 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
1.3 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
1.5 การคัดกรองกลุม่ เด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
1.6 แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
2. หลักการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.1 ความหมายของการอ่าน
2.2 ความสาคัญของการอ่าน
2.3 จุดมุง่ หมายในการอ่าน
2.4 การสอนอ่าน
2.5 ปัญหาด้ านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
2.6 กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีปัญหาที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
2.7 วิธีสอนเฉพาะสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
2.8 การสอนอ่านตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi-Sensory Approach)
3. กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3.1 ความสาคัญของการจัดกิจกรรมศิลปะ
3.2 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปะ
3.3 ศิลปะบาบัดหรื อศิลปกรรมบาบัด
3.4 บทบาทและหน้ าที่ของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะ
3.5 การสอนศิลปะเพื่อส่งเสริมการอ่านสะกดคา
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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1. เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
นักจิตวิทยาและนักวิชาการศึกษา ได้ ให้ คาจากัดความเด็กที่มีความบกพร่องทาง
การเรี ยนรู้ Learning Disabilities หรื อ LD ไว้ ดงั นี ้
จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ (2546) ได้ ให้ ความหมายของเด็ก Learning Disabilities,LD
ว่าเป็ นภาวะความบกพร่องที่แสดงออกมาในรูปของปัญหาในการใช้ ภาษาการอ่าน การเขียน
การสะกดคา และการคานวณ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อมากกว่าเรื่ องหนึง่ ซึง่ มีสาเหตุมาจากความ
บกพร่องในการแปลข้ อมูลที่สมอง ทาให้ ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ความบกพร่อง
นี ้ทาให้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรี ยน ทาให้ มีผลการเรี ยนต่ากว่าที่ควรจะเป็ น เมื่อพิจารณาจาก
ผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบกับระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ทังนี
้ ้ปั ญหาดังกล่าวมิได้ มีสาเหตุมากจาก
ความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวสายตา การได้ ยิน ระดับสติปัญญา อารมณ์ และ
สภาพแวดล้ อมรอบตัวเด็ก
ศรี ยา นิยมธรรม (2549) ได้ ให้ ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (Learning Disable Children) หมายถึง เด็กที่มีความ
ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างของขบวนการพื ้นฐานทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวกับ
ความเข้ าใจ การใช้ ภาษาพูดหรื อการเขียน ซึง่ ความผิดปกตินี ้อาจเห็นได้ ในลักษณะการมีปัญหา
ในการรับฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคาหรื อการคานวณ ตลอดจนการรับรู้
อันเป็ นผลจากการผิดปกติทางสมอง แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้อนั เนื่องมาจาก
การมองไม่เห็น ปัญญาอ่อน การไม่ได้ ยิน การเคลื่อนไหวไม่ปกติเนื่องจากพิการ มีอารมณ์
แปรปรวน หรื อเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้ ให้ ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (Learning Disable Children) หมายถึง เด็กที่มีความ
บกพร่องในขบวนการทางจิตวิทยา ทาให้ เด็กมีปัญหาในการใช้ ภาษาทังในการฟั
้
ง การอ่าน การพูด
การเขียน และการสะกดคา หรื อมีปัญหาในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวมิได้ มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ลาตัว การได้ ยิน อารมณ์ และสภาพแวดล้ อม
รอบตัวเด็ก
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543) ได้ กล่าวว่า คาจากัดความของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ไว้ วา่ “ความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขันพื
้ ้นฐานอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อ
มากกว่านันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการทาความเข้ าใจภาษาหรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษา ไม่วา่ จะเป็ น
ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน ซึง่ แสดงออกมาทางความสามารถที่ไม่สมบูรณ์ ในการฟั ง การคิด การพูด
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การอ่านการเขียน การสะกดคา หรื อการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ ” นอกจากนี ้ คาจากัดความ
ยังระบุตอ่ ไปด้ วยว่า ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ยงั คลอบคลุมสภาพต่าง ๆ เช่น ความบกพร่อง
ในการรับรู้ ภาวะที่สมองถูกกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้ อย ภาวะความบกพร่องในการอ่านและ
ความบกพร่องในการเข้ าใจ
เบญจพร ปัญญายง (2543) ได้ ให้ ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้วา่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ เป็ นความบกพร่องในกระบวนการเรี ยนรู้ที่แสดง
ออกมาในรูปของปัญญาอ่อน การเขียน การสะกดคา การคานวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
เกิดจากการทางานที่ผิดปกติของสมอง ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบกับระดับเชวน์ปัญญา
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ เรื่ องขึ ้นไป ความผิดปกติดงั กล่าว
จะเกี่ยวเนื่องกับความเข้ าใจหรื อการใช้ ภาษา การพูด การเขียน ซึง่ อาจส่งผลถึงความสามารถ
ที่บกพร่องไป เกี่ยวกับการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียนสะกดคา ตลอดจนการคิด
คานวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสภาวะความพิการด้ านการรับรู้ การที่สมองบาดเจ็บ สมองไม่อาจ
ทาหน้ าที่บางอย่างได้ เล็กน้ อย การมีปัญหาด้ านการอ่าน (Dyslexia) และการมีปัญหาด้ านภาษา
(Aphasia) แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้อนั เนื่องมาจากการพิการด้ านการเห็น การได้
ยิน หรื อร่างกายพิการตลอดจนการมีภาวะปัญญาอ่อน มีปัญหาทางอารมณ์หรื อเด็กด้ อยโอกาส
(สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 15)
จากความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ข้างต้ น สรุปได้ ว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างทาง
กระบวนการทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ทาให้ เด็กมีความบกพร่องอันแสดงออกมาในรูปของปัญหา
การอ่านการเขียน การสะกดคา การคานวณ การเคลื่อนไหวและการรับรู้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ มี
สาเหตุมาจากความบกพร่องทางการร่างกาย ทางสติปัญญา หรื อด้ อยโอกาสทางสังคม
สภาพแวดล้ อมหรื อเศรษฐกิจ ซึง่ ปัญหาเหล่านี ้ทาให้ สมรรถภาพของเด็กอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ จาเป็ นต้ องได้ รับบริการทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของเด็กเพื่อให้ มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
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1.2 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้ จาแนกประเภทของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ตามลักษณะของปัญหาในการเรี ยนรู้ของเด็ก ดังนี ้
1. ความบกพร่องของการฟั งและการพูด เรี ยกว่า อเฟเซีย (Aphasia)
2. ความบกพร่องทางการอ่าน เรี ยกว่า ดิสเลกเซีย (Dyslexia Child)
3. ความบกพร่องทางการเขียน จาแนกเป็ น 3 ด้ าน คือ
3.1 ความบกพร่องในการเขียนตัวอักษร (Dysgraphia)
3.2 ความบกพร่องทางการจา (Recall Deficits)
3.3 ความบกพร่องทางโครงสร้ างของภาษา (Syntax Deficits)
4. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรี ยกว่า ดิสแคลคูเลีย (Dyscalculia)
5. ความบกพร่องทางกระบวนการคิด เรี ยกว่า ดิสโนเมีย (Dysnomia)
6. ความบกพร่องด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง จาแนกเป็ น 3 ด้ าน คือ
6.1 ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ
6.2 ความบกพร่องด้ านการรับรู้
6.3 ความบกพร่องด้ านการเคลื่อนไหว
จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ (2546) ได้ อธิบาย ประเภทของปั ญหาทางการเรี ยนรู้แบ่งได้
เป็ น 8 ประเภทดังนี ้คือ
1. ปั ญหาด้ านการอ่าน หรื อที่เรี ยกว่า Dyslexia เป็ นความบกพร่องที่พบมากที่สดุ
เด็กจะมีปัญหาด้ านการอ่าน เช่น ไม่สามารถอ่านสะกดคาได้ อ่านออกเสียงไม่ถกู ต้ อง จาคาที่เพิ่ง
อ่านผ่านไปไม่ได้ หรื อไม่สามารถสรุปใจความสาคัญของเรื่ องที่อา่ นได้ บางรายอาจมีปัญหาในการ
แยกแยะตัวอักษร เช่น มีความสับสนระหว่างอักษร ม-น, 6-9 หรื อเห็นคาว่า กบ เป็ น บก เป็ นต้ น
2. ปั ญหาด้ านการเขียน หรื อที่เรี ยกว่า Dysgraphia เด็กจะประสบปั ญหาในการ
เขียนตัวอักษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน มักจะเขียนแล้ ว
ลบบ่อยๆ เด็กบางคนจะจับดินสอแน่นมาก แต่บางคนจับดินสอเหมือนคนไม่มีแรง ซึ่งต้ องแยกให้ ดี
กับกลุม่ ที่มีปัญหาด้ านกล้ ามเนื ้อกระดูกหรื อข้ อนิ ้ว
3. ปั ญหาด้ านการคานวณและคณิตศาสตร์ หรื อที่เรี ยกว่า Dyscalculia การคิด
คานวณจะเกี่ยวข้ องกับความจาสัญลักษณ์และจานวนต่างๆ เรื่ องความคิดรวบยอด เด็กที่มีปัญหา
การเรี ยนรู้ ด้านการคานวณ มักจะไม่เข้ าใจเรื่ องความคิดรวบยอด หรื อค่าของตัวเลข เช่น ไม่ร้ ูจัก
หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้ อย นับเลขไปข้ างหน้ าหรื อนับย้ อนหลังไม่ได้ ท่องสูตรคูณไม่ได้ ไม่เข้ าใจ
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เมื่ออ่านโจทย์เลข ไม่เข้ าใจเมื่ออ่านตัวเลขที่มีจานวนหลักมากๆ ไม่สามารถทาตามขันตอนการคู
้
ณ
การหารได้
4. ปั ญ หาด้ านการสะกดคา มักจะแสดงออก เช่น เรี ยงตัวอักษรในคาผิด สลับ
ตัวอักษรสลับคาในประโยค สะกดข้ ามตัวอักษร สร้ างการสะกดคาแบบใหม่ๆขึน้ มาเอง และมี
ปัญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่ถกู ต้ องกับตัวอักษร
5. ปั ญหาด้ านความจา เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้จะมีปัญหาในด้ านความจา
เพราะไม่ร้ ู ว่าจะจาสิ่งต่างๆ ได้ อย่างไร ไม่มีหลักหรื อวิธีในการจาข้ อมูล หรื อหากรู้ หลักในการจา
ข้ อมูล ก็มกั ใช้ วิธีการจาที่ไม่เหมาะสมมีทกั ษะทางภาษาไม่ดี ทังนี
้ ้เนื่องจากภาษา ความคิด และ
ความจาเป็ นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กนั
6. ปั ญ หาด้ านความสนใจมักมีการตัดสินใจที่ขาดการยัง้ คิด จับประเด็นสาคัญ
ของเรื่ องไม่ถกู ไม่มีสมาธิ ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้ อมภายนอกได้ ง่าย
7. ปั ญ หาด้ านกลไกกล้ ามเนื อ้ จะมี ปั ญ หาในการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด ใหญ่ ได้ แ ก่
การทรงตัว การท าท่าทางลอกแบบ จังหวะของการเคลื่ อ นไหว การโยงและเขย่ง ก้ าวกระโดด
เป็ นต้ น ส่ ว นปั ญ หาด้ า นการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ มัด เล็ ก นั น้ ได้ แ ก่ การวาดภาพ การเขี ย นหนัง สื อ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อตากับมือ การใช้ กรรไกร เป็ นต้ น
8. ปั ญหาด้ านสังคม เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้มักจะมีปัญหาทางด้ านสังคม
ด้ วย เช่นมีพฤติกรรมต่อต้ านสังคม แยกตัวออกจากสังคม ไม่สามารถเข้ ากับกลุ่มเพื่อนได้ มีปัญหา
กับพ่อแม่ ครู และเพื่อน ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้ หรื อแสดงความรู้สึกมากจนเกินไป เมื่อไม่
เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความไวต่อความรู้สึกมากหรื อน้ อยเกินไป ขาดความรู้สึกต่อสิ่งเร้ า ขาดการรับรู้
ต่อสภาพสังคม
เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้จะมีความบกพร่ องแต่ละด้ านแตกต่างกัน เด็กบาง
คนมีความบกพร่องเพียงด้ านเดียว เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องมากกว่าหนึ่งด้ าน แต่จะเห็นได้
ว่านอกจากปั ญหาด้ านการอ่าน การเขียน และการคานวณที่มีผลต่อการเรี ยนแล้ วนัน้ ปั ญหาด้ าน
ความจาการไม่มีสมาธิ การใช้ กล้ ามเนือ้ มือหรื อปั ญหาด้ านอารมณ์ ก็นับว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
ที่ควรได้ รับความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
1.3 สาเหตุของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวไว้ วา่ ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ก่อให้ เกิดปัญหา
ในการเรี ยน เนื่องจากเด็กไม่สามารถเรี ยนได้ ดีเท่ากับเด็กปกติทวั่ ไป การค้ นหาความบกพร่องของ
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เด็ก ส่วนมากเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทางสาธารณะสุข บุคลากรทางการศึกษาอาจจาแนกการรับรู้
ไว้ เพื่อจะได้ หาทางจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับปัญหาของเด็กต่อไป สาเหตุของความบกพร่องนี ้
อาจจาแนกได้ ดังนี ้
1.3.1 การได้ รับบาดเจ็บทางสมอง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ในหลาย
ประเทศมี ค วามเชื่ อ ว่า สาเหตุส าคัญ ที่ ท าให้ เด็ ก เหล่ า นี เ้ กิ ด ความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ นัน้
เนื่ องมาจากการได้ รับ บาดเจ็ บ ทางสมอง (Brain Damage) อาจจะเป็ น การได้ รับ บาดเจ็ บก่อ น
คลอด ระหว่ า งคลอด หรื อ หลัง คลอดก็ ไ ด้ การบาดเจ็ บ นี ท้ าให้ ระบบประสาทส่ ว นกลาง
ไม่ส ามารถท างานได้ เต็ม ที่ อย่างไรก็ ต ามการได้ รับ บาดเจ็ บ อาจไม่รุน แรงนัก (Minimal Brain
Dysfunction) สมองและระบบประสาทส่วนกลางยังทางานได้ ดีเป็ นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านัน้
ที่บกพร่องไปบ้ าง ทาให้ เด็กมีปัญ หาในการรับรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการรับรู้ ของเด็ก แต่ปัญหานี ้
ยังไม่เป็ นที่ยอมรับทังหมด
้
เพราะเด็กบางรายอาจเป็ นข้ อยกเว้ นได้
1.3.2 กรรมพันธุ์
งานวิ จั ย เป็ นจ านวนมากระบุ ต รงกั น ว่ า ความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้
บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางพัน ธุ กรรมได้ จะเห็น ได้ จ ากการศึก ษารายกรณี พ บว่า เด็กที่ มี
ปั ญ หาทางการเรี ยนรู้ บางคน อาจมีพี่น้องที่เกิดจากท้ องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ เช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั ญหาการอ่าน การเขียนและการ เข้ าใจภาษา อาจเกิดขึ ้นได้ ในพี่น้องท้ อง
เดียวกัน
มี รายงานการวิ จัย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ว่า เด็ ก ฝาแฝดที่ เกิ ด จากไข่ ใบเดี ย วกัน
(Identical Twin) เมื่อพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่านด้ วย แต่ปัญหานี ้มักพบบ่อยสาหรับ
ฝาแฝดที่มาจากไข่คนละใบ (Fratemal Twins) จึงอาจกล่าวสรุ ปได้ ว่าปั ญหาในการเรี ยนรู้อาจสืบ
ทอดทางพันธุกรรมได้
1.3.3 สิ่งแวดล้ อม
สาเหตุในสภาพแวดล้ อ มในที่ นี ้ หมายถึ ง สาเหตุอื่ น ๆ ที่ ไม่ ใช่ก ารได้ รั บ
บาดเจ็ บทางสมอง และกรรมพันธุ์ เป็ นสิ่งที่ เกิดขึน้ กับเด็กภายหลังการคลอด เมื่ อเด็กโตมากับ
สภาพแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง เช่น การขาดสารอาหารในวัยทารกและวัยเด็ก การสอนที่
ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็ นต้ น แม้ ว่าองค์ประกอบทาง
สภาพแวดล้ อมเหล่ า นี ้ ไม่ ใ ช่ ส าเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ โดยตรง
แต่องค์ประกอบเหล่านี ้อาจทาให้ สภาพการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องมากขึ ้น
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เบญจพร ปัญญายง (2543) กล่าวว่า ปัจจุบนั เชื่อว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้อาจจะมีสาเหตุมาจากสมองทางานผิดปกติ โดยมีรายงานการวิจยั สนับสนุน ดังนี ้
1. พยาธิ ส ภาพของสมอง การศึก ษาเด็ก ที่ มี บ าดแผลทางสมอง เช่ น
คลอดก่อนกาหนด ตัวเหลืองหลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่วมด้ วย
2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้ าย โดยปกติสมองซีกซ้ ายจะควบคุมการ
แสดงออกทางด้ านภาษาและสมองซี กซ้ ายจะมี ขนาดโตกว่าซี กขวา แต่เด็กที่ มี ความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้สมองซีกซ้ ายและซีกขวามีขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอื่นๆที่สมองซีกซ้ ายด้ วย
3. ความผิดปกติของคลื่นสมอง เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จะ
มีคลื่นอัลฟาที่สมองซีกซ้ ายมากกว่าเด็กปกติ
4. กรรมพันธุ์ เด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านบางรายมีความผิดปกติ
ของโครโมโซมคูท่ ี่ 15 และสมาชิกของครอบครัวเคยเป็ นผู้มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ โดยที่พ่อ
แม่มกั เล่าว่าตอนเด็กๆ ตนมีลกั ษณะคล้ ายๆกัน
5.พัฒนาการล่าช้ า เดิม เชื่อว่าเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีผล
จากพัฒนาการล่าช้ า แต่ปัจจุบนั ไม่เชื่อเช่นนันเพราะเมื
้
่อโตขึ ้นเด็กไม่ได้ หายจากโรคนี ้
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2543) ได้ กล่าวว่า นักวิจยั พยายามหาสาเหตุที่ชดั เจนโดนหวังว่า
ในอนาคตอาจจะป้องกันและอยากจะช่วยให้ วินิจฉัยความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ได้ อย่างแม่นยา
ปัจจุบนั ทฤษฎีที่ได้ รับการยอมรับโดยส่วนใหญ่ คือ ความบกพร่องทางการเรี ยนรู้มีรากฐานมาจาก
ความผิดปกติของโครงสร้ างและการทางานของสมองหรื อหลายๆกรณีความผิดปกตินนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ตังแต่
้ ก่อนคลอด และมีงานวิจยั ทางพันธุกรรมได้ ให้ หลักฐานที่สรุปได้ วา่ ความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้โดยเฉพาะการบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านและความบกพร่องด้ านคณิตศาสตร์ นนั ้
อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม
จากข้ างต้ นพอสรุปได้ วา่ สาเหตุความบกพร่องทางการเรี ยนรู้อาจเกิดจากการได้ รับ
บาดเจ็บทางสมอง จะเป็ นก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด หรื ออาจเกิดจากการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมก็ได้ รวมถึงด้ านสภาพแวดล้ อมซึง่ อาจไม่ใช่สาเหตุให้ เกิดความบกพร่อง
แต่องค์ประกอบทางสภาพแวดล้ อมนันช่
้ วยทาให้ ความบกพร่องนันเพิ
้ ่มมากขึ ้น
1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
ว่ามีปัญหาในด้ านต่อไปนี ้
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1. ปั ญหาด้ านการเรี ยน ในด้ านการเรี ยนนันเด็
้ กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
มักมีปัญหาในด้ านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ปั ญหาในทางภาษาจะกล่าวถึงในหัวข้ อ
ถัดไป สาหรับปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ นนเด็
ั ้ กอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้
1) ขนาด เด็กไม่สามารถแยกความแตกต่างของขนาดและรูปทรงได้
2) การนับ เด็กอาจนับเลขไม่ได้
3) การใช้ เครื่ องหมาย เช่น การบวก การลบ การคูณ และหาร
4) การคานวณ คานวณผิด แม้ วา่ เด็กจะใช้ เครื่ องหมายถูกก็ตาม
5) ด้ านอื่นๆ เด็กมีปัญหาในการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยทัว่ ไป
2. ปั ญ หาทางภาษา เด็กที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู้ ส่วนมาก มี ปั ญ หา
ในด้ านการพูด การใช้ ภาษา ซึง่ แบ่งออกได้ ดงั นี ้
1) การอ่าน เด็กอาจอ่านข้ ามบรรทัด จับหนังสื อเข้ าแทบชิ ดหน้ า สั่นศีร ษะ
ขณะอ่านหนัง สื อ ใช้ เสี ยงสูงขณะออกเสี ยง กัด ริ ม ฝี ป ากขณะอ่านหนังสื อ อ่านหนัง สื อไม่ออก
ไม่ยอมอ่านตามที่ครูสงั่ อาจร้ องไห้
2) การจาคา อ่านข้ ามคา ใช้ คาอื่นแทนคาที่อ่าน อ่านสลับกัน อ่านออกเสียง
ผิด อ่านคาง่ายๆ ไม่ได้ อ่านช้ า อ่านไม่ออก
3) ความเข้ าใจ จาเรื่ องที่อ่านไม่ได้ ไม่เข้ าใจเรื่ องที่อ่าน จาขัน้ ตอนของเรื่ อง
ที่อา่ นไม่ได้ จาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นของเรื่ องที่อ่านไม่ได้ จับใจความสาคัญไม่ได้
4) ลักษณะอื่นๆ เช่น อ่านทีละคา ทีละพยางค์ อ่านด้ วยเสียงที่สงู มีปัญหาใน
การอ่านคาที่ มี ตัง้ แต่ 2 พยางค์ ขึน้ ไป โดยเด็ ก มักอ่านที ล ะพยางค์ จึง ไม่สามารถน าพยางค์ ม า
รวมกันเป็ นคาได้ ไม่เข้ าใจความหมาย รวมไปถึงการไม่เว้ น วรรคในขณะอ่านหรื อเว้ น วรรคผิด
เป็ นต้ น
5) ด้ านอื่นๆ เด็กมีปัญหาในการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยทัว่ ไป
3. ความบกพร่องทางการรับรู้
การรับรู้ความหมายรวมไปถึงการใช้ ประสาทสัมผัส เพื่อจาแนก จาและแปล
ความหมาย เด็กไม่สามารถกระทาดังกล่าวได้ แสดงว่ามี ปัญ หาทางการรับรู้ โดยเฉพาะในด้ าน
ต่อไปนี ้
1) การรับ รู้ ทางสายตา เด็ก ที่ มี ปัญ หาในการใช้ สายตา เช่น มองเห็ นภาพ
แต่ไม่สามารถอธิบายภาพที่เห็นให้ ครูฟังได้
2) การนับ เด็กอาจนับเลขไม่ได้
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3) การใช้ เครื่ องหมาย เช่น การบวก การลบ การคูณ และหาร
4) การคานวณ คานวณผิด แม้ วา่ เด็กจะใช้ เครื่ องหมายถูกก็ตาม
5) ด้ านอื่นๆ เด็กมีปัญหาในการเรี ยนคณิตศาสตร์ โดยทัว่ ไป
4. ความผิดปกติในกรเคลื่อนไหว
4.1 การเคลื่อนไหวที่เกินปกติ (Hyperactivity) เด็กมักอยู่ไม่นิ่ง อยู่นิ่งไม่ได้
เคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ เคลื่อนไหวที่ไม่มีจดุ หมาย
4.2 การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ า (Hypoactivity) หรื อน้ อยกว่าปกติ นัง่ อยู่กบั ที่ได้
นานๆ โดยไม่ทาอะไรเลย
4.3 การควบคุ ม กล้ ามเนื อ้ (Incoordination) เด็ ก มี ปั ญ หาในการเดิ น
เดินไม่ตรง รับลูกบอลไม่ได้ กระโดดไม่ได้ ตัดกระดาษด้ วยกรรไกรไม่ได้ การใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กใน
การหยิบจับสิ่งของ
5. ปั ญ หาในด้ านอารมณ์ และสังคม เด็กประเภทนีม้ ี ความรู้ สึกที่ไม่ดีกับตนเอง
ขาดความอดทน มีความวิตกกังวลสูง ปรับตัวไปในทางถดถอย ต่อต้ านสังคม หลีกเลี่ยงการงาน
ทางานช้ า เนื่องจากประสบความล้ มเหลวในการเรี ยนอยูเ่ สมอ เด็กอาจเป็ นคนก้ าวร้ าว
6. ปั ญหาด้ านการจา เด็กมีปัญหาด้ านการจา ทังการจ
้
าในสิ่งที่ได้ ยิน และการจา
จากสิ่งที่มองเห็น จึงทาให้ เด็กมี ปัญ หาด้ านการเขียน การสะกดคา การทาตามคาสั่ง ตลอดจน
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
7. ปั ญ หาด้ านความสนใจ เด็กมีช่วงความสนใจสั น้ ขาดสมาธิ ไม่มี สมาธิ นาน
พอที่จะเรี ยนได้
สรุปได้ วา่ ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้สว่ นใหญ่จะมีลกั ษณะ
ปัญหา คือ มีปัญหาด้ านการอ่าน การพูด การเขียน การสะกดคา และการคิดคานวณ ซึง่ ปัญหา
เหล่านี ้ส่งผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า โดยเฉพาะปัญหาในด้ านการอ่าน ซึง่ เป็ นพื ้นฐาน
ในการเรี ยนวิชาอื่นๆ จึง่ เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องได้ รับการส่งเสริมเพิ่มเติมจากวิธีการการสอน
แบบปกติ
จากข้ อมูลข้ างต้ นพอสรุปได้ ว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน ส่วนหนึง่
มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บทางสมอง ทาให้ เกิดปัญหาในการรับรู้ ภาษา และการประสานงาน
ของกล้ ามเนื ้อ ซึง่ เป็ นสาเหตุของการมีปัญหาด้ านต่างๆ และก่อให้ เกิดความยากลาบากในการอ่าน
ซึง่ ส่งผลเกิดความบกพร่องด้ านการอ่าน
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1.5 การคัดกรองกลุ่มเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
การคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ เป็ นการพิจารณาข้ อมูล
เกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้เพื่อการจาแนกนักเรี ยน มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ ตรงกับสภาพปัญหาและความต้ องการ
ที่จาเป็ นด้ วยความรวดเร็ วและถูกต้ องแม่นยา ในระบบการดูแลนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ อาจจาแนกนักเรี ยนตามลักษณะของกลุม่ ภาวะความบกพร่อง ตามขอบข่ายและเกณฑ์
การคัดกรองของเครื่ องมือหรื อตามที่โรงเรี ยนกาหนด
แนวทางการคัดกรองเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ
1. การประเมินขันแรก
้
ครู ประจาชันคั
้ ดกรองเด็กที่มีภาวะบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้แยกจากเด็กปกติโดยใช้ หลักการสังเกตเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ 4 กลุม่
หลักการสังเกตเด็กที่สงสัยว่าเป็ นโรคสมาธิสนั ้
- ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน วอกแวก เหม่อลอย ลืมคาสัง่
- จดงานไม่ทนั โอ้ เอ้ ลืมทาการบ้ าน ลืมส่งการบ้ าน
- ซน ไม่นิ่ง โลดโผน อุบตั เิ หตุบอ่ ย
- พูดมาก พูดแทรก ไม่รอ แซงคิว
- ผลการเรี ยนไม่สม่าเสมอ แต่วิชาที่ชอบอาจทาได้ ดี
- ถ้ ามีคนดูแล จะตังใจเรี
้ ยนได้ มากขึ ้น
หลักการสังเกตเด็กที่สงสัยว่าเป็ นแอลดี
วัยอนุบาล
- เด็ก มี ป ระวัติเริ่ ม พูดช้ า เช่น พูด คาแรก เมื่ อ อายุ 1 ขวบครึ่ ง หรื อ
2 ขวบ
- เด็ ก มี ป ระวั ติ พู ด ไม่ ชั ด หรื อ ยั ง มี ก ารออกเสี ย งไม่ ชั ด ในบาง
พยัญชนะ
- มีการพูดสลับคา, เรี ยงประโยคไม่ถกู เช่น “หนูอยากกินขนม” “ขนม
หนูกิน”
- พูดตะกุกตะกัก หรื อบอกชื่อวัตถุที่ต้องการไม่ได้ ได้ แต่ชี ้สิ่งของนัน้
- มีปัญหาการสื่อสาร เช่น พูดแล้ วคนอื่นฟั งไม่เข้ าใจ หรื อ ฟั งคนอื่น
ไม่เข้ าใจ
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- มี ปั ญ หาการใช้ กล้ ามเนื อ้ มัดเล็ ก มี ลักษณะงุ่ม ง่า ม เชื่ องช้ า เช่น
การหยิบสิ่งของการผูกเชือกรองเท้ า ติดกระดุมเสื ้อ จับดินสอไม่ถนัด เขียนหนังสือแล้ วเมื่อยเร็ว
- มีปัญหาการใช้ สายตาร่ วมกับมือ เช่น การกะระยะระหว่างสิ่งของ
การแยกวัตถุเล็กๆ การแยกภาพออกจากพื ้นหลัง
วัยประถมศึกษา
- ดูฉลาดหรื อปกติดี แต่มีปัญหาในการเรี ยน
- อ่านผิด ไม่คล่อง อ่านข้ าม อ่านตกหล่น อ่านเกิน
- ผสมคา ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่เป็ น จับใจความไม่ได้
- เขียนผิด เขียนไม่คล่อง ผิดบ่อย
- คิ ด เลขผิ ด /ไม่ ค ล่ อ ง ปั ญหาความคิ ด รวบยอด(บวก ลบ คู ณ
หารไม่เป็ น/ไม่ถกู วิธี)
- คะแนนไม่ดีอาจเป็ นเฉพาะบางวิชา
หลักการสังเกตเด็กที่สงสัยว่าเป็ นออทิสติก
- ไม่คอ่ ยมองหน้ า สบตาน้ อย เล่นคนเดียว ไม่เล่นกับเพื่อน
- เล่นไม่คอ่ ยเป็ น เล่นแปลกๆ ซ ้า ๆ
- ปั ญ หาการพูดสื่ อสาร ไม่พูด พูดไม่เป็ นภาษา แสดงอารมณ์ น้อย
หรื อไม่เหมาะสม
- อาจมีความจาที่ดี เรี ยนรู้บางด้ านเร็วมาก
- ความร่วมมือในการเรี ยนไม่แน่นอน
หลักการสังเกตเด็กที่สงสัยว่าเป็ นกลุม่ เด็กเรี ยนรู้ช้า
- เรี ยนรู้ ช้ า คิดช้ า ไม่เข้ าใจเรื่ องซับซ้ อน เรี ยนแล้ วลื ม จ าได้ เฉพาะ
สิ่งง่ายๆ
- เล่นไม่คอ่ ยทันเพื่อน
- พัฒนาการช้ าตังแต่
้ เด็ก
- ผลการเรี ยนต่า/คะแนนสอบไม่ดีหลายวิชา
1.1 เมื่อพบว่าเด็กมีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
- เรี ยนตามชันเรี
้ ยนปกติ
- ส่งเสริมทักษะการเรี ยนรู้
- ติดตามสาเหตุอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับการเรี ยน เช่น

18
- ความเครี ยด วิตกกังวล
- ครอบครัวไม่เน้ นความสาคัญ เรื่ องการเรี ยน ขาดการติดตามดูแล
เรื่ องการเรี ยนจากผู้ปกครอง
- ภาวะเจ็บป่ วย โรคเรื อ้ รัง หรื อภาวการณ์บกพร่องทางการมองเห็น/
การได้ ยิน
1.2 เมื่อไม่แน่ใจว่าเด็กมีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้หรื อไม่
- สอนเสริมตัวต่อตัวระหว่างพักเที่ยงหรื อหลังเลิกเรี ยน
- เขียนแจ้ งผู้ปกครองในสมุดการบ้ านให้ ชว่ ยทบทวนบทเรี ยน
1.3 เมื่อพบเด็กที่สงสัยว่ามีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้
- ส่งเด็กต่อเพื่อประเมินขันที
้ ่สอง
2. การประเมิ น ขัน้ ที่ 2 โดยครู ก ารศึ ก ษาพิ เศษ หรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ าน
การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยน โดยเลือกใช้ วิธีการที่ 1 หรื อวิธีการที่ 2
วิธีการที่ 1
เด็กสมาธิสนั ้ ใช้ แบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scale
เด็กแอลดี ใช้ แบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scale
เด็กออทิสติก ใช้ แบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scale
เด็กเรี ยนรู้ช้า ใช้ แบบคัด กรองจากส านักงานการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน/
แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
วิธีการที่ 2
เด็กสมาธิสนั ้ ใช้ แบบคัดกรอง SNAP-IV
เด็กแอลดี ใช้ แบบคัดกรองจากสานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เด็กออทิสติก ใช้ แบบสารวจพัฒนาการเด็ก PDDSQ
เด็กเรี ยนรู้ช้า ใช้ แบบคัด กรองจากส านักงานการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน/
แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
1.6 แนวทางการช่ วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
การช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน เน้ นการช่วยเหลือแก้ ไข
ปัญหาตรงกับสภาพปัญหา โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรี ยนแต่ละคน ทังนี
้ ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรี ยน และเพื่อป้องกันไม่ให้ ปัญหานันซั
้ บซ้ อนยิ่งขึ ้น
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การช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน สามารถใช้ กิจกรรม
ช่วยเหลือที่สาคัญ 7 กิจกรรม ตามแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึง่ ครูประจาชัน/้
ครูที่ปรึกษา/ครูที่เกี่ยวข้ องพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1. การสื่อสารเพื่อสารวจปัญหาและการให้ การช่วยเหลือ
- การสร้ างสัมพันธภาพ
- การสารวจ/ค้ นหาปัญหา
- การดูแลช่วยเหลือด้ วยการให้ ข้อมูล ให้ กาลังใจ
2. กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. กิจกรรมซ่อมเสริม
5. กิจกรรมเพื่อนคูห่ /ู จับคู่ buddy
6. กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง
7. กิจกรรมการเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
ครูประจาชัน/ครู
้ ที่ปรึกษาสามารถใช้ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ โดยมีครูแนะแนว
ครูการศึกษาพิเศษเป็ นที่ปรึกษา สนับสนุนองค์ความรู้ เครื่ องมือและเทคนิคการดาเนินกิจกรรม
ให้ สอดคล้ องกับลักษณะปัญหาของนักเรี ยนตามความเหมาะสม บางกรณีอาจจาเป็ นต้ องจัดให้
การประชุมระดับ เพื่อขอความเห็นในการช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายกรณี และส่งต่อให้ ครูแนะแนว
และ/หรื อ ครูการศึกษาพิเศษในการช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป
การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ เป็ นการพิจารณาข้ อมูลต่าง ๆ
ที่ปรากฏในตัวเด็กเพื่อเป็ นประโยชน์ในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือในการจัด
การศึกษาให้ มีมีความหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพความต้ องการของเด็ก อาจจาแนกตาม
ลักษณะความบกพร่อง จากเกณฑ์การคัดกรองของเครื่ องมือหรื อจากการสังเกตปัญหาที่พบ
ในการเรี ยน
สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (2538 : 83 - 86) กล่าวว่าปัญหาทางการ
เรี ยนรู้มีขอบข่ายกว้ างขวาง ทังพฤติ
้ กรรมการเรี ยนวิชาการ และพฤติกรรมการแสดงออกในชัน้
เรี ยนจึงได้ เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนปกติไว้ ดงั นี ้
1. สอนโดยเน้ นความสามารถเด่นของเด็ก เพื่ อให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ ของ
ความสาเร็ จ เช่น ถ้ าพบว่าเด็กใช้ สายตาในการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ครูควรให้ เด็กมองวัตถุตา่ ง ๆ แทนที่
จะพูดให้ เด็กฟั งเท่านัน้
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2. พยายามลดกิจกรรมที่ต้องใช้ ทกั ษะ หรื อความสามารถที่เป็ นจุดบกพร่องของ
เด็ก เช่น ถ้ าพบว่าเด็กมี ปัญ หาการเขียนก็ ไม่ควรให้ งานที่ เด็กต้ องเขียนมาก แต่อาจให้ เด็กตอบ
ปากเปล่า หรื อตอบใส่เทปบันทึกเสียงแทนการเขียน
3. พยายามพัฒ นาจุดบกพร่ องของเด็ก หลังจากที่เด็กประสบความสาเร็ จจาก
การใช้ ความสามรถเด่นได้ แล้ ว
4. กาหนดความคิดรวบยอดที่จะให้ เด็กให้ ชัดเจน ถ้ าจะสอนความคิดรวบยอด
ใหม่ ครูต้องทาความคิดรวบยอดใหม่ไปสัมพันธ์กบั สิ่งที่เด็กเคยเรี ยนรู้มาแล้ ว
5. ช่วยให้ เด็กตระหนักถึงเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยชี ้ให้ เด็กเห็น
ว่าเมื่อวานนี ้เด็กทาอะไรได้ บ้าง วันนี ้เด็กทาอะไรสาเร็จ และเด็กจะทาอะไรได้ ในวันพรุ่งนี ้
6. ตังเป้
้ าหมายระยะสันอย่
้ างชัดเจนที่เด็กสามารถทาได้ โดยจัดลาดับของงานให้
มีความยากง่ายต่าง ๆ กันไป โดยให้ เด็กทางานในอันดับแรกๆตามความสามารถของเขา จากนัน้
ค่อ ยๆจ ากัดเวลา พร้ อมทัง้ บัน ทึก ความก้ าวหน้ าของเด็ก เมื่ อเด็ก ท างานก้ าวแรกได้ เสร็ จ ตาม
กาหนดเวลา จึงค่อยให้ งานที่ยากขึ ้น โดยใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนแบบเดียวกัน
7. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับทันที ที่เด็กทางานได้ สาเร็ จ ถ้ าเด็กทาผิดบอกให้ ทราบทันที
อธิบายใหม่และให้ เด็กแก้ ไขใหม่ทนั ทีแต่ต้องใช้ วิธีทางบวก ถ้ าเด็กทาได้ สาเร็ จต้ องรี บให้ คาชมและ
บอกเหตุผลที่เด็กได้ คาชม โดยเน้ นความพยายามในการทางานเป็ นหลัก ไม่ชมเชยเฉพาะงานที่ครู
พอใจ
8. ให้ หยุดกิจกรรมนัน้ ชัว่ คราวรอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถ้ าครู ได้ พยายามใช้ วิธีการ
ใหม่ๆ หรื อกิจกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือเด็กแล้ วแต่เด็กยังไม่พฒ
ั นาได้
9. อย่าพยายามสอนสิ่งที่เด็กไม่สามารถเรี ยนรู้และไม่อาจเรี ยนรู้
10. เนือ้ หา บทเรี ยน และเทคนิควิธีการสอน ที่จะนามาใช้ สอนนัน้ ควรเริ่ มสอน
เนื อ้ หา หรื อ บทเรี ย นที่ ต่ า กว่า ระดับ ชัน้ ของเด็ ก 1 ปี เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงของ
ความสาเร็จ
11. จัดกิจกรรมในทักษะเดียวกันหลากหลาย เพื่อว่าเด็กจะได้ เลือกงานที่ทาได้
และให้ เด็ก ท างานตามแนวทางของเขาเอง เช่ น ใช้ ป ากกาสี แ ดง เลื อ กมุม ที่ จ ะนั่ง ท างานเอง
ใช้ อปุ กรณ์ชว่ ยประเภทเครื่ องเล่นเทป หรื อ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
12. ใช้ อปุ กรณ์การสอนที่เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ
13. ใช้ เกมหรื อกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้ สมั ผัส ได้ มองเห็นและ
ได้ ยินได้ ฟัง เพราะจะทาให้ เด็กสนุกในการเรี ยนรู้และเรี ยนรู้ได้ เร็ว
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14. สอนซ า้ และทบทวนบ่อ ย ๆ เพราะตามปกติ เด็ ก มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู้
ต้ องการประสบการณ์ซ ้าและบ่อยมากกว่าปกติ
15. จัด ท าป้า ยกระดาษแข็ ง หรื อ ธงสี แ ดง ซึ่ ง มี ค วามหมายว่า ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือซึ่งข้ างหน้ าของป้ายอาจเขียนว่า พยายามทางานต่อไป และอีกข้ างหนึ่งเขียนว่า หนูมี
ปั ญหาให้ เด็กยกขึ ้นตังหั
้ นออกนอกตัว เมื่อต้ องการการช่วยเหลือจากครู วิธีนี ้จะช่วยลดความคับ
ข้ องใจให้ แก่เด็กได้ บ้าง และป้ายหรื อธงก็จะช่วยลดความวุ่นวายไปได้ โดยที่ครูไม่ต้องลุกจากที่นงั่
หรื อยกมือ หรื อเรี ยกร้ องขอความช่วยเหลือจากครูบอ่ ย ๆ และนอกจากนี ้ป้ายดังกล่าวยังทาหน้ าที่
เตือนให้ เด็กทางานต่อไปอีก
จากที่กล่าวมานัน้ ครูจะต้ องมีระบบการช่วยเหลือที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยน มีการจัดกิจกรรมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ส่งเสริมให้ เด็ก
ได้ พฒ
ั นาด้ านประสาทสัมผัส มีการสอนซ ้าและทบทวนบ่อย ๆ มีการเสริมแรงทางบวกทันทีที่เด็ก
ทาสาเร็จ เพื่อมุง่ พัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็กให้ ดีที่สดุ
2. หลักการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ สาหรั บเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
2.1 ความหมายของการอ่ าน
การอ่านเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและเป็ นพื ้นฐานในการศึกษาหาความรู้ในวิชาการ
แขนงต่างๆ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ดังนันนั
้ กการศึกษาจึงให้ ความสาคัญต่อ
การอ่านและให้ ความหมายของการอ่านไว้ ดงั นี ้
บันลือ พฤกษะวัน (2532) ได้ ให้ ความหมายของการอ่านไว้ วา่
1. การอ่าน เป็ นการแปลสัญ ลักษณ์ ออกมาเป็ นคาพูดโดยการผสมผสานเสียง
เพื่อใช้ ในการออกเสียงให้ ตรงกับคาพูด
2. การอ่าน เป็ นการใช้ ความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษร ออกเสียง
เป็ นคาหรื อประโยค ทาให้ เข้ าใจความหมายในการสื่อความโดยการอ่าน
3. การอ่ า น เป็ น การสื่ อ ความหมายที่ ถ่ า ยโยงความคิ ด ความรู้ จากผู้เขี ย น
ถึงผู้อา่ น
4. การอ่าน เป็ นการพัฒ นาความคิด โดยที่ ผ้ ูอ่านต้ องใช้ ความสามารถหลายๆ
ด้ าน เช่นใช้ การสังเกต จารูปคา
“การอ่าน” ถ้ าพิจารณาการอ่านในลักษณะของกระบวนการที่ซบั ซ้ อนแล้ วก็จะ
เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบหลายอย่าง ได้ แก่ จิตวิทยาพัฒนาการ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา
และวิชาการศึกษา ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาพัฒนาการนัน้ หมายความว่า ครูสอนอ่านจะต้ อง
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เข้ าใจหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย จัดสื่อการสอนได้ สอดคล้ องกับความต้ องการและ
ความสนใจของเด็ก ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับภาษาศาสตร์ หมายความว่าครูสอนอ่านจะต้ องเข้ าใจเสียง
ฐานที่เกิดของพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ เข้ าใจหลักภาษาและการใช้ ภาษา เพื่อนาหลักการนันมา
้
สอนให้ นกั เรี ยนอ่าน และเข้ าใจความหมายได้ ถกู ต้ อง ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยา การศึกษา คือ
การนาหลักจิตวิทยามาใช้ เช่น ความพร้ อมของการอ่าน ความสนใจ แรงจูงใจ การเสริ มแรงและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง หลักการเหล่านี ้ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการพิจารณาการจัดกิจกรรมการอ่าน
ส่วนองค์ประกอบสุดท้ าย การอ่านที่ เกี่ยวข้ องกับวิชาการศึกษา หมายความว่าครูต้องเลือกใช้
วิธีการสอนอ่านที่เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไป
ตามขันพั
้ ฒนาการ เพื่อให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็จในการอ่าน (ทัศนีย์ ศุภเมธี, 2534)
วรรณี โสมประยูร (2537) กล่าวว่าการอ่าน เป็ นกระบวนการทางสมองที่ต้องใช้
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรื อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รับรู้และเข้ าใจความหมายของคาหรื อสัญลักษณ์ โดยแปล
ออกมาเป็ นความหมายที่ใช้ สื่อความคิด และความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อา่ นให้ เข้ าใจตรงกัน และ
ผู้อา่ นสามารถนาความหมายนัน้ ๆ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพฒ
ั น์ (2534) การอ่าน หมายถึง การรับรู้ความหมายจาก
ถ้ อยคาที่ตีพิมพ์อยูใ่ นสิ่งพิมพ์หรื อหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้วา่ ผู้เขียนได้ สื่อสารอะไรมายังผู้อา่ นทังใน
้
ด้ านความคิด ความรู้ ความหมาย ความสัมพันธ์กบั สิ่งที่ตื่นว่าผู้เขียน ตังใจจะแสดงความคิ
้
ด
อย่างไรมีความหมายว่าอะไร
สรุปได้ วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการทางสมองที่แปลความหมายของตัวอักษรหรื อ
สัญลักษณ์ ซึง่ ต้ องใช้ ความสามารถหลายๆด้ าน เช่นใช้ สงั เกตจารูปคา ใช้ สติปัญญาและ
ประสบการณ์เดิมในการแปลความให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องราวที่อ่าน ด้ วยวิธีอ่านแบบนี ้จะ
ดาเนินการเป็ นขันตอนและต่
้
อเนื่องเพื่อให้ เข้ าใจความหมายของคา
2.2 ความสาคัญของการอ่ าน
การอ่านเป็ นทักษะที่มีความสาคัญยิ่งในการศึกษาและการดาเนินชีวิต นักการศึกษา
ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน ไว้ ดงั นี ้
บันลือ พฤกษะวัน (2532) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ วา่
1. การอ่าน เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเรี ยนรู้
2. เด็ก ที่ อ่านเป็ น ย่อมได้ รับ การยอมรับ สามารถอยู่ร่ว มกับ บุค คลในสัง คมได้
อย่างมัน่ ใจ
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3. การอ่านได้ อ่านเป็ น เป็ นสิ่งที่สง่ เสริ มให้ เด็กสามารถค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่ม เติม
ได้ อย่างกว้ างขวาง
4. การอ่านเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประกอบอาชีพของผู้เรี ยนในอนาคต
5. การอ่านมี ความจาเป็ นต่อการเป็ นพลเมื องดีในการรับรู้ ข่าวสาร เหตุการณ์
บ้ านเมือง
6. การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเลือกตัวแทน
ในด้ านการเมือง การปกครอง
7. การอ่านนับเป็ นกิจกรรมสาคัญในการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ได้ รับความ
เพลิดเพลินและพัฒนาด้ านจิตใจอีกด้ วย
8. การอ่านทาให้ ผ้ เู รี ยนทราบ และสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม พัฒนาตนเองและอาชีพตนเองได้
ก่อ สวัสดิพ์ าณิชย์ (2503) กล่าวไว้ วา่ การอ่านเป็ นหัวใจของกิจกรรมทังหลายในการ
้
เรี ยนของนักเรี ยน
เสริมศรี หอทิมาวรกุล (2539) กล่าวว่า นอกจากการอ่านเป็ นการสร้ างพื ้นฐาน
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ ยังเป็ นทักษะสาคัญของการแสวงหาความรู้ที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และ
การอ่านยังมีความสาคัญในแง่อื่น ๆ อีกดังนี ้
1. การอ่า นเป็ นพื น้ ฐานของการเรี ย นวิ ช าอื่ น ๆ ทัง้ นี เ้ พราะการหาความรู้ ใน
สาขาวิชาต่างๆ จาเป็ นต้ องอาศัยทักษะการอ่านเป็ นเครื่ องมือ
2. การอ่านเป็ นการะบวนการถ่ายทอดความรู้ และความต้ องการระหว่างบุคคล
กับบุคคล
3. การอ่านเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ เป็ นผู้ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ
เพราะว่าได้ อา่ นเอกสารที่ให้ ความรู้ในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่ สมอ
4. การอ่านเป็ นเครื่ องมื อที่ จ ะช่วยให้ การด ารงชี วิต อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข
เพราะถ้ าเราอ่านได้ ก็สามารถทาความเข้ าใจร่ วมกับคนอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นให้ ผา่ นได้ อย่างราบรื่ น
5. การอ่านเป็ นเครื่ องมือในการรับทอดมรดกทางวัฒ นธรรมของคนไทยสู่คนรุ่ น
หลังต่อไป
6. การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่ก่อให้ เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์
อย่างกว้ างขวาง
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วรรณี โสมประยูร (2537) กล่าวว่า การอ่าน เป็ นกระบวนการทางสมองที่ต้องใช้
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรื อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รับรู้และเข้ าใจความหมายของคาหรื อสัญลักษณ์โดยแปล
ออกมาเป็ นความหมายที่ใช้ สื่อความคิดและความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อา่ นให้ เข้ าใจตรงกัน และ
ผู้อา่ นสามารถนาเอาความหมายนัน้ ๆ ไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้
จากความสาคัญของการอ่านดังกล่าว สรุปได้ วา่ การอ่านมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้
เพราะเป็ นทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยน ศึกษา ค้ นคว้ า หาความรู้ในด้ าน
อื่นๆ ต่อไป
2.3 จุดมุ่งหมายในการอ่ าน
การอ่านของแต่ละบุคคล แต่ละช่วงวัย ย่อมจะมีจดุ มุง่ หมายในการอ่านที่แตกต่างกัน
ซึง่ มีนกั การศึกษาได้ เสนอแนะไว้ หลายประการ ดังนี ้
กรมสามัญศึกษา (2529) ได้ กาหนดจุดมุง่ หมายของการอ่านในชันประถมศึ
้
กษาไว้
ดังนี ้
1. ให้ มีพฒ
ั นาการทางภาษาในด้ านการอ่าน
2. ให้ มีทกั ษะในการอ่านโดยมีความรู้ความเข้ าใจหลักเกณฑ์อนั เป็ นพื ้นฐานของ
การเรี ยนภาษา
3. ให้ สามารถใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้และการถ่ายทอดความรู้ สึก
นึกคิดอย่างถูกต้ องมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
4. ให้ มี นิสัยรักการอ่าน รู้ จักเลื อกหนังสื ออ่านและใช้ เวลาว่างในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ สื่อมวลชน และแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ
5. ให้ เข้ าใจ และสามารถใช้ ภาษาได้ ถูกต้ องเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
ตลอดจนสามารถใช้ ภาษาเชิงสร้ างสรรค์ได้
6. สามารถใช้ ผลจากการอ่ า นภาษาไทยมาช่ ว ยในการคิ ด การ ตั ด สิ น ใจ
การแก้ ปัญหาการวินิจฉัยเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อย่างมีแหตุผล
7. ให้ มีความรู้ความเข้ าใจ และเจตคติที่ถูกต้ องต่อการเรี ยนภาษา และวรรณคดี
ในแง่วฒ
ั นธรรมประจาชาติ และในแง่ที่สร้ างเสริมความงดงามในชีวิต
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2548, ก.ย.-ธ.ค. 2548) กล่าวไว้ วา่ การอ่านโดยทัว่ ๆ ไปมี
จุดมุง่ หมายหลัก 3 ประการ คือ
1. อ่านเพื่อบันเทิง
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2. อ่านเพื่อรู้และเข้ าใจวิธีการกระบวนการ (เพื่อ “ทาเป็ น”)
3. อ่านเพื่อศึกษา และค้ นคว้ า (เพื่อ “คิดเป็ น”)
สนิท ตังทวี
้ (2538: 4) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของการอ่านไว้ ดังนี ้
1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่ องราวต่าง ๆ โดยละเอียดหรื อโดยย่อ
2. อ่านเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น
3. อ่านเพื่อต้ องการทราบข้ อมูลข่าวสาร ข้ อเท็จจริง
4. อ่านเพื่อศึกษาค้ นคว้ า
5. อ่านเพื่อต้ องการเป็ นที่ยอมรับในวงสังคม
6. อ่านเพื่อให้ เกิดความสนุกสนาน
จากจุดมุง่ หมายของการอ่านที่กล่าวมา สรุปได้ วา่ การอ่านของแต่ละบุคคล
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึง่ ครู
จะต้ องมีความเข้ าใจในตัวผู้เรี ยนและมีจดุ มุง่ หมายในการศึกษาค้ นคว้ าวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้เรี ยนเพื่อให้ การเรี ยนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 การสอนอ่ าน
บันลือ พฤกษะวัน (2532) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการสอนอ่
้
าน ดังนี ้
1. ขัน้ เตรี ยม ได้ แก่ การเตรี ยมตัวที่จะสอนตังแต่
้ เด็กก้ าวย่างเข้ าโรงเรี ยนในวัน
แรก รวมถึงการปฐมนิเทศเด็ก การพัฒนาความพร้ อมและการแก้ ไขช่วยเหลือให้ เด็กได้ เรี ยนและได้
เล่นร่วมกันไปด้ วย
1.1 การเตรี ยมการอ่าน ถือว่า เป็ นการเริ่ มงานในขันการปรั
้
บปูพื ้นฐานภาษา
พู ด กริ ย า มารยาท และระเบี ย บในการอยู่ ร่ ว มกั น โดยใช้ ก ารฟั ง การพู ด ในการเตรี ย มตัว
การสังเกต การเรี ยกชื่อ สิ่งของ สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปทังในโรงเรี
้
ยนและทางบ้ านตลอดจนการเล่า
ถึงกิจวัตรประจาวัน
1.2 การพั ฒ นา และตรวจสอบความพร้ อมในการอ่ า น เช่ น การสัง เกต
ความแหมือนความแตกต่าง ความสัมพันธ์ ของกล้ ามเนื ้อกับสายตา การฝึ กลีลามือ การเล่นเกม
การขับร้ อง การฝึ กวาด ปัน้ พับกระดาษ เพื่อนาไปสูก่ ารพูด การฟั งได้ อย่างกว้ างขวาง
1.3 การฝึ กอ่ า น เริ่ ม นั บ ตั ง้ แต่ การฝึ กอ่ า นพจนานุ ก รม (พยั ญ ชนะ)
พจนานุกรมเสียง (สระ) การฝึ กนึกคาที่เริ่มด้ วยพยัญชนะต้ นหรื อเสียงพร้ อมกับการช่วยเหลือแก้ ไข
อย่างใกล้ ชิดจากครูผ้ สู อนไปด้ วย
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1.4 ฝึ กอ่านบัตรคาประกอบภาพ และบัตรประโยคประกอบภาพเรื่ องราวหรื อ
นิทานสันๆ
้ โดยฟั งจากครูอา่ นหนังสือ และเปิ ดให้ ดภู าพไปด้ วย
1.5 ฝึ กฟั งครูเล่านิทาน นิทานพื ้นบ้ าน เด็กฝึ กพูดหรื ออ่านตามครูและฝึ กให้
เด็กที่ฟังเล่าเรื่ องอย่างย่อ ๆ ได้
1.6 ฝึ กท่องจาบทประพันธ์ง่ายๆ ต่อคาสัมผัสหรื อคาคล้ องจองเป็ นตอนๆ
2. ขัน้ เริ่ ม อ่าน หมายถึง การเริ่ ม อ่านหนังสือที่ เป็ นเรื่ องราวสัน้ ๆ นิทาน กิจวัตร
ประจาวันโดยใช้ วิธีจารูปคา และภาพประกอบ
2.1 ฝึ กอ่านคา และประโยคประกอบภาพ
2.2 ฝึ กอ่านประโยค และเรื่ องราว โดยอาศัยภาพประกอบช่วย
2.3 ฝึ กอ่านนิทานสัน้ ๆ หรื อเรื่ องราวที่ ครู และนักเรี ยนแต่งขึน้ หรื อแผนภูมิ
ประสบการณ์ที่จะช่วยขยายประสบการณ์
2.4 ฝึ กให้ ใช้ การเทียบคา เทียบประโยค เพื่อใช้ ประโยชน์ในการอ่าน
3. ขันอ่
้ านหนังสือแตกหรื อมีความก้ าวหน้ าด้ านการอ่าน ได้ แก่ สามารถใช้ ก าร
อ่านได้ ยาวนานขึ ้น โดยสามารถใช้ วิธีสะกดตัวผสมคาช่วยในการอ่านคาแปลกๆใหม่ๆ
3.1 ฝึ กอ่านนิทาน เรื่ องราว เหตุการณ์ และกิจวัตรประจาวันที่ใช้ คาแปลกๆ
3.2 ฝึ กอ่านนิทานที่ยาวขึ ้น และสามารถเล่าเรื่ องราว ลาดับเหตุการณ์ได้
3.3 ฝึ กอ่านบทประพันธ์สนๆ
ั ้ โดยการรู้จกั ลงจังหวะสัมผัส
3.4 ฝึ ก อ่า นเรื่ อ งราว บทความ และสามารถจ ารู ป ค า เที ย บค า สะกดค า
ใช้ เทคนิคการเดารูปประโยค และเข้ าใจคามหมายได้
3.5 ฝึ กอ่านแบบเก็บใจความ และสามารถประเมินตัวละคร บทความต่าง ๆ
ได้ ดีจนนาไปใช้ แสดงความคิดเห็น รายงานได้
4. ขันเสริ
้ มสร้ างนิสยั ในการอ่านที่ดี หมายถึง สามารถอ่านในใจได้ เร็ ว สามารถ
อ่านเพื่อค้ นคว้ าหาคาตอบ หาความเพลิดเพลินจากการอ่าน โดยวิธีอา่ นคร่าวๆ
4.1 ฝึ กอ่านในใจ และมีความสนใจในการอ่าน อ่านหนังสือได้ หลายรสหลาย
ประเภท
4.2 ฝึ กอ่านหนังสืออ่านประกอบเพื่อค้ นหาสาระสาคัญ
4.3 ฝึ กอ่านแบบคคร่ าวๆ เพื่อให้ ได้ สิ่งที่สนใจและเก็บสาระสาคัญของเรื่ อง
ที่อา่ น ประเมินเรื่ องราว และวิจารณ์หนังสือที่อา่ นได้
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5. ขันอ่
้ านหนังสือได้ อย่างกว้ างขวาง หมายถึง สามารถเล็งเห็นคุณค่าประโยชน์
ของการอ่าน เกิดรสนิยมในการอ่านหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง มีความสนใจในรสวรรณคดี
เริงรมย์ และสารคดี จนสามารถหยิบยกส่วนดีเด่นขึ ้นอ้ างอิง ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นสนใจภาษาได้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านสะกดคาได้ ดงั นี ้
1. ตัง้ กฎ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นจ ากฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ ได้ โดยค านึ ง ถึ ง หลัก ภาษาเป็ น
สาคัญ เช่นในเรื่ องการประวิสรรชนีย์ มนัส มหันต์ ไม่ประวิสรรชนีย์ ครูตงกฎว่
ั ้ าคาใดเปล่งเสียงเต็ม
พยางค์จะต้ องประวิสรรชนีย์ เช่น มะนาว คาใดที่เปล่งเสียงกึ่งพยางค์ เช่น มนัส ไม่ประวิสรรชนีย์
2. ใช้ ป ระสาทสัม ผัสหลายด้ าน ทัง้ การฟั ง การรับ รู้ ทางสายตา และการเขี ย น
พร้ อม ๆ กันโดยปฏิบตั เิ ป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ครู เ ขี ย นค าใหม่ หรื อ ค ายาก ลงบนกระดาษ ครู อ่ า นค านั น้ ในขณะ
ที่นกั เรี ยนดูครู
2.2 นักเรี ยนใช้ นิ ้วลากไปตามตัวอักษรทีละตัวที่ประกอบขึ ้นเป็ นคานัน้ เอ่ยชื่อ
ตัวพยัญชนะ และสระ แล้ วจึงอ่านออกเสียงคานัน้ เมื่อลากนิ ้วครบทุกตัว
2.3 ครูเขียนคานันลงสมุ
้
ดแล้ วอ่านคานัน้
2.4 ครู ลบคานันแล้
้ วให้ นกั เรี ยนเขียนคานันอี
้ กครัง้ หากเด็กเขียนผิดกลับไป
เริ่มขันที
้ ่ 2.1
2.4 หากเด็กมีปัญหาในการสะกดคาจึงให้ นกั เรี ยนใช้ การสัมผัส
3. การสะกดตามครู วิธีนีท้ าได้ โดยครู สะกดคานัน้ ลงบนกระดานหรื อการดาษ
ครูออกเสียงสระ พยัญชนะแล้ วให้ เด็กออกเสียงตามครูทุกประเภทแต่พดู ให้ เสียงดังกว่าครู ให้ แรง
เสริ มทันทีที่เด็กทาถูก หากเด็กสะกดผิดครูต้องบอกให้ ทราบถึงตัวสะกดที่ ถกู ว่าคืออะไร ฝึ กเช่นนี ้
หลายๆครัง้ จนกระทัง่ เด็กสะกดได้ เอง
4. การกาหนดคา วิธีนี ้ทาได้ โดย ให้ เด็กกรอกคาลงในสมุด ครูให้ เด็กฝึ กสะกดคา
เหล่านันปากเปล่
้
า และเขียนสะกดคาด้ วยตนเอง ครู ทดสอบเด็กทุกวัน เมื่อเด็กสะกดคาได้ ครู ให้
รางวัลและลบคานัน้ ออก แล้ วฝึ กคาต่อไป ทาเช่นนีท้ ุกวันแต่ละครั ง้ ที่ฝึกไม่ควรมีจานวนคามาก
เกินไป
สุนนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2537) ได้ กล่าวถึงกระบวนการรับรู้เกี่ยวข้ องกับการอ่านเป็ น
การทางานสัมพันธ์กนั ของอวัยวะที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน เป็ นกระบวนการที่จะต้ องทาความเข้ าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างไป ขึ ้นอยูก่ ับพื ้นฐานและประสบการณ์
ของผู้อา่ น ขันตอนของกระบวนการรั
้
บรู้กบั การอ่านนันมี
้ 3 ระดับ คือ
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1. การรับรู้สญ
ั ลักษณ์ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ ศึกษา การรับรู้คากับการ
อ่านและสรุปว่าในขันแรกผู
้
้ อ่านจะรับรู้คาอย่างเลือนลาง กล่าวคือยังจาคานันไม่
้ ได้ หรื อจาได้ แต่ไม่
ชัดเจน จนกว่าผู้อา่ นจะเห็นความสัมพันธ์ของคากับความหมาย แสดงให้ เห็นว่าสามารถแยกความ
แตกต่างของสิ่งที่มองเห็น หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ผู้อา่ นสามารถจาคาได้ นนั่ เอง ในขันต่
้ อไปก็จะทาให้
เข้ าใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น
2. การท าความเข้ าใจความหมายของสัญ ลัก ษณ์ เป็ นการท าความเข้ าใจ
ความหมายของคา ผู้อา่ นจะสร้ างความหมายของคา โดยอาศัยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
การเรี ย นรู้ ให้ เข้ ากับ ค า ผู้อ่านและผู้เขี ย นจะติด ต่อ สื่ อ สารกัน ได้ เพื่ อ ก าหนดความหมายของ
สัญ ลัก ษณ์ ไ ด้ ต รงกัน การสื่ อ สารด้ ว ยการอ่ า นจะเกิ ด ขึ น้ นอกจากนัน้ ประสบการณ์ ยัง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อผู้อ่านในการทาความเข้ าใจสัญลักษณ์ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีส่วนร่ วมใน
การกาหนดความหมาย ได้ แก่ วัฒ นธรรมท้ องถิ่นที่ เด็กอาศัย ความรู้ ที่เด็กได้ รับจากผู้ปกครอง
และทางโรงเรี ยนก็เป็ นสิ่งสาคัญด้ วยเช่นกัน
3. การสร้ างแนวคิดเด็ก แต่ละคนจะสร้ างแนวคิดไม่เหมื อนกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของเด็ก การส้ รางแนวคิดจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อเด็กเรี ยนรู้ที่จะมองเห็น
ความแตกต่างของสิ่ งหนึ่ง จากอี กหนึ่ง โดยอาศัย ประสบการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ซ า้ กัน จะช่วยให้ เด็ก รู้
ความหมายของคาและความรู้สกึ ต่าง ๆ ที่ได้ จากการอ่าน
กระบวนการรับ รู้ จึงเกี่ ยวข้ องกับระดับการทางานของสมอง 3 ระดับชัน้ ได้ แก่
การรับรู้สญ
ั ลักษณ์คือ การที่ตารับรู้หรื อหูได้ ยิน ขันต่
้ อมาคือ การทาความเข้ าใจความหมายของคา
ที่ ไ ด้ ยิ น หรื อ ได้ เห็ น และขัน้ สุด ท้ ายเป็ นการสร้ างแนวคิ ด โดยสรุ ป ความหมายที่ ไ ด้ อ่ า นและ
ความรู้สกึ ต่างๆ ที่ได้ จากการอ่าน
2.5 ปั ญหาด้ านการอ่ านของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
เบญจพร ปัญญายง (2543) กล่าวถึงปัญหาในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. อ่านช้ า มีความยากลาบากในการอ่าน
2. อ่านออกเสียงไม่ชดั เจน
3. ไม่ระมัดระวังในการอ่าน จะเดาคาจากอักษรตัวแรก
4. อ่านข้ ามคา อ่านเพิ่มคา อ่านผิดประโยค หรื อผิดตาแหน่ง
5. อ่านคาไม่เน้ นคา หรื อเน้ นข้ อความบางตอน
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6. จาคาศัพท์ได้ จากัด พยายามอธิบายความหมายของคาที่อา่ นไม่ได้
7. ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้
8. ไม่ร้ ูจกั เดาคา จากคาหรื อประโยคที่อยูห่ น้ าหรื อหลังคา หรื อย่อหน้ านัน้ ๆ
9. เล่าเรื่ องที่อา่ นไม่ได้
10. จับใจความสาคัญ หรื อเรี ยงลาดับเหตุการณ์ของเรื่ องที่อา่ นไม่ได้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวถึงปัญหาในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. การอ่านคาไม่ถูกต้ อง อ่านข้ าม อ่านเพิ่ม คา อ่านคาอื่น แทน อ่านกลับหลัง
อ่านออกเสียงผิด อ่านกลับคาหรื อสลับคา อ่านไม่ออก อ่านช้ ามาก
2. ไม่เข้ าใจสิ่ งที่ อ่าน จ ารายละเอี ยดไม่ได้ ไม่ส ามารถตอบค าถามท้ ายบทได้
หลังจากอ่านเรื่ องแล้ ว จัดลาดับขันตอนไม่
้
ได้ เรี ยงลาดับเหตุการณ์ ไม่ได้ ไม่เข้ าใจใจความสาคัญ
ไม่สามารถตอบโต้ ได้ วา่ เรื่ องที่อา่ นเกี่ยวข้ องกับอะไร
จากสภาพปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ คือ มีความยากลาบาก
ในการอ่าน ดังนันการท
้
าความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวเด็ก การสังเกตพฤติกรรมด้ านการอ่านว่าเด็ก
มีปัญหาในลักษณะใดบ้ าง เพราะเด็กแต่ละคนมีปัญหาด้ านเดียวหรื อหลายๆด้ าน เมื่อผู้สอนทราบ
ลักษณะของปั ญหาจะช่วยให้ ผ้ สู อนจัดการเรี ยนการสอนได้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรี ยน
ซึง่ การอ่านเป็ นสิ่งพื ้นฐานในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ เมื่อเด็กไม่สามารถอ่านได้ ก็จะทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในวิชาอื่น ๆ ต่าไปด้ วย ทาให้ เรี ยนไม่ทนั เพื่อน และเกิดความไม่เชื่อมัน่ ในตนเอง
เกิดความรู้สกึ ไม่ดีตอ่ ตนเอง ขาดความอดทน มีความวิตกกังวลและทาให้ เกิดปัญหาด้ านอารมณ์
และการเข้ าสังคมตามมาด้ วย
2.6 กระบวนการเรี ยนรู้ ของเด็กที่มีปัญหาที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ สามารถจาแนกได้ เป็ น
5 ขันตอน
้
ดังนี ้คือ
1. การรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่างๆ
การรับข้ อมูลจากประสาทสัมผัสต่างๆ จัดว่าเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมากขันตอนหนึ
้
่ง
เพราะหากเด็กมีความผิดปกติในการรับข้ อมูลก็จะทาให้ การเรี ยนรู้ ผิดเพีย้ นไปได้ ความผิดปกติ
ในการรับรู้ ที่ผ่านเข้ ามาทางประสาทสัม ผัสต่างๆ อาจแสดงให้ เห็นในลักษณะที่ แตกต่างกันไป
ได้ แก่ ความผิ ดปกติที่ ผ่านทางการมองเห็น เช่น การเห็น ตัวอัก ษร ม เป็ น น หรื อ การมองเห็ น
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ตัวอักษร d เป็ น b หรื อ เห็นเลข 6 เป็ นเลข 9 เป็ นต้ น หรื อเด็กอาจจะมีปัญหาในการแยกแยะเสียง
ทาให้ เกิดความสับสนในการแยกเสียงที่คล้ ายๆ กัน เช่น ได้ ยินคาว่า อาจารย์ เป็ น อาการ หรื อได้
ยิน กลอง เป็ น กอง
2. การแปลความข้ อมูลและการจัดเก็บข้ อมูล
การแปลความข้ อ มูลและการจัด เก็ บ ข้ อมูล เริ่ ม ขึน้ หลัง จากได้ รับ ข้ อมูลต่างๆ
เข้ ามาแล้ วสมองทาหน้ าที่แปลความและจัดเก็บข้ อมูลนัน้ ข้ อมูลที่ได้ มาจะต้ องมีการจัดเก็บที่เป็ น
ระบบ เด็กมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จะมีความยากลาบากในการจัดเก็บ การเรี ยงลาดับข้ อมูลและ
มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการจ า ตัวอย่างเช่น เด็ก ไม่ ส ามารถเล่าเรื่ อ งที่ ต นเองพบเห็ น ได้ อ ย่างถูก ต้ อ ง
ตามลาดับเหตุการณ์ หรื อเมื่อถามว่าตัวเลขที่ต่อจาก 12 คืออะไร เด็กจะไม่สามารถบอกได้ ทนั ที
แต่จะต้ องเริ่มนับจากเลข 1 ไปถึง 12 ก่อนแล้ วจึงตอบว่า 13
3. การจาและการดึงข้ อมูลมาใช้
ขันตอนที
้
่ 3 นีเ้ กี่ ยวข้ องกับความจา เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ มักจะมีความ
บกพร่องเรื่ องความจา โดยเฉพาะความจาระยะสันท
้ าให้ ไม่สามารถเก็บข้ อมูลและดึงออกมาใช้ ได้
ดัง นัน้ ผู้ป กครองหรื อ ครู จะต้ องสอนและให้ เด็กทบทวนบ่อ ยๆ หรื อท าซ า้ ๆ มากกว่าเด็ก ทั่วไป
หรื อสร้ างแรงจูงใจให้ กับเด็ก เพื่อเด็กจะได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ ได้ ในระยะที่ยาวขึ ้นและสามารถ
ดึงออกมาใช้ ได้ เมื่อต้ องการ
4. การนาข้ อมูลมาใช้ ในรูปแบบของภาษา
การน าข้ อมูล มาใช้ ในรู ป แบบของภาษา เป็ น ขัน้ ตอนที่ ส าคัญ อี ก ขัน้ ตอนหนึ่ง
ในการสื่อสารเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการใช้ ภาษาบางคนอาจพูด
ช้ า พูดไม่ชดั จาคาศัพท์ได้ จากัด
5. การเคลื่อนไหวและประสานสัมพันธ์ ปัญหาทางการเคลื่อนไหวหรื อกลไกรกล้ าม
เนื ้อ สาหรับเด็กที่มีปัญหาด้ านการเคลื่อนไหวหรื อกลไกรกล้ ามเนื ้อแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
คือ ปัญหาของการประสานงานของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ (Gross Motor Disability) และปัญหาของ
การประสานงานของกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก (Fine Motor Disability) การแสดงออกถึงปัญหาของ
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ ได้ แก่ เมื่อวิ่งหรื อเดินจะสะดุดหกล้ ม มักซุม่ ซ่ามเดินชนข้ าวของ ส่วนการ
แสดงออกถึงปัญหาของกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เช่น มีปัญหาในการเขียนหนังสือ เด็กที่มีปัญหามักจะ
เขียนหนังสือได้ ช้า เขียนไม่ตรงบรรทัดขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากัน
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2.7 วิธีสอนเฉพาะสาหรั บเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
สถาบันราชานุกลู (2557) ได้ กล่าวถึงเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดีไว้ ดงั นี ้
1. การสอนโดยใช้ วิ ธี เชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ ด็ ก ได้ เคยเรี ย นรู้ หรื อ มี ป ระสบการณ์
ในชีวิตประจาวันเข้ ากับสิ่งที่ต้องการที่จะสอนเด็ก
เช่น การสอนให้ เขียน สระอี โดยให้ เด็กนึกภาพ

กางร่ม
แล้ วมีฝนตกลงมา....
2. การสอนโดยใช้ วิธีการเรี ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทังสี
้ ่
สอนจากการมองเห็น
- ควรมี รูป ภาพประกอบในประโยคให้ เด็ ก ดู เช่น ค าว่า กา อาจจะมี
รูปภาพ กา แทน และต่อมาเมื่อเด็กอ่านคล่องจากรูปภาพก็ปรับเปลี่ยนเขียนคาว่า “กา” พร้ อมกับ
รูป กา จนเมื่อเด็กอ่านได้ คล่อง จึงค่อยลบภาพ กา ออกเหลือแต่คาว่า “กา” เพียงอย่างเดียว
- การใช้ สีแบ่งส่วนของอักษร เช่น ภ บริ เวณหัวให้ เขียนสีแดง แต่บริ เวณ
เส้ นให้ เขียนสีน ้าเงิน เพื่อให้ เด็กเห็นได้ ชดั เจนว่าหัวออกหรื อเข้ า

- การใช้ สีเน้ นสิ่งที่เราต้ องการให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจา เช่น
สีเขียว
หมายถึง
เครื่ องหมายบวก (+)
สีแดง
หมายถึง
เครื่ องหมายลบ (-)
สีฟ้า
หมายถึง
เครื่ องหมายคูณ (x)
ดังตัวอย่าง 2 + 1 = 3 โดยเมื่อเด็กเห็นสีเขียวก็จะรู้วา่ เป็ นวิธีบวก
- การจ ารู ป ทรงของค า เพราะในบางครั ง้ เด็ ก จะจดจ าตัว อัก ษรไม่ ไ ด้
จึงอาจจะใช้ สีหรื อปากกาขีดล้ อมรอบคานัน้ ให้ เห็นเป็ นรูปร่ างคล้ ายทรงเรขาคณิตต่าง ๆ และให้
เด็กจดจารูปร่างนันแทนค
้
า
พระจันทร์

บ้าน

ไข่
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- เกมค้ นหาตั ว เลขเกมนี จ้ ะมี ตั ว เลขปะปนกั น อยู่ ใ ห้ เด็ ก หาตั ว เลข
เป้าหมายเป็ นการฝึ กและการกระตุ้นให้ เด็กมีการแยกแยะรูปทรงของตัวเลข โดยอาจจะให้ เด็กเล่น
แข่งขันกัน ทาบรรยากาศให้ ส นุก เพราะถ้ าหากเด็กสนุกในสิ่งที่ กาลังเรี ยนรู้ และสามารถจดจ า
สิ่งเหล่านันได้
้ ดี
1 8
7
5
9
2
3
6
9
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การสอนจากการฟั ง
- อ่า นเนื อ้ หาหรื อ เรื่ อ งให้ เด็ ก ฟั ง เช่น อัด เสี ย งในบทเรี ย นหรื อ เนื อ้ หา
ในหนังสือที่เด็กสนใจแต่เด็กอ่านไม่คล่อง (เลยพาลไม่อยากอ่าน) แล้ วเปิ ดให้ เด็กฟั งบ่อย ๆ หรื อให้
เด็กฟั งทางหูฟังในเวลาที่เด็กว่าง เช่น ขณะนัง่ รอพ่อแม่มารับก่อนกลับบ้ าน เป็ นต้ น ทาให้ เด็กได้
สนุกกับเรื่ องราวต่าง ๆ ในหนังสือโดยที่ไม่มีปัญหาการอ่านการสะกดมาเป็ นอุปสรรคขัดขวางการ
เรี ยนรู้ของเด็ก
- ให้ ฟั ง เพลงที่ แ ต่ง ขึน้ เพื่ อ การเรี ย นการสอนโดยเฉพาะ จะท าให้ เด็ ก
สามารถจาได้ มากขึ ้น เช่น เพลงที่สอนให้ ทอ่ งจาพยัญชนะ ก – ฮ หรื อการลบบวกเลข เป็ นต้ น
- เด็กมีประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ การแยกแยะเสียงที่ใกล้ เคียงกัน เช่น
เสี ยงกริ่ งประตูหน้ าบ้ าน กริ่ งรถขายไอศกรี ม หรื อกริ่ งเลิกเรี ยน เป็ นต้ น จะทาให้ ความสามารถ
ในการแยกแยะเสียงมีมากขึ ้น
การสอนจากการเคลื่อนไหว
- การสอนให้ เด็กทาท่าทางประกอบเลียนแบบตัวอักษร เพื่อให้ เด็กจดจา
คาต่าง ๆ ได้ ดียิ่งขึ ้น
- การใบ้ คาโดยใช้ ท่าทาง วิธีนีจ้ ะสามารถทาให้ เด็กจดจาคาต่าง ๆ ได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
- การเล่นเกมหรื อกิจกรรมเคลื่อนไหว เพื่อสอนคณิตศาสตร์ การบวก ลบ
เช่น เกมรวมเหรี ยญ หมากเก็บ กระโดดยาง เป็ นต้ น
- เกมกระโดดเหยียบตัวอักษร เป็ นการฝึ กแยะแยะรู ปร่ างของพยัญชนะ
ฝึ กความจาและการเคลื่อนไหวร่วมกัน
การสอนจากการสัมผัส
- การลากเส้ นตัวอักษรบนแผ่นหลัง/ฝ่ ามื อของเด็ก วิธี นีเ้ ป็ นการเรี ยนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทางผิวหนัง การสอนวิธีนี ้เปรี ยบเสมือนเป็ นการเขียนภาพลงในสมอง
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- การเขียนบน กระบะทราย กระบะข้ าวสาร ฟองครี ม
- การทายอักษร เช่น ถ้ าให้ เด็กหาตัว ภ. สาเภา ให้ นนู ขึ ้นกว่าตัวอักษรอื่น
- การทายคาจากบัตรคา นากระดาษทรายมาตัดคา ให้ เด็กปิ ดตาคลา
การสัม ผัส จะทาให้ เด็กเรี ยนรู้ และจดจ าได้ ดี ขึน้ หรื ออาจน าตัวอักษรมาใส่ถุง ทึบ ให้ เด็กหยิ บ
ตัวอักษรตามสัง่ อาจให้ แข่งขันกับเพื่อน จะทาให้ เด็กสนุกและอยากเรี ยนรู้
- การสอนโดยใช้ เชือกมาขด หรื อนาเมล็ดถัว่ มาเรี ยงเป็ นตัวอักษรหรื อปั น้
ดินน ้ามันเป็ นตัวอักษร
-การสอนโดยใช้ หลายๆวิธีรวมกัน เช่น สอนเรื่ องนาฬิกา โดยใช้ นาฬิกา
ที่มีหนูวิ่งร่วมในการสอนเรื่ องการเดินของเข็มนาฬิกา ร่วมกับการร้ องเพลงหรื อการสอนโดยครูให้ ดู
รูปใบไม้ และให้ เพื่อนเขียนตัวอักษร “บ” บนแผ่นหลังของเด็กแล้ วให้ เด็กเขียนบนกระบะทรายและ
ให้ เด็กพูดว่า บ.ใบไม้
3. การสอนโดยการใช้ เทคนิคการจา
- การจาอักษรต้ นตัวแรกของคาวิธีนี ้จะทาโดยการให้ เด็กจาตัวอักษรจากคา
ขึ ้นต้ น เช่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ย่อเป็ น ทรท
- การแต่งเป็ นเรื่ องหรื อกลอน
- การเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรี ยนรู้มาก่อน
4. เทคนิคในการสร้ างกระบวนการคิด สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดงั นี ้
แผนผังการคิด (mind mapping)

- การเรี ยงรูปภาพตามลาดับเหตุการณ์สาคัญของเรื่ อง
- การสร้ างสถานการณ์สมมุติ โดยมีเวทีให้ เด็กแสดงบทบาทสมมติ
- การเปิ ดโอกาสให้ เด็กพูดแสดงความคิดเห็น
- การใช้ คาถามในการกระตุ้นให้ เด็กคิด
5. การให้ ตวั เสริ มแรง การชมเชย การให้ รางวัล การให้ แต้ ม หรื อดาว เพื่อสร้ าง
ความภาคภูมิใจ และเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน รวมถึงแสดงให้ เด็กรับรู้ ได้ ถึงความรู้ สึกที่ดี
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ต่อตนเอง เช่น ทาการบ้ านเสร็จ 10 ข้ อได้ 1 ดาว เมื่อสะสมครบ 10 ดาว ก็ให้ ซื ้อของเล่นที่ต้องการ
ได้ 1 ชิ ้น
6. สังเกตลักษณะการเรี ยนรู้ของเด็กแต่ละคน และส่งเสริมให้ ถกู ทาง เช่น บางคน
อาจเรี ยนรู้ได้ ดีด้วยการลงมือทา บางคนต้ องเห็นและลงมือทาพร้ อม ๆ กัน บางคนต้ องทังเห็
้ นและ
ฟั งด้ วย เป็ นต้ น
7. การค้ นหาคุณสมบัติที่ดีในตัวลูก เช่น มีความพยายามตังใจจริ
้
ง ขยัน อดทน
รับผิดชอบ มีมารยาท เป็ นที่รักของเพื่อน ร้ องเพลงเพราะ วาดรูปเก่ง เล่นดนตรี หรื อเล่นกีฬาเก่ง
ทากับข้ าวเก่ง ปลูกต้ นไม้ เก่ง เลี ้ยงสัตว์เก่ง มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เป็ นต้ น
นอกจากอาการแอลดีแล้ ว เด็กแอลดีบางคนยังมีอาการที่เกิดร่วม คูรพ่อคุณแม่ควร
พาเด็กมารักษากับผู้เชี่ยวชาญ
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้ กล่าวถึงวิธีการสอนที่นามาใช้ สอนได้ ทงกั
ั ้ บเด็กปกติ
และเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. วิธีสอนอ่านเป็ นคา (Sight Word Approach)
เป็ นการสอนเด็กให้ อ่านเป็ นคา ๆ และให้ เด็กอ่านก่อนที่เด็กจะจาตัวอักษรได้
เมื่อเด็กอ่านคาได้ มากพอสมควรแล้ ว จึงสอนให้ เด็กรู้จกั ตัวสระและพยัญชนะในภายหลัง ครูอาจ
ใช้ บตั รคาในการสอนให้ เด็กอ่านตาม ให้ ดภู าพประกอบ เด็กอาจอ่านได้ โดยการจา ครู อาจทาโดย
การบันทึกเสียงลงบนเทปก็ได้ แล้ วจึงเปิ ดเสียงให้ เด็ก ฟั ง และให้ เด็กอ่านบัตรคา การสอนวิธีนี ้จะ
ทาให้ เด็กอ่านคาโดยใช้ สายตา มีรายงานวิจัยระบุว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ได้ คะแนนต่า
กว่าเด็กปกติในชันเรี
้ ยนเดียวกัน เมื่อทดสอบโดยวิธีนี ้
2. วิธีสอนหน่วยเสียง (Phonics Approach)
เป็ นวิธีการสอนให้ เด็กอ่านโดยวิธีให้ เข้ าใจหน่วยเสียงในภาษาไทย เช่น เสียง
สระ เสียงพยัญชนะ และให้ เด็กเปล่งเสียงได้ ถกู ต้ อง หน่วยเสียงสระและพยัญชนะจะปรากฏในคา
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าวิธีนีเ้ ป็ นการสอนอ่านเป็ นคาๆ ในแต่ละคามีที่ให้ สงั เกตหน่วยเสียงได้ อย่าง
ชัดเจน เช่น
คอ ตอ กอ
เสียงสระออ
บ้ าน ป้าน ด้ าน
พยัญชนะต้ นที่ตา่ งกัน
กิน บิน ดิน
พยัญชนะต้ นที่ตา่ งกัน
บวบ บวช บวม
ตัวสะกดที่ตา่ งกัน เป็ นต้ น
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3. วิธีสอนอ่านเบื ้องต้ น (Basal Reading Approach)
เป็ นการสอนอ่านโดยมีเนื ้อหาเป็ นชุด ตามระดับความสามารถของเด็กตังแต่
้
ง่ายไปถึงยาก เริ่ มจากการอ่านคา อ่านฟั งเสียง ไปจนถึงการอ่านเพื่อเข้ าใจความหมาย เนื อ้ หา
มีตงแต่
ั ้ สนๆ
ั ้ ไปจนถึงเนื ้อหาที่มีความยาวหลายหน้ ากระดาษ ภายในชุดการสอนอาจประกอบด้ วย
บัตรคา บัตรภาพ เนื อ้ หาสาระที่ จะให้ เด็กอ่าน มี การจ ากัดคายาก และเพิ่ม ปริ ม าณคายากขึน้
ตามลาดับ มีคมู่ ือครู และมีการทดสอบไว้ สาหรับแต่ละตอนแต่ละชุด ดังนันการสอนอ่
้
านด้ วยวิธีนี ้
จึงเป็ นการกาหนดเนื ้อหาที่เป็ นระบบจากง่ายไปหายาก
4. วิธีจดั ประสบการณ์ทางภาษา (Language Experience Approach)
วิธีจดั ประสบการณ์ ทางภาษาเหมาะสาหรับการสอนอ่านในระยะเริ่ มต้ นไป
จนถึงระยะกลาง นัน่ คือ จากระบบอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษา และมัธยมต้ นเป็ นการรวม
ทุกทักษะไปพร้ อมกัน ครู ที่สอนโดยวิธีนี ้มีความเชื่อว่าเด็กมีความคิดเกี่ ยวกับเรื่ องอะไร เขาก็จะ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ดังนันการจั
้
ดประสบการณ์ให้ กบั เด็กจึงยึดความสนใจของเด็กเป็ นหลักไม่
ว่าจะเป็ นการสอนฟั ง การอ่าน สอนพูด หรื อสอนเขี ยน ครูอาจทราบได้ ว่าเด็กมีความสนใจในเรื่ อง
ใด จากการวาดภาพ หรื องานศิลปะของเด็ก ครู จึงนาเรื่ องราวดังกล่าวมาขยายผล ครูอาจให้ เด็ก
เขียนอธิบายภาพ แล้ วให้ เด็กอ่านจากข้ อความที่เด็กเขียนด้ วยตนเอง
5. วิธีสอนอ่านเป็ นบุคคล (Individualized Reading Approach)
ในการสอนอ่ า นเป็ นรายบุ ค คลนั น้ จะต้ องค านึ ง ถึ ง ความต้ องการและ
ความสามารถในการอ่านของบุคคลเป็ นหลัก เด็กควรมีโอกาสในการคัดเลือกหนังสือที่อ่านด้ วย
ตนเอง ซึ่งเด็กจะเลือกตามความสนใจและระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตน ครู ผ้ สู อนควรเตรี ยมหนังสือไว้ มาก ๆ เพื่อให้ เด็กเลือกอ่าน ครูสอนเด็กให้ ร้ ูจกั คา ประโยค และ
อ่านข้ อความยาวๆตามลาดับ การวัดผลเน้ นทักษะที่กาหนดไว้ ในจุดหมาย เช่นการอ่านคาอย่าง
เดียว การอ่านคาและเข้ าใจความหมาย การอ่านประโยค เป็ นต้ น
สรุปได้ วา่ การอ่านนันเป็
้ นความสามารถในการใช้ ประสาทสัมผัสในการรับรู้สิ่งเร้ า
ที่มากระตุ้นซึง่ อาจเป็ นเสียง รูปภาพ สัญลักษณ์อนั เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ รับ
แล้ วส่งข้ อมูลนันไปยั
้ งสมองและสมองจะทาหน้ าที่แปลความหมายของสิ่งเร้ าต่าง ๆ นัน้ จึงจะถือว่า
ครบกระบวนการของการอ่าน ซึง่ ครูและผู้ปกครองควรสังเกตลักษณะการเรี ยนรู้ของเด็กแต่ละคน
และนาเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้ สอนเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตวั เด็ก
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2.8 การสอนอ่ านตามวิธีพหุสัมผัส (Multi-Sensory Approach)
แสงเดือน ทวีสิน (2545) กล่าวว่า การสัมผัส (Sensation) หมายถึง การรับรู้ข้อมูล
เกิดจากการรู้สึกสัมผัส โดยอวัยวะรับสัมผัสทังห้
้ า ได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น และกายสัมผัส จากนัน้
สมองจึงจาแนก แยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห์ และแปลสิ่งนันออกมาเพื
้
่อนาไปใช้ ในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) กล่าวถึงอาการสัมผัสว่า การที่สิ่งเร้ ามากระทบ
อวัยวะรับสัมผัส เพื่อให้ คนเกิดการรับรู้ภาวะแวดล้ อมรอบตัว ปกติเมื่อคนได้ รับสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึง่ มักจะจัดจาแนกอาการสัมผัสนันๆ
้ ตามประสบการณ์ของตน มีอยูแ่ ทบทุกครัง้ และคนมักเคย
ชินกับสิ่งที่สมั ผัสมากกว่าที่จะรู้สกึ ในอาการสัมผัส
จิราภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2556) อธิบายว่า อวัยวะสัมผัสเป็ นเครื่ องมือที่ทาหน้ าที่
ในการรับสัมผัสสิ่งเร้ ารอบตัว หรื อเรี ยกว่าเป็ นเครื่ องรับ (Receptor) ประเภทรับสัมผัส แบ่งเป็ น
3 ระบบ ดังนี ้ ระบบสัมผัสส่วนไกล (Higher Sense Exteroceptors) ได้ แก่ ตา และหู ระบบสัมผัส
ส่วนใกล้ (Lower Sense Properioceptors) ได้ แก่ จมูก ลิ ้น และผิวหนัง และระบบสัมผัสส่วนลึก
(Deep Sense Interreceptors) ได้ แก่ การสัมผัสโดยการเคลื่อนไหว
Murphy ( 2009, 18 July) วิธีพหุสมั ผัสมีความเชื่อพื ้นฐานว่า เด็กจะเรี ยนรู้สิ่งใหม่
หรื อความรู้ใหม่ได้ ดีที่สดุ จากการที่เด็กมีโอกาสได้ ใช้ ชอ่ งทางจากประสาทรับสัมผัสร่วมกัน
4 ช่องทาง ได้ แก่ การเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และการสัมผัส ซึง่ กิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามวิธีพหุสมั ผัสเป็ นกิจกรรมที่ผสมผสานการทางานของประสาทสัมผัส ผู้เรี ยนได้ เห็น
ได้ ยินและได้ สมั ผัส)
Marcia K (2008, 28 July) วิธีพหุสมั ผัส หมายถึง การใช้ ประสาทสัมผัสหลายทาง
พร้ อมๆ กัน ได้ แก่ การเห็น (Visual) การฟั ง (Auditory)
การเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการสัมผัสภายนอก (Tactile) เพื่อเสริมสร้ างการจดจา
และการเรี ยนรู้ ซึง่ ในกระบวนการเรี ยนรู้จะมีการเชื่อมโยงช่องทางการรับรู้เข้ าด้ วยกันระหว่าง
ทางการเห็น(เห็นอะไร) ทางการได้ ยิน(ได้ ยินอะไร) การเคลื่อนไหวร่างกาย และการสัมผัสภายนอก
(รู้สกึ อย่างไร)
จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ (2546) กล่าวถึงความหมาย วิธีพหุสมั ผัสว่าเป็ นแนวคิดสาหรับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้โดยใช้ ประสาทสัมผัสหลายด้ านในการรับรู้ข้อมูล
ได้ แก่การรับรู้ทางตา ทางหู การสัมผัสด้ วยการใช้ นิ ้ว หรื อฝ่ ามือ และการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็ น
ส่วนกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
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Collins และ Cheek (1993) กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่เรี ยนรู้ที่จะอ่าน ด้ วยการใช้ การ
รับรู้พื ้นฐานจากประสาทสัมผัสทางตา และทางหู แต่เด็กบางคนเรี ยนรู้ผา่ นช่องทางการเห็นได้
ดีกว่าทางการได้ ยิน หรื อในทางตรงกันข้ าม ซึง่ ประสาทสัมผัสทางตา และทางหู เป็ นผัสสะแรกเริ่ม
ที่จาเป็ นในกระบวนการอ่าน อย่างไรก็ตาม ในการอ่านคาสาหรับเด็กบางคนอาจต้ องการการ
กระตุ้นทางอื่นๆ ร่วมด้ วย เด็กกลุม่ ดังกล่าวอาจต้ องใช้ ผสั สะ หรื อการรับรู้สมั ผัสหลายทาง เช่น
วิธีการรับรู้ผา่ นการเคลื่อนไหวร่างกายทังภายในและภายนอก
้
(The Kinesthetic Method) ซึง่ เป็ น
วิธีที่ เกรซ เฟอร์ นาล์ด (Grace Fernald) พัฒนาขึ ้น เพื่อใช้ สอนเด็กที่อ่านไม่ได้ โดยให้ เด็กเรี ยนรู้
ผ่านทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และการสัมผัสภายนอก (The Visual-Auditory
Kinesthetic Tactile หรื อ VAKT)
โมงิ (2553) กล่าวถึงการใช้ ประสาทสัมผัสหลายด้ านให้ ประโยชน์ในการจา ดังนี ้
การรับรู้จากประสาทสัมผัสหลายด้ านประกอบกันจะเป็ นการกระตุ้นสมองส่วนที่เรี ยกว่า คอร์ เทกซ์
(Cortex) ซึง่ อยู่ในพูสมองที่เรี ยกว่า เทมพอรันโลบ (Temporal Lope) ทาหน้ าที่ในการบูรณาการ
สิ่งที่เกี่ยวกับการรับรู้ทงหมด
ั้
และทาให้ เกิดความจาที่แม่นยาขึ ้น เช่น การเรี ยนภาษาอังกฤษ
แทนที่จะอ่านในใจ ควรใช้ การฟั ง การดู การออกเสียง และการเขียนร่วมด้ วย คือ ใช้ ประสาทสัมผัส
หลายๆด้ านร่วมกัน เป็ นการเพิ่มโอกาสให้ สามารถจดจาได้ ดีขึ ้น
MacKay (2006) กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยใช้ พหุสมั ผัส หรื อ ประสาทสัมผัสหลายด้ าน
เป็ นการช่วยให้ เด็กเพิ่มช่องทางการรับข้ อมูลได้ มากขึ ้น และช่วยให้ เด็กนาข้ อมูลไปใช้ ในโอกาสอื่นๆ
จนทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่คงทนถาวร นอกจากนี ้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นพหุสมั ผัส ยังเป็ นวิธี
ที่คานึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีการเรี ยนรู้ หรื อการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน ดังนัน้ การเรี ยนการสอนที่ใช้ วิธีพหุสมั ผัสจะทาให้ เด็กได้ ใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆในการรับรู้ข้อมูลเพื่อการรับรู้ที่ดียิ่งขึ ้น
จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ (2546) กล่าวว่า การช่วยให้ เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการ
อ่านให้ สามารถอ่านได้ นนั ้ ควรกระตุ้นให้ เด็กใช้ สมอทัง้สองซีกในการเรี ยน โดยให้ เด็กรับรู้ข้อมูล
ผ่านประสาทสัมผัสหลายด้ าน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวพหุสมั ผัสที่ให้ ร่างกายมีโอกาสใช้ ประสาท
สัมผัสหลายส่วนในการรับประสบการณ์ เมือประสาทสัมผัสส่วนต่างๆได้ ทากิจกรรม สมองก็
ทางานประสานกับระบบประสาทหลายส่วน ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้
การนาวิธีพหุสมั ผัสมาสอนนักเรี ยนยังเป็ นการช่วยความสนใจของเด็กการเรี ยนรมากยิ่งขึ ้นด้ วย
Learning Abled Kids (2003) ได้ กล่าวถึงประวัตขิ อง ดร.ซามูลแอล ทอร์ รี่ ออร์ ตนั
(Samuel T. Orton) ซึง่ เป็ นนักประสาทวิทยา และนักจิตวิทยา ผู้ที่อทุ ิศตนทางานศึกษาวิจยั คิดค้ น
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และพัฒนาวีธีที่ชว่ ยหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านที่มีระดับรุนแรง หรื อดิสเล็กเซีย
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1925 จนกระทัง่ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1948 ออร์ ตนั พบว่า ผลจากความไม่สมบูรณ์ของ
Cerebeal Dominance ส่งผลต่อการเกิดความบกพร่องในด้ านการอ่านและวิธีการที่จะแก้ ปัญหา
ดังกล่าวที่ดีที่สดุ คือ “การศึกษา” ออร์ ตนั มีผ้ ชู ว่ ยที่ร่วมพัฒนาวิธีการสอน คือ แอนนา กิลลิงแฮม
(Anna Gillingham) หลังจากนนันกิ
้ ลลิงแฮมได้ ชกั ชวนครูผ้ เู ชี่ยวชาญการแก้ ไขปัญหาการอ่าน คือ
เบสซี่ สติลแมน (Bessie stillman) มาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนอ่านการสะกดคา และ
การเขียน
ในการสอนตามวิธีออร์ ตนั -กิลลิงแฮม ครุจะสอนให้ นกั เรี ยนเชื่อมโยงเสียงของ
ตัวอักษรกับรูปสัญลักษณ์ตวั เขียน เด็กจะเชื่อมโยงเสียง และรูปด้ วยความรู้สกึ ว่ารูปแบบตัวเขียน
ถูกสร้ างขึ ้นได้ อย่างไร ขณะที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ปตัวเขียนตัวใหม่ เด็กจะนารูปตัวอักษร และเสียงมาใช้
ในการอ่าน สะกดคา วลี และประโยค บทเรี ยนของออร์ ตนั -กิลลิงแฮม เน้ นการผสมผสานทังการ
้
อ่าน การสะกดคา การพัฒนาความรู้ และความเข้ าใจในคาศัพท์ รวมทังกลวิ
้ ธีในการอ่าน
เพื่อความเข้ าใจหลักสูตรการสอนของวิธีออรื ตนั -กิลลิงแฮม มีการนาวิธีพหุสมั ผัสมาใช้ ในการสอน
เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่านระดับรุนแรง การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับรูปตัวอัการตามวิธีพหุสมั ผัสเป็ นการช่วยให้ เด้ กเรี ยนรู้ และเข้ าใจ
เรื่ องเสียงกับรูปได้ ดี โดยเริ่มจากการสอนหน่วยเสียงในภาทุกหน่วยเสียงร่วมกับรูปตัวอักษรทีละ
หน่วยเสียงผ่านการรับรู้ จากกิจกรรมที่ใช้ ประสาทสัมผัสหลากหลายพร้ อมๆ กัน เช่น การใช้ นิ ้วมือ
ลากเป็ นตัวอักษรบนทราย ขณะเดียวกันให้ เด็กออกเสียงไปด้ วย หรื อการใช้ เท้ าเปล่าลากเป็ น
ตัวอักษรลงบนพรมพร้ อมกับออกเสียงไปด้ วย การใช้ ดินเหนียวทาเป็ นตัวอักษร หรื อวัสดุตา่ งๆ
ที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เสียงและรูปตัวอักษรด้ วยการเห็น การได้ ยิน การรู้สึกและการ
เคลื่อนไหวไปพร้ อมๆ กัน วิธีดงั กล่าวสามารถนาไปสอนรายบุคคล หรื อกลุม่ เล็กได้ อีกทังยั
้ ง
เหมาะสมทังส
้ าหรับเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่
3. กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3.1 ความหมายและความสาคัญของกิจกรรมศิลปะ
3.1.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะ
กิจ กรรมศิล ปะเป็ นสื่ อในการแสดงออกที่ ช่วยให้ เด็กได้ ผ่อนคลาย ช่วยให้ เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ตลอดจนช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านร่างกาย สังคม
สติปัญญาซึง่ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของกิจกรรมศิลปะไว้ ดงั นี ้
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เยาวพา เดชะคุปต์ (2528) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะหมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ความสามารถด้ านการใช้ กล้ ามเนื ้อ ช่วยพัฒนากล้ ามเนื ้อมือและสามารถให้ สมั พันธ์กนั เพื่อความ
พร้ อมด้ านการเขียนและมีโอกาสพัฒนาทักษะพื ้นฐานในการอ่าน
วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2527) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะหมายถึง การจัดประสบการณ์ทาง
ศิลปะให้ แก่ผ้ ูเรี ยนเพื่อเสริ ม สร้ างให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดทักษะ ทัศนคติ ความคิด และรู ปแบบพฤติกรรม
โดยมุ่งส่งเสริ มลักษณะนิสยั ไปในทางที่ดีพร้ อมกันในทุก ๆ ด้ าน ประกอบกับมีความเจริญงอกงาม
ในทางสร้ างสรรค์และส่งเสริมความเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะอย่างสูงสุด ซึ่งในการสอนศิลปะแนว
ใหม่ ตัง้ อยู่บ นฐานของจิ ต วิ ท ยาว่า ด้ วยการเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ เด็ ก แต่ล ะคนได้ มี โอกาส
แสดงออกตามความคิ ด สร้ างสรรค์ โดยมี ค รู ผ้ ูส อนเป็ นผู้ ให้ ค าแนะน า เสริ ม แรงให้ เด็ ก เกิ ด
พัฒนาการรับรู้ จากผลงานที่ได้ ประดิษฐ์ ขึ ้น ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการสังเกต เกิดทักษะและความเข้ าใจ
ต่อยอดสูก่ ารนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ดนู จี ระเดชากุล (2541) ได้ อธิ บ ายว่า กิ จ กรรมศิล ปะเป็ นกิ จ กรรมสร้ างสรรค์
ที่ จ ะช่วยเป็ น แนวทางในการแสดงความสามารถ ความรู้ สึก นึก คิด ของตน ออกมาในรู ป แบบ
กิจกรรมของกิจกรรมศิลปะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านัน้ อาจแสดงออกมาในรูปวัตถุ สิ่งของ หรื อรู ปภาพ
ล้ วนส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการค้ นคว้ าทดลองและสื่อความคิดของตนต่อผู้อื่น เป็ นการพัฒนาความคิด
การสังเกต เพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู้ อีกทังพั
้ ฒนาการทางานของระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาท
ผสานความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ ร่ างกาย และสมอง
จากที่ กล่าวมาพอสรุ ป ได้ ว่า กิ จ กรรมศิล ปะ เป็ น การจัดประสบการณ์ เพื่ อให้
ผู้เรี ยนได้ แสดงออกอย่างอิสระ ตาม ความรู้สึก ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ เกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งเสริ มให้ เกิดการค้ นคว้ าทดลองและสื่อความคิดของ
ตนต่อผู้อื่น เป็ นการพัฒนาความคิด การสังเกต เพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู้ และพัฒ นาการทางาน
ของระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาท ผสานความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ ร่างกาย และสมอง ช่วยให้
ส่งผลที่ดีในการเรี ยนต่อไป
3.1.2 ความสาคัญของการจัดกิจกรรมศิลปะ
จิ ต ทนาวรรณ เดื อ นฉาย (2541) กล่ า วว่ า กิ จ กรรมศิ ล ปะ เป็ นกิ จ กรรมที่ มี
คุณ ประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นาเด็กในด้ านต่าง ๆ มิ ได้ มี จุดหมายให้ เด็กทางานเพื่ อความ
สวยงามเหมื อ นจริ ง แต่เป็ น ด้ า นสติ ปั ญ ญา ท าให้ เด็ ก รู้ จัก การสัง เกต กล้ าคิ ด กล้ า ตัด สิ น ใจ
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มี เหตุผ ล ตลอดจนการคิดแก้ ปัญ หาต่าง ๆ ได้ เป็ น อย่างดี ซึ่งหากเด็กได้ รับ การจัด กิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับวัยย่อมเป็ นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ในระดับต่อไป
พรมาริ นทร์ สุทธจิตตะ (2535, ต.ค.-ธ.ค.) กล่าวว่ากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มให้ เด็ก
เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีคือกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมกั บความสนใจ ความสามารถและสอดคล้ องกับ
พัฒ นาการของเด็ ก เป็ นอย่ า งยิ่ ง ทัง้ ช่ ว ยให้ กล้ า มเนื อ้ มื อ และตาสัม พั น ธ์ กัน ช่ ว ยผ่ อ นคลาย
ความเครี ยดทางอารมณ์ และช่วยส่งเสริ มความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ การรู้จกั ทางานด้ วย
ตนเอง ฝึ กการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ทงความคิ
ั้
ดและการกระทา ซึ่งสามารถถ่ายทอดมาเป็ น
ผลงานศิลปะและยังนาไปสูก่ ารเรี ยนเขียนอ่านอย่างสร้ างสรรค์ตอ่ อีกด้ วย
ศิริพร สหัสสานนท์ (2544) ได้ สรุปความสาคัญของกิจกรรมศิลปะ ดังนี ้
1. เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระส่งเสริ มอิสรภาพในการทางาน ครูควรวางวัสดุ
อุปกรณ์ ไว้ ที่ที่นกั เรี ยนจะหยิบได้ ตามความพอใจและในขณะเดียวกันเด็กก็จะสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดของตนกับเพื่อนๆได้
2. เด็กมีสุนทรี ยะต่อสิ่งแวดล้ อม เด็กรู้จกั ชื่นชมและมีทศั นคติที่ดีตอ่ สิ่งต่างๆ
เป็ นสิ่งที่ควรได้ รับการพัฒนา โดยฝึ กให้ เด็กเห็นว่าทุก ๆ อย่างมีความหมายสาหรับตัวเขา ส่งเสริ ม
ให้ ร้ ูจกั สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดแปลกในสิ่งธรรมดาสามัญ
3. เด็กเกิดความพอใจ และสนุกสนานในขณะที่เด็กทากิจกรรมต่าง ๆ เด็ก
ควรทาตามความพอใจ และมีความสนุกสนาน การพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
เป็ นโอกาสที่เด็กจะแสดงออกซึง่ ความคิดของเขา และเป็ นการพัฒนาภาษาไปด้ วย การเปิ ดโอกาส
ให้ เด็กได้ แสดงความคิดความสามารถทางสร้ างสรรค์ จะช่วยให้ เด็กตระหนักถึงคุณค่าความเป็ น
มนุษ ย์ ช่ว ยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าลัง ใจ เข้ า ใจตนเองว่า มี ค วามคิ ด ที่ ดี มี ค วามสามารถหลายอย่ า ง
องค์ประกอบที่จะช่วยให้ เด็กเกิดความพอใจสนุกสนานในขณะทากิจกรรม คือ เวลาและสถานที่
เด็ ก ต้ อ งการเวลาท างานมากพอที่ เขาจะท าได้ เสร็ จ ตามความพอใจและเด็ ก ต้ อ งการเนื อ้ ที่
กว้ างขวางพอที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างสนุกสนาน
4. กิจกรรมศิลปะช่วยลดความตึงเครี ยดทางอารมณ์ การทางานสร้ างสรรค์
เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้ องใจ ความก้ าวร้ า วลง ซึ่งกิจกรรมศิลปะ
จะช่วยให้ เด็กแสดงออกและผ่อนคลายอย่างดีที่สดุ
5. กิ จกรรมศิลปะช่วยสร้ างนิสัยการทางานที่ดี ในขณะที่เด็กทางานต่าง ๆ
ครูควรสอนระเบียบและนิสยั ในการทางานควบคูไ่ ปด้ วย
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6. กิจกรรมศิลปะช่วยพัฒนากล้ ามเนือ้ จากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ ภาพ
วาดภาพด้ ว ยมื อ การต่อ ภาพ ฯลฯ กิ จ กรรมต่า ง ๆ เหล่ านี ้ จะส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก แสดงความคิ ด
สร้ างสรรค์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือ และสายตาควบคูก่ นั ไปด้ วย
7. กิจ กรรมศิลปะช่วยให้ เด็กได้ ร้ ู จักการสารวจค้ นคว้ าทดลอง เด็กชอบทา
กิ จ กรรมและใช้ วัส ดุต่า ง ๆ ซ า้ ๆ กัน เพื่ อ สร้ างสิ่ ง ต่า ง ๆ ซึ่ ง เป็ นโอกาสที่ จ ะใช้ ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
และจินตนาการของเขา ค้ นคว้ า สารวจ ฝึ กฝน และสร้ างสิ่งใหม่ๆขึ ้น จากวัสดุซ ้า ๆ กัน ดังนันครู
้ จึง
ควรหาวัสดุตา่ ง ๆ ไว้ ให้ เด็กได้ มีโอกาสพัฒนาการทดลองของตนเอง
จากเอกสารข้ างต้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า กิ จ กรรมศิ ล ปะมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
พั ฒ นาการของเด็ ก ด้ านต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ านอารมณ์ สติ ปั ญ ญา ร่ า งกาย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อกับสายตา ทาสังคม สุนทรี ยภาพ และการสร้ างสรรค์อีกทังกิ
้ จกรรม
ศิลปะยังเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระ ยังเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดให้ กบั เด็ก
3.2 ประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมศิลปะ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ สรุปถึงประโยชน์ของ
การจัดกิจกรรมศิลปะดังนี ้คือ
1. เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระ มีอิสรภาพในการทางาน โดยครูวางวัสดุอุปกรณ์
ไว้ ให้ เด็กสามารถหยิบได้ ตามความพอใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพื่อนได้
2. เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทางาน เด็ก ๆ ได้ พดู คุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กแสดงออกทางความคิด และความสามารถทาง
สร้ างสรรค์จะช่วยให้ เด็กตระหนักถึงคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ส่งเสริ มให้ เขามีกาลังใจ เข้ าใจ
ตนเองว่ามีความคิดที่ดี และมีความสามารถหลายอย่าง
ฉันทนา ภาคบงกช (2540, ม.ค.) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปะไว้ วา่
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กทากิจกรรมเสรี ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การปัน้ การใช้ เทียน
การใช้ สีน ้า การประดิษฐ์ หรื อ การเล่นกับสีด้วยวัสดุตา่ ง ๆ ฯลฯ กิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี ้เปิ ด
โอกาสให้ เด็กเลือกจากหลายตัวเลือก (choices) ที่หลากหลาย ซึง่ จะช่วยฝึ กความสนใจแก่เด็ก
และทาให้ เด็กรู้สกึ ถึงความเป็ นอิสระในการทางาน หรื อเล่น ซึง่ จะทาให้ เด็กมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง นอกจากนี ้ การได้ สนทนา ได้ ถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะทา หรื อทาไปแล้ วจะทาให้ เด็กฝึ กทักษะ
ทางภาษาในการสนทนา โต้ ตอบ ซึง่ จะทาให้ ครูเข้ าใจความคิดของเด็กมากขึ ้น จึงสามารถช่วย
ขยายความคิด หรื อตอบข้ อซักถามของเด็กได้ เป็ นอย่างดี (ฉันทนา ภาคบงกช, 2535 : 2)
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วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2527) ได้ เสนอประโยชน์ของกิจกรรมศิลปะในการพัฒนาพฤติกรรม
เด็กไว้ วา่ พฤติกรรมของเด็ก การสร้ างสรรค์งานศิลปะของเด็ก เมื่อพิจารณาในวงกว้ าง จะพบ
คุณค่า 2 ด้ าน ด้ านหนึง่ คือ การที่เด็กได้ ระบายออกซึง่ ความเคร่งเครี ยดภายใน ขจัดความรู้สกึ ด้ อย
บางอย่างที่มีอยูแ่ ละเป็ นการแสดงความรู้สกึ ความต้ องการภายในให้ ปรากฏขึ ้น คุณค่าเช่นนี ้จะเป็ น
การลดหรื อเปิ ดเผยความรู้สึกภายในเด็กแต่ละคน ซึง่ การแสดงออกทางอื่นเช่น การเล่นหรื อการ
พูดคุยไม่สามารถทาได้ ดีเท่ากับการทางานศิลปะ ศิลปะสามารถระบายการรับรู้และความรู้สกึ นึก
คิด และความต้ องการได้ คณ
ุ ค่าพัฒนาพฤติกรรมอีกด้ านหนึง่ คือ พัฒนาการทางกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ซึง่ จะได้ สรุปไว้ โดยสังเขปดังนี ้
พัฒ นาการทางกาย เมื่ อเด็กต้ องเคลื่อนไหวร่ างกายอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริ หาร
ร่ างกายให้ เติบโต ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ จ ะพัฒ นาพฤติกรรมเด็ก ได้ จึง ต้ องเป็ นประสบการณ์
ที่สมั พันธ์ กบั การเคลื่อนไหวร่างกายของเด็ ก กิจกรรมศิลปะจะช่วยสนองความต้ องการทางด้ านนี ้
ช่วยให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวร่างกาย มือ แขน ขา เป็ นกิจกรรมที่ได้ เคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระ เป็ นผล
ทังการตอบสนองความต้
้
องการและพัฒนาการทางร่างกายไปพร้ อมกัน ด้ วยเหตุผลนี ้ เราจะพบว่า
เด็กจะตื่นเต้ นมากเมื่อได้ ขีดเขียนหรื อได้ ทางานศิลปะ เพราะเขาได้ สนุกสนานและได้ เคลื่อนไหว
ร่างกายไปพร้ อมกัน
พัฒนาการทางอารมณ์ การแสดงออกทางศิลปะเป็ นพฤติกรรมที่เสรี ช่วยให้ เกิด
ความพึงพอใจ อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน พร้ อมกันนันจะท
้
าให้ เด็กมีอารมณ์มนั่ คง เกิดความมัน่ ใจ
ในการแสดงออก มั่นใจในตนเอง ซึ่งความมั่นใจทางอารมณ์ นีจ้ ะมีผลไปสู่การเรี ยนรู้ การทางาน
และการปรับตัวในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างดีโดยปกติแล้ วเด็กทุกคนจะมีปัญหาทางอารมณ์ใน
อันที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ใหม่ๆรอบตัว เพราะวัยเด็กเป็ นวัยที่ต้องเรี ยนรู้
และปรับตัวให้ เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ศิลปะมี ผลเกี่ยวโยงกับอารมณ์ จึงเป็ นประสบการณ์ ตรง
ที่มีคา่ พึงพอต่อการปรับตัวและการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็ก
พัฒ นาการทางสังคม เด็กมีสังคมของเด็กที่จะต้ อติดต่อกับเด็กด้ วยกัน ทัง้ การ
เล่น การเรี ยน และการทางานร่ วมกัน เด็กควรจะได้ ปรับตัว ได้ เรี ยนรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้ องใน
สังคมของเขา ศิลปะจะช่วยให้ เด็กได้ ช่วยเหลือกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน หรื อรู้จกั ผ่อนสันผ่
้ อน
ยาวในการทางานร่วมกัน กิจกรรมศิลปะช่วยให้ เด็กได้ ตระหนักว่าเขาคือคนที่มีคณ
ุ ค่าของหมู่คณะ
เป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับจากหมู่คณะ และเป็ นผู้ที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือหรื อร่วมมือกับหมู่
คณะได้ กิจกรรมศิลปะมีสภาพเป็ นตัวเชื่อมโยงสังคมของเด็ก และพัฒนาการอยู่ร่วมในสังคมอีก
ด้ านหนึง่ ด้ วย
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พัฒนาการทางสติปัญญา ประสบการณ์ทางศิลปะจะช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้และ
ช่วยส่งเสริ มสติปัญญาของเด็กให้ ดีขึ ้น เพราะประสบการณ์ในการสร้ างสรรค์ศิลปะเด็กจะต้ องคิด
สารวจตรวจสอบสร้ างสรรค์ให้ สมั พันธ์กับวัสดุเป็ นการช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนด้ วยการกระทาจริ งและ
มีประสบการณ์ตรง ศิลปะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยให้ เด็กได้ ทดลองค้ นคว้ า ได้ พบเป้าหมาย
การแสดงออกพฤติกรรมเหล่านี ้ย่อมพัฒนาให้ เกิดประสาทฉับไวในการรับรู้ มัน่ ใจในความคิ ดและ
กล้ าแสดงออก ซึง่ นัน่ เป็ นวิถีทางที่มีผลต่อการพัฒนาทางสติปัญญานัน่ เอง
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2513) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ของวิชา
ศิลปศึกษานันมี
้ ประโยชน์ในด้ านจิตบาบัดได้ ด้วย ดังนี ้
1. กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยให้ เด็กได้ ระบายอารมณ์ ที่เคร่ งเครี ยด เป็ นการ
ผ่อนคลายอารมณ์ตา่ ง ๆ เช่น โกรธ กลัว และวิตก
2. กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยขจัดความรู้สึกด้ อยค่า ไม่สมปรารถนา ขาดความ
มัน่ ใจขลาดอาย ความพิการ ศิลปะเป็ นสิ่งที่ชว่ ยระบายความทุกข์ได้
3. กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยทาให้ เข้ าใจปั ญ หา และความต้ องการของเด็ก
ในกรณีที่เด็กดื ้อ เกเร ก้ าวร้ าว รังแกเพื่อน
งานศิลปะจะช่วยพัฒนาการคิดของมนุษย์ทาให้ เกิดความยืดหยุ่น มีความเอื ้ออาทร
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การที่เด็กได้ เล่น เรี ยน และทางานร่วมกัน เด็กจะมีการปรับตัว
ได้ เรี ยนรู้ และได้ มีทศั นคติที่ถกู ต้ องในสังคม ในการเรี ยนวิชาศิลปะเด็กจะได้ ช่วยเหลือกัน
เห็นคุณค่าและยอมรับซึง่ กันและกัน
3.3 ศิลปะบาบัดหรือศิลปกรรมบาบัด
ศิลปะบาบัดถูกสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการทางด้ านจิตใจ เปรี ยบเสมือน
สื่อกลางในการแสดงออกของความรู้สกึ นึกคิดทางจิตใจและอารมณ์ ศิลปะเพื่อการบาบัดจึงเป็ น
เครื่ องมือหนึง่ สนับสนุนให้ บคุ คลได้ มีโอกาสแสดงออก มีความคิดสร้ างสรรค์ รู้จกั แก้ ปัญหา
มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเอและผู้อื่น โดยหลักการศิลปะบาบัดนัน้ คือ กระบวนการกลัน่ กรองจาก
ศิลปะที่มาจากประสบการณ์ในส่วนลึก ความขัดแย้ งและความต้ องการของแต่ละบุคคล โดยจิตใต้
สานึกและจิตไร้ สานึก ผ่านตัวสกัดกัน้ สูห่ น้ ากระดาษ ผืนผ้ าใบ กาแพง ออกมา เป็ นภาพหรื อลับ
ภาพต่าง ๆ ดังที่ Sigmund Freud นักจิตวิทยาที่ร้ ูจกั กันในฐานะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ได้ อธิบายไว้
ตังแต่
้ ปี 1933ว่าทังศิ
้ ลปิ นและผู้ป่วยต่างมีจดุ มุง่ หมายที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน พยายามดิ ้นรน
เพื่อให้ ชีวิตมีความหมายด้ วยการแสดงออกในการวาดภาพและงานศิลปกรรมอื่น ๆ ซึง่ ต่างก็
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เกี่ยวข้ องกับเรื่ องส่วนตัวของแต่ละบุคคล แสดงออกถึงความหมายของสิ่งที่แฝงเร้ นอยู่ในระดับ
จิตสานึก และกิจกรรมการบาบัดนัน้ จะเน้ นที่กระบวนการสร้ างผลงานมากกว่าตัวผลงาน
(แอสไพริน, 2546, เม.ย.-พ.ย.2546)
เลิศศิริร์ บวรกิตติ (2553) ได้ กล่าวไว้ วา่ ทฤษฎีศลิ ปกรรมบาบัดล้ วนอาศัยแนวคิด
โดยภาพ สัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ (ภาพวาด และงานประติมากรรม) อันก่อเกิดภายใต้ การ
ควบคุมของจิตใต้ สานึก ซึง่ จะช่วยแสดงออกของอารมณ์ขดั แย้ งหรื อประสบการณ์อจุ ฉกรรจ์
ที่สง่ ผลกระทบต่อจิตใจ เมื่อได้ ปฏิบตั งิ านศิลปะได้ การควบคุมดูแลของนักศิลปกรรมบาบัดก็
อาจจะช่วยสังเคราะห์ ฟื น้ ฟู และปรับจิตใจให้ สบู่ รู ณภาพโดยกระบวนการกลัน่ กรองใต้ จิตสานึก
คือ กระบวนการที่ทาให้ สัญชาตญาณอารมณ์และความรู้สกึ ที่ยงั ไม่ได้ รับการขัดเกลา (สันดาน
ดิบ) หากได้ รับการฟื น้ ฟูให้ เป็ นการกระทาที่ก่อประโยชน์ตอ่ สังคม หรื ออีกนัยหนึง่ เป็ นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง
อังคณา ใจเหิม (2552, ม.ค.-มิ.ย.) ได้ สรุปว่าศิลปะหรื อศิลปกรรมบาบัด
เป็ นการใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อวินิจฉัยหาข้ อบกพร่องความผิดปกติบางประการของกระบวนการทาง
จิตใจ และเพื่อใช้ กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบาบัดรักษา และฟื น้ ฟูสมรรถภาพให้ ดีขึ ้น
มีประโยชน์ ในด้ านการพัฒนาอารมณ์สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้ างสรรค์ คือลักษณะของ
ความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้ กว้ างไกล ไร้ กรอบ ไร้ ขอบเขต
ประกอบด้ วยความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุน่ และความละเอียดลออ นาไปสูก่ ารคิด
การประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ และการนาศิลปะมาใช้ ในการพัฒนาอารมณ์ ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ทุ ี่มีปัญหา
ทางด้ านอารมณ์และจิตใจ ได้ ระบายปัญหาความคับข้ องใจ อารมณ์ ความรู้สกึ ที่ซ่อนเร้ นในใจผ่าน
ออกมาจากงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางสร้ างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี
การปัน้ และกระบวนการอื่น ๆ ทางศิลปะ นอกจากนันศิ
้ ลปะยังช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะสังคม
โดยผ่านการทากิจกรรมศิลปะร่วมกันเป็ นกลุม่ รู้จกั การรอคอย ผลัดกันทา ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เรี ยนรู้ที่จะแสดงออกซึง่ อารมณ์ ความรู้ สึก ความคิด ความต้ องการของตนเอง และการเข้ าใจผู้อื่น
โดยใช้ ศลิ ปะเป็ นสื่อ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ วา่ กิจกรรมศิลปะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้ าน โดยเฉพาะ
ส่งเสริมพัฒนาการด้ านการทางานประสานสัมพันธ์กนั ระหว่างการใช้ กล้ ามเนื ้อมือและประสาทตา
ทาให้ อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีความแข็งแรง มีทกั ษะในการทางานคล่องตัวมากขึ ้น
ตลอดจนทาให้ เกิดการทางานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกันช่วยให้ เด็กเกิด
ความมัน่ ใจ กล้ าคิด กล้ าทา มีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ทาสาเร็จได้ ด้วยตนเอง
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3.4 บทบาทและหน้ าที่ของครู ในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมศิลปะนันครู
้ ถือว่ามีบทบาทสาคัญมากสาหรับ
เด็กในการกระตุ้นความสนใจด้ วยสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายสร้ างแรงจูงใจให้ เด็กได้ เลือกใช้ กระตุ้น
ให้ เด็กได้ มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เลิศ อานันทนะ (2535) ได้ กล่าวว่า เนื่องจากกิจกรรมศิลปะที่เด็กได้ แสดงออกมา
ในผลงานศิลปะเปรี ยบเสมือนกระจกเงาส่องโลกของเด็ก จึงควรส่งเสริมให้ เด็กได้ แสดงความคิด
ตามจินตนาการและการทางานอย่างอิสระ ครูจะต้ องคานึงถึงความสนใจ และวิธีการแสดงออก
ของเด็กเป็ นสาคัญเป็ นผู้จดั เตรี ยมสื่อหรื อเลือกประสบการณ์ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับพัฒนาการ
ของเด็กทุกระดับความสามารถ คอยสนับสนุนและให้ กาลังใจ ยัว่ ยุให้ เด็กแสดงออกอย่างอิสระ
ตามแนวคิดและจินตนาการของตนเองและพัฒนาความสามารถในทุก ๆ ด้ านอย่างเต็มความถนัด
ความสนใจตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน
ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กลุ (2533) ได้ กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม
ศิลปะไว้ วา่ วิธีสอนกิจกรรมศิลปศึกษาสาหรับเด็กควรเน้ นที่กระบวนการ (Process) มากกว่า
ผลผลิต (Product) คือ ช่วงเวลาที่เด็กได้ วาด ได้ เขียน ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกัน หรื อ
คิดวิธีการใหม่ๆ ได้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข สนุกสนาน มีความสาคัญมากกว่าผลงานที่ที่
ผู้ใหญ่คาดหวังว่าจะต้ องสวยงามเรี ยบร้ อยและถูกต้ องตามแบบอย่าง เพราะการสร้ างสรรค์งาน
ศิลปะของเด็กมักเป็ นการลองผิดลองถูก และแก้ ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา จนกระทัง่ งานสาเร็จซี่งการ
แก้ ปัญหานันอาจจะถู
้
กหรื อผิดบ้ างแต่ด้วยความสามารถในการสร้ างสรรค์ที่มีอยุใ่ นตัวเด็กจะช่วย
ให้ เด็กค่อยๆพัฒนางานของเขาได้ สาเร็จไปด้ วยดี
พีระพงษ์ กุลพิศาล (2533) กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะควร
คานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้คือ
1. วางแผนล่ว งหน้ า ตลอดเทอมว่า แต่ล ะสัป ดาห์ จ ะให้ เด็ ก ท ากิ จ กรรมอะไร
ตามล าดั บ ความยากง่ า ยของกลวิ ธี ก ารท างาน และความรู้ โดยก า หนดจุ ด ประสงค์ แ ละ
วิธีประเมินผลไว้ ด้วยยิ่งดี
2. จัด เตรี ย มวัส ดุ อุป กรณ์ สภาพห้ อ งเรี ยนและวิธี ส อนให้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
ที่วางไว้
3. ระหว่างที่ให้ เด็กทากิจกรรม ควรระลึกอยูเ่ สมอว่า
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3.1 กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ นั น้ เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้ ใช้ ประสบการณ์ ตรงจาก
สิ่งแวดล้ อมนอกห้ องเรี ยนเพียงพอหรื อไม่
3.2 หลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมที่ ใ ห้ เด็ ก ต้ อ งท าแล้ วมี ผ ลงานเหมื อ นกั น ทั ง้ ห้ อง
โปรดจาไว้ เสมอว่าการทางานศิลปะคือการแสดงออกทางการรับรู้เฉพาะตนและอย่าสอนหลักหรื อ
ทฤษฎีทางศิลปะใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3.3 พฤติกรรมการทางานศิลปะของเด็กเล็ก ๆ แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน
ชอบนัง่ ทางานที่โต๊ ะบางคนชอบนอนกับพื ้น บางคนชอบนัง่ กับพื ้น ควรให้ อิสระอย่างเต็มที่ถ้าเด็ก
ทางานด้ วยความสุขห้ องจะเงียบลง
4. ให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นช่วยในการเสริมสร้ างประสบการณ์ทางศิลปะขณะที่เด็กอยู่
ที่บ้านด้ วย เช่น ได้ กาหนดเรื่ องราวไว้ ว่าสัปดาห์ตอ่ ไปจะให้ เลิก เขียนภาพเรื่ องบ้ านของฉัน ก็ควรมี
หนังสือหรื อบันทึกสันๆ
้ ให้ ผ้ ปู กครองได้ ชว่ ยกระตุ้นจินตนาการเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ระหว่างเด็กอยูท่ ี่บ้าน
ให้ ด้วย เมื่อถึงเวลาทางานจริ ง ๆ ตามวันที่กาหนดเด็กจะทางานด้ วยจินตนาการอันกว้ างไกลและ
สมบูรณ์ขึ ้น
5. มีปา้ ยนิเทศหรื อที่ตงแสดงผลงานศิ
ั้
ลปะของนักเรี ยนอย่างถาวรและสับเปลี่ยน
แสดงผลงานของเด็กอยูป่ ระจา
6. มีความเมตตาและหวังดีแก่เด็กทุกคนโดยแสดงความรักและห่วงใยเด็กอยู่
เสมอ ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั พยายามใช้ คาพูดที่ไพเราะ หรื อกระตุ้นจินตนาการของเด็กระหว่างการ
ทางานอยูเ่ สมอ (พีระพงษ์ กุลพิศาล. 2533: 214-215)
เพียร์ เจต์ ได้ กล่าวว่าครู ผ้ สู อนควรคานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน
ดังต่อไปนี ้
- นักเรี ยนที่ มี อายุเท่ากันอาจมี ขนั ้ พัฒ นาการทางสติปั ญ ญาที่ แตกต่างกัน
ดังนันจึ
้ งไม่ควรเปรี ยบเทียบเด็ก ควรให้ เด็กมีอิสระที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไป
ตามระดับพัฒนาการของเขา นักเรี ยนแต่ละคนจะได้ รับประสบการณ์ 2 แบบคือ
- ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึ ้นเมื่อนักเรี ยน
แต่ละคนได้ ปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุตา่ งในสภาพแวดล้ อมโดยตรง
- ประสบการณ์ ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical experiences)
จะเกิดขึ ้นเมื่อนักเรี ยนได้ พฒ
ั นาโครงสร้ างทางสติปัญญาให้ ความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม
หลักสูตรที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพีย ร์ เจต์
ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้คือ
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- เน้ นพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของผู้ เรี ย นโดยต้ อ งเน้ นให้ นัก เรี ย น
ใช้ ศกั ยภาพของตนเองให้ มากที่สดุ
- เสนอการเรี ยนการเสนอที่ให้ ผ้ เู รี ยนพบกับความแปลกใหม่
- เน้ นการเรี ยนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้ นพบ
- เน้ นกิจกรรมการสารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรี ยน
การสอน
- ใช้ กิจกรรมขัดแย้ ง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่นนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง
3.5 การสอนศิลปะเพื่อส่ งเสริมการอ่ านสะกดคา
บันลือ พฤกษะวัน (2532) ได้ เสนอแนวทางในการใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความ
พร้ อมในการอ่านและแนวทางการแก้ ไขการเขียนหนังสือกลับไว้ ดงั นี ้
1. ส่งเสริ มให้ เด็กเล่นดินเหนียวเพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อ จับ บีบ ทุบ เค้ น และอื่น ๆ
จะเป็ นการระบายอารมณ์อีกด้ วย
2. ให้ ฝึกปั น้ พยัญชนะบนภาชนะบนภาชนะรองด้ วยตัวดินเหนียวขนาดเขื่องเป็ น
ตัว และตามลักษณะสกุลอักษณ เช่น จ ล ว อ ส
3. ฝึ กเขียนบนพื ้นทรายและพื ้นดิน
การให้ เด็กปั น้ และเล่นดินเหนียวนี ้ เนื่องจากดินเหนียวเป็ นวัสดุที่หาง่ายและเป็ น
วัสดุที่เด็กชอบ เพราะต้ องการที่จะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง โดยต้ องการจะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวัสดุ
ทังหลายให้
้
ได้ ดงั ใจ เด็กที่ฝึกปั น้ และเล่นดินเหนียวจะรู้จกั สังเกต รู้จกั ทางานแข่งกับเวลาเพราะดิน
เหนียวจะแข็งตัวเร็ ว นอกจากนี ้ยังฝึ กความประณีตในการสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นการสร้ างนิสยั ที่ดี
ไปพร้ อมกับการฝึ กความพร้ อมในการอ่าน ดังคากล่าวว่า “เด็กจะดีจะพัฒนา ต้ องมีเวลาเล่นดิน
เหนียว”
ประเทิน มหาขันธ์ (2530) กล่าวถึงปัจจัยการเริ่มเรี ยนอ่านว่าควรให้ เด็กอ่านออก
เสียงควบคูไ่ ปกับการเห็นรูปของคา และฝึ กหัดเกี่ยวกับคานัน้ ๆ และนอกจากการรับรู้ทางภาพและ
เสียงแล้ วได้ ฝึกกิจกรรมศิลปะ เช่น การเขียนคาบนพื ้นทราย การเขียนคาบนกระดาษ การต่อ
ตัวอักษรให้ เป็ นคา การวาดเขียน การระบายสี การปัน้ ที่เกี่ยวกับคานับเป็ นกิจกรรมให้ เด็กได้ จดจา
คาได้ ง่ายยังเป็ นการช่วยให้ เด็กมีสมาธิ มีความตังใจ
้ มีแรงกระตุ้นในการเรี ยน เด็กไม่เกิดความเบื่อ
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หน่าย การใช้ การฝึ กฝนกิจกรรมทางศิลปะจะช่วยให้ เรี ยนรู้คาใหม่ได้ ดี นับเป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการดูและการฟั ง
เนื่องจากการสอนสะกดคาเป็ นพื ้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนอย่างหนึง่ เพราะเด็ก
ต้ องรู้จกั สะกดคาให้ ถกู ต้ องก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและเรื่ องราวได้ ถ้ าเด็กเขียนสะกดคาผิด
เสมอจะไม่สามารถทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจความคิดของตนเอง ดังนันการเขี
้
ยนสะกดคาให้ ถกู ต้ อง นับว่า
เป็ นสิ่งสาคัญในการเขียนอย่างยิ่ง เด็กควรเขียนสะกดคาให้ ถกู ต้ องเสียแต่เมื่อเริ่มเรี ยนคา เพื่อช่วย
ให้ เด็กใช้ คาต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ อง กว้ างขวาง ครูต้องฝึ กฝนนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกระดับชัน้
(วรรณี โสมประยูร, 2537)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ของ
ดร.ผดุง อารยะวิญญู ได้ ให้ ภาพการสอนด้ วย Concept จากรูปภาพ โดยยกตัวอย่างด้ วยการ
อธิบายตัวอย่างการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบการศึกษาพิเศษว่า หากเด็กจาตัวเลขไม่ได้ ควรให้
มองภาพ และสอนแบบการนับจานวนภาพที่เพิ่มขึ ้น ลดลง แทนการบวกหรื อลบ ซึง่ จะทาให้ เด็ก
เข้ าใจความคิดรวบยอดของสาระการสอนคณิตศาสตร์ นนั ้ ๆ แต่ถ้าเป็ นวิชาเนื ้อหาจะสอนด้ วยวิธี
อ่านให้ ฟัง ซึง่ แม้ การอ่านจะเป็ นอุปสรรคในการรับสาระ แต่การฟั งเนื ้อหาวิชาที่มีคนอ่านให้ ฟังนัน้
เด็กLD จะสามารถประมวลผลจากการฟั งได้ และได้ ความรู้ไม่ตา่ งจากที่เด็กปกติอา่ นหนังสือ
อีกหนึง่ วิธีของ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) คือ วิธีจดั ประสบการณ์ทางภาษา กล่าวว่า
มีความเหมาะสาหรับการสอนอ่านในระยะเริ่มต้ นไปจนถึงระยะกลาง นัน่ คือ จากระบบอนุบาลไป
จนถึงระดับประถมศึกษา และมัธยมต้ นเป็ นการรวมทุกทักษะไปพร้ อมกัน ครูที่สอนโดยวิธีนี ้มี
ความเชื่อว่าเด็กมีความคิดเกี่ยวกับเรื่ องอะไร เขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ดังนันการจั
้
ด
ประสบการณ์ให้ กบั เด็กจึงยึดความสนใจของเด็กเป็ นหลักไม่วา่ จะเป็ นการสอนฟั ง การอ่าน สอน
พูด หรื อสอนเขียน ครูอาจทราบได้ ว่าเด็กมีความสนใจในเรื่ องใด จากการวาดภาพ หรื องานศิลปะ
ของเด็ก ครูจงึ นาเรื่ องราวดังกล่าวมาขยายผล ครูอาจให้ เด็กเขียนอธิบายภาพ แล้ วให้ เด็กอ่านจาก
ข้ อความที่เด็กเขียนด้ วยตนเอง
จะเห็นได้ วา่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้จะสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีในการใช้
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทังด้
้ านการดู การสัมผัส การฟั ง ซึง่ เหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งที่จะใช้ กระบวนการ
ทางศิลปะเป็ นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดียิ่งขึ ้น
ปัญหาที่พบในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้นนมี
ั ้ ปัญหาเด่นชัด
คือด้ านการจา ดังนันเด็
้ กจึงทาเด็กมีปัญหาในด้ านการเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะกดคา
ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ที่มีการอ่านเกี่ยวข้ องด้ วย ฉะนันเพื
้ ่อเป็ นการลดข้ อจากัด
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ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ในด้ านการจา จึงจาเป็ นต้ องหากิจกรรมที่ทาให้ เกิดความจาได้ ดี
ยิ่งขึ ้น ซึง่ จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้จะสามารถ
เรี ยนรู้ได้ ดีในการใช้ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทังด้
้ านการดู การสัมผัส และการฟั ง ซึง่ เหมาะสมเป็ น
อย่างยิ่งที่จะใช้ กระบวนการทางศิลปะเป็ นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดียิ่งขึ ้น
กิจกรรมศิลปะที่ใช้ ควรมีความหลากหลาย และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สร้ างสรรค์อย่าง
อิสระ เช่น กิจกรรมการปัน้ ดินน ้ามัน การโรยทราย โรยกากเพชร การปะติด การวาดภาพและ
ระบายสี กิจกรรมเหล่านี ้นอกจากจะพัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น
การนวด บีบ ทุบดินน ้ามัน ส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อแข็งแรง ได้ ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ในระหว่างลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรม ผลงานศิลปะที่เกิดขึ ้นยังมีมิติ สีสนั ที่สวยงามสะดุดตา ทาให้ เด็ก
เกิดความจา ได้ เคลื่อนไหวอวัยวะในการสัมผัส พร้ อมทังประสาทสั
้
มผัสในการได้ ยินการฝึ กอ่าน
ออกเสียงเป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้นาไปสู่ความจาที่ดีขึ ้น และการฝึ กซ ้า ๆ จะช่วยเป็ นการ
ทบทวนให้ เด็กเกิดความจาได้ ดี
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
1) วิฑรู ย์ ทุยาวัด (2559) ได้ พฒ
ั นาการอ่านออกเสียงควบกล ้าภาษาไทยตามแนว
การสอนแบบสมดุลภาษา และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงควบกล ้าภาษาไทย
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการสอนแบบสมดุลภาษาและนักเรี ยนที่ได้ รับการสอน
แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหา
ทางการอ่านออกเสี ยงควบกล า้ ภาษาไทยจ านวนทัง้ สิ น้ 40 คน แบ่งเป็ น นักเรี ยนกลุ่ม ทดลอง
จานวน 20 คน ที่ได้ รับการสอนแบบสมดุลภาษา และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมจานวน 20 คน ที่ได้ รับ
การสอนแบบปกติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่า ร้ อยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ T-test for Independent Samples เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ การอ่าน
ออกเสียงควบกล ้าภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการทดลองทังกลุ
้ ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเสียงควบกล ้าภาษาไทยของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการสอนแบบสมดุลภาษาสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2) ธนศิริกลุ อัญชิสา และ ลัญฉวรรธนะกร ฉัตรวรรณ์ (2560, เม.ย. - มิ.ย. )
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้ แอพพลิเคชัน่ การสอนสะกดคาร่วมกับวิธีการสอน
แบบศูนย์การเรี ยนที่มีตอ่ ความสามารถในการอ่านสะกดคาภาษาไทยของนักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีปัญหาการอ่าน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ แอพพลิเคชัน่ การสอน
สะกดคาภาษาไทยร่วมกับการสอนแบบศูนย์การเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ที่มีปัญหาการอ่าน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่านสะกดคาเรื่ องสระจาวน 8 แผน แอพพลิเคชัน่ การสอนสะกดคา
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการใช้ คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตทิ ดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิ จัย พบว่า 1) นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ านการอ่านสะกดค าเมื่ อ เรี ย นด้ ว ย
แอพพลิ เคชั่น การสอนสะกดค าภาษาไทยร่ วมกับ วิ ธี ก ารสอนแบบศูน ย์ ก ารเรี ยนมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .01 และ 2) นักเรี ยน
ที่เรี ยนด้ วยแอพพลิเคชัน่ การสอนสะกดคาร่ วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรี ยนมีความพึงพอใจ
ในการเรี ยนด้ วยแอพพลิเคชัน่ การสอนสะกดคาร่วมกับการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
3) ศิราพร มณีเลิศ (2558) ได้ ศกึ ษาการใช้ ศิลปะบาบัดกับเด็กกาพร้ าที่มีภาวะ
ซึมเศร้ าเพื่อพัฒนากิจกรรมศิลปะบาบัดสาหรับเด็กกาพร้ าที่มีภาวะซึมเศร้ าและเปรี ยบเทียบผล
การใช้ ศลิ ปะบาบัดเพื่อลกภาวะซึมเศร้ าในเด็กกาพร้ าก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรมศิลปะบาบัด
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยการใช้ รูปแบบการวัดผลภาวะซึมเศร้ าก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pretest-posttest control group design) กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กกาพร้ าในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้ านมหาเมฆ อายุระหว่าง 9-11 ปี จานวน 16 คน ใช้ แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้ าได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 3 ส่วน คือ แบบบันทึกข้ อมูลส่วน
บุคคล แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้ าในเด็ก Children’s Depression Inventory (CDI) และกิจกรรม
ศิลปะบาบัดอีก 10 กิจกรรม ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.915 ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การ
สัมภาษณ์ การเก็บข้ อมูลผลงานศิลปะ สมุดบันทึกและการบอกเล่าของผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
และใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ วิธีการทดสอบทีรายคู่ (pair t-test)
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมศิลปะบาบัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมี 10 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่ 1 ยินดีที่
ได้ ร้ ู จกั กิจกรรมที่ 2 เด็กฟรี กิจกรรมที่ 3 เติมสุข กิจกรรมที่ 4 หัวใจมันซ่า กิจกรรมที่ 5 มหัศจรรย์
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ตัวผม กิจกรรมที่ 6 นักสารวจตัวจิ๋ว กิจกรรมที่ 7 เดินทางผจญภัย กิจกรรมที่ 8 นักประดิษฐ์ แสน
ซน กิจกรรมที่ 9 นิทานแต้ มฝันปั นเรื่ องราว กิจกรรมที่ 10 ช่างภาพจูเนียร์ และพบว่า กิจกรรมที่ 10
ช่างภาพจูเนียร์ เด็กชายติม ได้ ค้นพบตัวเองที่จะไม่ขี ้เกียจอ่านหนังสือและสัญญาว่าจะตังใจเรี
้ ยน
และยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ ้น
2. เปรี ย บเที ย บผลการใช้ ศิ ล ปะบ าบัด ก่ อ นและหลัง การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมศิลปะบาบัดภาวะ
ซึมเศร้ าในเด็กกาพร้ าลดลง
4) ทัศนพงศ์ ประภัสสร (2558, ม.ค.-มี.ค.) ได้ ทาการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน
สาหรับนามาพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนวคิด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ผา่ นสื่อกลางและพหุสมั ผัส สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ด้านการอ่าน ระดับประถมศึกษา (2) พัฒนาหลักสูตรเสริมฯ และศึกษาผลการทดลองใช้
ใน 3 ประเด็นดังนี ้(1) หาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมฯตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรี ยบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาไทย ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน (3) ศึกษาความคงทนในการอ่าน
ภาษาไทย ประชากรเป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 4–6 ที่ได้ รับการคัดแยกโดยใช้ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้(ระดับ
ประถมศึกษา) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายที่ 4
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จานวน 17 โรงเรี ยน มีทงหมด
ั้
60
คน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4–6 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน กาลัง
เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนบ้ านวังยาง(วังยางวิทยานุกลู ) ศูนย์เครื อข่ายที่ 4
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 จานวน 10 คนได้ มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจยั ปฏิบตั กิ ารสอนที่โรงเรี ยนนี ้เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามสาหรับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 ชุด และแบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย
จานวน 2 ชุดสถิตทิ ี่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยโดยใช้ The WilcoxonSigned Ranks Test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรเสริ ม ฯในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด (=4.65, S.D.=0.60) เมื่ อ ศึก ษาเป็ น รายด้ าน
พบว่า ด้ านความสาคัญและความจาเป็ นของหลักสูตรเสริมฯ ด้ านองค์ประกอบของหลักสูตรเสริมฯ
และด้ านกระบวนการของหลักสูตรเสริ มฯ อยู่ในระดับมากที่สดุ ทัง้ 3 ด้ าน ( = 4.77, S.D.=0.48; =
4.54, S.D.=0.72; = 4.64, S.D.=0.60) 2) ได้ ห ลักสูตรเสริ ม ฯ มี ลักษณะเฉพาะที่ พัฒ นาขึน้ โดย
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มีหลักการสาคัญในการพยายามช่วยเหลือแก้ ปัญหาสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้าน
การอ่านให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลายมีสื่อที่ส่งผลให้ เกิดการรับรู้ จดจา
และเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ผ่ า นประสาทสั ม ผั ส หลายทางโดยมี ค รู ท าเป็ นสื่ อ กลางช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
ประสบการณ์การเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้ างทักษะอ่านภาษาไทยที่มีโครงสร้ าง
เนื ้อหาที่ถูกออกแบบให้ มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรี ยน คือ พยัญชนะ สระ คา ประโยคและ
ข้ อความสัน้ ๆ มี กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 3 ขัน้ ได้ แก่ ขัน้ นา ขัน้ สอนขัน้ สรุ ปและใช้ การวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งที่สอดคล้ องครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทาการ
วัดก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน ผลการทดลองใช้ หลักสูตรเสริมฯ มีดงั นี ้ (1) หลักสูตรเสริ ม
ฯมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.33/82.00 (2) นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านภาษาไทยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (3) นักเรี ยนมีความคงทนในทักษะการอ่านภาษาไทย
5) (เสาวนีย์ ธนะสาร, 2555, ม.ค.-ธ.ค.) ได้ ศกึ ษา การศึกษาความสามารถอ่าน
จับใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ ดอ็ ค
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถด้ า นอ่ า นจับ ใจความของนั ก เรี ย นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ที่มีปัญหาทาการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์
ด็อคอยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถด้ านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์
ด็อคสูงขึ ้น
3. ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ ด็อคอยู่ใน
ระดับมาก
6) อภิชญา สวัสดี (2546) ได้ ทาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านคา
ภาษาไทยของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรี ยนได้ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ก่อนและหลังการสอนอ่านคาภาษาไทยโดยใช้ เกมฝึ กทักษะ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาเป็ นนักเรี ยน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 50-70 อายุระหว่าง 8-12 ปี กาลังเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
และไม่มีความพิการซ ้าซ้ อน โรงเรี ยนศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2545 จานวน 8 คน ระยะเวลาการทดลองรวมทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์ ใช้ แบบแผนการ
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ทดลองแบบ One Group Pretest - Postest design เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ 1. แผนการ
สอนอ่านคาภาษาไทยโดยใช้ เกมฝึ กทักษะ 2. เกมฝึ กทักษะการอ่านคา 3. แบบทดสอบการอ่านคา
ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติ มัธยฐาน ค่าความเบี่ยงเบน ควอไทล์ และสถิตตรวจสอบ
สมมุตฐิ าน เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยก่อนและหลังการทดลอง
ใช้ สถิติ Wilcoxon Matched Paris Signed - Ranks Test
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรี ยนได้ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 หลังการสอนโดยใช้ เกมฝึ กทักษะอ่าน
คาภาษาไทยสูงขึ ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
7) ณิชวรรณ จันอัน (2551) ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อส่งเริม
ทักษะด้ านการอ่าน กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยให้ มีคณ
ุ ภาพ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ที่ศกึ ษาอยู่ในโรงเรี ยนบ้ านจอมบึง (วาปี พร้ อมประชาศึกษา) อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรีจานวน 21 คน โดยการประเมินจากคณะกรรมการประเมินทักษะการอ่าน
ภาษาไทยของโรงเรี ยนบ้ านจอมบึง (วาปี พร้ อมประชาศึกษา)เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะด้ านการอ่าน และแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และการเปรี ยบเทียบ
ค่า t (t-test for dependent samples)
ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อส่งเริ มทักษะด้ านการอ่าน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้ านจอมบึง (วาปี พร้ อม
ประชาศึกษา) อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีมี คุณ ภาพทัง้ ทางด้ านเนื อ้ หาและด้ านเทคโนโลยี
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และคะแนนทักษะพืน้ ฐานด้ านการอ่านขอนักเรี ยนก่อนและหลังใช้
บทเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
8) สุไปรมา ลีลามณี (2553, ม.ค.-มิ.ย.) ได้ ศกึ ษาความสามารถด้ านการอ่านสะกด
คา และแรงจูงใจในการอ่าน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการ
อ่าน จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ (Phonics) กับวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory
Approach) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 โรเรี ยนวัดใหม่ชอ่ งลม กรุงเทพฯ จานวน 6 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้การสอนอ่าน
คาโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กับวิธีพหุสมั ผัส แบบประเมินความสามารถในการอ่านคา
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่าน สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั
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ควอไทล์ สถิตทิ ดสอบ The Sign Test for Median One Sample และ The Wilcoxon Matched –
Pairs Signed – Panks Test
ผลวิ จั ย พบว่ า 1. ความสามารถในการอ่ า นค าภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กับวิธี
พหุ สั ม ผั ส อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก 2. ความสามารถในการอ่ า นค าภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กับวิธี
พหุสัมผัส สูงขึ ้น 3. แรงจูงใจในการอ่านของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู้
ด้ านการอ่านหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กับวิธีพหุสมั ผัส อยูใ่ นระดับมาก
งานวิจยั ต่างประเทศ
1) George และ Julie (2005) ได้ ศกึ ษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ในการเขียน
กลุม่ ตัวอย่างคือ เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ 12 คน ที่มีอายุระหว่าง 9 - 10 ปี ซึง่ ทังหมดจะเข้
้
า
ร่วมในการพัฒนาทางการพูด (speech therapy) โดย Psychopedagogie Scolaire พวกเขา
ได้ รับการพิจารณาโดยนักบาบัดว่ามีความผิดปกติด้านการเขียนและการอ่าน รวมทังขาดการ
้
ตระหนักรู้ในระบบเสียง (phonological awareness) ส่วนกลุม่ เด็กปกติ ประกอบไปด้ วยเด็ก
22 คน ที่อายุระหว่าง 9 - 10 ปี
จากการวิเคราะห์พบว่า (1) อุปสรรคที่สาคัญทัง้ ในกลุ่ม เด็กปกติ และกลุ่มของ
เด็กที่บกพร่ องด้ านการเรี ยนรู้ คือ ระบบของคาตามไวยากรณ์ (2) มีความผิดพลาดเกี่ ยวกับ การ
ออกเสี ยง ในกลุ่ม เด็กที่ บกพร่ องด้ านการเรี ยนรู้ มากกว่าเด็กปกติ ซึ่งปั ญ หาของเด็ก ที่ มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการออกเสียงในการเขียนตามคาบอกสะท้ อนให้ เห็นถึงการรับรู้ถึงระบบ
เสียงที่ไม่ดี เช่น คา และศัพท์ การเปรี ยบเทียบกันระหว่างการพูด (การออกเสียง) และการเขียน
(การจดจาเสียง) แสดงให้ เห็นว่าว่ามีปัญหาแรกเริ่มในระดับระบบเสียง
ผลการศึกษาชี ใ้ ห้ เห็ นถึง ความส าคัญ เกี่ ยวกับ โปรแกรมการสอนซึ่ง มุ่งเน้ นถึ ง
ปั ญ หาเกี่ ยวกับการเขียนที่ เกิดขึน้ ในเด็ก ในการสร้ างคาของระบบเสี ยงให้ ชัดเจนในนักเรี ยนชัน้
ป. 3 และ ป. 4 แทนการมุง่ เน้ นการสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์
2) (Marcia K, 2008, 28 July) เป็ นงานวิจยั จากการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติ
ว่าด้ วยสุขภาพอนามัยของเด็ก และการพัฒนามนุษย์ (The National Institute of Child Health
and Human Development - NICHD) ที่แสดงให้ เห็นว่า
หากเด็กได้ รับการสอนอย่างมีโครงสร้ างเป็ นลาดับขันตอนและการเรี
้
ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัส
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การรับรู้ที่หลากหลาย ประกอบกับการได้ รับการฝึ กฝนในการตระหนักรับรู้หน่วยเสียงร่วมด้ วยจะ
ช่วยให้ เด็กเกิดทักษะการอ่าน (ถอดรหัส) ได้ ดี โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่านที่มี
ความบกพร่องในกระบวนการรับรู้และแปลความหมายของข้ อมูลจากการได้ ยิน (Auditory
Processing) และ/หรื อกระบวนการรับรู้และแปลความหมายของข้ อมูลจากการมองเห็น (Visual
Processing) ทาให้ เด็กที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่านบางรายมีปัญหาในการตระหนักรับรู้
หน่วยเสียง คือ เด็กไม่ตระหนักถึงเสียงที่ปรากฏในคาและไม่เข้ าใจเรื่ องคาคล้ องจอง (Rhyming
Words) การประสมเสียงเพื่อสร้ างคา หรื อการแยกคาให้ เป็ นหน่วยเสียงย่อยๆ ไม่สามารถเข้ าใจ
เรื่ องการแทนเสียงด้ วยตัวอักษร หรื อระบบตัวอักษร และเด็กบางรายแม้ จะเรี ยนอยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษาแล้ วก็ยงั ไม่สามารถจดจาคาคุ้นตาได้ ซึง่ เด็กกลุม่ นี ้มีความยากลาบากในการเรี ยนรู้
จดจาคาศัพท์ที่เป็ นคาคุ้นตา หากเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านได้ รับการสอนตามวิธี
พหุสมั ผัส โดยเรี ยนผ่านช่องทางประสาทสัมผัส ทังการเห็
้
น การได้ ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และ
การสัมผัสภายนอก เด็กจะเข้ าใจเรื่ องรูปแบบของตัวเขียนได้ ดี
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ นคว้ าเรื่ อ ง การใช้ กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่านที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดชัยฉิมพลี สานักงานเขตภาษีเจริญ
กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนวัดชัยฉิมพลี สานักงานเขตภาษี
เจริญ มีความบกพร่องด้ านการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน จานวน 3 คนได้ โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันส
้ ารวจเบื ้องต้ น
ประเมินความสามารถด้ านการอ่านภาษาไทยจากบัญชีคาพื ้นฐานที่ใช้ ในการ
เรี ย นการสอนภาษาไทยชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ของส านัก วิ ช าการและมาตรฐานการศึก ษา
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยได้ รับคาแนะนาจากครูประจาชันในกิ
้ จกรรมการอ่าน
บัญ ชีคาพื น้ ฐาน พบว่าผู้เรี ยนมีผลการอ่านในระดับต่ามากและมีแนวโน้ มที่จะมีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
ขันที
้ ่ 2 ขันส
้ ารวจปัญหาการเรี ยนรู้
ครูผ้ สู อนนาแบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิสนบกพร่
ั้
องทางการเรี ยนรู้
และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism(PDDs) เพื่ อทาการคัดกรองนักเรี ยน
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และจากการแปลผลคะแนนพบนักเรี ยนที่มีปัญหาใกล้ เคียงกัน จานวน 3 คน ซึง่ อยูใ่ นกลุ่มที่ควรส่ง
แพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินอย่างเร่งด่วน ด้ านความบกพร่องในการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
ขันที
้ ่ 3 ขันการคั
้
ดเลือก
เมื่อได้ รายชื่อนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ด้านการอ่านเข้ าเป็ น
กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
3 คน ผู้วิจยั จึงทาการสารวจลักษณะปั ญหาด้ านการอ่าน จากแบบคัดกรอง
นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะสมาธิ สั น้ บกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ และออทิ ส ซึ ม KUS-SI Rating Scales :
DHD/LD/Autism(PDDs) เพื่ อส ารวจว่านักเรี ยนมี ปัญ หาในด้ านใดบ้ าง ซึ่งปั ญ หาด้ านการอ่าน
ที่พบ ได้ แก่
1. อ่านออกเสียงผิดหรื อเพี ้ยนไป
2. อ่านช้ า
3. ผันเสียงวรรณยุกต์สบั สนหรื อผันไม่ได้
4. อ่านเสียงเบาๆ หรื ออ้ อมแอ้ มอยูใ่ นลาคอ
5. แทนที่คาที่อา่ นไม่คอ่ ยออกด้ วยคาอื่น
6. อ่านตะกุกตะกัก
7 อ่านคาควบกล ้าไม่ได้
8. สับสนเสียงสระ โดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป
9. มีความยากลาบากในการจาตัวอักษร สระ หรื อคา
10. ความสามารถในการอ่านต่ากว่าเกณฑ์ชนเรี
ั ้ ยนมาก
เมื่ อ ได้ นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาในลัก ษณะเดี ย วกัน ทัง้ หมด 3 คน ผู้วิจัย จึง ท าการ
ปรึกษากับครูประจาชันในด้
้ านการรับรู้ ความสนใจ และวิธีการในการจัดการสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาที่พบ ซึ่งการเรี ยนการสอนในวิชาศิลปะเป็ นวิชาที่กลุ่มตัวอย่างและนักเรี ยนส่วนใหญ่
ชื่น ชอบ ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิ ดชอบด้ านการอ่านของนักเรี ยนกลุ่ม นี อ้ ยู่แล้ ว พร้ อมทัง้ ครู ผ้ ูสอน
ภาษาไทย และครู ประจาชัน้ ได้ คิดหาแนวทางการส่งเสริ ม ร่ วมกัน หากนากิจกรรมศิลปะมาจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนจะเป็ นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าจะช่วยเหลือให้ นั กเรี ยนพัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ ้นได้ ซึ่งการสอนโดยใช้ กิจกรรมศิลปะเป็ นสื่อกลางนัน้ จะใช้ วิธีการสอนอ่านตามแนวพหุสัมผัส
ซึง่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวิธีพหุสมั ผัสเป็ นกิจกรรมที่ผสมผสานการทางานของระบบสัมผัส
ผู้ เรี ย นได้ เห็ น ได้ ยิ น และได้ สัม ผั ส (Murphy, 2009, 18 July) ซึ่ ง ในกิ จ กรรมศิ ล ปะเด็ ก จะใช้
ประสาทสัมผัสหลายด้ านในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทั ง้ ได้ แสดงออกอย่างอิสระ เสริ มสร้ าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้ เกิดการพัฒ นาด้ านการเรี ยน การให้ เด็กได้ ฝึกหัดทากิจกรรม
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ศิลปะนันจะช่
้ วยให้ เด็กเกิดพัฒนาการของระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาทมีความสัมพันธ์ระหว่าง
อวัยวะ ร่ างกาย และสมอง นาไปสู่ทักษะการอ่านและการเรี ยนได้ อย่างดีด้วย (ดนู จีระเดชากุล ,
2541) เมื่อทราบถึงแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน จึงนานักเรี ยนที่ผา่ นการสารวจปั ญหาด้ าน
การอ่าน เข้ าเป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง ในการจัดกิ จกรรมศิลปะเพื่ อพัฒ นาความสามารถด้ านการอ่ าน
ต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จะใช้ กิจกรรมศิลปะ โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้ นให้ เด็ก
ได้ ใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การเห็น การสัมผัส และการได้ ยินตามวิธีพหุสมั ผัสในการกระตุ้นให้
เกิดความจดจารูปสระเพื่อส่งผลต่อการอ่านสะกดคาที่ดียิ่งขึ ้น โดยเครื่ องมือที่ใช้ คือ
1.1 แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิสนั ้ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ และออทิ ซึม
KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism ( PDDs )
1.2 แผนการสอนการอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะ จานวน 8 แผน
1.3 แบบทดสอบด้ านการอ่าน ก่อนเรี ยน – หลังเรี ยนจานวน 40 คา
1.4 แบบบันทึกหลังการสอน
2. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างและพัฒนาตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 การสร้ างและหาคุณภาพแผนการสอนการอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรม
ศิลปะนี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดให้ มีแผนการสอนการอ่านสะกดคา เพื่อช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสมตรงกับสภาพปั ญหาของตัวอย่างที่จะใช้ ศกึ ษา ซึ่งมีขนตอนการสร้
ั้
างและ
พัฒนาเครื่ องมือ ดังนี ้
1. ศึกษาคูม่ ือครูวิชาภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ของกรมวิชาการ
2. สารวจปั ญหาด้ านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า ปั ญหาที่พ บ
คือ ด้ านความจา มี ความยากลาบากในการจดจ ารู ปสระ ไม่มี หลักหรื อวิธีในการจ า ไม่มี สมาธิ
ในการเรี ยนและเกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน
3. ศึกษาวิธีการสอนอ่านที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของกลุม่ ตัวอย่าง
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4. กาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินกิจกรรมและระยะเวลาในการสอนอ่าน
สะกดคาโดยใช้ กิจกรรมทางศิลปะ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
5. นาแผนการสอนเสนอต่อประธานกรรมการควบคุมปริญญานิ พนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบ โดยการหาค่าเฉลี่ย พบว่า แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเป็ น 4.93 ซึ่งมีความสอดคล้ อง/เหมาะสม
มากที่สดุ สามารถนามาเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
6.น าแผนการสอนที่ แ ก้ ไขปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปใช้ จริ ง กั บ นัก เรี ย นที่ เป็ น
ตัวอย่างในการศึกษาต่อไป
2.2 การสร้ างและหาคุณภาพแบบทดสอบด้ านการอ่าน
1. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบทดสอบ หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
และความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
2. ศึกษารายละเอี ยดของเนื อ้ หาที่ จะใช้ ในการสร้ างแบบทดสอบ ให้ มี
ระดับความยากง่ายในระดับเดียวกันกับเนื ้อหาที่ใช้ สร้ างแผนการสอน
3. สร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถด้ านการอ่ า น ก่ อ นเรี ย น –
หลังเรี ยน จานวน 40 ข้ อ
4. น าแบบทดสอบที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ เสนอผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่า น
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และหาค่าดัช นี ความสอดคล้ อง (IOC :
Index of Item-Objective Congrence) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่างตังแต่
้ 0.67 ถึง 1 จานวน 10 ข้ อ
และมาหาค่า TOC ได้ เท่ากับ 0.86 ซึ่งเป็ นค่าแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาที่สามารถ
นาไปใช้ เก็บข้ อมูลได้
5. น าแบบทดสอบที่ แ ก้ ไขปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปใช้ จริ ง กั บ นั ก เรี ย นที่ เป็ น
ตัวอย่างในการศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษ าครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบ (Quasi Experimental Research)
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One-Group Pre-test Post-test Design ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แบบแผนการสอน
กลุม่ ตัวอย่าง
E

สอบก่อนเรี ยน
T1

ทดลองสอน
X

สอบหลังเรี ยน
T2

E
X
T1

แทน
แทน
แทน

กลุม่ ตัวอย่าง
การสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะ
การประเมิ น ความสามารถในการอ่ า นสะกดค าก่ อ นการใช้

T2

แทน

การประเมิ น ความสามารถในการอ่ า นสะกดค าหลัง การใช้

กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะ
1. ขันก่
้ อนสอน
1.1 ผู้วิจยั ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้เพื่อเป็ นตัวอย่า
1.3 ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการสอนแก่ครูประจาชัน้ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.4 ผู้วิจยั สร้ างความคุ้นเคยกับตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษา และอธิบายกระบวนการสอน
2. ขันตอนการสอน
้
2.1 ผู้วิจยั ทาการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคากับตัวอย่างโดยใช้ แบบ
ประเมินความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาซึง่ ประกอบด้ วยคาที่มาจากบัญชีคาพื ้นฐาน ของ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.2 ผู้วิจยั สารวจปัญหา พบว่า เด็กมีความยากลาบากในการจาสระ โดยเฉพาะสระ
ประสม ส่งผลให้ ความสามารถในการอ่านต่ากว่าเกณฑ์ชนเรี
ั ้ ยนมาก
จากสาเหตุดงั กล่าว ผู้วิจยั จึงได้ นากิจกรรมศิลปะซึง่ เป็ นวิชาที่เด็กให้ ความสนใจ
เป็ นสื่อกลางในการสอนอ่าน เพื่อให้ เด็กเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ ดาเนินการ
จัดทาแผนการสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อการกระตุ้นให้ เกิดความจา โดยใช้ วิธีพหุ
สัมผัส ซึง่ เด็กจะได้ ให้ ประสาทสัมผัสด้ านต่างๆ เช่น การปั น้ ดินน ้ามัน โรยทราย ปะติด วาดภาพ
ระบายสี และการประดิษฐ์ จานวน 8 แผน มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสระแผนละ 1 รูป ซึง่ จะดาเนินตาม
แผนการสอน ดังนี ้
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ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน/เดือน/ปี
สระเอะ
สระแอะ
สระเอาะ
สระเอีย
สระเอือ
สระอัว
สระอา
สระเอา

ช่วงเวลา
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.
15.30 น. – 16.30น.

แผนการสอน
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4
แผนการสอนที่ 5
แผนการสอนที่ 6
แผนการสอนที่ 7
แผนการสอนที่ 8

3. ขันหลั
้ งการสอน
3.1 ผู้วิจยั ทาการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคาโดยใช้ แบบประเมินที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นหลังการทดลองกับตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษา ซึง่ เป็ นชุดเดียวกับกับการประเมินที่ใช้ ก่อน
การทดลอง
3.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคามาวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ศึกษาความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้าน
การอ่านจากแบบบันทึกหลังการสอนแล้ วนาไปเขียนอภิปรายผลเชิงคุณภาพ
2. นาคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคาก่อนและหลังการสอน
โดยกิจกรรมศิลปะ โดยการหาค่าร้ อยละ และประเมินเปรี ยบเทียบค่าร้ อยละที่ได้
2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) โดยใช้ สูตรดังนี ้ (ล้ วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538)
สูตร

R
IOC = 
n

เมื่อกาหนดให้
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IOC

หมายถึ ง ดัช นี ค วามสอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามกั บ

จุดประสงค์

 R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
n

N หมายถึง
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ ดังนี ้ คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย
2. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
3. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนกิจกรรมศิลปะ
2.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้ านการอ่านก่อนและหลังการ
ใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ สถิติ t – test แบบ Dependent Samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549: 87)
2.3 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3.1 หาค่า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) โดยค านวณจากสูต ร (ล้ ว น สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 73)

X = X
n

เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย
้
ม่
 X แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดของกลุ
n
แทน จานวนของคะแนนในกลุม่
2.3.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคานวณจากสูตร
(ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79)
n X  ( X )
2

S.D. =

2

n(n  1)

เมื่อ S.D
X
แทน
n
แทน

แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าคะแนน
จานวนคะแนนในแต่ละกลุม่

 X แทน ผลรวม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามลาดับขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการสอนอ่านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ
ตอนที่ 2 ผลการใช้ แผนการสอนอ่านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ
2.1 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้รายกิจกรรม
2.2 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้รายกรณีศกึ ษา
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรี ยนรู้ของกลุม่ ทดลองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการสอนอ่ านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแผนการสอนอ่านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ ด้ วยการเริ่มต้ นศึกษา
ค้ นคว้ าข้ อมูลด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ศึกษาคูม่ ือครูวิชาภาษาไทย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
ของกรมวิชาการ ทาการสารวจปัญหาด้ านการอ่านของกลุม่ ตัวอย่าง ศึกษาวิธีการสอนอ่าน
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของกลุม่ ตัวอย่าง พร้ อมทังก
้ าหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินกิจกรรมและ
ระยะเวลาในการสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมทางศิลปะ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ รวมถึง
ได้ มีการปรึกษากับครูประจาชันและผู
้
้ ปกครอง พบว่า วิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรี ยน
ควรมีการศึกษาและออกแบบให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน จะต้ องมีการ
กระตุ้นความสนใจโดยการใช้ สื่อที่เป็ นรูปธรรม สามารถจับต้ องได้ โดยการสอนอ่านสะกดคาโดย
กิจกรรมศิลปะเน้ นวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach) นัน้ ผู้เรี ยนจะได้ ใช้ ประสาทสัมผัส
ต่างๆ เป็ นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ ทังการมอง
้
การฟั ง การสัมผัส และการเคลื่อนไหว และได้ ทา
กิจกรรมศิลปะที่ทาให้ เกิดสมาธิ จดจ่อกับการเรี ยน มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
มีความสุขกับการเรี ยนและจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้ านการจาและอ่านสะกดคาได้ ดี โดยผู้วิจยั ได้
ศึกษาแนวทางการสอนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ และนากิจกรรมศิลปะเน้ นวิธี
พหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach) มาออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทังหมด
้
8 กิจกรรม
ประกอบไปด้ วยการปั น้ ดินน ้ามัน การโรยทราย การปะติด การวาดภาพระบายสี และการประดิษฐ์
โดยแต่ละกิจกรรมจะช่วยให้ เกิดการจดจารูปสระ แผนละ 1 รูปสระ รวมทังหมด
้
8 รูป โดยคัดเลือก
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ตามสภาพปัญหาของผู้เรี ยน และมีการฝึ กอ่านจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557) โดยผู้วิจยั ได้ ออกแบบแผนการสอนดังนี ้
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมที่ 1
“สระเอะ”

เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. ดินน ้ามัน
2. ตัวอักษรพยัญชนะ
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา

หลักการด้ านต่างๆ
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอะ เป็ นสระเสียงสัน้
ประกอบด้ วย เ- และ –ะ สระ เ-ะ เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลัง
พยัญชนะต้ น และคงรูปไว้ เมื่อไม่มีตวั สะกด การเรี ยนรู้สระด้ วย
การทากิจกรรมศิลปะจากดินน ้ามัน ซึง่ ดินน ้ามันเป็ นอุปกรณ์
ของเล่นสาหรับเด็ก ที่ชว่ ยเสริมสร้ างทักษะในเรื่ องของ
จินตนาการ ความรู้ และทาให้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของมือแข็งแรงขึ ้น
อีกด้ วย เพราะวัยเด็กจะได้ ร้ ูสกึ สนุกกับการกลิ ้งดินน ้ามัน
ไม่วา่ จะเป็ นการปัน้ การบีบ การขย ้า หรื อการจิ ้ม จะช่วยกระตุ้น
ให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วย
ให้ เกิดความแม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ าน
การอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานปัน้ ดินน ้ามันเป็ นรูปร่าง
ของสระเอะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. กระตุ้นความสนใจด้ วยการปัน้ ดินน ้ามันตามจินตนาการ
และให้ นกั เรี ยนได้ ผอ่ นคลายก่อนการเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมการปั น้ สระด้ วยดินน ้ามัน ตามแนวทาง
การใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความพร้ อมด้ านการอ่าน
ของ บันลือ พฤกษะวัน การฝึ กปัน้ ทาให้ เด็กได้ ร้ ูจกั สังเกต
ฝึ กความประณีต (บันลือ พฤกษะวัน, 2532) และเป็ นการใช้
ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และการสัมผัสตามวิธีพหุสมั ผัส
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กิจกรรมศิลปะ

กิจกรรมที่ 2
“สระแอะ”

แ ะ
เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. สาลี/กาว
2. สีไม้ /สีชอล์ค/สีเมจิก
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา

หลักการด้ านต่างๆ
(Multi – Sensory Approach)
3. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระแอะ เป็ นสระเสียงสัน้
ประกอบด้ วย แ- และ –ะ สระ แ-ะ เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลัง
พยัญชนะต้ น และคงรูปไว้ เมื่อไม่มีตวั สะกด การเรี ยนรู้สระด้ วย
การทากิจกรรมศิลปะจากการปะติด ระบายสี จะช่วยให้ นกั เรี ยน
เกิดความสนุก ผ่อนคลายจากกการได้ สมั ผัสวัสดุอ่อนนุม่ ของสาลี
การได้ วาดภาพระบายสี ทาให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยน
เป็ นการเรี ยนที่สนุก และพัฒนาความสามารถด้ านการอ่าน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระแอะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระแอะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. ได้ ทากิจกรรม“แกะขนฟู”ซึง่ เป็ นคาที่สะกดด้ วยสระแอะ
ได้ ฝึกการสังเกต สนุกสนาน มีความผ่อนคลายในการเรี ยน
2. ครูสอนอ่านโดยเน้ นสีสระที่ต้องการให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจา
จากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้
(สถาบันราชานุกลู , 2557) แล้ วให้ เลือกตัวอักษรอื่นๆ มาฝึ กอ่าน
3. เป็ นการใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และการสัมผัส
ตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach)
4. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)
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กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมที่ 3
“สระเอาะ”

เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. ลูกปั ด/เมล็ดถัว่ /เม็ดโฟม
2. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา

กิจกรรมที่ 4
“สระเอีย”

หลักการด้ านต่างๆ
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอาะ เป็ นสระ
เสียงสัน้ ประกอบด้ วย เ- ,-า และ –ะ สระ เ-าะ เขียนไว้ ข้างหน้ า
และข้ างหลังพยัญชนะต้ น และเนื่องจากสระเอาะเป็ นสระยาก
ประกอบด้ วยอักษรอหลายตัว การนาวัสดุที่สวยงาม เช่น เมล็ด
ถัว่ เม็ดโฟม และลูกปั ดสีสนั ต่างๆ มาปะติด จะทาให้ นกั เรี ยนได้
จดจ่ออยูก่ บั รูปสระเป็ นเวลานาน ได้ สงั เกต ได้ สมั ผัสกับสระ
จะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความตื่นเต้ นในการเรี ยน เกิดความสนุก
ผ่อนคลาย ทาให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยน และยังช่วยเพิ่ม
สมาธิ ทาให้ เกิดการจดจาสระได้ ดีขึ ้น ส่งผลให้ พฒ
ั นา
ความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอาะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระเอาะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมศิลปะ ด้ วยวัสดุตา่ งๆ เช่น เม็ดโฟมนุม่ ๆ
ลูกปัดสีสนั ต่างๆ และเมล็ดถัว่ โดยใช้ เทคนิคเบื ้องต้ นในการสอน
เด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557) ด้ วยวิธีการนาวัสดุมาติด
เรี ยงเป็ นรูปสระ ซึง่ เด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และการ
สัมผัสตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach) ได้ สงั เกต
ลักษณะของสระซึง่ จะเกิดความจาได้ ดี
2. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอีย เป็ นสระเสียง
ยาว ประสมด้ วยสระ อี กับ อา การเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรม
ศิลปะจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ จดจ่ออยูก่ บั รูปสระ ได้ สงั เกตและ

67
กิจกรรมศิลปะ

เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. ลวดกามะหยี่
2. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
กิจกรรมที่ 5
“สระเอือ”

หลักการด้ านต่างๆ
สัมผัสกับสระ และวัสดุที่แปลกใหม่สวยงามจะกระตุ้นให้ เด็กเกิด
ความสนใจ มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ช่วยให้ เกิดความ
แม่นยาในการจดจาและเพิ่มศักยภาพด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอียได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระเอียได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมศิลปะ ด้ วยด้ วยการนาลวดกามะหยี่
มาดัดเป็ นรูปร่างของสระ เป็ นเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็ก
แอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557) ซึง่ เด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัส
ด้ านการมอง การสัมผัส และการเคลื่อนไหว ตามวิธีพหุสมั ผัส
(Multi – Sensory Approach) ได้ สงั เกตลักษณะของสระซึง่
จะเกิดความจาได้ ดี
2. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)

สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอือ เป็ นสระเสียง
ยาว ประสมด้ วยสระ อือ กับ อา การเรี ยนรู้สระด้ วยการทา
กิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความแม่นยา
ในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
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เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษสี/สีชอล์ค/สีไม้ /
สีเมจิก
2. เชือก
3. กระดาษทราย
4. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
กิจกรรมที่ 6
“สระอัว”

หลักการด้ านต่างๆ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอือได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะ จดจารูปสระเอือได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนได้ ทากิจกรรม “หน้ ากากเสือจอมทะเล้ น” ซึง่ เป็ นคา
ที่สะกดด้ วยสระเอือ ได้ สนุกสนาน ความผ่อนคลาย กระตุ้นความ
สนใจในการเรี น
2. นักเรี ยนเล่นเกมปิ ดตาคลาสระ เพื่อหาสระเอือ ซึง่ ครูได้ ตดั
กระดาษทรายเป็ นรูปสระต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แข่งขันกับเพื่อน
จะทาให้ เด็กสนุกและอยากเรี ยนรู้ (สถาบันราชานุกลู , 2557)
และยังได้ ใช้ การสัมผัสพื ้นผิวของกระดาษทราย เป็ นการเรี ยนรู้
โดยการใช้ ประสาทสัมผัสตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory
Approach) ได้ สงั เกตลักษณะของสระซึง่ จะเกิดความจาได้ ดี
3. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)

สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระอัว เป็ นสระเสียงยาว
ประสมด้ วยสระ อู กับ อา การเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรม
ศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ น
ในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดสมาธิ มีความแม่นยาในการจดจา
และเพิ่มศักยภาพด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น

69
กิจกรรมศิลปะ

เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ/สีโปสเตอร์
2. แบบฝึ กหัด
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
กิจกรรมที่ 7
“สระอา”

อา

หลักการด้ านต่างๆ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระอัวได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระอัวได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมศิลปะ โดยการใช้ นิ ้วมือ
สัมผัสสีด้วยการจุม่ สีแล้ วนามาวาดภาพอย่างอิสระตามใจชอบ
เป็ นเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู ,
2557) และ
ได้ ใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง การสัมผัส และการเคลื่อนไหว
ตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach) ได้ สงั เกต
ลักษณะของสระจากการวาดสระในแบบฝึ กหัดซึง่ จะช่วยให้
กระตุ้นให้ เกิดความจาได้ ดี
2. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)

สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระอา เป็ นสระประสม
จากเสียงสระ อะ และพยัญชนะ ม สะกด (อัม) เช่น ขา บางครัง้
ออกเสียงยาว (อาม) เช่น น ้า และการเรี ยนรู้สระด้ วยการทา
กิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ
ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความแม่นยา
ในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
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เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. เชือกสี
2. กาว
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
กิจกรรมที่ 8
“สระเอา”

หลักการด้ านต่างๆ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระอาได้
2.นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะและจดจารูปสระอาได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
การเรียนรู้
1. ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการนาภาพสระอา มาให้ นกั เรี ยนดู
แล้ วให้ นกั เรี ยนลองวาดสระลงบนมือ ซึง่ วิธีนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ น
ประสาทสัมผัสทางผิวหนังและเปรี ยบเสมือนการเขียนภาพ
ลงในสมอง (สถาบันราชานุกลู , 2557)
2. ครูสอนอ่านโดยเน้ นสีสระที่ต้องการให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจา
จากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้
(สถาบันราชานุกลู , 2557) แล้ วให้ เลือกตัวอักษรอื่นๆ มาฝึ กอ่าน
3. นักเรี ยนทากิจกรรมโดยการใช้ เชือกมาขดเป็ นรูปสระ เป็ นการ
ใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และการสัมผัสตามวิธีพหุสมั ผัส
(Multi – Sensory Approach) และสีสนั สวยงามของเชือก
จะกระตุ้นความสนใจในการอ่าน
4. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)

สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอา เป็ นสระประสม
จากเสียงสระ อะ และพยัญชนะ ว สะกด เช่น เกา บางครัง้ ออก
เสียงยาว (อาว) เช่น เก้ า เป็ นต้ น การเรี ยนรู้สระด้ วยการทา
กิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความแม่นยาในการ
จดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
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เรี ยนรู้ ผ่านพหุสัมผัส
1. ด้ านการมองเห็น
2. ด้ านการสัมผัส
3. ด้ านการฟั ง
สื่อและอุปกรณ์
1. ทรายสี
2. กาว
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา

หลักการด้ านต่างๆ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอาได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานการโรยทรายสีและจดจา
รูปสระเอาได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
1. ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนเล่นเกม “วาดเขียนบน
ทราย” โดยครูจบั ฉลากคา ให้ นกั เรี ยน 3 คน เขียน หรื อ วาดแข่ง
กันบนกระบะทราย ซึง่ วิธีนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัส
ทางผิวหนัง (สถาบันราชานุกลู , 2557)
2. นักเรี ยนทากิจกรรม“ภูเขาสีทราย” โดยวาดภาพภูเขา แล้ วทา
การโรยทรายสีพร้ อมตกแต่งให้ สวยงาม ทาให้ เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เรี ยนรู้คาผ่านทรายสีให้ เด็กเรี ยนรู้และ
จดจา จากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้
(สถาบันราชานุกลู , 2557)
3. นักเรี ยนทากิจกรรมโดยใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และ
การสัมผัสตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach)
4. ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557)
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ตอนที่ 2 ผลการใช้ แผนการสอนอ่ านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ
การวิเคราะห์ผลการใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ได้ ผลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ผลการเรี ยนรู้ รายกิจกรรม
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 1
1. นัก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ลัก ษณะของสระ โดยการปั น้ ดิน น า้ มัน เป็ น เส้ น
ได้ สงั เกตลักษณะของสระในขันตอนการขดดิ
้
นน ้ามัน เป็ นการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้ านการรับรู้
ตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory Approach) โดยการมองเห็นและการสัมผัส ซึง่ ทาให้ กระตุ้นให้
เกิดความจาได้ ดียิ่งขึ ้น
2. กิ จ กรรมการปั น้ ดิน นา้ มันนัน้ ช่วยพัฒ นาด้ านอารมณ์ การนวด การบี บ ดิน
น ้ามันเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดวิธีหนึง่ เพราะเด็กจะรู้สกึ เพลิดเพลิน สังเกตได้ จากมือและ
ตาที่สมั พันธ์กนั และสมาธิจดจ่ออยูก่ บั ดินน ้ามัน
3. นักเรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านการอ่านสะกดคา ได้ ทบทวนและฝึ กอ่านคาจาก
บัตรคาที่มีสามารถสวยงามน่าสนใจ กระตุ้นให้ เกิดความสนใจในการอ่าน
4. นักเรี ยนได้ พฒ
ั นาการทางด้ านร่างกายจากการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กบริ เวณนิ ้ว
มือและฝ่ ามือในการบีบ การนวด การขยา และการปัน้ ให้ ออกมาเป็ นรูปร่างที่ต้องการ
ข้ อสังเกต
1. วิธีการใช้ ดินน ้ามันเป็ นสื่อในการเรี ยนรู ปสระ เปรี ยบเสมือนเป็ นการหลอกล่อ
ให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยการเล่น เนื่องจากนักเรี ยนมีความคุ้นเคยกับการปั น้ ดินน ้ามัน โดยครู
ให้ นกั เรี ยนปัน้ ตามอิสระในขันน
้ าแล้ วค่อยๆเข้ าสูก่ ารปัน้ การขด เป็ นสระหรื อตัวอักษร
2. นัก เรี ย นทัง้ 3 คน มี ลัก ษณะคล้ ายกัน คื อ จดจ่อ กับ อะไรไม่ ได้ น านและลื ม
ค่อนข้ างเร็ว ต้ องกาชับบ่อยๆ ทบทวนหลายๆครัง้
3. นักเรี ยนมีความชอบในการปั น้ ดินนา้ มัน ช่วงทากิจกรรมการปั น้ จะมีสมาธิ ดี
แต่พอให้ ฝึกอ่าน สมาธิจะลดลงเรื่ อยๆ โดยเฉพาะนักเรี ยนคนที่ 3 จะมีสมาธิ น้อยที่สุด จดจ่อกับ
อะไรได้ ไม่นาน ครูต้องหาวิธีการเสริมเพื่อดึงความสนใจเข้ าสูก่ ิจกรรม เช่น ให้ ปัน้ เป็ นรูปตามอิสระ
4. นักเรี ยนคนที่ 1 จะมีความเข้ าใจในลักษณะของสระดีที่สดุ แต่อีก 2 คนจะยัง
สับสนในการปั น้ ว่าจะขดดินน ้ามันแบบไหน ขดหัวเข้ าหรื อออก และการอ่านยังตะกุกตะกัก ยัง ไม่
คล่อง ผู้วิจยั จึงต้ องทบทวนทังจากสระที
้
่นกั เรี ยนปัน้ และให้ ฝึกอ่านจากบัตรคาเพิ่มเติม
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5. สังเกตได้ วา่ เมื่อครูให้ อิสระในการเลือกตัวอักษรพยัญชนะที่จะนามาฝึ กสะกด
คาด้ วยตนเอง นักเรี ยนจะเลือกตัวที่นกั เรี ยนอ่านได้ การได้ เลือกหยิบด้ วยตนเองนันท
้ าให้ นกั เรี ยน
รู้ สึกผ่อนคลาย ไม่กดดันที่ จะต้ องอ่านตามคาสั่งของครู ซึ่งเป็ นการเพิ่ม ความมั่นใจในการอ่าน
ให้ แก่นกั เรี ยน
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 2
1. นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมศิลปะโดยการปะติดและระบายสีตัวแกะซึ่งเป็ นคาที่
สะกดด้ วยสระแอะ จากนันฝึ
้ กสะกดคาโดยครู ใช้ เทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ (สถาบันราชานุกูล, 2557) เป็ นการใช้ สีเน้ นสิ่งที่เราต้ องการให้ เด็กเรี ยนรู้ และจดจา โดยครู
เตรี ยมภาพสระแอะตัวสีแดงไว้ แล้ วให้ นกั เรี ยนเลือกหยิบตัวอักษรมาใช้ ฝึกสะกดคา นักเรี ยนจะได้
ผ่อนคลายในการเลือกหยิบตัวอักษรเอง ไม่ร้ ูสึกกดดันหรื อต้ องอ่านตามคาสัง่ สีสระที่สดใสจะช่วย
กระตุ้นการจดจาของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านการอ่านสะกดคา ได้ ทบทวนและฝึ กอ่านคาจาก
บัตรคาที่มีความสวยงามน่าสนใจ กระตุ้นให้ เกิดความสนใจในการอ่าน
3. ในการทากิจกรรมการปะติดนักเรี ยนได้ ฝึกการวางแผนการทางาน โดยการร่าง
ภาพก่อนค่อย ทากาวในส่วนที่จะนาขนแกะมาติดก่อนการหมุนสาลีเป็ นก้ อนกลมๆแล้ วค่อยติดลง
ไป ได้ ร้ ูจกั การวางแผนการทางานตามลาดับ และได้ เพลิดเพลินกับการได้ สมั ผัสกับสาลีนมุ่ ๆ ทาให้
เกิดการผ่อนคลาย ได้ วาดตกแต่ง ได้ ระบายสีตามที่ใจชอบ
4. ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการทางด้ านสัง คม นัก เรี ย นรู้ จัก การรอคอยในการท างาน
รอเพื่อจะทาในทีละขันตอน
้
เช่น ต้ องรอให้ กาวแห้ งก่อนจึงจะระบายสีตกแต่งได้ ไปจนถึงการรอ
คอยในการใช้ วสั ดุร่วมกับเพื่อน การพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
ข้ อสังเกต
1. นั ก เรี ย นให้ ความสนใจในการท ากิ จ กรรม “เจ้ า แกะขนฟู ” ในครั ง้ นี ม้ าก
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่แปลกใหม่สาหรับนักเรี ยน นักเรี ยนยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า
นอกจากสาลีเรายังสามารถนากระดาษทิชชูม่ าทาเป็ นก้ อนกลมๆติดได้ เหมือนขนแกะได้ อีกด้ วย
2. ด้ านการอ่าน นักเรี ยนต้ องฝึ กอ่านออกเสียงจากบัตรคาหลายๆครัง้ จึงสามารถ
ออกเสียงได้ ถกู ต้ อง
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3. เนื่ อ งจากกิ จ กรรมสร้ างสรรค์ ผ ลงาน “เจ้ า แกะขนฟู ” มี ห ลายขัน้ ตอนและ
ใช้ เวลาค่อนข้ างเยอะ แต่ก็พบว่านักเรี ยนมีสมาธินานขึ ้น สามารถทางานได้ ตามขันตอน
้
รู้จกั การ
รอคอย ตังใจและมี
้
ความประณีตในการสร้ างผลงานจนเสร็จสมบูรณ์
4. สังเกตได้ ว่านักเรี ยนสามารถจดจารูปของสระได้ แต่เพียงตอนสะกดจะยังออก
เสียงไม่ถกู ต้ อง ต้ องอาศัยการฝึ กอ่านมากๆ เพื่อให้ อา่ นได้ คล่อง
5. ในการฝึ กอ่านจากบัตรคา ผู้วิจยั ต้ องคอยสังเกตนักเรี ยนอยู่เสมอ หากอ่านคา
ใดไม่ ค ล่ อ งก็ อ าจจะเปิ ด ส่ ว นที่ เป็ น ภาพให้ นัก เรี ย นสามารถเดาค าได้ เพื่ อ ไม่ ให้ นัก เรี ย นเกิ ด
ความเครี ยดและกดดันหรื อรู้สึกว่าตนเองอ่านไม่ได้ ถ้ านักเรี ยนยังอ่านไม่คล่อง อาจให้ นกั เรี ยนฝึ ก
อ่านโดยการหยิบตัวอักษรมาฝึ กกับภาพสระแอะที่ครูเตรี ยมไว้ เพิ่มเติม
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 3
1. กิ จ กรรมนี เ้ ป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ องใช้ สมาธิ อย่างมากในการเรี ยงโฟมและลูกปั ด
แต่ละเม็ดให้ เป็ นรูปสระ จึงเป็ นการฝึ กสมาธิให้ นกั เรี ยนได้ จดจ่อ มีความอดทนในการพยายามติด
เม็ดโฟมที่มีลกั ษณะกลม จับค่อนข้ างยาก ต้ องใช้ ความพยายามในการจับเพื่อติดทีละเม็ดๆ ให้ ตรง
เป็ นรูปสระซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ ความพยายามเป็ นอย่างมาก
2. นักเรี ยนรู้ จักการระมัดระวังในการติดเม็ดโฟมและลูกปั ดที ละเม็ด ได้ ฝึกการ
ประคองเม็ดให้ ตรงตามรูปสระ ฝึ กสมาธิในการทากิจกรรมการปะติด
3. นักเรี ยนสามารถจดจารู ปสระได้ ดีเนื่องจากการสี สันของลูกปั ดและเม็ดโฟม
มีความสดใสสวยงาม และการติดเม็ ดโฟมให้ เรี ยงเป็ นรู ปสระนัน้ ใช้ เวลาค่อนข้ างนานจึงทาให้
นักเรี ยนจดจ่อกับรูปสระนานขึ ้น จึงทาให้ เมื่อฝึ กอ่านคาจากบัตรคานันจ
้ าสระได้ จงึ สามารถอ่านได้
ข้ อสังเกต
1. นักเรี ยนทัง้ 3 คน มี ลักษณะคล้ ายกันคือลืมค่อนข้ างเร็ ว แต่การทากิจกรรม
ที่ใช้ เวลาจดจ่อกับรูปสระนานๆ จะช่วยให้ สามารถจดจาได้ ง่ายขึ ้น
2. วัส ดุที่ ค รู เตรี ย มไว้ ให้ เช่น เมล็ ด ถั่ว สี เขี ย ว ซึ่ง นักเรี ย นไม่ เลื อ กใช้ เลื อ กเลย
สรุปได้ ว่านักเรี ยนชอบเม็ดโฟมเพราะมีความนุ่มมือ บีบๆแล้ วนิ่มสนุก กับสีสนั สวยงามของลูกปั ด
มากกว่าเมล็ดถัว่
3. ในการทากิจกรรมเม็ดโฟมและลูกปั ดมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมทาให้ ติดได้ ยาก
นักเรี ยนจึงต้ องมีความอดทนในการติดทีละเม็ดเรี ยงให้ เป็ นรู ปสระ สังเกตว่านักเรี ยนมีสมาธิ และ
นิ่งมากขึ ้นสังเกตได้ ว่าช่วงทากิจกรรมที่เป็ นศิลปะนักเรี ยนจะตังใจมาก
้
แต่พอเสริ มเรื่ องการอ่าน
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นักเรี ยนจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างเห็นได้ ชดั ในตัวบัตรคาจึงต้ องมีรูปภาพประกอบเพื่อดึงความ
สนใจของนักเรี ยนกลับมา โดยใช้ การปิ ดรูปภาพบ้ างบางครัง้ เมื่อต้ องการทาสอบว่านักเรี ยนจาได้
จริงหรื อไม่
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 4
1. กิจกรรมการดัดลวดกามะหยี่ ในขันตอนการดั
้
ดนันยากพอสมควร
้
ครู จึงต้ อง
คอยช่ว ยแนะน าอย่ างใกล้ ชิ ด ระหว่า งการท างาน แต่สี สัน สะท้ อ นแสงและลวดลายของลวด
กามะหยี่นนดึ
ั ้ งดูดความสนใจของเด็กได้ ดีมาก อีกนันในลวดบางอั
้
นมีพื ้นผิวนุ่มน่าสัมผัส จึงทาให้
กระตุ้นความสนใจในการอยากทากิจกรรม
2. นักเรี ยนได้ จดจ่อในการดัดลวด ได้ มีความพยายามตรวจสอบตนเองว่าทาถูก
หรื อไม่ ม้ วนถูกด้ านหรื อไม่ ทาให้ เกิดการสังเกตตัวสระอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้ เกิดความรู้ ความจา
จากทังการสั
้
มผัส การมองเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทังกั
้ บครูและเพื่อน
3. นักเรี ยนเกิดจินตนาการด้ านศิลปะ นอกจากการขดเป็ นรูปสระแล้ ว ยังใช้ ลวด
กามะหยี่ประดิษฐ์ เป็ นรูปร่างอื่นๆ อีกด้ วย เช่น ดอกไม้ ผีเสื ้อ เป็ นต้ น
ข้ อสังเกต
1. นักเรี ยนทัง้ 3 คน มี ลักษณะคล้ ายกันคือลืมค่อนข้ างเร็ ว แต่การทากิจกรรม
ที่ใช้ เวลาจดจ่อกับรูปสระนานๆ จะช่วยให้ สามารถจดจาได้ แม่นยาขึ ้น
2. แม้ วา่ สระเอียนันจะเป็
้
นสระที่ยากเพราะประกอบด้ วยอักษรหลายตัว แต่ถ้าสื่อ
หรื อกิจกรรมสามารถดึงดูดความสนใจได้ นักเรี ยนก็มี ความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ ในสระนัน้ ๆ
และกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี
3. การดัดลวดในเด็กบางคนนันท
้ าได้ เพราะลวดเมื่อดัดแล้ วจะเด้ งไปเด้ งมา ติด
กาวลาบาก ครูจงึ ต้ องให้ คาแนะนาและช่วยเหลืออย่างใกล้ ชิด ทังในการดั
้
ดและติดลงบนกระดาษ
4. การดัดลวด อาจจะมีลวดแหลมทิ่มมือนักเรี ยนได้ และการตัดลวดนันค่
้ อนข้ าง
อันตราย ครูควรให้ ความดูแลอย่างใกล้ ชิด
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 5
1. นักเรี ยนได้ สนุกสนานและตื่นเต้ นกับการได้ ทาของเล่นเอากลับไปเล่นที่บ้าน
จึงตังใจระบายอย่
้
างสวยงาม และบอกว่าจะเอาไปอวดเพื่อนๆ หรื อพี่น้องที่บ้าน จึงเป็ นกิจกรรม
ที่กระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนได้ ดี
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2. นักเรี ยนได้ ฝึกสมาธิ โดยการระบายสีตามใจชอบบนหน้ ากากเสือ มีอิสระใน
การเลือกสี ครูเสริมแรงกล่าวคาชมเชยให้ นกั เรี ยนรู้สกึ ภาคภูมิใจในตนเอง
3..ในการเล่นเกม “ปิ ดตาคลาสระ” เป็ นการเรี ยนด้ วยวิธีการสัมผัส ซึ่งจะทาให้
เด็กได้ ร้ ูจกั และจดจารูปสระได้ ดีขึ ้น
4. นักเรี ยนได้ ฝึกอ่านคาจากบัตรคาที่สวยงาม ไม่เครี ยด เนื่องจากในบัตรคาจะ
มีรูปภาพประกอบ ครูจะสลับโดยการปิ ดภาพบ้ าง เปิ ดภาพบ้ าง ทาให้ นกั เรี ยนไม่ร้ ูสึกว่าการอ่าน
เป็ นเรื่ องยาก
ข้ อสังเกต
1. นักเรี ยนมีความตังใจในการท
้
ากิจกรรมเพื่อที่จะได้ ของเล่นกลับบ้ าน กิจกรรม
ประดิษฐ์ ของเล่นจึงเป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการอยากเรี ยนรู้
2. การเสริ ม แรงโดยการกล่ า วค าชมเชย และให้ นั ก เรี ย นได้ เลื อ กสี ที่ ช อบ
สร้ างสรรค์งานอย่างอิสระจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ในการอ่านครูต้องให้ นกั เรี ยนผ่อนคลาย โดยไม่จี ้ให้ ต้องอ่านได้ มากนัก จะเดา
คาจากภาพก็ได้ โดยสลับๆกันไป โดยสังเกตความพร้ อมและอารมณ์ของผู้เรี ยน
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 6
1. นักเรี ยนจะได้ ใช้ นิว้ มือในการวาดและระบายสีตามจินตนาการ นักเรี ยนเกิด
ความผ่อนคลายที่ได้ วาดภาพตามอิสระ และการใช้ นิ ้วจุ่มสีเขียนสระทาให้ นกั เรี ยนรู้สึกเหมือนได้
เล่น ได้ วาด ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าการอ่านก็เป็ นเรื่ องที่นา่ สนุกได้
2. นัก เรี ยนได้ ฝึ ก สมาธิ ในการใช้ นิ ว้ ลากเส้ น และระบายสี จ ากแบบฝึ กหัด ที่ มี
รูปภาพสวยงาม มีความสนุกสนานในการระบาย และได้ ฝึกอ่านจากบัตรคาที่มีรูปภาพประกอบ
ครูจะสลับโดยการปิ ดภาพบ้ าง เปิ ดภาพบ้ าง ทาให้ นกั เรี ยนไม่ร้ ูสกึ ว่าการอ่านเป็ นเรื่ องยาก
ข้ อสังเกต
1. นักเรี ยนมีความผ่อนคลาย และเมื่อผ่อนคลายจะช่วยให้ จดจาได้ ดีขึ ้น
2. การเสริ ม แรงโดยการกล่ า วค าชมเชย และให้ นั ก เรี ย นได้ เลื อ กสี ที่ ช อบ
สร้ างสรรค์งานอย่างอิสระจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ในการอ่านครูต้องให้ นกั เรี ยนผ่อนคลาย โดยไม่จี ้ให้ ต้องอ่านได้ มากนัก จะเดา
คาจากภาพก็ได้ โดยสลับๆกันไป โดยสังเกตความพร้ อมและอารมณ์ของผู้เรี ยน
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4. ในการระใช้ นิ ้วมือจุม่ สีระบาย ค่อยข้ างเลอะเทะ เมื่อจะจุ่มสีใหม่จะต้ องเช็ดมือ
หรื อล้ างมือทุกครัง้ ทาให้ คอ่ นข้ างลาบากในการเปลี่ยนสีแต่ละครัง้
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 7
1. การดูภ าพแล้ ว ลองใช้ นิ ว้ มื อ เขี ย นสระลงบนฝ่ ามื อ ซึ่ง เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสาทสัมผัสทางผิวหนังและเปรี ยบเสมือนการเขียนภาพในสมอง (สถาบันราชานุกูล , 2557)
เป็ นการเพิ่มช่องทางการรับรู้เพื่อกระตุ้นการจดจาอีกทางหนึง่
2. ในกิ จ กรรมนี น้ ักเรี ยนจะได้ ใช้ เชื อกสี สรรค์ สวยงามในขดเป็ นรู ป สระ ท าให้
กระตุ้นความสนใจในการจดจาได้ ดีขึ ้น
3. นักเรี ยนได้ เลื อกตัวอักษรที่ ค รู เตรี ยมไว้ ม าฝึ กสะกดด้ วยตนเอง ซึ่ง นักเรี ย น
มักจะเลื อกหยิบเฉพาะตัวที่ ตนเองสะกดได้ ซึ่งทาให้ นักเรี ยนไม่ เครี ยดที่ จะอ่าน ไม่กดดัน เมื่ อ
สามารถอ่านได้ ก็เกิดความมัน่ ใจในตนเอง
4. นักเรี ยนได้ ฝึกอ่านคาจากบัตรคาที่สวยงาม ไม่เครี ยด เนื่องจากในบัตรคาจะมี
รูปภาพประกอบ ครูจะสลับโดยการปิ ดภาพบ้ าง เปิ ดภาพบ้ าง ทาให้ นกั เรี ยนไม่ร้ ูสึกว่าการอ่านเป็ น
เรื่ องยาก
ข้ อสังเกต
1. นักเรี ยนมีความตังใจในการท
้
ากิจกรรมมีความผ่อนคลายในการอ่าน
2. การเสริ ม แรงโดยการกล่ า วค าชมเชย และให้ นั ก เรี ย นได้ เลื อ กสี ที่ ช อบ
สร้ างสรรค์งานอย่างอิสระจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ในการอ่า นครู ต้ อ งให้ นัก เรี ย นผ่ อ นคลาย เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ เลื อ กตัว อัก ษร
ที่นักเรี ยนมั่นใจว่าอ่านได้ เป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ในตนเอง ทาให้ นักเรี ยนเกิด ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
ผลที่นกั เรี ยนได้ รับจากการปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ 8
1.นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ ลัก ษณะของสระเอา โดยการโรยทราย ได้ สังเกต
ลักษณะของสระในขัน้ ตอนการโรยทราย เป็ นการส่ งเสริ ม พัฒ นาการทางด้ านการรับรู้ จากการ
มองเห็นและการสัมผัส กระตุ้นให้ เกิดความจาได้ ดียิ่งขึ ้น
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2.กิ จกรรม การโรยท รายเป็ นกิ จ กรรม ที่ ต้ องใช้ สม าธิ ใ นการโรยทราย
การระมัดระวังในการทากาว ซึ่งจะช่วยให้ เด็กได้ ฝึกสมาธิ มีจิตใจจดจ่ออยูก่ บั สระนันนานขึ
้
้น ส่งผล
ต่อการจดจาได้ ดี
3. การฝึ กเขี ย นค าบนกระบะทรายเป็ นอี ก วิ ธี ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ รู้
การสัม ผัส ทรายที่ ให้ ความรู้ สึกผ่อนคลาย เมื่ อเขี ยนผิด สามารถเคาะลบได้ ท าให้ ค ลายเครี ย ด
สามารถวาดเล่นได้ ตามใจอีกด้ วย
4.นักเรี ยนใช้ วสั ดุธรรมชาติในการสร้ างสรรค์ผลงาน เกิดการเห็นคุณค่าของวัสดุ
ในธรรมชาติ ที่สามารถนาทรายมาย้ อมสีแล้ วมาสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะได้ เกิดความเพลิดเพลิน
ผ่อนคลาย และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5.นักเรี ยนได้ พัฒนาทักษะด้ านภาษาไทยด้ านการอ่านสะกดคา ได้ ทบทวนและ
ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีสามารถสวยงามน่าสนใจ กระตุ้นให้ เกิดความสนใจในการอ่าน
ข้ อสังเกต
1.นักเรี ยนจะตื่นเต้ นกับวัสดุที่แปลกใหม่ ไม่เคยได้ ทา การโรยทรายสีสามารถ
กระตุ้นความสนใจได้ ดี ทาให้ นกั เรี ยนได้ จดจ่อกับสระเอา ได้ สงั เกตรูปร่างของสระและฝึ กสะกดคา
ไปด้ วย
2.กิ จ กรรมที่ น่าสนใจช่วยให้ นักเรี ยนมี ความระมัดระวังในการท างานมากขึน้
ช่วยฝึ กสมาธิได้ ดีขึ ้น
3. ขันตอนการทากาวสั
้
งเกตว่านักเรี ยนมักจะมีอาการหงุดหงิดเล็กน้ อยที่กาวติด
มือ ครูต้องช่วยให้ คาแนะนา และเสริมแรงอย่างใกล้ ชิด
2. การวิเคราะห์ ผลการเรี ยนรู้ รายกรณีศึกษา
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 1
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 2 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 1 เรื่ อง สระเอะ
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จากการสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมผู้วิจัยพบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 มี สมาธิ
ในการทากิจกรรมการปั น้ ได้ ดี มีความตังใจในการปั
้
น้ ดินน ้ามันตังแต่
้ ขนน
ั ้ าที่ให้ ปัน้ อะไรก็ได้ ตามใจ
ชอบ นักเรี ยนมี ความประณี ต การปั น้ สระเป็ นเส้ นก็ มี ความตัง้ ใจ สังเกตได้ จ ากเส้ นจะมี ขนาด
เท่ากัน กลมมนสวยงาม
ด้ านการอ่าน นักเรี ยนรู้จกั สระ เ- และ สระ –ะ แต่ไม่ร้ ูว่าเมื่อรวมกันเรี ยกว่าสระ
เ-ะ แต่พอสอบถามว่าเคยเรี ยนการอ่านคาที่ออกเสียงสระเอะมาหรื อไม่ นักเรี ยนตอบว่าเคยเรี ยน
แล้ ว แต่จาไม่ได้ เมื่อทาการปั น้ นักเรี ยนมีความสับสนเล็กน้ อยในการขดแล้ วจะหันหัวเข้ าหรื อออก
มีความตังใจในการฝึ
้
กอ่านคา ปัน้ แล้ วรู้วา่ 2 สระนี ้คูก่ นั แล้ วจะเรี ยกว่าสระ เ-ะ มีการเรี ยนรู้จดจาได้
รวดเร็ ว แต่ละลืมง่าย ครู ต้องยา้ บ่อยๆ และตอนฝึ กอ่านจะไม่ค่อยนิ่ ง ถ้ าให้ ปัน้ ดินนา้ มันไปด้ วย
พูดไปด้ วย จะมีสมาธิมากขึ ้น
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 3 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 1 เรื่ อง สระเอะ
สาหรับนักเรี ยนคนที่ 2 นักเรี ยนมีความชอบสนใจในการปั น้ มาก พยายามจะทา
ให้ สวยเหมือนนักเรี ยนคนที่ 1 จึงปั น้ รู ปเป็ ดตามเพื่อน แต่นา้ หนักของมือในการปั น้ ยังไม่ค่อ ยนิ่ง
การปั น้ ดินน ้ามันเป็ นเส้ นจะไม่ค่อยสม่าเสมอ เล็กบ้ าง ใหญ่บ้าง ขาดบ้ าง ในการขดสระนักเรี ยน
รู้ จัก สระ เ- และ สระ –ะ แต่ในการปั น้ จะสับ สนว่ า จะหัน หัว เข้ า หรื อ ออกทัง้ ของตัว สระและ
พยัญชนะ ซึ่งกิจกรรมการปั น้ ทาให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกการสัง เกตรูปของสระและพยัญชนะที่ปัน้ มากขึ ้น
นอกจากช่วยกระตุ้นความสนใจในการอ่านแล้ วอาจช่วยให้ มีความเข้ าใจในการเขียนได้ ดีขึ ้นด้ วย
ในการอ่านนักเรี ยนเคยเรี ยนและเคยอ่านคาที่ออกเสียงด้ วยสระเอะมาแล้ วแต่จา
ไม่ ได้ จึง ปั น้ ไปอ่า นไป นัก เรี ย นมี ค วามตัง้ ใจในการฝึ ก อ่ านและสามารถสะกดค าได้ มี ค วาม
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เพลิ ด เพลิ น ในการปั น้ และสนุก ในการฝึ ก อ่านทัง้ จากการปั น้ และในบัต รค า แต่จ ะลื ม เร็ วมาก
ต้ องฝึ กอ่านคาเดิมซ ้าๆ หลายๆรอบ จึงจะอ่านได้
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 4 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 1 เรื่ อง สระเอะ
นั ก เรี ย นคนที่ 3 จะเป็ นคนที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ส มาธิ ม ากที่ สุ ด ในการปั ้น นั ก เรี ย น
ก็เลี ยนแบบเพื่ อนและปั น้ ออกมาไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง มี ลักษณะบิดเบีย้ ว ในการปั น้ ครู ได้ แนะนา
ขันตอนการปั
้
น้ เช่น หัวเป็ ด อาจจะเริ่ มจากปั น้ ลูกกลมๆก่อนก็ได้ แต่นกั เรี ยนไม่ชอบ อยากปั น้ ใน
แบบของตนเอง พอออกมาไม่สวยเท่าของเพื่อนก็มีอาการหงุดหงิด ไม่ชอบใจ แต่พอเปลี่ยนมาเป็ น
กิจกรรมการปั น้ ดินน ้ามันเป็ นเส้ น นักเรี ยนก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ อย่างรวดเร็ ว มีอารมณ์ ดีขึ ้นเมื่อปั น้
ดินน ้ามันเป็ นเส้ น ในการขดสระ เส้ นจะมีลกั ษณะไม่สม่าเสมอ ขาดบ้ าง และการขดมีความสับสน
ว่าเอาหัวเข้ าหรื อออก และการปั น้ สระ เช่น สระเอ นักเรี ยนจะปั น้ วงกลมก่อน แล้ วค่อยปั น้ เป็ น
เส้ นตรงมาแปะบนวงกลมให้ เป็ นสระเอ ครูจึงต้ องช่วยเหลือโดยการสาธิต ทาให้ ดแู ละให้ นกั เรี ยน
ฝึ กขดใหม่อีกครัง้ สังเกตได้ ว่าความอดทนในการปั น้ ของนักเรี ยนค่อนข้ างน้ อย เมื่อปั น้ สระเสร็ จ
แล้ ว ครูจะมีตวั อักษรให้ เลือกแล้ วฝึ กสะกดคา สังเกตได้ ว่านักเรี ยนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ ้น แล้ วครู
กาชับให้ จดจาสระที่ตนเองปัน้ สรุปได้ วา่ วิธีการสอนโดยใช้ การปัน้ ดินน ้ามันนี ส้ ามารถกระตุ้นความ
สนใจนักเรี ยนได้ ทาให้ นกั เรี ยนได้ สมั ผัสได้ ฝึกสังเกตรูปสระ เมื่อจดจาได้ แล้ ว มีการปั น้ สระใหม่โดย
อยากเลือกสีให้ สวยกว่าเดิมแล้ วฝึ กอ่านใหม่โดยการเลือกหยิบตัวสะกดเอง นักเรี ยนรู้สึกผ่อนคลาย
มากขึ ้น ครู จึงให้ ฝึกอ่านเพิ่มเติมจากบัตรคา เนื่องจากบัตรคามีรูปภาพ นักเรี ยนจึงมีความสนใจ
และฝึ กอ่านได้ ดี สังเกตได้ ว่านักเรี ยนมีลกั ษณะที่ให้ ความสนใจกับอะไรได้ ไม่นาน แต่การปั น้ ดิน
น ้ามัน และบัตรคาที่มีรูปภาพสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดความสนใจในการอ่านและความจาได้
ดีขึ ้น
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ผลการทดลองกิจกรรมที่ 2
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 5 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 2 เรื่ อง สระแอะ
จากการสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมผู้วิจัยพบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 จากที่ซน
และไม่อยู่นิ่ง เมื่อทากิจกรรมมีความตังใจในการท
้
ากิจกรรมดี มีสมาธิดี มีความประณีตในการติด
สาลี นักเรี ย นชอบขะยุ้ม ส าลี เล่น แล้ ววนๆเป็ น ก้ อ นกลมๆแล้ วค่อยติด และแต่ล ะก้ อ นจะกลม
เท่า ๆกัน การระบายสี จ ะเรี ย บ สี ส ด ระบายหลากหลายสี ไม่ เหมื อ นสี ผิ วจริ ง นัก เรี ย นมี ค วาม
เพลิ ดเพลินระหว่างการเลือกสีที่จะระบายและหัวเราะร่ าเริ งระหว่างทากิ จกรรมที่หน้ าแกะของ
ตนเองมีหลายสี ระหว่างการอ่านนักเรี ยนมีความเข้ าใจ ให้ ความสนใจในการฝึ กอ่าน ผู้วิจยั สังเกต
ได้ ว่านักเรี ยนมีความผ่อนคลายระหว่างทากิจกรรม และเพลิดเพลินกับการหมุนวนสาลีน่มุ ๆแล้ ว
ติดเป็ นขนแกะ มี สนุกสนานในการระบายสีตกแต่ง ทาให้ เกิด กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ดี ครูจึงให้ ฝึก
อ่านสะกดคาจากบัตรคาเพิ่มเติม นักเรี ยนให้ ความสนใจในการฝึ กอ่านคาจากบัตรคาและสามารถ
อ่านคาได้ ทงั ้ 5 คา
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 6 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 2 เรื่ อง สระแอะ
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สาหรับนักเรี ยนคนที่ 2 นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรมเป็ นอย่าง
มาก แต่นกั เรี ยนวาดรู ปแกะไม่เป็ น ครู จึงวาดให้ ดทู ีละขันตอนแล้
้
วให้ นักเรี ยนค่อยๆวาด นักเรี ยน
มีความประณี ตทัง้ ในการติดส าลี และการระบายสี มี การตกแต่งเป็ นรู ปหัวใจและติดส าลี ลงไป
มีความใส่ใจในการทางาน ในขันตอนการฝึ
้
กอ่าน แล้ วฝึ กอ่านคาจากบัตรคา 5 คา พบว่า นักเรี ยน
สามารถสะกดคาได้ สามารถอ่านเองได้ จานวน 3 คา อีก 2 คายังอ่านตะกุกตะกัก จึงต้ องฝึ กอ่ าน
ซ ้าๆ หลายๆรอบ ครู จะต้ องปิ ดภาพบ้ าง เปิ ดภาพบ้ าง เพื่ อไม่ให้ นักเรี ยนเกิดความคิดและคิดว่า
ตนเองอ่านไม่ได้ หรื อการอ่านมันยาก จากกิจกรรมนี ้สังเกตได้ ว่านักเรี ยนสามารถจดจารูปของสระ
ได้ แล้ ว แต่เพี ยงตอนสะกดจะยังออกเสี ยงไม่ถูกต้ อง ต้ องอาศัยการฝึ ก อ่านมากๆ เพื่ อ ให้ อ่าน
ได้ คล่อง
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 7 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 2 เรื่ อง สระแอะ
นักเรี ยนคนที่ 3 มีความพยายามในการวาดเพิ่มมากขึน้ ตังใจระบายสี
้
แบบเข้ ม
สวยงาม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าต้ องระบายอย่างไรจึงจะสวย มีความประณีตในการ
ติดสาลี และมีการฝึ กเขียนด้ วย
ด้ านการอ่าน ยังอ่านตะกุกตะกัก และสับสนกับสระเอะ บางครัง้ ออกเสียงคาว่า
แกะเป็ นเกะ ครู ต้องกาชับในเรื่ องรู ปสระและเมื่ออ่านคาจากบัตรคาเพิ่มเติม นักเรี ยนจะสามารถ
อ่านได้ โดยการดูภาพแล้ วเดาคาอ่าน แต่เมื่อครูปิดฝั่งที่เ ป็ นรูปภาพก็จะอ่านได้ เป็ นบางคา ครูจงึ ให้
นักเรี ยนฝึ ก จากภาพสระแอะเพิ่ม เติม ฝึ ก สะกดที ละคาแล้ วเปลี่ยนตัวสะกดไปบ้ าง นักเรี ยนจึง
สามารถอ่านได้ ดีขึ ้น
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ผลการทดลองกิจกรรมที่ 3
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 8 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 3 เรื่ อง สระเอาะ
จากการสังเกตพฤติกรรมการทากิ จกรรมผู้วิจัยพบว่า นักเรี ยนคนที่ 1 มี ความ
ตื่นเต้ นกับสีสนั ของลูกปั ดและเม็ดโฟม จึง ตังใจในการท
้
ากิจกรรม มีสมาธิ มีความตังใจในการท
้
า
กิจกรรม แต่นกั เรี ยนจะมีปัญหาในช่วงการติดเม็ดโฟมและลูกปัด เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม
จึงจับยาก ลมพัดปลิ วบาง ไหลหลุดมื อบ้ างติดได้ ยาก และเมื่ อมี กาวติดมื อนักเรี ยนจะไม่ค่อย
ชอบใจ เลยทาให้ นกั เรี ยนเสียสมาธิไปบ้ างในช่วงการทากิจกรรม
ด้ านการอ่าน นักเรี ยนเคยเรี ยนเรื่ องสระเอาะมาแล้ ว แต่จาไม่ได้ การทากิจกรรม
จึงเป็ นเหมือนการทบทวนความรู้ให้ นกั เรี ยน ซึง่ ในการฝึ กอ่านนักเรี ยนจึงสามารถอ่านและจดจารูป
สระเอาะได้ สังเกตจากการอ่านคาจากบัตรคานักเรี ยนสามารถอ่านคาได้ รอบแรกอาจไม่ค่อย
คล่อง แต่พอทบทวนรอบที่ 2 ก็เริ่มอ่านได้ คล่องขึ ้น
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 9 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 3 เรื่ อง สระเอาะ
เนื่องจากกิจกรรมการปะติด นี ้เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ สมาธิอย่างมากในการเรี ยง
เม็ ดโฟมและลูกปั ด แต่ละเม็ ดให้ เป็ นรู ปสระ จึงเป็ นการฝึ กสมาธิ ให้ นักเรี ยนได้ จ ดจ่อและค่อยๆ
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ทาการติดเม็ดโฟมที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกลม จับค่อนข้ า งยาก และต้ องติดทีละเม็ดๆ ฝึ กการรอคอย
กระประคองเม็ดโฟม เรี ยงให้ ตรงเป็ นรูปสระที่สวยงาม จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรี ยนมี ความ
อดทนมากขึ ้น มีสมาธิมากขึ ้น
ในการอ่านนักเรี ยนเนื่องจากการติดเม็ดโฟมนันมี
้ สีสันสวยงามและกว่าจะเรี ยง
ติดจนเสร็ จ นัน้ นักเรี ยนต้ องมี ความพยายามที่ สูงมาก จึ งทาให้ นักเรี ยนเกิ ดความภาคภูมิ ใจใน
ตนเอง และส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถจดจารูปสระได้ ในการฝึ กอ่านคาปรากฏว่านักเรี ยนสามารถ
อ่านได้ ในระดับดีมาก คือ อ่านคล่อง 4 คา ไม่คล่อง 1 คา แต่ก็ถือว่าอ่านออกทุกคา
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 10 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 3 เรื่ อง สระเอาะ
เนื่องจากในวันที่ทาการวิจยั ตามตารางที่ตงเอาไว้
ั้
แต่นกั เรี ยนคนที่ 3 ขาดเรี ยนจึง
ได้ ทากิจกรรมล่าช้ ากว่าเพื่อน ในขณะการทากิจกรรมมีวสั ดุ เช่น เมล็ดถัว่ ลูกปัด และเม็ดโฟม และ
นักเรี ยนเลือกใช้ เม็ดโฟมเนื่องจากเม็ดโฟมมีความนุ่มบีบๆแล้ วสนุก แต่นกั เรี ยนจะติดไม่ค่อยตรง
เบี ้ยวไปเบี ้ยวมา ครูต้องคอยกระตุ้นให้ ตงใจเพื
ั้
่อให้ เกิดสมาธิ
ในด้ านการอ่าน นักเรี ยนจดจาสระได้ เฉพาะตอนที่ทากิจกรรม แต่พอฝึ กอ่านคา
จากบัตรคาโดยที่ครูลองปิ ดฝั่ งที่เป็ นรูปภาพเอาไว้ ปรากฏว่านักเรี ยนจาไม่ได้ ครูจึงต้ องให้ นกั เรี ยน
กลับมาทบทวนผลงานที่ นักเรี ยนทาในการติดเม็ดโฟมไปนัน้ เรี ยกว่าสระอะไรออกเสี ยงอย่างไร
จากนันค่
้ อยกลับไปทบทวนบัตรคา ทังปิ
้ ดฝั่ งที่เป็ นรูปภาพและเปิ ดให้ เกิ ดความผ่อนคลายในการ
อ่าน พบว่านักเรี ยนอ่านได้ คล่อง 2 คา อีก 3 คาอ่านตะกุกตะกัก โดยรวมถือว่าพอใช้
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ผลการทดลองกิจกรรมที่ 4
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 11 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 4 เรื่ อง สระเอีย
จากการสังเกตผู้วิจัยพบว่า นัก เรี ยนตื่น เต้ น กับ การเลื อกสี ล วดกามะหยี่ ม าก
เพราะจะมี ให้ เลื อกหลายสี ห ลายแบบมี ทัง้ แบบนุ่ม ๆและสี ที่ส ะท้ อนแสง ในการดัด ซึ่งดัดยาก
พอสมควรเพราะลวดนันเด้
้ งไปมา ครูจึงต้ องคอยช่วยแนะนาอย่างใกล้ ชิด สระเอียเป็ นสระที่ยาก
เพราะมีหลายรูป ครูจึงให้ นกั เรี ยนขดเฉพาะรูปของสระแล้ วตัวสะกดค่อยนาตัวอักษรที่ครูเตรี ยมไว้
มาฝึ กสะกดแทน แต่นกั เรี ยนก็อยากจะขดตัวสะกดด้ วย ครูจึงให้ นกั เรี ยนได้ ทาอย่างอิสระ ปรากฏ
ว่านักเรี ยนสามารถอ่านได้ มีการเพิ่มตัวสะกดเองด้ วย ครู จึงให้ ทบทวนอีกการอ่านบัตรคาหลายๆ
ครัง้ จึงคล่องขึ ้น
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 12 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 4 เรื่ อง สระเอีย
จากกิจกรรมการขดลวดกามะหยี่เป็ นรู ปร่ างสระเอียนัน้ นักเรี ยนคนที่ 2 มีความ
ตื่นเต้ นกับสีสนั ของลวดมาก และมีความพยายามที่จะขด ไม่ยอมให้ ครูช่วย อยากจะทาด้ วยตนเอง
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แม้ ผ ลงานจะออกมาไม่ค่อยดีนัก แต่นัก เรี ย นสามารถสร้ างสรรค์ ผลงานขดลวดได้ ด้วยตนเอง
นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความพยายาม แต่ไม่คอ่ ยมีความประณีต ผลงานออกมาไม่คอ่ ยเรี ยบร้ อย
เนื่องจากสระเอียเป็ นสระที่คอ่ นข้ างจายากเพราะว่าประสมหลายตัว นักเรี ยนจึง
ยังสับสนอยู่ ครูจึงให้ นกั เรี ยนฝึ กสังเกตจากการขดลวด ส่วนที่มีสระอีคือขีดเดียวหรื อสองขีดที่เรา
ขด เพราะในสมุดเรี ยนของนักเรี ยนบางครัง้ เขียนสระอีเป็ นสระอือ เมื่อให้ นกั เรี ยนสังเกตและจดจา
แล้ วก็ฝึกอ่านคาจากบัตรคา ทัง้ ปิ ดรู ปและไม่ปิดรู ป ให้ นักเรี ยนฝึ กอ่านจนสามารถจดจาได้ และ
สามารถอ่านได้ แต่ต้องสะกดไปด้ วย
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 13 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 4 เรื่ อง สระเอีย
นักเรี ยนให้ ความสนใจในการขดลวด ตังใจ
้ ค่อยๆขด สังเกตได้ ว่านักเรี ยนมีสมาธิ
ค่อนข้ างดี แต่นกั เรี ยนจดจาสระได้ เฉพาะตอนที่ทากิจกรรม แต่พอฝึ กอ่านคาจากบัตรคานักเรี ยน
จาไม่ได้ ครูจึงต้ องให้ นกั เรี ยนกลับมาทบทวนผลงานที่นกั เรี ยนทา จากนันค่
้ อยกลับไปทบทวนบัตร
คา ทังปิ
้ ดฝั่ งที่เป็ นรูปภาพและเปิ ดให้ เกิดความผ่อนคลายในการอ่าน พบว่านักเรี ยนอ่านได้ คล่อง
3 คา อีก 2 คาอ่านตะกุกตะกัก
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 5
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 14 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 5 เรื่ อง สระเอือ
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นักเรี ยนให้ ความสนใจในการทากิ จ กรรมดีม ากเนื่ องจากได้ ของเล่นกลับบ้ าน
นักเรี ยนสนุกสนานและตัง้ ใจทากิ จ กรรมเป็ นอย่างมาก ในขัน้ ตอนการปิ ด ตาคล าสระนักเรี ย น
มีความตื่นเต้ นสนุกสนาน พื ้นผิวขรุขระของกระดาษทรายนันท
้ าให้ นกั เรี ยนได้ สมั ผัสรูปร่างของสระ
ได้ จากความรู้สึก เมื่อฝึ กอ่านสะกดคาจึงเกิดความจาได้ ดี จากนันฝึ
้ กอ่านเพิ่มเติมจากบัตรคาทัง้
5 คา ปรากฏว่านักเรี ยนสามารถอ่านได้ แต่ครูอาจจะช่วยในการออกเสียงคาบางคาให้ ชดั เจนและ
ถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 15 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 5 เรื่ อง สระเอือ
นักเรี ยนมีความตังใจในการท
้
ากิจกรรม สนุกสนาน ผ่อนคลาย ในการทาของเล่น
การทากิจกรรมปิ ดตาคลาสระนันท
้ าให้ เด็กเกิดความจดจาได้ ดีขึ ้น และในขันตอนการอ่
้
านนักเรี ยน
สามารถอ่านคาได้ คอ่ นข้ างดี แต่มีตะกุกตะกักบ้ างเป็ นบางคา ซึง่ ครูต้องช่วยสะกดในบางคา
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 16 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 5 เรื่ อง สระเอือ
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นักเรี ยนเกิดอารมณ์ที่ดีระหว่างการทากิจกรรม แต่นกั เรี ยนคนที่ 3 มักจะทาตาม
เพื่อน ทังการวาดการใช้
้
สี หรื อการอ่านก็มกั จะพูดตามเพื่อน ครูจึงต้ องแยกให้ สะกดเองในคาอื่นๆ
หรื อลองให้ อา่ นเป็ นคนแรก เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนฝึ กอ่านได้ ด้วยตนเอง
ในด้ านการอ่านนักเรี ยนสามารถอ่านได้ ชดั เจนอยู่เพียง 1 - 2 คา ครูจึงต้ องช่วย
ในการสะกดคาทีลาคา แล้ วฝึ กอ่านหลายๆรอบ
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 6
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 17 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 6 เรื่ อง สระอัว
สาหรับกิจกรรมนี ้นักเรี ยนจะได้ ใช้ นิ ้วมือในการวาดและระบายสีตามจินตนาการ
นักเรี ยนเกิ ดความผ่อนคลายที่ ได้ วาดภาพตามอิส ระ และใช้ นิว้ จุ่ม สี เขี ยนสระและระบายสี ใน
แบบฝึ กหัดนัน้ ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นคือ การใช้ กิจกรรมการสอนแบบนี ้นันช่
้ วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิด
การอยากเรี ยนรู้ อยากอ่าน อยากเขียน เพราะการใช้ นิ ้วจุ่มอื่นที่มีหลายหลายสีนนเหมื
ั ้ อนการได้
ได้ ผ่อนคลาย เขียนไปและวาดไป ทาให้ นกั เรี ยนจดจาได้ ดี เมื่อขันตอนการฝึ
้
กอ่านคาจากบัตรคา
นักเรี ยนสามารถอ่านได้ ดี
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 18 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 6 เรื่ อง สระอัว
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กิจกรรมนี ้นักเรี ยนได้ มีอิสระที่จะใช้ นิ ้วจุ่มสีต่างๆ ใช้ นิ ้วสัมผัสการเขียน การวาด
และการระบายสี ทาให้ เกิดความผ่อนคลาย ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถจดจารูปสระได้ ดีและอ่านได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 19 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 6 เรื่ อง สระอัว
ในกิจกรรมนีค้ ่อนข้ างกระตุ้นความสนใจจากนักเรี ยนคนที่ 3 ได้ ดี จากปกติจะ
เป็ นคนที่ไม่คอ่ ยมีสมาธิ ไม่คอ่ ยตังใจ
้ และชอบทาตามเพื่อน แต่ในกิจกรรมนี ้สังเกตว่านักเรี ยนจะมี
จินตนาการที่ดี โดยไม่เลียนแบบเพื่อน และในขันตอนการอ่
้
านก็สามารถอ่านได้ ค่อนข้ างดี และมี
ตะกุกตะกักบ้ าง แต่ครูก็ชว่ ยในการสะกดคาไปด้ วย
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 7
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 20 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 7 เรื่ อง สระอา
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ในกิจกรรมนี ้นักเรี ยนจะได้ ใช้ เชือกสีสรรค์สวยงามในขดเป็ นรูปสระ ทาให้ กระตุ้น
ความสนใจในการจดจาได้ ดีขึ ้น การสะกดจะให้ อกั ษรที่ครูเตรี ยมไว้ แล้ วให้ นกั เรี ยนเลือกมาสะกด
คนละ 5 ตัว ซึง่ นักเรี ยนสามารถสะกดคาได้ ดี
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 21 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 7 เรื่ อง สระอา
นักเรี ยนมี ความตื่นเต้ น และมี ความสุขในการได้ ใช้ เชื อกในการขดเป็ นรู ปสระ
ซึ่งการขดนี น้ ักเรี ยนจะได้ จดจ่อกับสระนัน้ ๆ เป็ นเวลานานทาให้ นักเรี ยนเกิดสมาธิ และสามารถ
จดจารูปสระนันได้
้ เมื่อฝึ กอ่านแล้ ว นักเรี ยนสะกดได้ คอ่ นข้ างดี
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 22 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 7 เรื่ อง สระอา
นักเรี ยนให้ ความสนใจในการทากิจกรรมค่อนข้ างดี มีความประณี ตมากขึ ้นกว่า
กิจกรรมครัง้ ก่อนๆ เริ่มมีการฝึ กพูดไปด้ วย ทาให้ ได้ ประสาทสัมผัสทังการจั
้
บ การดู การฟั ง และเมื่อ
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ให้ นกั เรี ยนเลือกอักษรที่เตรี ยมไว้ มาฝึ กสะกดด้ วยตนเอง นักเรี ยนจะเลือกหยิบเฉพาะตัวที่ตนเอง
สะกดได้ ซึ่งทาให้ นักเรี ยนไม่เครี ยดที่ จะอ่าน ไม่กดดัน เมื่ อสามารถอ่านได้ ก็เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง
ผลการทดลองกิจกรรมที่ 8
นักเรี ยนคนที่ 1

ภาพประกอบ 23 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 1 แผนการสอนที่ 8 เรื่ อง สระเอา
จากการสังเกตระหว่างการทากิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรม จะเห็นว่านักเรี ยนคนที่ 1
จัดว่าเป็ นคนที่มี ความประณี ตมากที่ สุด มีสมาธิ ในการทางาน ในกิ จกรรมโรยทรายจะเลือกใช้
ทรายสีสันสดใส วาดดอกไม้ ให้ เกิดบนภูเขาลักษณะคล้ ายจริ ง ขันตอนการทากาว
้
จะทาทีละนิด
และเกลี่ยให้ ทวั่ ส่วนไหนที่กาวบางไปทรายไม่ตดิ ก็จะจิ ้มกาวแล้ วมาทาใหม่ทาให้ ทรายที่ติดไปแล้ ว
เลอะเทอะบ้ าง ติดมือมาบ้ าง ซึ่งนักเรี ยนจะล้ างมือใหม่แล้ วค่อยมาโรยทรายต่อ เป็ นคนที่รักความ
สะอาดและทางานค่อนข้ างเรี ยบร้ อย แต่นักเรี ยนจะสนุกสนานกับการเขียนคาบนกระบะทราย
มากกว่า เพราะจะไม่มีกาวเลอะมือและเมื่อเขียนผิดก็เคาะทรายให้ เรี ยบแล้ วเขียนใหม่ได้ จึงทาให้
นักเรี ยนเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
นักเรี ยนคนที่ 2

ภาพประกอบ 24 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 2 แผนการสอนที่ 8 เรื่ อง สระเอา
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นัก เรี ย นคนที่ 2 เป็ น คนที่ มัก จะเลื อ กใช้ สี ที่ ต นเองชอบโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความ
เหมื อนจริ ง สังเกตจากการวาดดอกไม้ ที่วาดไว้ บนท้ องฟ้ ากับปลายภูเขา และโรยทรายบนพื น้
ด้ า นล่ างด้ ว ยทรายสี ด า ภู เขามี ลัก ษณะแหลมสูง เป็ น คนไม่ ค่อ ยประณี ต และท างานไม่ ค่อ ย
เรี ยบร้ อย มีความตังใจและชอบท
้
ากิจกรรมศิลปะมาก แต่ไม่ค่อยนิ่งและไม่ค่อยละเอียดในการ
สร้ างสรรค์ผลงาน เช่น ดอกไม้ ก็จะเป็ นสีเดียวกันหมด การทากาวไม่คอ่ ยสม่าเสมอ พอจิ ้มกาวแล้ ว
ก็จะไม่ปาดกาวก่อนปล่อยให้ กาวยืดเลอะเทอะ ไม่เก็บรายละเอียด
ด้ านการอ่าน จะเป็ นคนชอบพูด ทากาวไปด้ วยก็จะพูดไปด้ วย โรยกาวไปด้ วย
ก็จะพูดไปด้ วย ซึ่งถือเป็ นข้ อดีที่จะได้ ทงการสั
ั้
มผัสและการฟั งทาให้ เกิดการจดจาได้ ดีขึ ้น และครูก็
จะกระตุ้นให้ จ ดจ าและสะกดไปด้ วย ฝึ กเขี ยนบนกระบะทรายด้ วย เมื่ อถึงขัน้ ตอนการฝึ กอ่าน
นักเรี ยนสามารถจดจ ารู ปสระได้ แต่ขณะอ่านก็ จ ะสะกดไปด้ วย อ่านค่อนข้ างช้ า แต่สังเกตว่า
สามารถจดจารูปสระได้
นักเรี ยนคนที่ 3

ภาพประกอบ 25 ผลงานนักเรี ยนคนที่ 3 แผนการสอนที่ 8 เรื่ อง สระเอา
นัก เรี ย นคนที่ 3 ขาดเรี ย นในวัน ที่ ท ากิ จ กรรมจึ ง ได้ ม าท าหลัง เพื่ อ น ซึ่ ง วัน นี ้
นัก เรี ยนดูไม่ค่อ ยมี ส มาธิ การทากาวก็ ไม่ค่อ ยเรี ยบร้ อย นักเรี ยนทากาเฉพาะจุด ที่ ตนเองวาด
ท้ องฟ้าปล่อยให้ เป็ นสีขาว เลือกใช้ สีที่ตนเองชอบคือสี เหลืองโรยภูเขา ก้ อนเมฆเป็ นสี ดา ครู จึง
แนะนาว่ามีวสั ดุชนิดอื่นอีกเช่นเม็ดโฟมหลากหลายสี หากนักเรี ยนสนใจสามารถนามาติดด้ วยได้
จึงสามารถเรี ยกความสนใจของนักเรี ยนได้ เพิ่มขึ ้น ซึ่งนักเรี ยนเลือกใช้ สีฟ้าในการติดเป็ นก้ อนเมฆ
เพิ่มอีก และสนุกสนานกับการฝึ กเขียนคาและวาดภาพบนกระบะทรายเพิ่มเติม
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ในด้ านการอ่าน สามารถจดจ าได้ แต่มี ห ลงๆลื ม ๆบ้ าง อ่านตะกุกตะกัก ต้ อ ง
ค่อยๆสะกดทีละคาทุกคา จึงต้ องเปิ ดรูปภาพให้ นกั เรี ยนดูด้วยเพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย จากนันก็
้
วนกลับมาอ่านใหม่ สังเกตว่านักเรี ยนสามารถอ่านได้ คล่องขึ ้นจานวน 3 คา อีก 2 คา อ่านได้ แต่ช้า
ต้ องค่อยๆสะกด
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรี ยนรู้ ของกลุ่มทดลองก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตาราง 1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรี ยนรู้ของกลุม่ ทดลองก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
การทดสอบ

N

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

3
3

X

5.33
24.00

S.D.

t

Sig.

5.859
9.165

-6.300

.024

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าผลการจัดการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนจานวน 3 คน แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านสะกดคาได้ ในระดับต่า
มาก แต่เมื่อได้ ทากิจกรรมการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ โดยการใช้
กิจกรรมศิลปะแล้ ว นักเรี ยนสามารถอ่านได้ มากกว่าก่อนเรี ยน
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 มีสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ นาเสนอดังนี ้
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มี ความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้ กิจกรรมศิลปะ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้ กิจกรรมศิลปะก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
สมมุตฐิ านการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้ กิจกรรมศิลปะสูงขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการ
อ่ า นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย น
วัดชัย ฉิ ม พลี ส านัก งานเขตภาษี เจริ ญ มี ค วามบกพร่ อ งด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่านสะกดค า
จานวน 3 คนได้ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แผนการสอนการอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจ กรรมศิลปะ
จานวน 8 แผน แบบทดสอบด้ านการอ่าน ก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน จานวน 40 คา แบบบันทึกหลัง
การสอน
ดาเนินการทดลอง โดยทาการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคากับตัวอย่าง
โดยใช้ แบบประเมิ นความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาซึ่งประกอบด้ วยคาที่ ม าจากบัญ ชี ค า
พื น้ ฐานที่ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนภาษาไทย ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของส านัก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คัดเลือกโดยใช้ คาที่เด็กในห้ อง
เดียวกันกับตัวอย่างอ่านได้ เป็ นส่วนมากแต่กลุ่มตัวอย่างอ่านไม่ได้ เมื่อได้ กลุ่มตัวอย่างแล้ วจึงให้
ทาการทดสอบความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาที่ผ้ วู ิจยั ได้ จดั ทาขึ ้นก่อนการทดลอง (pre - test)
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แล้ วจึงได้ นาแผนการสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะเพื่อการกระตุ้นให้ เกิดความจา เช่น
การปัน้ การปะติด และการระบายสีจานวน 8 แผน ไปใช้ สอนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3
คน ใช้ เวลาในการทดลองวัน ละ 1 ครั ง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง ตัง้ แต่ช่วงเวลา 15.30 น. – 16.30 น.
รวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ และทดสอบหลังทาการสอนจบครบทุกแผนโดยใช้ แบบทดสอบความสามารถ
ด้ านการอ่า นสะกดค าฉบับ เดิม ที่ ท าการสลับ ข้ อ แล้ ว น าข้ อ มูล ที่ ได้ ม าท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล
โดยการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ก่อนและหลังเรี ยนโดยการใช้ กิจกรรมศิลปะ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรี ยบเทียบกันโดยใช้ t – test
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถด้ า นการอ่ า นสะกดค าของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้
หลังกิจกรรมศิลปะสูงขึ ้น จากแบบบันทึกหลังการสอนมีรายละเอียดดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 สระเอะ
เนื่องจากดินน ้ามันเป็ นวัสดุที่นกั เรี ยนคุ้นเคยและเป็ นอุปกรณ์ของเล่นสาหรับเด็ก
ซึ่งนักเรี ยนส่วนใหญ่ จะเคยเล่นดินน ้ามันมาก่อน จึงเป็ นวัสดุที่ช่วยนาสู่กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ได้ ดี ในการฝึ กปั น้ ดินน ้ามันนี ้นอกจากจะเป็ นวัสดุที่เสริมสร้ างทักษะในเรื่ องของจินตนาการ พัฒนา
กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก นักเรี ยนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายแล้ ว เมื่อนามาเป็ นสื่อในการเรี ยนยังช่วย
ทาให้ เด็กได้ ร้ ูจกั สังเกต ฝึ กความประณีต และเป็ นการใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมองและการสัมผัส
ตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach) หลังการใช้ กิจกรรม พบว่า นักเรี ยนได้ ฝึกสังเกต
วิธีการออกเสียงสระเสียงสันทั
้ ง้ ในขันตอนการปั
้
น้ และขันตอนการฝึ
้
กอ่านจากบัตรคาที่มีรูปภาพ
ประกอบ ในระหว่างการปั น้ ดินน ้ามัน นักเรี ยนมีสมาธิมากขึ ้น มีความตังใจในการปั
้
น้ และฝึ กออก
เสียงไปด้ วย ระหว่างการปั น้ นักเรี ยนมีความสับสนการขดหัวเข้ าหรื อออก แต่เมื่อได้ สัมผัสกับรู ป
สระด้ วยการปั น้ แล้ วนักเรี ยนได้ สงั เกต ได้ ทาความเข้ าใจในรูปของสระอย่างช้ าๆ ช่วยให้ เกิดความ
แม่ น ย าในการจดจ ามากขึ น้ และได้ อ่ า นจากการน าอั ก ษรต่ า งๆมาฝึ กอ่ า นเป็ นการ เพิ่ ม
ความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น นักเรี ยนมีความสนุกสนานและการปั น้ ดินน ้ามันเป็ นวิธีการ
กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี
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กิจกรรมที่ 2 สระแอะ
ครู ใช้ วิธีสอนอ่านโดยเน้ นสีกับสระที่ต้องการให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจา จากเทคนิค
เบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (สถาบันราชานุกลู , 2557) โดยเด็กจะได้ ดภู าพสระ
ที่มีการใช้ สีโดดเด่น ได้ ฝึกสังเกตวิธีการออกเสียง แล้ วให้ เลือกตัวอักษรอื่นๆ มาฝึ กอ่าน ได้ ผ่อน
คลายจากการทากิจกรรมศิลปะการปะติดและการระบายสี “เจ้ าแกะขนฟู” ซึ่งเป็ นคาที่สะกดด้ วย
สระแอะ และได้ ฝึกอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดี
(สถาบันราชานุกูล , 2557) หลังการใช้ กิจกรรม พบว่า การเลือกใช้ สีที่โดดเด่นในการสร้ างสระให้
นักเรี ยนได้ ฝึกหัดอ่านนัน้ เด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง สีที่สดใสโดดเด่นจะทาให้ เด็กเกิด
ความสนใจ แต่ข้อสังเกตคือสระที่ครูเตรี ยมมานันจะต้
้ องมีขนาดที่ใหญ่และแข็งแรงพอให้ เด็กได้ จบั
และนามาฝึ กอ่านด้ วยจึงจะกระตุ้นความสนใจและความจดจาได้ ดี และการทากิจกรรมศิลปะโดย
เลือกคาที่สะกดด้ วยสระแอะ ซึ่งก็คือกิจกรรมการปะติด ซึ่งนอกจากจะเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนาน
ช่วยให้ เด็กได้ ผ่อนคลาย ได้ ใช้ ประสาทสัมผัสทางร่ างกายในการปะติด และฝึ กสะกดคาไปด้ วย
ช่วยให้ เด็กเกิดความสุขในการเรี ยนมากขึ ้น
กิจกรรมที่ 3 สระเอาะ
นักเรี ยนได้ ประดิษฐ์ อกั ษรโดยการนาวัสดุที่สวยงาม เช่น เมล็ดถั่ว เม็ดโฟม และ
ลูก ปั ด สี สัน ต่า งๆ มาค่อ ยๆปะติ ด ที ล ะเม็ ด ให้ เรี ย งเป็ น รู ป สระ และฝึ ก อ่า นค าจากบัต รค าที่ มี
ภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกลู , 2557) ซึง่ ในกิจกรรมนี ้
เด็ ก ได้ ใช้ ประสาทสัม ผั ส ด้ าน การมอง และการสัม ผั ส ตามวิ ธี พ หุ สัม ผั ส (Multi – Sensory
Approach) และได้ ฝึกอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอล
ดี (สถาบั น ราชานุ กู ล , 2557) หลัง การใช้ กิ จ กรรม พบว่ า เนื่ อ งจากสระเอาะเป็ นสระยาก
ประกอบด้ วยอักษรอหลายตัวจึงยากต่อการจดจ า เมื่ อได้ ทากิ จกรรมการปะติดรู ปสระนี ้ ทาให้
นักเรี ยนได้ จดจ่ออยู่กับรูปสระเป็ นเวลานาน ได้ สงั เกต ได้ สมั ผัสกับสระ และสีสนั ของวัสดุที่นามา
ปะติด ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความตื่นเต้ นในการเรี ยน เกิดความสนุก ผ่อนคลาย และยังช่วยเพิ่มสมาธิ
ทาให้ เกิ ดการจดจ าสระได้ ดีขึน้ ด้ านการอ่านได้ ฝึกอ่านและสังเกตวิธีการออกเสี ยงจากบัตรคา
ส่งผลให้ พฒ
ั นาด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
กิจกรรมที่ 4 สระเอีย
นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมด้ วยการนาลวดกามะหยี่สีสนั สวยงามอีกทังมี
้ พื ้นผิวที่น่มุ
น่าสัมผัสมาดัดเป็ นรูปร่างของสระ ซึ่งเด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัส ตามวิธีพหุสมั ผัส (Multi – Sensory
Approach) ได้ สงั เกตลักษณะของสระจากการดัดลวดกามะหยี่ และได้ ฝึกอ่านคาจากบัตรคาที่มี
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ภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้ งต้ นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล , 2557) หลังการใช้
กิจกรรม พบว่า นักเรี ยนให้ ความสนใจกับลวดกามะหยี่มากเนื่องจากเป็ นวัสดุที่แปลกใหม่ แต่การ
ดัดลวดค่อนข้ างยากเนื่องจากลวดจะเด้ งไปมาและค่อนข้ างอันตราย ในกิจกรรมนี ้อาจยากเกินไป
สาหรับวัยของเด็กครูจึงต้ องให้ ความช่วยเหลือและแนะนาอย่างใกล้ ชิด จากการสังเกตพบว่าวัสดุ
ที่แปลกใหม่สวยงามจะกระตุ้นให้ เกิดความสนใจให้ มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนได้ มากขึ ้น
กิจกรรมที่ 5 สระเอือ
นักเรี ยนเล่นเกมปิ ดตาคลาสระ เพื่อหาสระเอือ ซึ่งครูได้ ตดั กระดาษทรายเป็ นรู ป
สระต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แข่งขันกับเพื่อนจะทาให้ เด็กสนุกและอยากเรี ยนรู้ (สถาบันราชานุกลู ,
2557) และเนื่องจากสระเอือเป็ นสระที่ยากเพราะเป็ นสระประสม การได้ ใช้ ประสาทสัม ผัสทาง
ร่างกายในการสัมผัสพื ้นผิวของกระดาษทรายที่ฉลุเป็ นรูปสระนันจะช่
้ วยให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกสังเกตได้
เรี ย นรู้ ตามวิ ธี พ หุสัม ผัส (Multi – Sensory Approach) และได้ ท ากิ จ กรรมจากค าที่ ส ะกดด้ ว ย
สระเอือคือ “หน้ ากากเสื อจอมทะเล้ น ” และฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่ มี ภาพประกอบจากเทคนิค
เบือ้ งต้ นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล , 2557) หลังการใช้ กิจ กรรม พบว่า นักเรี ย น
มีความตื่นเต้ นสนุกสนานในการปิ ดตาคลาสระ การสัมผัสพืน้ ผิวของกระดาษทรายเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการรับรู้อีกวิธีหนึ่งให้ กบั เด็ก และการแข่งขันกับเพื่อนจะช่วยกระตุ้นให้ เกิดความจดจาและ
ช่วยให้ สนุกสนานมากยิ่งขึ ้น เมื่อนักเรี ยนสามารถเรี ยงสระได้ ถูกต้ องครูให้ รางวัลโดยการทาของ
เล่ น จะช่ ว ยท าให้ เด็ ก มี ค วามสุข กับ การเรี ย น และจะช่ ว ยให้ เกิ ด ความแม่ น ย าในการจดจ า
เพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
กิจกรรมที่ 6 สระอัว
นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมศิลปะ โดยการใช้ นิ ้วมือสัมผัสสีด้วยการจุ่มสีแล้ วนามาวาด
ภาพอย่างอิสระ เป็ นเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล, 2557) และได้ ใช้
ประสาทสัมผัสด้ านการมอง การสัม ผัส และการเคลื่อนไหว ตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory
Approach) และฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กแอลดี
(สถาบันราชานุกลู , 2557) หลังการใช้ กิจกรรม พบว่า การใช้ นิ ้วมือสัมผัสสีด้วยการจุ่มสีแล้ วนามา
วาดสระนัน้ เปรี ยบเสมือนการวาดภาพในสมอง (สถาบันราชานุกูล , 2557) ซึ่งจะช่วยให้ เด็กเกิด
ความเข้ าใจในรูปของสระได้ ดี และการได้ สงั เกตลักษณะของสระจากการวาดสระในแบบฝึ กหัดยิ่ง
ส่งผลให้ กระตุ้นความจาได้ ดี สังเกตได้ จากขันตอนการออกเสี
้
ยงจากบัตรคานักเรี ยนสามารถอ่าน
ได้ ดี สามารถจดจารูปสระได้ การที่เด็กได้ ทากิจกรรมศิลปะการจุ่มสีวาดเหมือนการได้ เล่น จะช่วย
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ให้ เด็กเกิดความผ่อนคลาย กระตุ้นให้ เกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และยังช่วยให้
เกิดสมาธิมากขึ ้นด้ วย
กิจกรรมที่ 7 สระอา
ครู นาเข้ าสู่บทเรี ยนโดยการนาภาพสระอา มาให้ นักเรี ยนดู แล้ วให้ นักเรี ยนลอง
วาดสระลงบนมือ ซึ่งวิธีนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทางผิวหนังและเปรี ยบเสมือนการเขียน
ภาพลงในสมอง (สถาบันราชานุกลู , 2557) ครู สอนอ่านโดยเน้ นสีสระที่ต้องการให้ เด็กเรี ยนรู้ และ
จดจ า จากเทคนิค เบื อ้ งต้ นในการสอนเด็ก บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ (สถาบันราชานุกูล , 2557)
โดยการใช้ เชือกสีสนั สวยงามมาให้ นกั เรี ยนขดเป็ นรู ปสระ เป็ นการใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง
และการสัม ผัสตามวิธีพ หุสัมผัส (Multi – Sensory Approach) แล้ วให้ เลือกตัวอักษรอื่นๆมาฝึ ก
อ่านและสังเกตวิธีการออกเสียงจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็ก
แอลดี (สถาบันราชานุกูล , 2557) หลังการใช้ กิจกรรม พบว่า เด็กได้ ผ่อนคลายจากขัน้ นาในการ
วาดมือหรื อครูอาจให้ วาดภาพบนแผ่นหลังแล้ วค่อยเชื่อมโยงสูร่ ูปสระ การได้ เรี ยนรู้สระด้ วยการทา
กิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ การได้ เห็นเชือกสวยๆสีสนั สวยงามเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดการอยากเรี ยนรู้ แต่ในขัน้ ตอนการตัดเชือกและทากาว ครู อาจต้ องคอยดูแลอย่าง
ใกล้ ชิด เมื่อประดิษฐ์ สระของตนเองเสร็ จแล้ วสังเกตได้ ชัดเจนว่านักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ขณะเลือกตัวอักษรต่างๆมาฝึ กสะกดคาครูต้องให้ อิสระในการเลือกตัวอักษรเอง ซึง่ นักเรี ยน
จะเลือกที่ตนเองสามารถอ่านได้ จะทาให้ เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
เกิดความมัน่ ใจในตนเองซึง่ จะทาให้ พฒ
ั นาด้ านการอ่านได้ ดียิ่งขึ ้น
กิจกรรมที่ 8 สระเอา
ครูนาเข้ าสู่บทเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนเล่นเกม “วาดเขียนบนทราย” โดยครูจบั ฉลาก
คา ให้ นักเรี ยน 3 คน เขียน หรื อ วาดแข่งกันบนกระบะทราย ซึ่งวิธีนีเ้ ป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านประสาท
สัมผัสทางผิวหนัง (สถาบันราชานุกลู , 2557) จากนันท
้ ากิจกรรม“ภูเขาสีทราย” โดยวาดภาพภูเขา
แล้ วทาการโรยทรายสีพร้ อมตกแต่งให้ สวยงาม ทาให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรี ยนรู้ คา
ผ่านทรายสีให้ เด็กเรี ยนรู้ และจดจา จากเทคนิคเบือ้ งต้ นในการสอนเด็กบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
(สถาบันราชานุกลู , 2557) โดยนักเรี ยนได้ ใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมอง และการสัมผัสตามวิธีพหุ
สัมผัส (Multi – Sensory Approach) ฝึ กอ่านคาจากบัตรคาที่มีภาพประกอบจากเทคนิคเบื ้องต้ น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล, 2557) หลังการใช้ กิจกรรม พบว่า นักเรี ยนได้ วาดภาพ
บนทรายพร้ อมทังฝึ
้ กเขียนคาบนทราย และทากิจกรรม “ภูเขาสีทราย”จะช่วยให้ นกั เรี ยนผ่อนคลาย
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ช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน การฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง
จากบัตรคาจะช่วยให้ เกิดความแม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ หลัง ใช้ กิจ กรรมศิล ปะ สูง ขึน้ อย่างมี นัยยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายบุคคลความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนทัง้ 3 คน มีคะแนนสูงขึ ้นตามลาดับดังนี ้
ตาราง 2 ลาดับคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นักเรี ยน
นักเรี ยนคนที่ 1
นักเรี ยนคนที่ 2
นักเรี ยนคนที่ 3

คะแนนก่อนเรี ยน
1
3
12

คะแนนหลังเรี ยน
14
26
32

คะแนนเต็ม
40
40
40

จะเห็ น ได้ ว่า ก่ อนเรี ย นนักเรี ย นมี ค ะแนนการอ่านสะกดค าในระดับ ต่ามากและแทบ
จะอ่านไม่ได้ เลย มีความสับสนระหว่างรูปสระ ออกเสียงผิด อ่านเป็ นคาอื่นทดแทน อ่านเสียงเบา
อ้ อมแอ้ มในลาคอ ไม่มีความมั่นใจที่จะอ่าน และไม่มีความสุขกับการเรี ยนเนื่องจากเรี ยนไม่ทัน
เพื่อน เมื่อนักเรี ยนได้ ผ่านการสอนอ่านสะกดคาด้ วยกิจกรรมศิลปะแล้ วนัน้ นักเรี ยนมีคะแนนการ
อ่านสูงขึ ้น มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน จดจารูปสระได้ ดีขึ ้นหลังจากการฝึ กทากิจกรรมศิลปะ
นักเรี ยนมีความสุขกับการเรี ยนมากขึ ้น สนุกสนาน และสามารถอ่านสะกดคาได้ มากกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ด้านการอ่านโดยใช้ กิจกรรมศิลปะ ผู้วิจยั อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ สามารถอ่านสะกดคาหลังการสอนโดยใช้
กิจ กรรมศิล ปะได้ สูงขึน้ เนื่ องจากการสอนโดยใช้ กิจ กรรมศิลปะเป็ นเครื่ องมื อที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการของผู้เรี ยน ดังเช่น (ผดุง อารยะวิญญู,
2542) ได้ กล่าวเกี่ ยวกับวิธีการสอนโดยการจัดประสบการณ์ ทางภาษาว่า การจัดประสบการณ์
ให้ กับเด็กจะยึดความสนใจของเด็กเป็ นหลักไม่ว่าจะเป็ นการสอนฟั ง การอ่าน สอนพูด หรื อสอน
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เขียน ครูอาจทราบได้ ว่าเด็กมีความสนใจในเรื่ องใด จากการวาดภาพ หรื องานศิลปะของเด็ก ครูจึง
นาเรื่ องราวดังกล่าวมาขยายผล ครูอาจให้ เด็กเขียนอธิบายภาพ แล้ วให้ เด็กอ่านจากข้ อความที่เด็ก
เขียนด้ วยตนเอง เมื่อครูได้ ศกึ ษา สังเกตถึงลักษณะของเด็ก จึงจัดวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความ
สนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
จากการศึกษาความสนใจของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรี ยนรู้แล้ วนัน้ พบว่าการ
สอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะ เป็ นแนวทางหนึง่ ที่มีความน่าสนใจที่จะนาประโยชน์ในการ
ทางานศิลปะไปบูรณาการในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการเรี ยนรู้ได้ ตามที่ (ดนู จีระเดชากุล, 2541) กล่าวว่า การให้ เด็กได้ ฝึกหัดทากิจกรรม
ศิลปะจะช่วยให้ เด็กเกิดพัฒนาการของระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบประสาทมีความสัมพันธ์ระหว่าง
อวัยวะ ร่างกาย และสมอง นาไปสูท่ กั ษะการอ่านและการเรี ยนได้ ดีขึ ้น นอกจากนันการที
้
่เด็กได้ ลง
มือปฏิบตั อิ ย่างอิสระด้ วยตนเอง ได้ สมั ผัส ได้ สนุกสนานกับกิจกรรมที่หลากหลาย ทังการวาดภาพ
้
ระบายสี การปะติด การปัน้ ดินน ้ามัน ซึง่ กิจกรรมการปัน้ ดินน ้ามันนันช่
้ วยพัฒนาด้ านอารมณ์
การนวด การบีบดินน ้ามันเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดวิธีหนึง่ เพราะเด็กจะรู้สกึ เพลิดเพลิน
สังเกตได้ จากมือและตาที่สมั พันธ์กนั และสมาธิจดจ่ออยู่กบั ดินน ้ามัน สอดคล้ องกับ ศาสตราจารย์
ดร. วิรุณ ตังเจริ
้ ญ ที่ได้ เสนอประโยชน์ของกิจกรรมศิลปะในการพัฒนาพฤติกรรมเด็กไว้ วา่
พฤติกรรมของเด็ก การสร้ างสรรค์งานศิลปะของเด็ก เมื่อพิจารณาในวงกว้ าง จะพบคุณค่า 2 ด้ าน
ด้ านหนึง่ คือ การที่เด็กได้ ระบายออกซึง่ ความเคร่งเครี ยดภายใน ขจัดความรู้สกึ ด้ อยบางอย่างที่มี
อยูแ่ ละเป็ นการแสดงความรู้สกึ ความต้ องการภายในให้ ปรากฏขึ ้น คุณค่าเช่นนี ้จะเป็ นการลดหรื อ
เปิ ดเผยความรู้สึกภายในเด็กแต่ละคน ซึง่ การแสดงออกทางอื่นเช่น การเล่นหรื อการพูดคุยไม่
สามารถทาได้ ดีเท่ากับการทางานศิลปะ ศิลปะสามารถระบายการรับรู้และความรู้สกึ นึกคิด และ
ความต้ องการได้ คณ
ุ ค่าพัฒนาพฤติกรรมอีกด้ านหนึง่ คือ พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2513) ยังได้ กล่าวอีกว่ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ของวิชา
ศิลปศึกษานันมี
้ ประโยชน์ในด้ านจิตบาบัดได้ ด้วย ดังนี ้ กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยให้ เด็กได้
ระบายอารมณ์ที่เคร่งเครี ยด เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ตา่ ง ๆ เช่น โกรธ กลัว และวิตก ช่วยขจัด
ความรู้สกึ ด้ อยค่า ไม่สมปรารถนา ขาดความมัน่ ใจขลาดอาย ความพิการ ศิลปะเป็ นสิ่งที่ชว่ ย
ระบายความทุกข์ได้
จากปั ญ หาที่พบในการอ่านสะกดคานัน้ คือ การเรี ยนการสอนปกติ ไม่สามารถกระตุ้น
ความสนใจของเด็กได้ จดจารู ปของสระไม่ได้ จึงทาให้ อ่านสะกดคาไม่ได้ แต่เมื่อเด็กได้ ทาการ
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง จะช่วยให้ นักเรี ยนจดจ่อกับสระต่าง ๆ เป็ นเวลานาน การได้ สัมผัส

101
การได้ เห็นสีสนั สวยงามของผลงาน และความภาคภูมิใจในผลงาน จะกระตุ้นความจาของนักเรี ยน
ได้ ดียิ่งขึ ้น โดยสอดคล้ องกับแนวคิดของ ผดุง อารยะวิญญู ที่กล่าวว่า เราต้ องเข้ าใจธรรมชาติของ
เด็กกลุ่มนี ้ว่า เขาเรี ยนหนังสือกันอย่างไร ธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี ้คือ ไม่ชอบฟั ง เพราะฉะนันสื
้ ่อ
ที่เกี่ยวกับการฟั งจะใช้ กบั เขาไม่คอ่ ยได้ เด็กกลุม่ นี ้เรี ยนหนังสือด้ วยมือและการปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้
สื่อที่ใช้ หยิบ จับ ฉวย ฉี ก ปะ วาดรู ประบายสี ลงมือปฏิ บตั ิจะใช้ ได้ ผลดี อันที่ สอง เด็กกลุ่ม นีจ้ ะ
เรี ยนรู้ด้วยการใช้ สายตา สื่อที่ทาต้ องเป็ นรู ปภาพ สัญลักษณ์ รู ปทรง หรื ออะไรก็ได้ ที่ช่วยสอนให้
เขาเข้ าใจภาพรวม ดังนัน้ สื่อที่ดีที่ควรใช้ ก็คือ สื่อที่ลงมือปฏิบตั ิหยิบจับได้ สองคือสื่อที่ใช้ สายตา
รู ปทรง เด็กกลุ่มนี ไ้ ม่ชอบฟั ง เราควรฝึ กให้ เขาฟั งและจับใจความความ เมื่อการฟั งเขาดีขึน้ แล้ ว
จึงใช้ สื่อที่เหมือนเด็กอื่นได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) เด็กส่วนใหญ่เรี ยนรู้ที่จะอ่าน ด้ วยการใช้ การ
รับรู้ พื น้ ฐานจากประสาทสัม ผัสทางตา และทางหู แต่เด็กบางคนเรี ยนรู้ ผ่านช่องทางการเห็นได้
ดีกว่าทางการได้ ยิน หรื อในทางตรงกันข้ าม ซึ่งประสาทสัมผัสทางตา และทางหู เป็ นผัสสะแรกเริ่ ม
ที่ จ าเป็ นในกระบวนการอ่ า น (Collins, 1993) ดัง นั น้ การเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ การสั ม ผั ส
เป็ นวิธีการการเพิ่มศักยภาพในการรับรู้เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีสาหรับเด็ก
2. ในกิจกรรมเด็กได้ ทางานศิลปะ กิจกรรมที่หลากหลายเหล่านี ้จะช่วยฝึ กความสนใจแก่
เด็ก และทาให้ เด็กรู้สึกถึงความเป็ นอิสระในการทางาน หรื อเล่น ซึ่งจะทาให้ เด็กมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง (ฉันทนา ภาคบงกช, 2540, ม.ค.) การฝึ กกิ จ กรรมศิลปะ เช่น การเขี ยนคาบนพื น้ ทราย
การเขียนคาบนกระดาษ การต่อตัวอักษรให้ เป็ นคา การวาดเขียน การระบายสี การปั น้ ที่เกี่ยวกับ
คานับเป็ นกิ จกรรมให้ เด็กได้ จ ดจ าคาได้ ง่ายยังเป็ นการช่วยให้ เด็กมี สมาธิ มี ความตัง้ ใจ มี แรง
กระตุ้นในการเรี ยน เด็กไม่เกิดความเบื่ อหน่าย (ประเทิน มหาขันธ์ , 2530) จึงเป็ นการช่วยเพิ่ ม
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้ านการอ่านให้ ดียิ่งขึ ้น เมื่อหลังจากได้ รับการสอนอ่านด้ วย
กิจกรรมศิลปะดังกล่าวปรากฏว่าความสามารถในการอ่านสะกดคาของเด็กที่มี ความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะในกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปะ มีความน่าสนใจและเหมาะสม
กับความสนใจของผู้เรี ยน ซึ่งการลงมือปฏิบตั ิและสร้ างสรรค์งานศิลปะ นักเรี ยนจะได้ ใช้ ประสาท
สัม ผัส คื อ การมองเห็ น ผลงานที่ ต นเองสร้ างสรรค์ การสัม ผัส ขณะปฏิ บัติกิจ กรรมด้ วยตนเอง
และการฟั งเสียงจากการฝึ กอ่าน จนถึงการภาคภูมิ ใจในตนเองที่ สามารถสร้ างสรรค์ผลงานได้
ซึ่งเหล่านี ้จะช่วยกระตุ้นความจาได้ ดีและทาให้ นักเรี ยนมีพัฒนาการด้ านการอ่านสะกดคาสูงขึน้
สอดคล้ องกับ แนวความคิดของ (ผดุง อารยะวิญ ญู , 2542) กล่าวว่า มนุษย์ เราสามารถรั บรู้ ได้
หลายด้ าน ได้ แก่ การรับรู้ ทางการฟั ง การใช้ สายตา การสัมผัส การดมกลิ่น และการลิ ้มรส แต่การ
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รับ รู้ ที่ ส าคัญ ที่ สุด และใช้ ม ากที่ สุด ส าหรั บ การเรี ย นรู้ คื อ การฟั ง การมองเห็ น และการสัม ผัส
การรับรู้ เป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นต่อการเรี ยนรู้เป็ นอย่างยิ่ง หากปราศจากการรั บรู้แล้ ว มนุษย์เรา
จะไม่สามารถเรี ยนรู้ได้
สรุปได้ ว่ากิจกรรมศิลปะที่ใช้ มีความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาการเรี ยนรู้ของเด็ก ช่วยได้
ดีในด้ านการจา เพราะกิจกรรมศิลปะต่างๆ เช่น การปั น้ ดินน ้ามัน โรยทราย ปะติด วาดภาพระบาย
สี และการประดิษฐ์ กิจกรรมเหล่านีน้ อกจากจะช่วยกระตุ้ นความสนใจในการอ่าน เด็กมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย สร้ างความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ ้น ยังช่วยพัฒนา
ทัก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื อ้ เด็ ก ได้ น วด บี บ ทุบ ดิ น น า้ มัน เป็ นเส้ น เพื่ อ ปั น้ เป็ นตัว อัก ษร ส่ ง ผลให้
กล้ ามเนื อ้ แข็งแรง ได้ ฝึกการประสานสัม พันธ์ ระหว่างมือกับตาในระหว่างลงมื อปฏิ บตั ิกิจกรรม
ผลงานศิลปะที่เกิดขึ ้นยังมีมิติ สีสนั ที่สวยงามสะดุดตา ช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความจาและสามารถ
นารู ปสระต่างๆไปสะกดคาได้ เนื่องจากเด็กได้ ใช้ ประสาทสัมผัสการรับรู้ หลายด้ าน ด้ านสายตา
ในการดูรูปคาในบัตรภาพ รู ปสระที่มีสี สันสวยงาม ได้ เคลื่อนไหวอวัยวะในการสัม ผัส พร้ อมทัง้
ประสาทสัมผัสทางการได้ ยินในการฝึ กอ่านออกเสียง เป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้เพื่อนาไปสู่
ความจาที่ดีขึน้ และในแผนการสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะมี ขนั ้ ตอนในการฝึ กซา้ ๆ
เป็ นการทบทวนเพื่อให้ เด็กเกิดความจาได้ ดี
แนวทางการใช้ กิจกรรมศิลปะจะช่วยในการฝึ กอ่านสะกดคา ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการเรี ยน
วิชาอื่นๆที่มีการเขียนเกี่ยวข้ อง เพราะการที่ จะสามารถอ่านสะกดคาได้ ถูกต้ องนันเพื
้ ่อเป็ นการลด
ข้ อจ ากัดของเด็กที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ยนรู้ ในด้ านการจา จึงจ าเป็ นต้ องหากิ จ กรรมที่ ทาให้ เกิ ด
ความจาได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู้ด้านการอ่านสะกดคา
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. การพัฒ นาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาด้ วยกิจกรรมศิลปะ เป็ นวิธี การสอน
ตามวิธีพหุสมั ผัส ซึ่งมีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้เรี ยนได้ ฝึกหัดทากิจกรรมศิลปะด้ วยตนเอง ได้ ใช้ ประสาทสัมผัสหลาย
ด้ าน มีความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะ ร่ างกาย และสมอง ทาให้ เกิดความจาได้ ดี นาไปสู่ทกั ษะการ
อ่านและการเรี ยนได้ อย่างดีและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
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2. กิจกรรมศิลปะเป็ นการมุ่งเน้ นเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านต่างๆ ให้ แก่เด็กทุกคนทัง้
เด็ ก ปกติ ห รื อ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ องการพิ เศษเนื่ อ งจากกิ จ กรรมศิ ล ปะเป็ นกิ จ กรรมที่ ส ร้ างทั ง้
ประสบการณ์ ความรู้ สึก การสัง เกต การสัม ผัส ดัง นัน้ ทัง้ ด้ านอุป กรณ์ แ ละสถานที่ ในการจัด
กิจกรรมควรเอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ ควรมีความหลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เลือกวัสดุอปุ กรณ์ด้วยตนเองเพื่ อให้ เด็กรู้สึกมีอิสระ และส่งเสริมอิสรภาพในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒ นาเด็ก เมื่อเด็กมีสุนทรี ยะต่อ
สิ่งแวดล้ อม ต่อการทางาน รู้ จักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ และหากเด็กได้ รับกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจย่อมเป็ นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ มีความพร้ อมในการเรี ยนรู้
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารวิจัย เพื่ อ พัฒ นาความสามารถด้ า นการอ่ านสะกดค าของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางการ เรี ยนรู้โดยการใช้ กิจกรรมที่ดงึ ดูดความสนใจอื่นๆอีก เช่น กิจกรรมเพลง กิจกรรม
บทบาทสมมุติ เป็ นต้ น
2.การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ครัง้ ต่อไปควรนาการสอนสะกดคาโดยใช้
กิจกรรมศิลปะไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนในสังกัดอื่นๆ ที่อยูใ่ นระดับช่วงชันเดี
้ ยวกัน
3. ควรเพิ่ม ระยะเวลาในการทดลองให้ มากขึน้ เพราะการสอนอ่านต้ องการการฝึ กฝน
อย่างต่อเนื่ อง และวิธี การสอนอ่านสะกดคาโดยใช้ กิจกรรมศิลปะเป็ นการฝึ กฝนให้ นักเรี ยนได้
พัฒนาการอ่านที่ต้องใช้ เวลาเนื่องจากต้ องทากิจกรรมศิลปะร่ วมด้ วย ดังนันเพื
้ ่ อให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์
และนักเรี ยนได้ ฝึกฝนอย่างจริงจังควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้ มากขึ ้น
4. ควรทาการศึกษาและพัฒนาด้ านความคงทนของความจา เพื่อให้ กิจกรรมที่จดั ทามา
นันส่
้ งผลต่อประสิทธิภาพในการเรี ยนได้ ดียิ่งขึ ้น
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มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
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แบบแสดงผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1

ข้ อ

รายการประเมิน

1

แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้ วนและสัมพันธ์กนั

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

2

เนื ้อหา/สาระการเรี ยนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

3

กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

4

กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความสามารถผู้เรียน

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

5

กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบตั ิ และสร้ างความรู้ด้วยตนเอง

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

6

กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

7

สือ่ /แหล่งเรี ยนรู้สอดคล้ องกับกิจกรรมและ
จุดประสงค์

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

8

สือ่ หลากหลายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ วัย และ
ความสามารถผู้เรียน

5

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

9

วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม

4.67 มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

10

เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมทังด้
้ าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ

4.67 มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ

ผลรวมระดับความคิดเห็น

X

แปลผล

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู้
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคาของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
คาชีแ้ จง ขอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนมีความเหมาะสม
กับรายการประเมินมากน้ อยเพียงใด จากนันใส่
้ เครื่ องหมาย √ ในช่องระดับความเหมาะสม
ระดับรายการประเมิน
5
หมายถึง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมน้ อย
1
หมายถึง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมน้ อยที่สดุ
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50

ข้ อ

มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมากที่สดุ
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมมาก
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมปานกลาง
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมน้ อย
มีความสอดคล้ อง/เหมาะสมน้ อยที่สดุ

รายการประเมิน

1

แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้ วนและสัมพันธ์กนั

2

เนื ้อหา/สาระการเรี ยนรู้สอดคล้ องกับจุดประสงค์

3

กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์

4

กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความสามารถผู้เรียน

5

กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบตั ิ

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

สรุ ป
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และสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
6

กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้

7

สือ่ /แหล่งเรี ยนรู้สอดคล้ องกับกิจกรรมและจุดประสงค์

8

สือ่ หลากหลายสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ วัย และ
ความสามารถผู้เรียน

9

วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
และกิจกรรม

10

เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมทังด้
้ าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
รวม

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้เชี่ยวชาญ
(.............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ผู้วิจยั
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ตาราง 4 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่านสะกดคา
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1

ข้ อคาถาม

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

ดัชนีความสอดคล้ อง
(IOC)

สรุ ปผล

1

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

2

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

3

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

4

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

5

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

6

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

7

+1

+1

+1

1

ใช้ ได้

8

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

9

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้

10

+1

0

+1

0.67

ใช้ ได้
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ มี ีต่อแบบทดสอบ
คาชีแ้ จง ขอให้ ทา่ นผู้เชี่ยวชาญได้ กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ แบบทดสอบ โดยใส่
เครื่ องหมาย

( ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้ อมเขียนข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ใน

การนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

รายการขอความคิดเห็น

ความคิดเห็น
เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ ไม่ เหมาะสม ข้ อเสนอแนะ
1
0
-1

1. ความสอดคล้ องเหมาะสมกับหลักสูตร
2. ความสอดคล้ องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
3. ความสอดคล้ องเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน
4. ความสอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
และปั ญหา
5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรี ยน
6. ความเหมาะสมของเนื ้อหา
7. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
8. ความเหมาะสมของจานวนคาที่ทดสอบ
9. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน
10.ความเหมาะสมของรูปแบบ

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง
............................................
(นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม)
ผู้ทาการวิจยั
.................................................................
(...........................................................)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

120

ภาคผนวก ค
แบบประเมินความสามารถในการอ่าน
แบบฝึ กอ่านบัตรคา
แบบคัดกรองนักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิสนั ้ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ และออทิสซึม
KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism(PDDs)
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แบบประเมินความสามารถในการอ่ าน
แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ดาเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน จานวน 40 คา
2. การให้ คะแนนความสามารถด้ านการอ่านคา ถ้ าอ่านถูกต้ อง 1 คา ให้ 1 คะแนน คะแนนเต็ม
40 คะแนน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาอ่ าน
เละ
เบะ
เอะอะ
เละเทะ
เกะกะ
แพะ
แกะ
แฉะ
แทะ
ถัว่ แระ
เกาะ
เดาะ
เหาะ
ทะเลาะ
หัวเราะ
เลีย
เสีย
เตี ้ย
เสียใจ
ผมเปี ย

หลังเรียน
อ่ านได้ อ่ านไม่ ได้

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาอ่ าน
เสือ
เบื่อ
เสื ้อ
มะเขือ
เรื อใบ
บัว
รั่ว
รัว้
ถัว่
ใบบัว
กา
ตา
จาปี
ลาไย
กาไล
เกา
เตา
เต่า
เสา
เงา

หลังเรียน
อ่ านได้ อ่ านไม่ ได้

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

40
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แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่ าน
แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ดาเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนอ่านคา ที่กาหนดให้ จน
ครบจานวน 40 คา
2. การให้ คะแนนความสามารถด้ านการอ่านคา ถ้ าอ่านถูกต้ อง 1 คา ให้ 1 คะแนน
3. เกณฑ์การประเมิน นาคะแนนการอ่านคาไปเปรี ยบเทียบกับระดับคุณภาพตามตาราง
ระดับชัน้
ป.1

คะแนน

ร้ อยละ

ระดับคุณภาพ

32 – 40

80.00 ขึ ้นไป

4

28 – 31

70.00 - 79.00

3

24 - 27

60.00 – 69.00

2

0 - 23

60.00 ลงไป

1

ระดับคุณภาพ 4

หมายถึง

อ่านคล่อง

ระดับคุณภาพ 3

หมายถึง

อ่านได้

ระดับคุณภาพ 2

หมายถึง

อ่านไม่คล่อง

ระดับคุณภาพ 1

หมายถึง

อ่านไม่ออก

หมายเหตุ
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แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระเอะ”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

เละ
เบะ
เอะอะ
เละเทะ
เกะกะ

124

แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระแอะ”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

แพะ
แตะ
แฉะ
แทะ
ถั่วแระ

125

แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระเอาะ”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

เกาะ
เดาะ
เหาะ
ทะเลาะ
หัวเราะ
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แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระเอีย”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

เลีย
เสีย
เตีย้
เสียใจ
ผมเปี ย
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แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระเอือ”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

เสือ
เบื่อ
เสือ้
มะเขือ
เรื อใบ

128

แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระอัว”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

บัว
รั่ ว
รั ว้
ถั่ว
ใบบัว
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แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระอา”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

กา
ตา
จาปี
ลาไย
กาไล
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แบบฝึ กอ่ าน บัตรคา เรื่ อง “สระเอา”
คาชี ้แจง : ให้ นกั เรี ยนอ่านคาที่มีรูปภาพประกอบต่อไปนี ้ให้ ถกู ต้ อง

เกา
เตา
เต่ า
เสา
เงา

131

132

133

134

ภาคผนวก ง
แผนการอ่านสะกดคาโดยกิจกรรมศิลปะ

135
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 1 เรื่อง สระเอะ ไม่มีตวั สะกด เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอะ เป็ นสระเสียงสัน้ ประกอบด้ วย เ- และ –ะ สระ เ-ะ
เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลังพยัญชนะต้ น และคงรูปไว้ เมื่อไม่มีตวั สะกด การเรี ยนรู้สระด้ วยการทา
กิจกรรมศิลปะจากดินน ้ามัน ซึง่ ดินน ้ามันเป็ นอุปกรณ์ของเล่นสาหรับเด็ก ที่ ชว่ ยเสริมสร้ างทักษะใน
เรื่ องของจินตนาการ ความรู้ และทาให้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็กของมือแข็งแรงขึ ้นอีกด้ วย เพราะวัยเด็กจะ
ได้ ร้ ูสกึ สนุกกับการกลิ ้งดินน ้ามัน ไม่วา่ จะเป็ นการปัน้ การบีบ การขย ้า หรื อการจิ ้ม จะช่วยกระตุ้น
ให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความแม่นยาในการจดจา
และเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานปัน้ ดินน ้ามันเป็ นรูปร่างของสระเอะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
ขันน
้ า
1. ครูเตรี ยมอุปกรณ์การปั น้ และดินน ้ามันสีสนั ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ นกั เรี ยน
ได้ ผอ่ นคลายก่อนการเรี ยน ครูให้ นกั เรี ยนฝึ กการนวดดินน ้ามันให้ อ่อนนุม่ เหมาะสมหรับ
การปัน้ และให้ ปัน้ อย่างอิสระ โดยที่นกั เรี ยนเลือกสีสนั ของดินน ้ามันที่จะปัน้ ได้ ตามใจชอบ
2. ครูแนะนาให้ นกั เรี ยนลองนวดคลึงดินน ้ามันเป็ นเส้ นยาวๆ แล้ วให้ นกั เรี ยนคิดว่าดินน ้ามัน
เส้ นยาวๆแบบนี ้สามารถขดเป็ นอะไรได้ จากนันสอบถามต่
้
อว่านักเรี ยนเคยขดดินน ้ามัน
เป็ นพยัญชนะต่างๆหรื อไม่
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3. ครูพดู คุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับสระที่ครูจะสอนในวันนี ้ คือสระเอะ และให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิด
ว่าสระเอะมีรูปร่างอย่างไร
ขันสอน
้
4. นักเรี ยนทากิจกรรมการปัน้ สระเอะ โดยให้ นกั เรี ยนเลือกสีดนิ น ้ามันตามใจชอบแล้ วนวด
ให้ เป็ นเส้ นยาวๆ แล้ วลองขดให้ มีลกั ษณะเป็ นสระเอะ ครูพดู คุยซักถามระหว่างทากิจกรรม
ว่าสระเอะที่เราปัน้
อยูน่ ี ้มีรูปสระใดบ้ าง (คาตอบเช่น สระเอ และ สระอะ) จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนฝึ กสะกดโดย
ครูจะมีตวั พยัญชนะต่างๆให้ นกั เรี ยนได้ เลือกหยิบด้ วยตนเอง แล้ วฝึ กอ่านสะกดคา

ขันสรุ
้ ป
5. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาเพิ่มเติม 5 คา เพื่อความเข้ าใจมากขึ ้น
6. ครูและนักเรี ยนทบทวนคาจากบัตรคาอีกครัง้ โดยนาบัตรคาออกมาให้ นกั เรี ยนดูทีละคา
แล้ วอ่านออกเสียงกับครู และทบทวนความจาในสระที่เราปัน้ คือสระอะไร ประกอบไปด้ วย
รูปสระใด
สื่อและอุปกรณ์
1. ดินน ้ามัน
2. ตัวอักษรพยัญชนะ
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 2 เรื่อง สระแอะ
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระแอะ เป็ นสระเสียงสัน้ ประกอบด้ วย แ- และ –ะ สระ
แ-ะ เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลังพยัญชนะต้ น และคงรูปไว้ เมื่อไม่มีตวั สะกด การเรี ยนรู้สระด้ วย
การทากิจกรรมศิลปะจากการปะติด ระบายสี จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดความสนุก ผ่อนคลายจากก
การได้ สมั ผัสวัสดุอ่อนนุม่ ของสาลี การได้ วาดภาพระบายสี ทาให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยน
เป็ นการเรี ยนที่สนุก และพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระแอะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระแอะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ า
1. ครูพดู คุยกับนักเรี ยนถึงสัตว์เลี ้ยงที่นกั เรี ยนเลี ้ยง และสัตว์ชนิดอื่นๆ พูดคุยเกี่ยวกับ
ลักษณะขนของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น แกะ ว่าขนของแกะเป็ นอย่างไร หากเราต้ องการ
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเราจะใช้ วสั ดุอะไรที่นมุ่ ๆ มีสีขาวเหมือนกับขนของแกะ นักเรี ยน
ตอบคาถามและช่วยกันหาอุปกรณ์ในกล่องที่ครูเตรี ยมไว้
2. ครูนาสาลีมาให้ นกั เรี ยนสัมผัสว่าเหมือนขนของแกะหรื อไม่ แล้ วนาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
สีเมจิก สีไม้ สีชอล์ค มาให้ นกั เรี ยนเลือกใช้ ในการทากิจกรรม
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ขันสอน
้
3. นักเรี ยนทากิจกรรม“เจ้ าแกะขนฟู” โดยการวาดรูปแกะน้ อยลงบนกระดาษ ระบายสี
ตกแต่งแกะน้ อย ให้ สวยงาม สีสนั ตามใจชอบ ทากาวที่ตวั ของแกะแล้ วใช้ สาลีนมุ่ ๆติดลง
ไป ให้ เป็ นขนฟูๆของเจ้ าแกะ

4. ครูสอบถามว่า สร้ างสรรค์ผลงานเจ้ าแกะไปแล้ ว นักเรี ยนคิดว่า คาว่า แกะ สะกดอย่างไร
5. ครูใช้ เทคนิคเบื ้องต้ นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรี ยนรู้ของ สถาบันราชานุกลู (2557)
เป็ นการใช้ สีเน้ นสิ่งที่เราต้ องการให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจา โดยครูเตรี ยมสระ แ-ะ ตัวสีแดงไว้
เพื่อให้ นกั เรี ยนหาตัวอักษรมาใช้ สะกดคา คาว่าแกะ ให้ ถกู ต้ อง จากนัน้ ลองให้ นกั เรี ยน
เลือกตัวอักษรอื่นๆ มาฝึ กสะกดคา

แ ะ
ขันสรุ
้ ป
6. จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนเลือกปากกาเมจิก 2 สีเพื่อแยกสีที่เป็ นสระและสีที่เป็ นพยัญชนะ และ
เขียนคาว่าแกะลงไปข้ างๆตัวแกะ และนักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มี
ความเข้ าใจมากขึ ้น
7. ครูให้ นกั เรี ยนจดจาว่า เมื่อเห็นสระดังกล่าว ให้ นึกถึง เจ้ าแกะขนฟู
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สื่อและอุปกรณ์
1. สาลี/กาว
2. สีไม้ /สีชอล์ค/สีเมจิก
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา

140
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 3 เรื่อง สระเอาะ
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวติ และมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอาะ เป็ นสระเสียงสัน้ ประกอบด้ วย เ- ,-า และ –ะ
สระ เ-าะ เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลังพยัญชนะต้ น การเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรมศิลปะจาก
การปะติดนันนั
้ กเรี ยนจะได้ จดจ่ออยูก่ บั รูปสระเป็ นเวลานาน ได้ สงั เกต ได้ สมั ผัสกับสระ และวัสดุ
ที่นามาปะติด เช่น เมล็ดถัว่ เม็ดโฟม และลูกปัดสีสนั ต่างๆ จะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความตื่นเต้ นใน
การเรี ยน เกิดความสนุก ผ่อนคลาย ทาให้ เด็กเกิดความสนใจในการเรี ยน และยังช่วยเพิ่มสมาธิ
ทาให้ เกิดการจดจาสระได้ ดีขึ ้น ส่งผลให้ พฒ
ั นาความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอาะได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระเอาะได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ า
1. ครูนารูปภาพมาให้ เรี ยนเดาคา เช่น ภาพเกาะ ภาพเงาะ ภาพเจาะรู เป็ นต้ น แล้ วสอบถาม
ว่าภาพดังกล่าวออกเสียงด้ วยสระใด
ขันสอน
้
2. ครูให้ นกั เรี ยนเขียนสระเอาะลงบนกระดาษที่ครูเตรี ยมไว้ จากนันนั
้ กเรี ยนทากิจกรรมศิลปะ
โดยครูมีวสั ดุตา่ งๆ เช่น เม็ดโฟมนุม่ ๆ ลูกปั ดสีสนั ต่างๆ และเมล็ดถัว่ ให้ นกั เรี ยนเลือกแล้ ว
เรี ยงติดลงบนรูปสระที่เขียนไว้
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3. จากนันครู
้ อธิบายเพิ่มเติมว่า สระเอาะ เป็ นสระเสียงสัน้ ประกอบด้ วย เ- ,-า และ –ะ สระ
เ-าะ เขียนไว้ ข้างหน้ าและข้ างหลังพยัญชนะต้ น จากนันให้
้ นกั เรี ยนลองหยิบตัวอักษร
พยัญชนะมาฝึ กสะกดคา

ขันสรุ
้ ป
4. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เม็ดโฟม ลูกปัด เมล็ดถัว่
กาว
สีชอล์ค
บัตรคา

การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 4 เรื่อง สระเอีย
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอีย เป็ นสระเสียงยาว ประสมด้ วยสระ อี กับ อา
การเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรมศิลปะจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ จดจ่ออยู่กบั รูปสระ ได้ สงั เกตและ
สัมผัสกับสระ และวัสดุที่แปลกใหม่สวยงามจะกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ มีความกระตือรื อร้ น
ในการเรี ยน ช่วยให้ เกิดความแม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอียได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระเอียได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ า

1. ครูนาลวดกามะหยี่สีสนั ต่างๆ มาให้ นกั เรี ยนลองขดเป็ นรูปร่างตามจินตนาการ
2. ครูพดู คุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับสระที่ครูจะสอนในวันนี ้ คือสระเอีย
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ขันสอน
้
3. ครูทาการทดสอบเบื ้องต้ นโดยให้ นกั เรี ยนช่วยกันดูสระในภาษาไทยในแผ่นชาร์ จที่ครูติดไว้
ว่าสระเอีย คือสระใด จากนันให้
้ นกั เรี ยนนาลวดสีสนั ที่ชอบมาดัดเป็ นรูปของสระเอีย

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า“สระเอีย” คือสระประสมที่เกิดจากเสียง อี+อา ออกเสียง “เอีย” และ
มีรูปคือ “สระเอ” “สระอี” และ “ ย” เมื่อรวมกันแล้ วเรี ยกว่าสระเอีย
5. นักเรี ยนฝึ กสะกดคาโดยเลือกหยิบตัวอักษรต่างๆมาฝึ กอ่านออกเสียง

ขันสรุ
้ ป
6. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. ลวดกามะหยี่
2. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 5 เรื่อง สระเอือ
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอือ เป็ นสระเสียงยาว ประสมด้ วยสระ อือ กับ อา การ
เรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความแม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอือได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระเอือได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ า
1. ครูพดู คุยกับนักเรี ยนว่าเคยเลี ้ยงสัตว์หรื อไม่ แล้ วนักเรี ยนคิดว่าสัตว์อะไรที่มีนิสยั ดุร้าย
ที่สดุ (คาตอบ เช่น งู จระเข้ เสือ) ครูถามต่อว่าเคยเห็นเสือตัวจริงหรื อไม่ มันมีหน้ าตา
อย่างไร
2. ครูสอบถามนักเรี ยนว่าใครเขียนคาว่า “เสือ” ได้ และให้ ออกมาลองเขียนหน้ ากระดาน หรื อ
ให้ ชี ้ไปที่แผ่นชาร์ จสระที่ครูติดเอาไว้
ขันสอน
้
3. ครูอธิบายต่อว่า“สระเอือ” คือสระประสมที่เกิดจากเสียง อือ+อา ออกเสียง “เอือ” มีรูปคือ
“สระเอ” และ “ สระอือ”
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4. ครูให้ นกั เรี ยนทากิจกรรม หน้ ากากเสือจอมทะเล้ น โดยนาหน้ าเสือที่ครู ตดั เตรี ยมไว้ มาให้
นักเรี ยนระบายสีตกแต่ง โดยครูวางสีไว้ ให้ นกั เรี ยนได้ เลือกตามอิสระ ตกแต่งหน้ าเสือเสร็จ
แล้ วนาเชือกมาร้ อยเป็ นหน้ ากาก

5. จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนเล่นเกมปิ ดตาคลาสระ เพื่อหาสระเอือ ซึง่ ครูได้ ตดั กระดาษทรายเป็ น
รูปสระต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แข่งขันกับว่าใครสามารถคลาสระได้ ถกู ต้ องเป็ นคนแรก
การเรี ยนด้ วยวิธีการสัมผัสจะทาให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจาได้ ดีขึ ้น

6. เมื่อได้ สระที่ถกู ต้ องแล้ วนักเรี ยนทาการติดสระนันลงบนกระดาษ
้
และใช้ ตวั อักษร
พยัญชนะมาฝึ กอ่านสะกดคา

ขันสรุ
้ ป
7. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้น
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สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษสี/สีชอล์ค/สีไม้ /สีเมจิก
2. เชือก
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 6 เรื่อง สระอัว ไม่มีตวั สะกด เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระอัว เป็ นสระเสียงยาว ประสมด้ วยสระ อู กับ อา การ
เรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยน และจะช่วยให้ เกิดสมาธิ มีความแม่นยาในการจดจา และเพิ่มความสามารถด้ านการอ่าน
ได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระอัวได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานศิลปะและจดจารูปสระอัวได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครูสอบถามนักเรี ยนว่าเคยระบายสีน ้าหรื อสีโปสเตอร์ หรื อไม่ และเคยใช้ วสั ดุอะไรในการ
ระบาย (คาตอบเช่น พูก่ นั กิ่งไม้ เป็ นต้ น)
2. ครูเตรี ยมสีโปสเตอร์ สีสนั ต่างๆ ให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ อปุ กรณ์ที่ทกุ คนมีซงึ่ ก็คือนิ ้วมือของ
นักเรี ยนโดยการใช้ นิ ้วมือสัมผัสสีด้วยการจุม่ สีแล้ วนามาวาดภาพอย่างอิสระตามใจชอบ
แล้ วครูพดู คุยสอบถามว่านักเรี ยนรู้สกึ อย่างไร
ขันสอน
้
3. ครูสาธิตการใช้ นิ ้วมือวาดภาพ แล้ วให้ นกั เรี ยนใช้ นิ ้วมือวาดภาพตามอิสระ
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4. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดวาดสีเติมสระ โดยใช้ นิ ้วมือจิ ้มสีแล้ ววาดลงบนคาที่ให้ เติมสระและ
ระบายสีภาพตามใจชอบ
5. ครูนาแบบฝึ กหัดที่มีรูปภาพและคาที่สะกดด้ วยสระอัวมาให้ นกั เรี ยนดูและครูพดู คุย
เกี่ยวกับสระที่เราจะเรี ยนในวันนี ้คือ สระอัว เป็ นสระเสียงยาว ประสมด้ วยสระ อู กับ อา
แล้ วลองให้ นกั เรี ยนฝึ กออกเสียง
6. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดโดยการใช้ นิ ้วมือจุม่ สีเติมสระและระบายรูปภาพ

ขันสรุ
้ ป
7. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ/สีโปสเตอร์
2. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แบบฝึ กหัด วาดสีเติมสระ
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูผู้สอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง สระอา
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่าน
มฐ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระอา เป็ นสระประสมจากเสียงสระ อะ และพยัญชนะ ม
สะกด (อัม) เช่น ขา บางครัง้ ออกเสียงยาว (อาม) เช่น น ้า และการเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรม
ศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความ
แม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระอาได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะและจดจารูปสระอาได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครูนาบัตรภาพที่ประกอบด้ วยสระอา มาให้ นกั เรี ยนดู เช่น ดา ขา รา แล้ วให้ นกั เรี ยนบอก
ว่าคาดังกล่าวสะกดด้ วยสระอะไร
2. ครูนาภาพสระอา มาให้ นกั เรี ยนดู แล้ วให้ นกั เรี ยนลองวาดสระลงบนมือ ซึง่ วิธีนี ้เป็ นการ
เรี ยนรู้ผา่ นประสาทสัมผัสทางผิวหนังและเปรี ยบเสมือนการเขียนภาพลงในสมอง (สถาบัน
ราชานุกลู , 2557)

อา
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ขันสอน
้
3. ครูถามนักเรี ยนว่า แล้ วรู้หรื อไม่ สระ “อา” เป็ นอย่างไร แล้ วเขียนลงบนกระดาษ
4. ครูนาเชือกสีสนั สวยงามมาให้ นกั เรี ยนดู เพื่อให้ ประดิษฐ์ สระด้ วยการขดเชือกสี
5. นักเรี ยนสามารถเลือกตัวอักษรที่ครูเตรี ยมไว้ สาหรับการฝึ กสะกดคา โดยเลือกหยิบได้
อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจด้ านการอ่านให้ กบั ตนเอง

ขันสรุ
้ ป
6. นักเรี ยนฝึ กอ่านคา ๕ คาจากบัตรคา เพื่อความเข้ าใจมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. เชือกสี
2. กาว
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan:IIP)
ทักษะการเรี ยนรู้ /กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู ผ้ ูสอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ ี 8 เรื่อง สระเอา
เวลา 1 ชัว่ โมง
สาระที่ 1 การอ่ าน
มฐ ท 1.1 ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสยั รักการอ่าน
สาระสาคัญ
นักเรี ยนฝึ กสังเกตวิธีการออกเสียง สระเอา เป็ นสระประสมจากเสียงสระ อะ และพยัญชนะ ว
สะกด เช่น เกา บางครัง้ ออกเสียงยาว (อาว) เช่น เก้ า เป็ นต้ น การเรี ยนรู้สระด้ วยการทากิจกรรม
ศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และจะช่วยให้ เกิดความ
แม่นยาในการจดจาและเพิ่มความสามารถด้ านการอ่านได้ มากขึ ้น
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนบอกถึงรูปร่างของสระเอาได้
2. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานการโรยทรายสีและจดจารูปสระเอาได้
3. นักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการทากิจกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน
1. ครูพดู คุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องธรรมชาติ สถานที่ทอ่ งเที่ยวในธรรมชาติเป็ นอย่างไร
นักเรี ยนเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้ าง
2. ครูให้ นกั เรี ยนวาดภาพธรรมชาติที่มีภเู ขาตามจินตนาการของนักเรี ยน
3. ครูสอบถามนักเรี ยนว่ารู้หรื อไม่คาว่าภูเขาสะกดอย่างไร สอบถามต่อว่า “สระเอา”
ประกอบด้ วยสระอะไรบ้ าง แล้ วช่วยกันเขียนลงบนชิ ้นงาน
ขันสอน
้
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า“สระเอา” มีรูปที่ประกอบด้ วย “สระเอ” และ “สระอา”
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5. นักเรี ยนทากิจกรรม“ภูเขาสีทราย” โดยวาดภาพภูเขา แล้ วทาการโรยทรายสีพร้ อมตกแต่ง
ให้ สวยงาม จากนันทากาวลงบนค
้
าว่า “ภูเขา” แล้ วโรยทรายสีลงไป โดยแยกสีสว่ นที่เป็ น
“สระเอา”

6. นักเรี ยนเล่นเกม “วาดเขียนบนทราย” โดยครูจบั ฉลากคา ให้ นกั เรี ยน 3 คน เขียน หรื อ
วาด แข่งกันบนกระบะทราย

ขันสรุ
้ ป
7. ครูให้ นกั เรี ยนลองยกตัวอย่างคาที่สะกดด้ วย “สระเอา” ที่นกั เรี ยนเคยได้ ยิน เช่น เรา เล่า
เช้ า เฝ้า เป็ นต้ น
8. นักเรี ยนฝึ กอ่านคาจากบัตรคาอีก 5 คา เพื่อให้ มีความเข้ าใจมากขึ ้น
สื่อและอุปกรณ์
1. ทรายสี
2. กาว
3. บัตรคา
การประเมินผล
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการอ่านคา
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
6 กันยายน 2532
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 หมู่ 7 ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ 37210

