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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า 
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 

ผู้วิจยั ก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เลิศศริิร์ บวรกิตต ิ 

  
การวิจัยแบบ  One group pretest – posttest design มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1. พัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยกิจกรรมศิลปะ 2. 
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หลงัใช้กิจกรรม
ศิลปะ กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของโรงเรียนวดัชยัฉิมพลี ส านกังานเขตภาษีเจริญ จ านวน 3 คน เลือกมาโดย
วิธีแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จากแบบคดักรองนกัเรียน ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ บกพร่องทางการ
เรียนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism(PDDs) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แผนการสอนอ่านสะกดค าโดยกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลาสปัดาห์ละ 2 - 3 วนั วนัละ 1 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาในการทดลอง 3 สปัดาห์ แผนการสอนโดยกิจกรรมศิลปะเน้นวิธีพหุสมัผัส (Multi – Sensory 
Approach) เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจและพฒันาทกัษะด้านความจ า ส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาด้านการอา่นสะกดค า กิจกรรมศิลปะประกอบไปด้วย การปัน้ดินน า้มนั การโรยทราย การ
ปะติด การวาดภาพระบายสี และการประดิษฐ์ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความสามารถด้านการอ่านสะกดค า
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลังใช้กิจกรรมศิลปะสูงขึน้    2. ความสามารถในการอ่าน
สะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลงัใช้กิจกรรมศิลปะ สูงขึน้อย่างมีนัยยะส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

 

ค าส าคญั : เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การอ่านสะกดค า แผนการสอนโดยกิจกรรมศลิปะ 
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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 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติเป็นสมบตัิทางวฒันธรรม อนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ  
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพ่ือพฒันาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนีย้ังเป็นส่ือแสดงภูมิ ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
สุนทรียภาพเป็นสมบัติล า้ค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 
(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551, 2551) ดงันัน้การพัฒนาทกัษะด้าน
การอ่านให้แก่ผู้ เรียนจึงถือเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นพืน้ฐานเพ่ือใช้ในการศกึษา
หาความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ได้กว้างขวางมากย่ิงขึน้  

ในด้านการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนจะมีประสิทธิภาพได้ก็อยู่ท่ีปัจจัย
หลายอย่าง และการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนก็ต้องค านึงถึงความพร้อมและความแตกตา่ง
ระหว่างบคุคลของผู้ เรียน ซึ่งการอ่านเป็นทกัษะท่ีต้องอาศยัประสบการณ์ การฝึกฝน ความพร้อม
ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้ เรียน ซึ่งเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning 
Disabilities) เป็นเด็กท่ีมีสติปัญญาอยูใ่นระดบัปกติหรือสงูกว่าปกติ แตมี่ปัญหาการเรียนรู้ในเร่ือง
การจดักระท ากบัข้อมลูอนัเกิดจากปัญหาของสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางในลกัษณะท่ีเป็น
อุปสรรคขดัขวางความสามารถของเด็กในการท่ีจะจดัการกับข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจ า
หรือดึงข้อมูลออกมาใช้ หรือน าออกมาผลิตเป็นผลงานใหม่ สาเหตุดงักล่าวท าให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การพูด การฟัง ซึ่งท าให้เด็กไม่สามารถท่ีจะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี และในปัญหาต่างๆ เหล่านี ้  มีเด็กกลุ่มเสียงภาวะแอลดี หรือความ
ผิดปกติของการเรียนรู้ (Learning Disorder) พบร้อยละของเด็กท่ีถูกคดักรองและจัดอยู่ในกลุ่ม
เส่ียง คือร้อยละ 16.17 ของการศึกษาสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการเรียนและอารมณ์เด็กวยั
เรียนของเดก็นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ในเขตสขุภาพท่ี 1 โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมส าหรับ
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เด็กสมาธิสัน้ ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 6 - 12 ปี ของกรมสุขภาพจิต และแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี (ชัฌฎา ลอมศรี, 2558, ก.ค.-ธ.ค.) ซึ่งสาเหตุ
จากปัญหาด้านการอ่าน พบว่าเด็กมกัจะมีอปุสรรคด้านการจ า เพราะไม่รู้ว่าจะจดจ าสิ่งต่างๆ ได้
อย่างไร ไม่มีหลักหรือวิธีในการจ าข้อมูลหรือหากรู้หลักในการจ าข้อมูล ก็มักใช้วิธีการจ าท่ีไม่
เหมาะสม มีทักษะทางภาษาไม่ดี ทัง้นี เ้น่ืองจากภาษา ความคิด และความจ าเป็นสิ่งท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนั (จรีลกัษณ์ จิรวิบลูย์, 2546) 

การสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จึงควรหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือจะช่วยให้เกิด 
การจดจ าได้ดี วิธีการสอนเหมือนกบัเดก็ทัว่ไปไมเ่ป็นการเพียงพอ ครูผู้สอนจะต้องรู้จกัเลือกวิธีสอน 
ส่ือ และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กมากท่ีสุด โดยเฉพาะการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรง จากการศึกษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเด็กในทัศนะของเพียร์เจต์ (Piaget)  
เด็กจะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรม เด็กเรียนรู้ด้วยการกระท า โดยการใช้  
ประสาทสมัผัสทัง้ห้า คือ การสัมผสั การปฏิบตัิจริง การเห็นท าให้เกิดการเรียนรู้ การแปลข้อมูล
จากภาพท าให้เข้าใจ การอ่านท าให้เกิดการจ ารูปค าได้ดี การอ่านซ า้  ๆ เกิดการจ าและเข้าใจการ
อ่านและอ่านได้ เกิดการเช่ือมโยงกับโครงสร้างสมอง (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) สอดคล้องกับ
วิธีการสอนโดยใช้แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Multisensory approach ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสหลายๆด้าน  
(จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์, 2546) ซึ่งวิธีการสอนแบบพหุสัมผัสมีความเช่ือพืน้ฐานว่า เด็กจะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ หรือความรู้ใหม่ได้ดีท่ีสุดจากการท่ีเด็กได้มีโอกาสใช้ช่องทางจากประสาทรับสัมผสัร่วมกัน  
4 ช่องทาง ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวร่างกาย และการสมัผสั ซึ่งกิจกรรมการเรียน
การสอนตามวิธีพหสุมัผสัเป็นกิจกรรมท่ีผสมผสานการท างานของระบบสมัผสั ผู้ เรียนได้เห็น ได้ยิน 
และได้สมัผสั (Murphy, 2009, 18 July) สอดคล้องกับ (MacKay, 2006) กล่าวว่า การเรียนรู้โดย
ใช้พหสุมัผสั หรือ ประสาทสมัผสัหลายด้าน เป็นการชว่ยให้เดก็เพิ่มช่องทางการรับข้อมลูได้มากขึน้ 
และช่วยให้เด็กน าข้อมูลไปใช้ในโอกาสอ่ืนๆ จนท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร นอกจากนี ้
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นพหสุมัผสั ยงัเป็นวิธีท่ีค านงึความแตกตา่งของเด็กแตล่ะคนท่ีมีการ
เรียนรู้ หรือการรับรู้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน ดงันัน้ 
หากการเรียนการสอนใช้กิจกรรมพหุสัมผัส จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส  
ท่ีตนเองถนัด เพ่ือรับรู้ข้อมูลได้ดีอีกด้วย สอดคล้องกับวิธีการของ (ประเทิน มหาขันธ์, 2530)  
ท่ีกล่าวว่า เน่ืองจากเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีข้อจ ากดัในการรับรู้ ดงันัน้การจดักิจกรรมท่ีช่วย
ในการเรียนรู้ของเด็กควรมีความหลากหลาย และหนึ่งในกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
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คือกิจกรรมการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ส่วนตา่งๆ เช่น การเขียนลากเส้นตามรอยตวัอกัษร การเขียน
ค าบนพืน้ทราย การระบายสี การปัน้ตวัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์เก่ียวกบัค า ซึ่งนอกจากจะช่วย
ให้เด็กจดจ าได้ง่ายแล้วยงัเป็นการชว่ยให้เด็กมีสมาธิ มีความตัง้ใจ มีแรงกระตุ้นในการเรียน เด็กไม่
เกิดความเบื่อหน่าย ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการรับรู้โดยการดแูละการฟัง การใช้วิธีฝึกฝน
โดยการใช้การเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้จะชว่ยให้เรียนรู้ค าใหมไ่ด้ดี  

จากแนวคิดดังกล่าว กิจกรรมศิลปะจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจในการน ามาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ทัง้เป็น
กิจกรรมท่ีเด็กให้ความสนใจ ได้ใช้ประสาทสัมผสัในด้านต่างๆ ตามวิธีการพหุสมัผสั และการน า
ศิลปะบูรณาการเข้ากับการสอนวิชาต่างๆ จะช่วยให้การเรียนสนุกสนานและเร้าความสนใจของ
เดก็และอาจชว่ยส่งเสริมการรับรู้ด้านตา่งๆ ท่ีบกพร่องของเดก็ให้ดีขึน้ ซึง่ ดน ูจีระเดชากลุ ได้กลา่ว
ว่าการให้เด็กได้ฝึกหัดท ากิจกรรมศิลปะจะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการของระบบกล้ามเนือ้ ระบบ
ประสาทมีความสมัพันธ์ระหว่างอวัยวะ ร่างกาย และสมอง น าไปสู่ทักษะการเรียนการอ่านและ
การเขียนได้อย่างดีด้วย (ดนู จีระเดชากุล, 2541) ศิลปะยังมีส่วนช่วยในด้านพัฒนาการทาง
สตปัิญญา ประสบการณ์ทางศลิปะจะชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้และชว่ยสง่เสริมสตปัิญญาของเดก็ให้
ดีขึน้ เพราะประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะเด็กจะต้องคิดส ารวจตรวจสอบสร้างสรรค์ให้
สมัพนัธ์กับวสัดเุป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนด้วยการกระท าจริงและมีประสบการณ์ตรง ศิลปะช่วย
เพิ่มพนูประสบการณ์ช่วยให้เด็กได้ทดลองค้นคว้า ได้พบเปา้หมายการแสดงออกพฤติกรรมเหล่านี ้
ยอ่มพฒันาให้เกิดประสาทฉับไวในการรับรู้ มัน่ใจในความคดิและกล้าแสดงออก ซึง่นัน่เป็นวิถีทาง 
ท่ีมีผลตอ่การพฒันาทางสตปัิญญา (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2527)  

จากการศกึษาสภาพปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ ทัง้ความยากล าบากในการจดจ า 
ท่ีท าให้มีปัญหาด้านการอ่าน และวิธีการเรียนการสอนปกติอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ ผู้ สอนจึงศึกษาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมโดย  
ใช้กิจกรรมศิลปะและการเรียนรู้แบบพหุสมัผสัมาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นความจ าให้เกิดการ
พัฒนาด้านการอ่านและให้เด็กได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตามท่ี  
(ดนู จีระเดชากุล , 2541) กล่าวว่า การให้เด็กได้ฝึกหัดท ากิจกรรมศิลปะจะช่วยให้เด็กเกิด
พฒันาการของระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทมีความสมัพนัธ์ระหว่างอวยัวะ ร่างกาย และสมอง 
น าไปสูท่กัษะการอา่นและการเรียนได้อย่างดีด้วย  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้

1. เพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้โดยกิจกรรมศลิปะ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี ส านกังานเขตภาษีเจริญ ท่ีมีปัญหา 
การเรียนรู้ด้านการอา่นโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 คน จากแบบ
คดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซมึ KUS-SI Rating Scales 
: ADHD/LD/Autism(PDDs)และการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเด็ก การสมัภาษณ์ผู้ปกครอง  
และครูผู้สอน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น คือ การสอนอา่นสะกดค าด้วยกิจกรรมศลิปะตามแนวคิดพหสุมัผสั  
ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการอา่นสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ทฤษฎี/หลักการสร้างกิจกรรมศิลปะ 

เด็กควรฝึกอา่นออกเสียงควบคูไ่ปกบัการเห็นรูปของค า และฝึกหดั

เก่ียวกบัค านัน้ๆ และนอกจากการรับรู้ทางภาพและเสียงแล้ว 

การได้ฝึกกิจกรรมศิลปะ เชน่ การเขียนค าบนพืน้ทราย การเขียนค า 

บนกระดาษ การตอ่ตวัอกัษรให้เป็นค า การวาดเขียน การระบายสี  

การปัน้ที่เก่ียวกบัค า นบัเป็นกิจกรรมให้เด็กได้จดจ าค าได้งา่ยยงัเป็น

การชว่ยให้เด็กมีสมาธิ มีความตัง้ใจ มีแรงกระตุ้นในการเรียน  

เด็กไมเ่กิดความเบื่อหน่าย การใช้การฝึกฝนกิจกรรมทางศิลปะจะชว่ย

ให้เรียนรู้ค าใหมไ่ด้ดี (ประเทิน มหาขนัธ์, 2530) 

การสอนโดยวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach)  

คือการที่เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสัหลายทางพร้อมๆ กนั ได้แก่ 

การเห็น (Visual) การฟัง (Auditory) การเคลื่อนไหวร่างกาย 

(Kinesthetic) และการสมัผสัภายนอก (Tactile) เพ่ือเสริมสร้าง 

การจดจ าและการเรียนรู้ ซึง่ในกระบวนการเรียนรู้จะมีการเชื่อมโยง 

ชอ่งทางการรับรู้เข้าด้วยกนั การเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง  

สอดคล้องกบัการเรียนรู้ของเด็กในทศันะของเพียร์เจต์ (Piaget)  

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการ์ตรงที่เป็นรูปธรรม เด็กเรียนรู้ 

ด้วยการกระท า โดยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า 

วิธีสอนเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

จากสถาบนัราชานกุลู 

- การสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้สี่ 

- การสงัเกตลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กแตล่ะคน และสง่เสริมให้ถกูทาง 

- การเสริมแรง กลา่วชมเชย 

และวิธีสอนอา่นเป็นค า (Sight Word Approach) ของ ผดงุ อารยวิญญ ู 

กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่าน 

สะกดค าของเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้  

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 8 กิจกรรม  

สร้างกิจกรรมโดยเน้นวิธีพหสุมัผสั  

(Multi – Sensory Approach)  

เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น

ความสนใจและพฒันาทกัษะด้าน

ความจ า สง่เสริมให้เกิดการพฒันา

ด้านการอา่นสะกดค า  

กิจกรรมศิลปะประกอบไปด้วย  

การปัน้ดินน า้มนั การโรยทราย  
การปะติด การวาดภาพระบายสี 

และการประดิษฐ์ 
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สมมุตฐิานการวิจัย 
ความสามารถในการอา่นสะกดค าของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สงูขึน้ หลงัใช้

กิจกรรมศลิปะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความยุ่งยากหรือมีความล าบาก  

ในการอา่นสะกดค า ไมค่อ่ยสนใจในการอ่าน ท าให้จดจ าลักษณะของสระไม่ได้ จงึอา่นสะกดค าได้
ในระดบัต ่ามากมีระดบัสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี ส านกังานเขตภาษีเจริญ 

การอ่านสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าพยญัชนะมาฝึกอ่านกบัรูปสระท่ีประดิษฐ์ขึน้ 
ถือเป็นเคร่ืองมือการอ่านค าท่ีนกัเรียนจะได้สงัเกตรูปสระพร้อมกับการอ่าน เม่ือฝึกสะกดค าจนจ า
รูปสระได้แล้ว ให้ฝึกอา่นเป็นค าจากบตัรค าเพิ่มเตมิจะท าให้อา่นได้เร็วขึน้ 

กิจกรรมศลิปะ หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยให้เดก็พฒันาความสามารถในการอา่นสะกด
ค า เกิดความจ า และความสมัพันธ์ของร่างกาย ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัในการสร้างสรรค์รูปสระ
และผลงานศิลปะท่ีเก่ียวกับรูปสระ เช่น การปัน้ดินน า้มนั การโรยทราย การปะติด การวาดภาพ
ระบายสีและการประดิษฐ์ ซึ่งการจดักิจกรรมศิลปะให้สอดคล้องกบัรูปสระตามท่ีผู้วิจยัก าหนดจาก
แบบประเมินการอา่นสะกดค าท่ีใช้ในการทดลอง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.2 ประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.3 สาเหตขุองความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.4 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.5 การคดักรองกลุม่เดก็พิเศษท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 
1.6 แนวทางการชว่ยเหลือเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 

2. หลกัการสอนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการอา่น 
2.2 ความส าคญัของการอา่น 
2.3 จดุมุง่หมายในการอา่น 
2.4 การสอนอา่น 
2.5 ปัญหาด้านการอา่นของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.6 กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีปัญหาท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.7 วิธีสอนเฉพาะส าหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.8 การสอนอา่นตามวิธีพหสุมัผสั (Multi-Sensory Approach) 

3. กิจกรรมศลิปะเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
3.1 ความส าคญัของการจดักิจกรรมศลิปะ 
3.2 ประโยชน์ของการจดักิจกรรมศลิปะ 
3.3 ศลิปะบ าบดัหรือศลิปกรรมบ าบดั 
3.4 บทบาทและหน้าท่ีของครูในการจดักิจกรรมศลิปะ 
3.5 การสอนศลิปะเพื่อสง่เสริมการอา่นสะกดค า 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายของเดก็ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

นกัจิตวิทยาและนกัวิชาการศกึษา ได้ให้ค าจ ากดัความเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ Learning Disabilities หรือ LD ไว้ดงันี ้

จรีลกัษณ์ จิรวิบลูย์ (2546) ได้ให้ความหมายของเด็ก Learning Disabilities,LD  
วา่เป็นภาวะความบกพร่องท่ีแสดงออกมาในรูปของปัญหาในการใช้ภาษาการอา่น การเขียน  
การสะกดค า และการค านวณ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือมากกวา่เร่ืองหนึง่ ซึง่มีสาเหตมุาจากความ
บกพร่องในการแปลข้อมลูท่ีสมอง ท าให้ไมส่ามารถเรียนรู้ได้เหมือนกบัเด็กคนอ่ืนๆ ความบกพร่อง
นีท้ าให้มีผลกระทบโดยตรงตอ่การเรียน ท าให้มีผลการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือพิจารณาจาก
ผลการเรียนเปรียบเทียบกบัระดบัเชาว์ปัญญา (IQ) ทัง้นีปั้ญหาดงักลา่วมิได้มีสาเหตมุากจาก
ความบกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหวสายตา การได้ยิน ระดบัสตปัิญญา อารมณ์ และ
สภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็ 

ศรียา นิยมธรรม (2549) ได้ให้ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
วา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning Disable Children) หมายถึง เดก็ท่ีมีความ
ผิดปกติอยา่งใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างของขบวนการพืน้ฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบั
ความเข้าใจ การใช้ภาษาพดูหรือการเขียน ซึง่ความผิดปกตนีิอ้าจเห็นได้ในลกัษณะการมีปัญหา 
ในการรับฟัง การคดิ การพดู การอ่าน การเขียน การสะกดค าหรือการค านวณ ตลอดจนการรับรู้ 
อนัเป็นผลจากการผิดปกตทิางสมอง แตไ่มร่วมถึงเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจาก 
การมองไมเ่ห็น ปัญญาอ่อน การไมไ่ด้ยิน การเคล่ือนไหวไมป่กตเิน่ืองจากพิการ มีอารมณ์
แปรปรวน หรือเดก็ท่ีด้อยโอกาสทางการศกึษา 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) ได้ให้ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
วา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disable Children) หมายถึง เดก็ท่ีมีความ
บกพร่องในขบวนการทางจิตวิทยา ท าให้เดก็มีปัญหาในการใช้ภาษาทัง้ในการฟัง การอา่น การพดู 
การเขียน และการสะกดค า หรือมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดงักลา่วมิได้มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ล าตวั การได้ยิน อารมณ์ และสภาพแวดล้อม 
รอบตวัเดก็ 

ศนัสนีย์ ฉตัรคปุต์ (2543) ได้กลา่ววา่ ค าจ ากดัความของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ไว้วา่ “ความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยาขัน้พืน้ฐานอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ
มากกวา่นัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าความเข้าใจภาษาหรือเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษา ไมว่า่จะเป็น
ภาษาพดูหรือภาษาเขียน ซึง่แสดงออกมาทางความสามารถท่ีไมส่มบรูณ์ในการฟัง การคดิ การพดู 
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การอ่านการเขียน การสะกดค า หรือการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์” นอกจากนี ้ค าจ ากดัความ
ยงัระบตุอ่ไปด้วยว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ยงัคลอบคลมุสภาพตา่ง ๆ เชน่ ความบกพร่อง 
ในการรับรู้ ภาวะท่ีสมองถกูกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย ภาวะความบกพร่องในการอา่นและ
ความบกพร่องในการเข้าใจ 

เบญจพร ปัญญายง (2543) ได้ให้ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้วา่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีแสดง
ออกมาในรูปของปัญญาอ่อน การเขียน การสะกดค า การค านวณ และเหตผุลเชิงคณิตศาสตร์  
เกิดจากการท างานท่ีผิดปกติของสมอง ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  
โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกบัระดบัเชวน์ปัญญา 

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เดก็ท่ีมีความผิดปกตท่ีิเก่ียวเน่ืองกบั
กระบวนการทางจิตวิทยาในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือมากกวา่หนึง่เร่ืองขึน้ไป ความผิดปกตดิงักล่าว
จะเก่ียวเน่ืองกบัความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพดู การเขียน ซึง่อาจสง่ผลถึงความสามารถ 
ท่ีบกพร่องไป  เก่ียวกบัการฟัง การคิด การพดู การอา่น การเขียนสะกดค า ตลอดจนการคิด
ค านวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึงสภาวะความพิการด้านการรับรู้ การท่ีสมองบาดเจ็บ สมองไมอ่าจ
ท าหน้าท่ีบางอยา่งได้เล็กน้อย การมีปัญหาด้านการอา่น (Dyslexia) และการมีปัญหาด้านภาษา 
(Aphasia) แตไ่มร่วมถึงเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากการพิการด้านการเห็น การได้
ยิน หรือร่างกายพิการตลอดจนการมีภาวะปัญญาอ่อน มีปัญหาทางอารมณ์หรือเด็กด้อยโอกาส 
(ส านกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาติ. 2543 : 15) 

จากความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เดก็ท่ีมีความผิดปกตอิยา่งหนึง่หรือหลายอย่างทาง
กระบวนการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ท าให้เด็กมีความบกพร่องอนัแสดงออกมาในรูปของปัญหา 
การอ่านการเขียน การสะกดค า การค านวณ การเคล่ือนไหวและการรับรู้ ปัญหาดงักล่าวไมไ่ด้มี
สาเหตมุาจากความบกพร่องทางการร่างกาย ทางสติปัญญา หรือด้อยโอกาสทางสงัคม 
สภาพแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ ซึง่ปัญหาเหลา่นีท้ าให้สมรรถภาพของเดก็อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์
ปกติ จ าเป็นต้องได้รับบริการทางการศกึษาท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและสอดคล้องกบั
ความต้องการของเดก็เพ่ือให้มีการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพตอ่ไป 
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1.2 ประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) ได้จ าแนกประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ตามลกัษณะของปัญหาในการเรียนรู้ของเดก็ ดงันี ้ 
1. ความบกพร่องของการฟังและการพดู เรียกวา่ อเฟเซีย (Aphasia)  
2. ความบกพร่องทางการอา่น เรียกวา่ ดสิเลกเซีย (Dyslexia Child) 
3. ความบกพร่องทางการเขียน  จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ 

3.1 ความบกพร่องในการเขียนตวัอกัษร (Dysgraphia)  
3.2 ความบกพร่องทางการจ า (Recall Deficits) 
3.3 ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits)  

4. ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรียกวา่ ดสิแคลคเูลีย (Dyscalculia) 
5. ความบกพร่องทางกระบวนการคดิ เรียกวา่ ดสิโนเมีย (Dysnomia) 
6. ความบกพร่องด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ 

6.1 ความบกพร่องเก่ียวกบัสมาธิ 
6.2 ความบกพร่องด้านการรับรู้ 
6.3 ความบกพร่องด้านการเคล่ือนไหว  

จรีลกัษณ์ จิรวิบลูย์ (2546) ได้อธิบาย ประเภทของปัญหาทางการเรียนรู้แบง่ได้ 
เป็น 8 ประเภทดงันีคื้อ 

1. ปัญหาด้านการอ่าน หรือท่ีเรียกวา่ Dyslexia เป็นความบกพร่องท่ีพบมากท่ีสดุ 
เด็กจะมีปัญหาด้านการอ่าน เช่น ไม่สามารถอ่านสะกดค าได้ อ่านออกเสียงไม่ถกูต้อง จ าค าท่ีเพิ่ง
อา่นผา่นไปไมไ่ด้ หรือไมส่ามารถสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ บางรายอาจมีปัญหาในการ
แยกแยะตวัอกัษร เชน่ มีความสบัสนระหวา่งอกัษร ม-น, 6-9 หรือเห็นค าวา่ กบ เป็น บก เป็นต้น 

2. ปัญหาด้านการเขียน หรือท่ีเรียกว่า Dysgraphia เด็กจะประสบปัญหาในการ
เขียนตวัอกัษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั มกัจะเขียนแล้ว
ลบบอ่ยๆ เด็กบางคนจะจบัดินสอแน่นมาก แตบ่างคนจบัดินสอเหมือนคนไมมี่แรง ซึ่งต้องแยกให้ดี
กบักลุม่ท่ีมีปัญหาด้านกล้ามเนือ้กระดกูหรือข้อนิว้ 

3. ปัญหาด้านการค านวณและคณิตศาสตร์ หรือท่ีเรียกว่า Dyscalculia การคิด
ค านวณจะเก่ียวข้องกบัความจ าสญัลกัษณ์และจ านวนตา่งๆ เร่ืองความคดิรวบยอด เดก็ท่ีมีปัญหา
การเรียนรู้ด้านการค านวณ มกัจะไม่เข้าใจเร่ืองความคิดรวบยอด หรือค่าของตวัเลข เช่น ไม่รู้จัก
หลกัหน่วย หลกัสิบ หลกัร้อย นบัเลขไปข้างหน้าหรือนบัย้อนหลงัไม่ได้ ท่องสตูรคณูไม่ได้ ไม่เข้าใจ
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เม่ืออา่นโจทย์เลข ไม่เข้าใจเม่ืออา่นตวัเลขท่ีมีจ านวนหลกัมากๆ ไม่สามารถท าตามขัน้ตอนการคณู
การหารได้ 

4. ปัญหาด้านการสะกดค า มักจะแสดงออก เช่น เรียงตวัอักษรในค าผิด สลับ
ตวัอักษรสลับค าในประโยค สะกดข้ามตัวอักษร สร้างการสะกดค าแบบใหม่ๆขึน้มาเอง และมี
ปัญหาในการเช่ือมโยงเสียงท่ีถกูต้องกบัตวัอกัษร 

5. ปัญหาด้านความจ า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีปัญหาในด้านความจ า 
เพราะไม่รู้ว่าจะจ าสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร ไม่มีหลักหรือวิธีในการจ าข้อมูล หรือหากรู้หลกัในการจ า
ข้อมูล ก็มกัใช้วิธีการจ าท่ีไม่เหมาะสมมีทกัษะทางภาษาไม่ดี ทัง้นีเ้น่ืองจากภาษา ความคิด และ
ความจ าเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

6. ปัญหาด้านความสนใจมักมีการตดัสินใจท่ีขาดการยัง้คิด จบัประเด็นส าคญั
ของเร่ืองไมถ่กู ไมมี่สมาธิ ถกูรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย 

7. ปัญหาด้านกลไกกล้ามเนือ้ จะมีปัญหาในการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ ได้แก่  
การทรงตัว การท าท่าทางลอกแบบ จังหวะของการเคล่ือนไหว การโยงและเขย่งก้าวกระโดด  
เป็นต้น ส่วนปัญหาด้านการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กนัน้ ได้แก่ การวาดภาพ การเขียนหนังสือ  
การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้ตากบัมือ การใช้กรรไกร เป็นต้น 

8. ปัญหาด้านสงัคม เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มักจะมีปัญหาทางด้านสงัคม
ด้วย เช่นมีพฤตกิรรมตอ่ต้านสงัคม แยกตวัออกจากสงัคม ไม่สามารถเข้ากบักลุ่มเพ่ือนได้ มีปัญหา
กบัพ่อแม่ ครู และเพ่ือน ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้หรือแสดงความรู้สึกมากจนเกินไป เม่ือไม่
เช่ือมัน่ในตนเอง มีความไวตอ่ความรู้สึกมากหรือน้อยเกินไป ขาดความรู้สึกตอ่สิ่งเร้า ขาดการรับรู้
ตอ่สภาพสงัคม 

เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีความบกพร่องแต่ละด้านแตกต่างกัน เด็กบาง
คนมีความบกพร่องเพียงด้านเดียว เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องมากกว่าหนึ่งด้าน แตจ่ะเห็นได้
ว่านอกจากปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการค านวณท่ีมีผลตอ่การเรียนแล้วนัน้ ปัญหาด้าน
ความจ าการไม่มีสมาธิ การใช้กล้ามเนือ้มือหรือปัญหาด้านอารมณ์ ก็นับว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญั  
ท่ีควรได้รับความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ 

 
1.3 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) กลา่วไว้วา่ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญหา
ในการเรียน เน่ืองจากเด็กไมส่ามารถเรียนได้ดีเท่ากบัเดก็ปกติทัว่ไป การค้นหาความบกพร่องของ
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เดก็ สว่นมากเป็นหน้าท่ีของบคุลากรทางสาธารณะสขุ บคุลากรทางการศกึษาอาจจ าแนกการรับรู้
ไว้ เพ่ือจะได้หาทางจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัปัญหาของเดก็ตอ่ไป สาเหตขุองความบกพร่องนี ้
อาจจ าแนกได้ ดงันี ้

1.3.1 การได้รับบาดเจ็บทางสมอง   
บคุลากรทางการแพทย์ท่ีศกึษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในหลาย

ประเทศมีความเช่ือว่าสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เด็กเหล่านีเ้กิดความบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ 
เน่ืองมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) อาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บก่อน
คลอด  ระหว่างคลอด  หรือหลังคลอดก็ได้  การบาดเจ็บนีท้ าให้ระบบประสาทส่วนกลาง  
ไม่สามารถท างานได้เต็มท่ี อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนัก (Minimal Brain 
Dysfunction) สมองและระบบประสาทส่วนกลางยังท างานได้ดีเป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านัน้  
ท่ีบกพร่องไปบ้าง ท าให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการรับรู้ของเด็ก แต่ปัญหานี  ้
ยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับทัง้หมด เพราะเดก็บางรายอาจเป็นข้อยกเว้นได้  

1.3.2 กรรมพนัธุ์  
งานวิจัยเป็นจ านวนมากระบุตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้

บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ จะเห็นได้จากการศึกษารายกรณีพบว่า เด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้บางคน อาจมีพ่ีน้องท่ีเกิดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาการอ่าน  การเขียนและการ เข้าใจภาษา อาจเกิดขึน้ได้ในพ่ีน้องท้อง
เดียวกนั 

มีรายงานการวิจัยท่ีน่าเช่ือถือได้ว่า เด็กฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกัน 
(Identical Twin) เม่ือพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่านด้วย แตปั่ญหานีม้กัพบบอ่ยส าหรับ
ฝาแฝดท่ีมาจากไข่คนละใบ (Fratemal Twins) จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบ
ทอดทางพนัธุกรรมได้ 

1.3.3 สิ่งแวดล้อม 
สาเหตุในสภาพแวดล้อมในท่ีนี ้หมายถึง สาเหตุอ่ืน  ๆ ท่ีไม่ใช่การได้รับ

บาดเจ็บทางสมอง และกรรมพันธุ์  เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับเด็กภายหลังการคลอด เม่ือเด็กโตมากับ
สภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น การขาดสารอาหารในวยัทารกและวยัเด็ก การสอนท่ี 
ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบทาง
สภาพแวดล้อมเหล่านี  ้ไม่ ใช่สาเหตุ ท่ีก่อให้ เกิดความบกพ ร่องทางการเรียน รู้โดยตรง  
แตอ่งค์ประกอบเหลา่นีอ้าจท าให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องมากขึน้ 
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เบญจพร ปัญญายง (2543) กลา่ววา่ ปัจจบุนัเช่ือว่าเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้อาจจะมีสาเหตมุาจากสมองท างานผิดปกต ิโดยมีรายงานการวิจยัสนบัสนนุ ดงันี ้ 

1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กท่ีมีบาดแผลทางสมอง เช่น 
คลอดก่อนก าหนด ตวัเหลืองหลงัคลอด ฯลฯ แตมี่สตปัิญญาปกต ิพบวา่มีปัญหาการอา่นร่วมด้วย 

2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซีกซ้ายจะควบคมุการ
แสดงออกทางด้านภาษาและสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวา แต่เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้สมองซีกซ้ายและซีกขวามีขนาดเทา่กนัและมีความผิดปกติอ่ืนๆท่ีสมองซีกซ้ายด้วย 

3. ความผิดปกติของคล่ืนสมอง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะ 
มีคล่ืนอลัฟาท่ีสมองซีกซ้ายมากกวา่เดก็ปกติ 

4. กรรมพนัธุ์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการอ่านบางรายมีความผิดปกติ
ของโครโมโซมคูท่ี่ 15 และสมาชิกของครอบครัวเคยเป็นผู้ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยท่ีพ่อ
แมม่กัเลา่วา่ตอนเดก็ๆ ตนมีลกัษณะคล้ายๆกนั 

5.พัฒนาการล่าช้า เดิมเช่ือว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีผล
จากพฒันาการลา่ช้า แตปั่จจบุนัไมเ่ช่ือเชน่นัน้เพราะเม่ือโตขึน้เดก็ไมไ่ด้หายจากโรคนี ้

ศนัสนีย์ ฉตัรคปุต์ (2543) ได้กลา่ววา่ นกัวิจยัพยายามหาสาเหตท่ีุชดัเจนโดนหวงัว่า 
ในอนาคตอาจจะปอ้งกนัและอยากจะชว่ยให้วินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อยา่งแมน่ย า 
ปัจจบุนัทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับโดยสว่นใหญ่ คือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้มีรากฐานมาจาก
ความผิดปกตขิองโครงสร้างและการท างานของสมองหรือหลายๆกรณีความผิดปกตินัน้เกิดขึน้
ตัง้แตก่่อนคลอด และมีงานวิจยัทางพนัธุกรรมได้ให้หลกัฐานท่ีสรุปได้วา่ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โดยเฉพาะการบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอา่นและความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์นัน้
อาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัปัจจยัทางพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

จากข้างต้นพอสรุปได้วา่ สาเหตคุวามบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเกิดจากการได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง จะเป็นก่อนคลอด  ระหวา่งคลอด  หลงัคลอด หรืออาจเกิดจากการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมก็ได้ รวมถึงด้านสภาพแวดล้อมซึง่อาจไมใ่ชส่าเหตใุห้เกิดความบกพร่อง 
แตอ่งค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมนัน้ชว่ยท าให้ความบกพร่องนัน้เพิ่มมากขึน้ 

 
1.4 ลักษณะของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) กลา่วถึงลกัษณะของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
วา่มีปัญหาในด้านตอ่ไปนี ้
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1. ปัญหาด้านการเรียน ในด้านการเรียนนัน้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
มกัมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ปัญหาในทางภาษาจะกล่าวถึงในหวัข้อ
ถดัไป ส าหรับปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์นัน้เดก็อาจมีปัญหาเก่ียวกบัสิ่งตอ่ไปนี ้

1) ขนาด เดก็ไมส่ามารถแยกความแตกตา่งของขนาดและรูปทรงได้ 
2) การนบั เดก็อาจนบัเลขไมไ่ด้ 
3) การใช้เคร่ืองหมาย เชน่ การบวก การลบ การคณู และหาร 
4) การค านวณ ค านวณผิด แม้วา่เดก็จะใช้เคร่ืองหมายถกูก็ตาม 
5) ด้านอ่ืนๆ เดก็มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์โดยทัว่ไป 

2. ปัญหาทางภาษา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนมาก มีปัญหา 
ในด้านการพดู การใช้ภาษา ซึง่แบง่ออกได้ดงันี ้

1) การอ่าน เด็กอาจอ่านข้ามบรรทัด จับหนังสือเข้าแทบชิดหน้า สั่นศีรษะ
ขณะอ่านหนังสือ ใช้เสียงสูงขณะออกเสียง กัดริมฝีปากขณะอ่านหนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก  
ไมย่อมอา่นตามท่ีครูสัง่ อาจร้องไห้ 

2) การจ าค า อ่านข้ามค า ใช้ค าอ่ืนแทนค าท่ีอ่าน อ่านสลบักัน อ่านออกเสียง
ผิด อา่นค าง่ายๆ ไมไ่ด้ อา่นช้า อา่นไมอ่อก 

3) ความเข้าใจ จ าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ ไม่เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน จ าขัน้ตอนของเร่ือง 
ท่ีอา่นไมไ่ด้จ าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ของเร่ืองท่ีอ่านไมไ่ด้ จบัใจความส าคญัไมไ่ด้ 

4) ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น อา่นทีละค า ทีละพยางค์ อ่านด้วยเสียงท่ีสงู มีปัญหาใน
การอ่านค าท่ีมีตัง้แต่ 2 พยางค์ขึน้ไป โดยเด็กมักอ่านทีละพยางค์จึงไม่สามารถน าพยางค์มา
รวมกันเป็นค าได้ ไม่เข้าใจความหมาย รวมไปถึงการไม่เว้นวรรคในขณะอ่านหรือเว้นวรรคผิด  
เป็นต้น 

5) ด้านอ่ืนๆ เดก็มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์โดยทัว่ไป 
3. ความบกพร่องทางการรับรู้  

การรับรู้ความหมายรวมไปถึงการใช้ประสาทสมัผสั เพ่ือจ าแนก จ าและแปล
ความหมาย เด็กไม่สามารถกระท าดังกล่าวได้แสดงว่ามีปัญหาทางการรับรู้ โดยเฉพาะในด้าน
ตอ่ไปนี ้

1) การรับรู้ทางสายตา เด็กท่ีมีปัญหาในการใช้สายตา เช่น มองเห็นภาพ  
แตไ่มส่ามารถอธิบายภาพท่ีเห็นให้ครูฟังได้ 

2) การนบั เดก็อาจนบัเลขไมไ่ด้ 
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3) การใช้เคร่ืองหมาย เชน่ การบวก การลบ การคณู และหาร 
4) การค านวณ ค านวณผิด แม้วา่เดก็จะใช้เคร่ืองหมายถกูก็ตาม 
5) ด้านอ่ืนๆ เดก็มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์โดยทัว่ไป 

4. ความผิดปกตใินกรเคล่ือนไหว 
4.1 การเคล่ือนไหวท่ีเกินปกติ (Hyperactivity) เด็กมักอยู่ไม่นิ่ง อยู่นิ่งไม่ได้

เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ เคล่ือนไหวท่ีไมมี่จดุหมาย 
4.2 การเคล่ือนไหวท่ีเช่ืองช้า (Hypoactivity) หรือน้อยกว่าปกติ นัง่อยู่กบัท่ีได้

นานๆ โดยไมท่ าอะไรเลย 
4.3 การควบคุมกล้าม เนื อ้  ( Incoordination) เด็ก มี ปัญหาในการเดิน  

เดินไม่ตรง รับลกูบอลไม่ได้ กระโดดไม่ได้ ตดักระดาษด้วยกรรไกรไม่ได้ การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กใน
การหยิบจบัสิ่งของ 

5. ปัญหาในด้านอารมณ์และสังคม เด็กประเภทนีมี้ความรู้สึกท่ีไม่ดีกับตนเอง 
ขาดความอดทน มีความวิตกกังวลสูง ปรับตวัไปในทางถดถอย ต่อต้านสงัคม หลีกเล่ียงการงาน 
ท างานช้า เน่ืองจากประสบความล้มเหลวในการเรียนอยูเ่สมอ เดก็อาจเป็นคนก้าวร้าว 

6. ปัญหาด้านการจ า เด็กมีปัญหาด้านการจ า ทัง้การจ าในสิ่งท่ีได้ยิน และการจ า
จากสิ่งท่ีมองเห็น จึงท าให้เด็กมีปัญหาด้านการเขียน การสะกดค า การท าตามค าสั่ง ตลอดจน
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

7. ปัญหาด้านความสนใจ เด็กมีช่วงความสนใจสัน้ ขาดสมาธิ ไม่มีสมาธินาน
พอท่ีจะเรียนได้ 

สรุปได้วา่ ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สว่นใหญ่จะมีลกัษณะ
ปัญหา คือ มีปัญหาด้านการอา่น การพดู การเขียน การสะกดค า และการคิดค านวณ ซึง่ปัญหา
เหลา่นีส้ง่ผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะปัญหาในด้านการอา่น ซึง่เป็นพืน้ฐาน 
ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ จึง่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องได้รับการสง่เสริมเพิ่มเตมิจากวิธีการการสอน 
แบบปกติ  

จากข้อมลูข้างต้นพอสรุปได้ว่า เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น ส่วนหนึง่ 
มีสาเหตมุาจากการบาดเจ็บทางสมอง ท าให้เกิดปัญหาในการรับรู้ภาษา และการประสานงาน 
ของกล้ามเนือ้ ซึง่เป็นสาเหตขุองการมีปัญหาด้านตา่งๆ และก่อให้เกิดความยากล าบากในการอา่น  
ซึง่สง่ผลเกิดความบกพร่องด้านการอา่น 

 



  16 

1.5 การคัดกรองกลุ่มเดก็พเิศษท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 
การคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาข้อมลู

เก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือการจ าแนกนกัเรียน มีประโยชน์อยา่งยิ่ง 
ในการหาวิธีท่ีเหมาะสมในการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้ตรงกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 
ท่ีจ าเป็นด้วยความรวดเร็วและถกูต้องแมน่ย า ในระบบการดแูลนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ อาจจ าแนกนกัเรียนตามลกัษณะของกลุม่ภาวะความบกพร่อง ตามขอบข่ายและเกณฑ์  
การคดักรองของเคร่ืองมือหรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

แนวทางการคดักรองเดก็พิเศษท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 
แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

1. การประเมินขัน้แรก ครูประจ าชัน้คดักรองเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้แยกจากเดก็ปกตโิดยใช้หลกัการสงัเกตเดก็พิเศษท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 กลุม่ 

หลกัการสงัเกตเดก็ท่ีสงสยัวา่เป็นโรคสมาธิสัน้ 
- ไมต่ัง้ใจเรียน วอกแวก เหมอ่ลอย ลืมค าสัง่ 
- จดงานไมท่นั โอ้เอ้ ลืมท าการบ้าน ลืมสง่การบ้าน 
- ซน ไมน่ิ่ง โลดโผน อบุตัเิหตบุอ่ย 
- พดูมาก พดูแทรก ไมร่อ แซงควิ 
- ผลการเรียนไมส่ม ่าเสมอ แตว่ิชาท่ีชอบอาจท าได้ดี 
- ถ้ามีคนดแูล จะตัง้ใจเรียนได้มากขึน้ 

หลกัการสงัเกตเดก็ท่ีสงสยัวา่เป็นแอลดี 
วยัอนบุาล 

- เด็กมีประวัติเร่ิมพูดช้า เช่น พูดค าแรก เม่ืออายุ 1 ขวบคร่ึง หรือ  
2 ขวบ 

- เด็กมีประวัติพูดไม่ชัด  ห รือ ยังมีการออกเสียงไม่ชัดในบาง
พยญัชนะ 

- มีการพดูสลบัค า, เรียงประโยคไมถ่กู เชน่ “หนอูยากกินขนม” “ขนม
หนกิูน” 

- พดูตะกกุตะกกั หรือบอกช่ือวตัถท่ีุต้องการไมไ่ด้ ได้แตชี่ส้ิ่งของนัน้ 
- มีปัญหาการส่ือสาร เช่น พูดแล้วคนอ่ืนฟังไม่เข้าใจ หรือ ฟังคนอ่ืน

ไมเ่ข้าใจ 
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- มีปัญหาการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก มีลักษณะงุ่มง่าม เช่ืองช้า เช่น  
การหยิบสิ่งของการผกูเชือกรองเท้า ตดิกระดมุเสือ้ จบัดนิสอไมถ่นดั เขียนหนงัสือแล้วเม่ือยเร็ว 

- มีปัญหาการใช้สายตาร่วมกับมือ เช่น การกะระยะระหว่างสิ่งของ 
การแยกวตัถเุล็กๆ การแยกภาพออกจากพืน้หลงั 

วยัประถมศกึษา 
- ดฉูลาดหรือปกตดีิ แตมี่ปัญหาในการเรียน 
- อา่นผิด ไมค่ลอ่ง อา่นข้าม อา่นตกหลน่ อา่นเกิน 
- ผสมค า ผนัเสียงวรรณยกุต์ไมเ่ป็น จบัใจความไมไ่ด้ 
- เขียนผิด เขียนไมค่ลอ่ง ผิดบอ่ย 
- คิดเลขผิด/ไม่คล่อง ปัญหาความคิดรวบยอด(บวก ลบ คูณ  

หารไมเ่ป็น/ไมถ่กูวิธี) 
- คะแนนไมดี่อาจเป็นเฉพาะบางวิชา 

หลกัการสงัเกตเดก็ท่ีสงสยัวา่เป็นออทิสตกิ 
- ไมค่อ่ยมองหน้า สบตาน้อย เลน่คนเดียว ไมเ่ลน่กบัเพ่ือน 
- เลน่ไมค่อ่ยเป็น เลน่แปลกๆ ซ า้ ๆ 
- ปัญหาการพูดส่ือสาร ไม่พูด พูดไม่เป็นภาษา แสดงอารมณ์น้อย

หรือไมเ่หมาะสม 
- อาจมีความจ าท่ีดี เรียนรู้บางด้านเร็วมาก 
- ความร่วมมือในการเรียนไมแ่นน่อน 

หลกัการสงัเกตเดก็ท่ีสงสยัวา่เป็นกลุม่เดก็เรียนรู้ช้า 
- เรียนรู้ช้า คิดช้า ไม่เข้าใจเร่ืองซับซ้อน เรียนแล้วลืม จ าได้เฉพาะ 

สิ่งง่ายๆ 
- เลน่ไมค่อ่ยทนัเพ่ือน 
- พฒันาการช้าตัง้แตเ่ดก็ 
- ผลการเรียนต ่า/คะแนนสอบไมดี่หลายวิชา 

1.1 เม่ือพบวา่เดก็มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- เรียนตามชัน้เรียนปกต ิ
- สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ 
- ตดิตามสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีมีผลกระทบกบัการเรียน เชน่ 
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- ความเครียด วิตกกงัวล 
- ครอบครัวไม่เน้นความส าคญัเร่ืองการเรียน ขาดการติดตามดูแล

เร่ืองการเรียนจากผู้ปกครอง 
- ภาวะเจ็บป่วย  โรคเรือ้รัง หรือภาวการณ์บกพร่องทางการมองเห็น/

การได้ยิน 
1.2 เม่ือไมแ่นใ่จวา่เดก็มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่ 

- สอนเสริมตวัตอ่ตวัระหวา่งพกัเท่ียงหรือหลงัเลิกเรียน 
- เขียนแจ้งผู้ปกครองในสมดุการบ้านให้ชว่ยทบทวนบทเรียน 

1.3 เม่ือพบเดก็ท่ีสงสยัวา่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- สง่เดก็ตอ่เพ่ือประเมินขัน้ท่ีสอง 

2. การประเมินขัน้ ท่ี  2 โดยครูการศึกษาพิ เศษ หรือผู้ ท่ี รับผิดชอบด้าน
การศกึษาพิเศษในโรงเรียน โดยเลือกใช้วิธีการท่ี 1 หรือวิธีการท่ี 2 

วิธีการท่ี 1  
เดก็สมาธิสัน้ ใช้แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scale 
เดก็แอลด ี ใช้แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scale 
เดก็ออทิสตกิ ใช้แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scale 
เดก็เรียนรู้ช้า ใช้แบบคัดกรองจากส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน/

แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปี 
วิธีการท่ี 2 

เดก็สมาธิสัน้ ใช้แบบคดักรอง SNAP-IV 
เดก็แอลด ี ใช้แบบคดักรองจากส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เดก็ออทิสตกิ ใช้แบบส ารวจพฒันาการเดก็ PDDSQ 
เดก็เรียนรู้ช้า ใช้แบบคัดกรองจากส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน/

แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอาย ุ2-15 ปี 
 

1.6 แนวทางการช่วยเหลือเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 
การชว่ยเหลือเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน เน้นการชว่ยเหลือแก้ไข

ปัญหาตรงกบัสภาพปัญหา โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งนกัเรียนแตล่ะคน ทัง้นีเ้พ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตนกัเรียน และเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ปัญหานัน้ซบัซ้อนยิ่งขึน้ 
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การชว่ยเหลือเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน สามารถใช้กิจกรรม
ชว่ยเหลือท่ีส าคญั 7 กิจกรรม ตามแนวทางระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน ซึง่ครูประจ าชัน้/ 
ครูท่ีปรึกษา/ครูท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

1. การส่ือสารเพ่ือส ารวจปัญหาและการให้การชว่ยเหลือ 
- การสร้างสมัพนัธภาพ  
- การส ารวจ/ค้นหาปัญหา 
- การดแูลชว่ยเหลือด้วยการให้ข้อมลู ให้ก าลงัใจ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 
3. กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
4. กิจกรรมซอ่มเสริม 
5. กิจกรรมเพื่อนคูห่/ูจบัคู ่buddy 
6. กิจกรรมส่ือสารกบัผู้ปกครอง 
7. กิจกรรมการเย่ียมบ้านนกัเรียน 

ครูประจ าชัน้/ครูท่ีปรึกษาสามารถใช้เทคนิค วิธีการตา่ง ๆ โดยมีครูแนะแนว  
ครูการศกึษาพิเศษเป็นท่ีปรึกษา สนบัสนนุองค์ความรู้ เคร่ืองมือและเทคนิคการด าเนินกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกบัลกัษณะปัญหาของนกัเรียนตามความเหมาะสม บางกรณีอาจจ าเป็นต้องจดัให้
การประชมุระดบั เพ่ือขอความเห็นในการชว่ยเหลือนกัเรียนเป็นรายกรณี และสง่ตอ่ให้ครูแนะแนว 
และ/หรือ ครูการศกึษาพิเศษในการชว่ยเหลือนกัเรียนตอ่ไป 

การคดักรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาข้อมลูตา่ง ๆ  
ท่ีปรากฏในตวัเดก็เพ่ือเป็นประโยชน์ในการหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดแูลชว่ยเหลือในการจดั
การศกึษาให้มีมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัสภาพความต้องการของเดก็ อาจจ าแนกตาม
ลกัษณะความบกพร่อง จากเกณฑ์การคดักรองของเคร่ืองมือหรือจากการสงัเกตปัญหาท่ีพบ 
ในการเรียน 

ส านกังานคณะกรรมการศกึษาเอกชน (2538 : 83 - 86) กลา่ววา่ปัญหาทางการ
เรียนรู้มีขอบขา่ยกว้างขวาง ทัง้พฤตกิรรมการเรียนวิชาการ และพฤตกิรรมการแสดงออกในชัน้
เรียนจงึได้เสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกตไิว้ดงันี  ้

1. สอนโดยเน้นความสามารถเด่นของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ของ
ความส าเร็จ เช่น ถ้าพบว่าเด็กใช้สายตาในการเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ ครูควรให้เด็กมองวตัถตุา่ง ๆ แทนท่ี
จะพดูให้เดก็ฟังเทา่นัน้ 
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2. พยายามลดกิจกรรมท่ีต้องใช้ทกัษะ หรือความสามารถท่ีเป็นจดุบกพร่องของ
เด็ก เช่นถ้าพบว่าเด็กมีปัญหาการเขียนก็ไม่ควรให้งานท่ีเด็กต้องเขียนมาก แต่อาจให้เด็กตอบ 
ปากเปลา่ หรือตอบใสเ่ทปบนัทกึเสียงแทนการเขียน 

3. พยายามพัฒนาจุดบกพร่องของเด็ก หลังจากท่ีเด็กประสบความส าเร็จจาก
การใช้ความสามรถเดน่ได้แล้ว 

4. ก าหนดความคิดรวบยอดท่ีจะให้เด็กให้ชัดเจน ถ้าจะสอนความคิดรวบยอด
ใหม ่ครูต้องท าความคดิรวบยอดใหมไ่ปสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีเด็กเคยเรียนรู้มาแล้ว 

5. ชว่ยให้เด็กตระหนกัถึงเปา้หมาย และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยชีใ้ห้เด็กเห็น
วา่เม่ือวานนีเ้ดก็ท าอะไรได้บ้าง วนันีเ้ดก็ท าอะไรส าเร็จ และเดก็จะท าอะไรได้ในวนัพรุ่งนี  ้

6. ตัง้เปา้หมายระยะสัน้อยา่งชดัเจนท่ีเดก็สามารถท าได้ โดยจดัล าดบัของงานให้
มีความยากง่ายต่าง ๆ กนัไป โดยให้เด็กท างานในอนัดบัแรกๆตามความสามารถของเขา จากนัน้
ค่อยๆจ ากัดเวลา พร้อมทัง้บันทึกความก้าวหน้าของเด็ก เม่ือเด็กท างานก้าวแรกได้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา จงึคอ่ยให้งานท่ียากขึน้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกนั 

7. ให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที ท่ีเด็กท างานได้ส าเร็จ ถ้าเด็กท าผิดบอกให้ทราบทนัที 
อธิบายใหม่และให้เด็กแก้ไขใหม่ทนัทีแตต้่องใช้วิธีทางบวก ถ้าเด็กท าได้ส าเร็จต้องรีบให้ค าชมและ
บอกเหตผุลท่ีเด็กได้ค าชม โดยเน้นความพยายามในการท างานเป็นหลกั ไมช่มเชยเฉพาะงานท่ีครู
พอใจ 

8. ให้หยุดกิจกรรมนัน้ชัว่คราวรอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถ้าครูได้พยายามใช้วิธีการ
ใหม่ๆ  หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือชว่ยเหลือเดก็แล้วแตเ่ด็กยงัไมพ่ฒันาได้ 

9. อยา่พยายามสอนสิ่งท่ีเดก็ไมส่ามารถเรียนรู้และไมอ่าจเรียนรู้ 
10. เนือ้หา บทเรียน และเทคนิควิธีการสอน ท่ีจะน ามาใช้สอนนัน้ควรเร่ิมสอน

เนือ้หา หรือบทเรียนท่ีต ่ากว่าระดับชัน้ของเด็ก 1 ปี เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงของ
ความส าเร็จ 

11. จดักิจกรรมในทกัษะเดียวกันหลากหลาย เพ่ือว่าเด็กจะได้เลือกงานท่ีท าได้
และให้เด็กท างานตามแนวทางของเขาเอง เช่น ใช้ปากกาสีแดง เลือกมุมท่ีจะนั่งท างานเอง  
ใช้อปุกรณ์ชว่ยประเภทเคร่ืองเลน่เทป หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

12. ใช้อปุกรณ์การสอนท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ 
13. ใช้เกมหรือกิจกรรมท่ีให้เด็กได้มีโอกาสเคล่ือนไหว ได้สมัผสั ได้มองเห็นและ

ได้ยินได้ฟัง เพราะจะท าให้เดก็สนกุในการเรียนรู้และเรียนรู้ได้เร็ว 
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14. สอนซ า้และทบทวนบ่อย ๆ เพราะตามปกติเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้
ต้องการประสบการณ์ซ า้และบอ่ยมากกวา่ปกติ 

15. จัดท าป้ายกระดาษแข็งหรือธงสีแดง ซึ่งมีความหมายว่าต้องการความ
ช่วยเหลือซึ่งข้างหน้าของป้ายอาจเขียนว่า พยายามท างานต่อไป และอีกข้างหนึ่งเขียนว่า หนูมี
ปัญหาให้เด็กยกขึน้ตัง้หนัออกนอกตวั เม่ือต้องการการช่วยเหลือจากครู วิธีนีจ้ะช่วยลดความคบั
ข้องใจให้แก่เด็กได้บ้าง และป้ายหรือธงก็จะช่วยลดความวุ่นวายไปได้ โดยท่ีครูไม่ต้องลกุจากท่ีนัง่
หรือยกมือ หรือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากครูบอ่ย ๆ และนอกจากนีป้า้ยดงักล่าวยงัท าหน้าท่ี
เตือนให้เดก็ท างานตอ่ไปอีก 

จากท่ีกลา่วมานัน้ ครูจะต้องมีระบบการชว่ยเหลือท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมกบั
ความต้องการของผู้ เรียน มีการจดักิจกรรมแก่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สง่เสริมให้เดก็
ได้พฒันาด้านประสาทสมัผสั มีการสอนซ า้และทบทวนบอ่ย ๆ มีการเสริมแรงทางบวกทนัทีท่ีเด็ก
ท าส าเร็จ เพ่ือมุง่พฒันาศกัยภาพความสามารถของเด็กให้ดีท่ีสดุ  

 
2. หลักการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของการอ่าน  
การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัและเป็นพืน้ฐานในการศกึษาหาความรู้ในวิชาการ

แขนงตา่งๆ ตลอดจนการติดตอ่ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้นกัการศกึษาจงึให้ความส าคญัตอ่
การอ่านและให้ความหมายของการอา่นไว้ดงันี ้

บนัลือ พฤกษะวนั (2532) ได้ให้ความหมายของการอา่นไว้วา่ 
1. การอ่าน เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมผสานเสียง 

เพ่ือใช้ในการออกเสียงให้ตรงกบัค าพดู 
2. การอ่าน เป็นการใช้ความสามารถในการผสมผสานของตวัอักษร ออกเสียง

เป็นค าหรือประโยค ท าให้เข้าใจความหมายในการส่ือความโดยการอา่น 
3. การอ่าน เป็นการส่ือความหมายท่ีถ่ายโยงความคิด ความรู้ จากผู้ เขียน 

ถึงผู้อา่น 
4. การอ่าน เป็นการพัฒนาความคิด โดยท่ีผู้ อ่านต้องใช้ความสามารถหลายๆ 

ด้าน เชน่ใช้การสงัเกต จ ารูปค า 
“การอ่าน” ถ้าพิจารณาการอ่านในลกัษณะของกระบวนการท่ีซบัซ้อนแล้วก็จะ

เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ จิตวิทยาพฒันาการ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา การศกึษา 
และวิชาการศกึษา สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาพฒันาการนัน้ หมายความวา่ ครูสอนอา่นจะต้อง
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เข้าใจหลกัจิตวิทยาพฒันาการของเด็กแตล่ะวยั จดัส่ือการสอนได้สอดคล้องกบัความต้องการและ
ความสนใจของเด็ก สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาศาสตร์ หมายความวา่ครูสอนอา่นจะต้องเข้าใจเสียง 
ฐานท่ีเกิดของพยญัชนะ สระวรรณยกุต์ เข้าใจหลกัภาษาและการใช้ภาษา เพ่ือน าหลกัการนัน้มา
สอนให้นกัเรียนอา่น และเข้าใจความหมายได้ถกูต้อง สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยา การศกึษา คือ 
การน าหลกัจิตวิทยามาใช้ เช่น ความพร้อมของการอ่าน ความสนใจ แรงจงูใจ การเสริมแรงและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลกัการเหลา่นีใ้ช้เป็นพืน้ฐานในการพิจารณาการจดักิจกรรมการอ่าน  
สว่นองค์ประกอบสดุท้าย การอา่นท่ี เก่ียวข้องกบัวิชาการศกึษา หมายความวา่ครูต้องเลือกใช้
วิธีการสอนอา่นท่ีเหมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถในการอา่นของนกัเรียน ทัง้นีใ้ห้เป็นไป
ตามขัน้พฒันาการ เพ่ือให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการอ่าน (ทศันีย์ ศภุเมธี, 2534)  

วรรณี โสมประยรู (2537) กลา่ววา่การอ่าน เป็นกระบวนการทางสมองท่ีต้องใช้
สายตาสมัผสัตวัอกัษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือสญัลกัษณ์ โดยแปล
ออกมาเป็นความหมายท่ีใช้ส่ือความคิด และความรู้ระหวา่งผู้ เขียนกบัผู้อา่นให้เข้าใจตรงกนั และ
ผู้อา่นสามารถน าความหมายนัน้ ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

สมพร มนัตะสตูร แพง่พิพฒัน์ (2534)  การอา่น หมายถึง การรับรู้ความหมายจาก
ถ้อยค าท่ีตีพิมพ์อยูใ่นสิ่งพิมพ์หรือหนงัสือ โดยผู้อ่านรับรู้วา่ผู้ เขียนได้ส่ือสารอะไรมายงัผู้อา่นทัง้ใน
ด้านความคดิ ความรู้ ความหมาย ความสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีต่ืนวา่ผู้ เขียน ตัง้ใจจะแสดงความคิด
อยา่งไรมีความหมายว่าอะไร 

สรุปได้วา่ การอา่นเป็นกระบวนการทางสมองท่ีแปลความหมายของตวัอกัษรหรือ
สญัลกัษณ์ ซึง่ต้องใช้ความสามารถหลายๆด้าน เชน่ใช้สงัเกตจ ารูปค า ใช้สติปัญญาและ
ประสบการณ์เดมิในการแปลความให้เกิดความเข้าใจเร่ืองราวท่ีอ่าน  ด้วยวิธีอ่านแบบนีจ้ะ
ด าเนินการเป็นขัน้ตอนและตอ่เน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความหมายของค า 

 
2.2 ความส าคัญของการอ่าน 

การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัยิ่งในการศกึษาและการด าเนินชีวิต นกัการศกึษา 
ได้กลา่วถึงความส าคญัของการอ่าน ไว้ดงันี ้

บนัลือ พฤกษะวนั (2532) กลา่วถึงความส าคญัของการอ่านไว้วา่ 
1. การอา่น เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ 
2. เด็กท่ีอ่านเป็นย่อมได้รับการยอมรับสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้  

อยา่งมัน่ใจ 



  23 

3. การอ่านได้ อา่นเป็น เป็นสิ่งท่ีสง่เสริมให้เดก็สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ได้อยา่งกว้างขวาง 

4. การอา่นเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบอาชีพของผู้ เรียนในอนาคต 
5. การอ่านมีความจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองดีในการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์

บ้านเมือง 
6. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ ตดัสินใจในการเลือกตวัแทน  

ในด้านการเมือง การปกครอง 
7. การอ่านนบัเป็นกิจกรรมส าคญัในการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ได้รับความ

เพลิดเพลินและพฒันาด้านจิตใจอีกด้วย 
8. การอ่านท าให้ผู้ เรียนทราบ และสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ

สงัคม พฒันาตนเองและอาชีพตนเองได้ 
ก่อ สวสัดิพ์าณิชย์ (2503) กลา่วไว้วา่ การอา่นเป็นหวัใจของกิจกรรมทัง้หลายในการ

เรียนของนกัเรียน 
เสริมศรี หอทิมาวรกลุ (2539) กลา่ววา่ นอกจากการอา่นเป็นการสร้างพืน้ฐาน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ยงัเป็นทกัษะส าคญัของการแสวงหาความรู้ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ และ
การอ่านยงัมีความส าคญัในแง่อ่ืน ๆ อีกดงันี ้

1. การอ่านเป็นพืน้ฐานของการเรียนวิชาอ่ืน  ๆ ทัง้นี เ้พราะการหาความรู้ใน
สาขาวิชาตา่งๆ จ าเป็นต้องอาศยัทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ 

2. การอ่านเป็นการะบวนการถ่ายทอดความรู้และความต้องการระหว่างบุคคล
กบับคุคล 

3. การอ่านเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เป็นผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
เพราะวา่ได้อา่นเอกสารท่ีให้ความรู้ในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่สมอ 

4. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เพราะถ้าเราอ่านได้ก็สามารถท าความเข้าใจร่วมกับคนอ่ืน  ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ผา่นได้อยา่งราบร่ืน 

5. การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการรับทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนไทยสู่คนรุ่น
หลงัตอ่ไป 

6. การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ความรู้และประสบการณ์
อยา่งกว้างขวาง 
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วรรณี โสมประยรู (2537) กลา่ววา่ การอา่น เป็นกระบวนการทางสมองท่ีต้องใช้
สายตาสมัผสัตวัอกัษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือสญัลกัษณ์โดยแปล
ออกมาเป็นความหมายท่ีใช้ส่ือความคิดและความรู้ระหว่างผู้ เขียนกบัผู้อา่นให้เข้าใจตรงกนั และ
ผู้อา่นสามารถน าเอาความหมายนัน้ ๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

จากความส าคญัของการอา่นดงักลา่ว สรุปได้วา่ การอา่นมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ 
เพราะเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน ศกึษา ค้นคว้า หาความรู้ในด้าน
อ่ืนๆ ตอ่ไป 

 
2.3 จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

การอ่านของแตล่ะบคุคล แตล่ะชว่งวยั ย่อมจะมีจดุมุง่หมายในการอา่นท่ีแตกตา่งกนั  
ซึง่มีนกัการศกึษาได้เสนอแนะไว้หลายประการ ดงันี ้

กรมสามญัศกึษา (2529) ได้ก าหนดจดุมุง่หมายของการอา่นในชัน้ประถมศกึษาไว้
ดงันี ้

1. ให้มีพฒันาการทางภาษาในด้านการอา่น 
2. ให้มีทกัษะในการอ่านโดยมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์อนัเป็นพืน้ฐานของ

การเรียนภาษา 
3. ให้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสาร การรับรู้และการถ่ายทอดความรู้สึก

นกึคดิอยา่งถกูต้องมีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผล 
4. ให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่านและใช้เวลาว่างในการแสวงหา

ความรู้เพิ่มเตมิจากหนงัสือ ส่ือมวลชน และแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ 
5. ให้เข้าใจ และสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล

ตลอดจนสามารถใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ได้ 
6. สามารถใช้ผลจากการอ่านภาษาไทยมาช่วยในการคิด การตัดสินใจ  

การแก้ปัญหาการวินิจฉยัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อยา่งมีแหตผุล 
7. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติท่ีถูกต้องต่อการเรียนภาษา และวรรณคดี

ในแง่วฒันธรรมประจ าชาต ิและในแง่ท่ีสร้างเสริมความงดงามในชีวิต 
เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (2548, ก.ย.-ธ.ค. 2548) กลา่วไว้วา่ การอา่นโดยทัว่ ๆ ไปมี

จดุมุง่หมายหลกั 3 ประการ คือ 
1. อา่นเพ่ือบนัเทิง 



  25 

2. อา่นเพ่ือรู้และเข้าใจวิธีการกระบวนการ (เพ่ือ “ท าเป็น”) 
3. อา่นเพ่ือศกึษา และค้นคว้า (เพ่ือ “คดิเป็น”) 
สนิท ตัง้ทวี (2538: 4) กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการอา่นไว้ ดงันี ้
1. อา่นเพ่ือศกึษาหาความรู้ในเร่ืองราวตา่ง ๆ โดยละเอียดหรือโดยย่อ 
2. อา่นเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น 
3. อา่นเพ่ือต้องการทราบข้อมลูขา่วสาร ข้อเท็จจริง 
4. อา่นเพ่ือศกึษาค้นคว้า 
5. อา่นเพ่ือต้องการเป็นท่ียอมรับในวงสงัคม 
6. อา่นเพ่ือให้เกิดความสนกุสนาน 

จากจดุมุง่หมายของการอา่นท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ การอ่านของแตล่ะบุคคล 
มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาหาความรู้  เพ่ือให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ เพ่ือความสนกุสนานเพลิดเพลิน ซึง่ครู
จะต้องมีความเข้าใจในตวัผู้ เรียนและมีจดุมุง่หมายในการศกึษาค้นคว้าวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะของผู้ เรียนเพ่ือให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
2.4 การสอนอ่าน 

บนัลือ พฤกษะวนั (2532) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการสอนอ่าน ดงันี ้
1. ขัน้เตรียม ได้แก่ การเตรียมตวัท่ีจะสอนตัง้แต่เด็กก้าวย่างเข้าโรงเรียนในวัน

แรก รวมถึงการปฐมนิเทศเดก็ การพฒันาความพร้อมและการแก้ไขช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนและได้
เลน่ร่วมกนัไปด้วย 

1.1 การเตรียมการอ่าน ถือว่า เป็นการเร่ิมงานในขัน้การปรับปพืูน้ฐานภาษา
พูด กริยา มารยาท และระเบียบในการอยู่ ร่วมกัน โดยใช้การฟัง การพูด ในการเตรียมตัว  
การสงัเกต การเรียกช่ือ สิ่งของ สภาพแวดล้อมทัว่ไปทัง้ในโรงเรียนและทางบ้านตลอดจนการเล่า
ถึงกิจวตัรประจ าวนั 

1.2 การพัฒนา และตรวจสอบความพร้อมในการอ่าน เช่น การสังเกต  
ความแหมือนความแตกต่าง ความสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้กับสายตา การฝึกลีลามือ การเล่นเกม 
การขบัร้อง การฝึกวาด ปัน้ พบักระดาษ เพ่ือน าไปสูก่ารพดู การฟังได้อยา่งกว้างขวาง 

1.3 การฝึกอ่าน เร่ิมนับตั ง้แต่  การฝึกอ่านพจนานุกรม  (พยัญชนะ) 
พจนานกุรมเสียง (สระ) การฝึกนึกค าท่ีเร่ิมด้วยพยญัชนะต้นหรือเสียงพร้อมกบัการชว่ยเหลือแก้ไข
อยา่งใกล้ชิดจากครูผู้สอนไปด้วย 
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1.4 ฝึกอ่านบตัรค าประกอบภาพ และบตัรประโยคประกอบภาพเร่ืองราวหรือ
นิทานสัน้ๆ โดยฟังจากครูอา่นหนงัสือ และเปิดให้ดภูาพไปด้วย 

1.5 ฝึกฟังครูเล่านิทาน นิทานพืน้บ้าน เด็กฝึกพูดหรืออ่านตามครูและฝึกให้
เดก็ท่ีฟังเลา่เร่ืองอยา่งย่อ ๆ ได้ 

1.6 ฝึกทอ่งจ าบทประพนัธ์ง่ายๆ ตอ่ค าสมัผสัหรือค าคล้องจองเป็นตอนๆ 
2. ขัน้เร่ิมอ่าน หมายถึง การเร่ิมอ่านหนังสือท่ีเป็นเร่ืองราวสัน้ๆ นิทาน กิจวัตร

ประจ าวนัโดยใช้วิธีจ ารูปค า และภาพประกอบ 
2.1 ฝึกอา่นค า และประโยคประกอบภาพ 
2.2 ฝึกอา่นประโยค และเร่ืองราว โดยอาศยัภาพประกอบชว่ย 
2.3 ฝึกอ่านนิทานสัน้ๆ หรือเร่ืองราวท่ีครูและนักเรียนแต่งขึน้ หรือแผนภูมิ

ประสบการณ์ท่ีจะชว่ยขยายประสบการณ์ 
2.4 ฝึกให้ใช้การเทียบค า เทียบประโยค เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอา่น 

3. ขัน้อ่านหนังสือแตกหรือมีความก้าวหน้าด้านการอ่าน ได้แก่ สามารถใช้การ
อา่นได้ยาวนานขึน้ โดยสามารถใช้วิธีสะกดตวัผสมค าชว่ยในการอา่นค าแปลกๆใหม่ๆ  

3.1 ฝึกอา่นนิทาน เร่ืองราว เหตกุารณ์ และกิจวตัรประจ าวนัท่ีใช้ค าแปลกๆ 
3.2 ฝึกอา่นนิทานท่ียาวขึน้ และสามารถเลา่เร่ืองราว ล าดบัเหตกุารณ์ได้ 
3.3 ฝึกอา่นบทประพนัธ์สัน้ๆ โดยการรู้จกัลงจงัหวะสมัผสั 
3.4 ฝึกอ่านเร่ืองราว บทความ และสามารถจ ารูปค า เทียบค า สะกดค า  

ใช้เทคนิคการเดารูปประโยค และเข้าใจคามหมายได้ 
3.5 ฝึกอ่านแบบเก็บใจความ และสามารถประเมินตวัละคร บทความต่าง ๆ 

ได้ดีจนน าไปใช้แสดงความคดิเห็น รายงานได้ 
4. ขัน้เสริมสร้างนิสยัในการอ่านท่ีดี หมายถึง สามารถอ่านในใจได้เร็ว สามารถ

อา่นเพ่ือค้นคว้าหาค าตอบ หาความเพลิดเพลินจากการอา่น โดยวิธีอา่นคร่าวๆ 
4.1 ฝึกอ่านในใจ และมีความสนใจในการอ่าน อ่านหนงัสือได้หลายรสหลาย

ประเภท 
4.2 ฝึกอา่นหนงัสืออา่นประกอบเพ่ือค้นหาสาระส าคญั 
4.3 ฝึกอ่านแบบคคร่าวๆ เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีสนใจและเก็บสาระส าคญัของเร่ือง 

ท่ีอา่น ประเมินเร่ืองราว และวิจารณ์หนงัสือท่ีอา่นได้ 
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5. ขัน้อ่านหนงัสือได้อย่างกว้างขวาง หมายถึง สามารถเล็งเห็นคณุคา่ประโยชน์
ของการอ่าน เกิดรสนิยมในการอ่านหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง มีความสนใจในรสวรรณคดี
เริงรมย์ และสารคดี จนสามารถหยิบยกสว่นดีเดน่ขึน้อ้างอิง ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนสนใจภาษาได้ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) กลา่วถึงวิธีการสอนอา่นสะกดค าได้ดงันี ้
1. ตัง้กฎ เพ่ือให้นักเรียนจ ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ โดยค านึงถึงหลักภาษาเป็น

ส าคญั เชน่ในเร่ืองการประวิสรรชนีย์ มนสั มหนัต์ ไม่ประวิสรรชนีย์ ครูตัง้กฎว่าค าใดเปลง่เสียงเต็ม
พยางค์จะต้องประวิสรรชนีย์ เชน่ มะนาว ค าใดท่ีเปลง่เสียงกึ่งพยางค์ เชน่ มนสั ไมป่ระวิสรรชนีย์ 

2. ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ทัง้การฟัง การรับรู้ทางสายตา และการเขียน
พร้อม ๆ กนัโดยปฏิบตัเิป็นขัน้ตอนดงันี ้ 

2.1 ครูเขียนค าใหม่ หรือค ายาก ลงบนกระดาษ ครูอ่านค านัน้ในขณะ 
ท่ีนกัเรียนดคูรู 

2.2 นกัเรียนใช้นิว้ลากไปตามตวัอกัษรทีละตวัท่ีประกอบขึน้เป็นค านัน้ เอย่ช่ือ
ตวัพยญัชนะ และสระ แล้วจงึอา่นออกเสียงค านัน้ เม่ือลากนิว้ครบทกุตวั 

2.3 ครูเขียนค านัน้ลงสมดุแล้วอา่นค านัน้ 
2.4 ครูลบค านัน้แล้วให้นกัเรียนเขียนค านัน้อีกครัง้ หากเด็กเขียนผิดกลบัไป

เร่ิมขัน้ท่ี 2.1 
2.4 หากเดก็มีปัญหาในการสะกดค าจงึให้นกัเรียนใช้การสมัผสั 

3. การสะกดตามครู วิธีนีท้ าได้โดยครูสะกดค านัน้ลงบนกระดานหรือการดาษ  
ครูออกเสียงสระ พยญัชนะแล้วให้เด็กออกเสียงตามครูทุกประเภทแตพ่ดูให้เสียงดงักว่าครู ให้แรง
เสริมทนัทีท่ีเด็กท าถูก หากเด็กสะกดผิดครูต้องบอกให้ทราบถึงตวัสะกดท่ีถกูว่าคืออะไร ฝึกเช่นนี ้
หลายๆครัง้ จนกระทัง่เดก็สะกดได้เอง 

4. การก าหนดค า วิธีนีท้ าได้โดย ให้เด็กกรอกค าลงในสมดุ ครูให้เด็กฝึกสะกดค า
เหล่านัน้ปากเปล่า และเขียนสะกดค าด้วยตนเอง ครูทดสอบเด็กทุกวนั เม่ือเด็กสะกดค าได้ครูให้
รางวลัและลบค านัน้ออก แล้วฝึกค าต่อไป ท าเช่นนีทุ้กวนัแต่ละครั ง้ท่ีฝึกไม่ควรมีจ านวนค ามาก
เกินไป 

สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2537) ได้กลา่วถึงกระบวนการรับรู้เก่ียวข้องกบัการอา่นเป็น
การท างานสมัพนัธ์กนัของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่น เป็นกระบวนการท่ีจะต้องท าความเข้าใจ
ความหมายของสญัลกัษณ์ของแตล่ะบคุคลอาจแตกตา่งไป ขึน้อยูก่ับพืน้ฐานและประสบการณ์
ของผู้อา่น ขัน้ตอนของกระบวนการรับรู้กบัการอา่นนัน้มี 3 ระดบั คือ 
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1. การรับรู้สญัลกัษณ์ นกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาได้ศึกษา การรับรู้ค ากบัการ
อา่นและสรุปวา่ในขัน้แรกผู้อ่านจะรับรู้ค าอย่างเลือนลาง กลา่วคือยงัจ าค านัน้ไม่ได้หรือจ าได้แตไ่ม่
ชดัเจน จนกวา่ผู้อา่นจะเห็นความสมัพนัธ์ของค ากบัความหมาย แสดงให้เห็นวา่สามารถแยกความ
แตกตา่งของสิ่งท่ีมองเห็น หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ผู้อา่นสามารถจ าค าได้นัน่เอง ในขัน้ตอ่ไปก็จะท าให้
เข้าใจความหมายชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. การท าความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ เป็นการท าความเข้ าใจ
ความหมายของค า ผู้อา่นจะสร้างความหมายของค า โดยอาศยัการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบั
การเรียนรู้ให้เข้ากับค า ผู้ อ่านและผู้ เขียนจะติดต่อส่ือสารกันได้ เพ่ือก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ได้ตรงกัน การส่ือสารด้วยการอ่านจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้ประสบการณ์ยังเป็น
องค์ประกอบส าคญัต่อผู้อ่านในการท าความเข้าใจสญัลกัษณ์ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน
การก าหนดความหมาย ได้แก่ วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเด็กอาศัย ความรู้ท่ีเด็กได้รับจากผู้ ปกครอง  
และทางโรงเรียนก็เป็นสิ่งส าคญัด้วยเชน่กนั 

3. การสร้างแนวคิดเด็ก แต่ละคนจะสร้างแนวคิดไม่เหมือนกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สติปัญญาและประสบการณ์เดมิของเด็ก การส้รางแนวคิดจะเกิดขึน้ได้ เม่ือเด็กเรียนรู้ท่ีจะมองเห็น
ความแตกต่างของสิ่งหนึ่งจากอีกหนึ่ง โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ซ า้กันจะช่วยให้เด็กรู้
ความหมายของค าและความรู้สกึตา่ง ๆ ท่ีได้จากการอา่น 

กระบวนการรับรู้จึงเก่ียวข้องกับระดบัการท างานของสมอง 3 ระดบัชัน้ ได้แก่ 
การรับรู้สญัลกัษณ์คือ การท่ีตารับรู้หรือหไูด้ยิน ขัน้ตอ่มาคือ การท าความเข้าใจความหมายของค า
ท่ีได้ยินหรือได้เห็น และขัน้สุดท้ายเป็นการสร้างแนวคิด โดยสรุปความหมายท่ีได้อ่านและ
ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีได้จากการอา่น 

 
2.5 ปัญหาด้านการอ่านของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

เบญจพร ปัญญายง (2543) กลา่วถึงปัญหาในการอ่านของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ดงันี ้

1. อา่นช้า มีความยากล าบากในการอา่น 
2. อา่นออกเสียงไมช่ดัเจน 
3. ไมร่ะมดัระวงัในการอา่น จะเดาค าจากอกัษรตวัแรก 
4. อา่นข้ามค า อา่นเพิ่มค า อา่นผิดประโยค หรือผิดต าแหนง่ 
5. อา่นค าไมเ่น้นค า หรือเน้นข้อความบางตอน 
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6. จ าค าศพัท์ได้จ ากดั พยายามอธิบายความหมายของค าท่ีอา่นไมไ่ด้ 
7. ผนัเสียงวรรณยกุต์ไมไ่ด้ 
8. ไมรู้่จกัเดาค า จากค าหรือประโยคท่ีอยูห่น้าหรือหลงัค า หรือยอ่หน้านัน้ ๆ 
9. เลา่เร่ืองท่ีอา่นไมไ่ด้ 
10. จบัใจความส าคญั หรือเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของเร่ืองท่ีอา่นไมไ่ด้ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) กลา่วถึงปัญหาในการอา่นของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ดงันี ้

1. การอ่านค าไม่ถูกต้อง อ่านข้าม อ่านเพิ่มค า อ่านค าอ่ืนแทน อ่านกลับหลัง 
อา่นออกเสียงผิด อา่นกลบัค าหรือสลบัค า อา่นไมอ่อก อา่นช้ามาก 

2. ไม่เข้าใจสิ่งท่ีอ่าน จ ารายละเอียดไม่ได้ ไม่สามารถตอบค าถามท้ายบทได้
หลงัจากอ่านเร่ืองแล้ว จดัล าดบัขัน้ตอนไม่ได้ เรียงล าดบัเหตกุารณ์ไม่ได้ ไม่เข้าใจใจความส าคญั 
ไมส่ามารถตอบโต้ได้วา่เร่ืองท่ีอา่นเก่ียวข้องกบัอะไร 

จากสภาพปัญหาของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ มีความยากล าบาก 
ในการอา่น ดงันัน้การท าความเข้าใจเก่ียวกบัตวัเด็ก การสงัเกตพฤติกรรมด้านการอา่นวา่เดก็ 
มีปัญหาในลกัษณะใดบ้าง เพราะเดก็แตล่ะคนมีปัญหาด้านเดียวหรือหลายๆด้าน เม่ือผู้สอนทราบ
ลกัษณะของปัญหาจะชว่ยให้ผู้สอนจดัการเรียนการสอนได้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของผู้ เรียน 
ซึง่การอา่นเป็นสิ่งพืน้ฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เม่ือเดก็ไมส่ามารถอ่านได้ ก็จะท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ต ่าไปด้วย ท าให้เรียนไมท่นัเพ่ือน และเกิดความไมเ่ช่ือมัน่ในตนเอง  
เกิดความรู้สกึไมดี่ตอ่ตนเอง ขาดความอดทน มีความวิตกกงัวลและท าให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์
และการเข้าสงัคมตามมาด้วย 

 
2.6 กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีปัญหาท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ สามารถจ าแนกได้เป็น  
5 ขัน้ตอน ดงันีคื้อ 

1. การรับรู้ข้อมลูจากประสาทสมัผสัตา่งๆ  
การรับข้อมลูจากประสาทสมัผสัตา่งๆ จดัวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากขัน้ตอนหนึ่ง 

เพราะหากเด็กมีความผิดปกติในการรับข้อมูลก็จะท าให้การเรียนรู้ผิดเพีย้นไปได้ ความผิดปกติ 
ในการรับรู้ท่ีผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่างๆ อาจแสดงให้เห็นในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป 
ได้แก่ ความผิดปกติท่ีผ่านทางการมองเห็น เช่น การเห็นตัวอักษร ม เป็น น หรือการมองเห็น
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ตวัอกัษร d เป็น b หรือ เห็นเลข 6 เป็นเลข 9 เป็นต้น หรือเด็กอาจจะมีปัญหาในการแยกแยะเสียง 
ท าให้เกิดความสบัสนในการแยกเสียงท่ีคล้ายๆ กนั เช่น ได้ยินค าว่า อาจารย์ เป็น อาการ หรือได้
ยิน กลอง เป็น กอง 

2. การแปลความข้อมลูและการจดัเก็บข้อมลู 
การแปลความข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล เร่ิมขึน้หลังจากได้รับข้อมูลต่างๆ  

เข้ามาแล้วสมองท าหน้าท่ีแปลความและจดัเก็บข้อมูลนัน้ ข้อมลูท่ีได้มาจะต้องมีการจดัเก็บท่ีเป็น
ระบบ เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีความยากล าบากในการจดัเก็บ การเรียงล าดบัข้อมูลและ  
มีปัญหาในเร่ืองการจ า ตัวอย่างเช่น เด็กไม่สามารถเล่าเร่ืองท่ีตนเองพบเห็นได้อย่างถูกต้อง
ตามล าดบัเหตุการณ์ หรือเม่ือถามว่าตวัเลขท่ีต่อจาก 12 คืออะไร เด็กจะไม่สามารถบอกได้ทนัที 
แตจ่ะต้องเร่ิมนบัจากเลข 1 ไปถึง 12 ก่อนแล้วจงึตอบวา่ 13 

3. การจ าและการดงึข้อมลูมาใช้ 
ขัน้ตอนท่ี 3 นีเ้ก่ียวข้องกับความจ า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มักจะมีความ

บกพร่องเร่ืองความจ า โดยเฉพาะความจ าระยะสัน้ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมลูและดงึออกมาใช้ได้ 
ดังนัน้ผู้ ปกครองหรือครู จะต้องสอนและให้เด็กทบทวนบ่อยๆ หรือท าซ า้ๆ มากกว่าเด็กทั่วไป  
หรือสร้างแรงจงูใจให้กับเด็ก  เพ่ือเด็กจะได้เก็บรวบรวมข้อมลูไว้ได้ในระยะท่ียาวขึน้และสามารถ  
ดงึออกมาใช้ได้เม่ือต้องการ 

4. การน าข้อมลูมาใช้ในรูปแบบของภาษา 
การน าข้อมูลมาใช้ในรูปแบบของภาษา เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญอีกขัน้ตอนหนึ่ง  

ในการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาบางคนอาจพดู
ช้า พดูไมช่ดั จ าค าศพัท์ได้จ ากดั 

5. การเคล่ือนไหวและประสานสมัพนัธ์ ปัญหาทางการเคล่ือนไหวหรือกลไกรกล้าม
เนือ้ ส าหรับเดก็ท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวหรือกลไกรกล้ามเนือ้แบง่ได้เป็น 2 ประเภท  
คือ ปัญหาของการประสานงานของกล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross Motor Disability) และปัญหาของ
การประสานงานของกล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine Motor Disability) การแสดงออกถึงปัญหาของ
กล้ามเนือ้มดัใหญ่ ได้แก่ เม่ือวิ่งหรือเดินจะสะดดุหกล้ม มกัซุม่ซา่มเดนิชนข้าวของ ส่วนการ
แสดงออกถึงปัญหาของกล้ามเนือ้มดัเล็ก เชน่ มีปัญหาในการเขียนหนงัสือ เดก็ท่ีมีปัญหามกัจะ
เขียนหนงัสือได้ช้า เขียนไมต่รงบรรทดัขนาดของตวัอกัษรไมเ่ทา่กนั 
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2.7 วิธีสอนเฉพาะส าหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
สถาบนัราชานกุลู (2557) ได้กลา่วถึงเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเดก็แอลดีไว้ดงันี  ้

1. การสอนโดยใช้วิ ธี เช่ือมโยงสิ่ ง ท่ี เด็กได้เคยเรียน รู้หรือมีประสบการณ์  
ในชีวิตประจ าวนัเข้ากบัสิ่งท่ีต้องการท่ีจะสอนเดก็ 

เชน่ การสอนให้เขียน สระอี โดยให้เดก็นกึภาพ 

กางร่ม       แล้วมีฝนตกลงมา....  
2. การสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ส่ี 

สอนจากการมองเห็น 
- ควรมีรูปภาพประกอบในประโยคให้เด็กดู เช่น ค าว่า กา อาจจะมี

รูปภาพ กา แทน และตอ่มาเม่ือเด็กอ่านคล่องจากรูปภาพก็ปรับเปล่ียนเขียนค าว่า “กา” พร้อมกับ
รูป กา จนเม่ือเดก็อา่นได้คลอ่ง จงึคอ่ยลบภาพ กา ออกเหลือแตค่ าวา่ “กา” เพียงอยา่งเดียว 

- การใช้สีแบ่งส่วนของอกัษร เช่น ภ บริเวณหวัให้เขียนสีแดง แต่บริเวณ
เส้นให้เขียนสีน า้เงิน เพ่ือให้เดก็เห็นได้ชดัเจนวา่หวัออกหรือเข้า 

 
- การใช้สีเน้นสิ่งท่ีเราต้องการให้เดก็เรียนรู้และจดจ า เชน่ 

สีเขียว หมายถึง เคร่ืองหมายบวก (+) 
สีแดง หมายถึง เคร่ืองหมายลบ (-) 
สีฟ้า  หมายถึง เคร่ืองหมายคณู (x) 
ดงัตวัอยา่ง 2 + 1 = 3 โดยเม่ือเดก็เห็นสีเขียวก็จะรู้วา่เป็นวิธีบวก 

- การจ ารูปทรงของค า เพราะในบางครัง้เด็กจะจดจ าตัวอักษรไม่ได้  
จึงอาจจะใช้สีหรือปากกาขีดล้อมรอบค านัน้ ให้เห็นเป็นรูปร่างคล้ายทรงเรขาคณิตต่าง  ๆ และให้
เดก็จดจ ารูปร่างนัน้แทนค า 

 
 
 

พระจันทร์ บ้าน ไข่ 



  32 

- เกมค้นหาตัวเลขเกมนีจ้ะมีตัวเลขปะปนกันอยู่ให้ เด็กหาตัวเลข
เปา้หมายเป็นการฝึกและการกระตุ้นให้เด็กมีการแยกแยะรูปทรงของตวัเลข โดยอาจจะให้เด็กเล่น
แข่งขันกัน ท าบรรยากาศให้สนุก เพราะถ้าหากเด็กสนุกในสิ่งท่ีก าลังเรียนรู้และสามารถจดจ า  
สิ่งเหลา่นัน้ได้ดี 

1 8 7 5 9 2 3 6 9 
4 6 9 0 5 7 9 0 1 

การสอนจากการฟัง 
- อ่านเนือ้หาหรือเร่ืองให้เด็กฟัง เช่น อัดเสียงในบทเรียนหรือเนือ้หา 

ในหนงัสือท่ีเดก็สนใจแตเ่ด็กอ่านไม่คลอ่ง (เลยพาลไม่อยากอ่าน) แล้วเปิดให้เดก็ฟังบอ่ย ๆ หรือให้
เด็กฟังทางหูฟังในเวลาท่ีเด็กว่าง เช่น ขณะนัง่รอพ่อแม่มารับก่อนกลบับ้าน เป็นต้น ท าให้เด็กได้
สนกุกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ในหนงัสือโดยท่ีไม่มีปัญหาการอ่านการสะกดมาเป็นอปุสรรคขดัขวางการ
เรียนรู้ของเดก็ 

- ให้ฟังเพลงท่ีแต่งขึน้เพ่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะ จะท าให้เด็ก
สามารถจ าได้มากขึน้ เชน่ เพลงท่ีสอนให้ทอ่งจ าพยญัชนะ ก – ฮ หรือการลบบวกเลข เป็นต้น 

- เด็กมีประสบการณ์ในการเรียนรู้การแยกแยะเสียงท่ีใกล้เคียงกัน เช่น 
เสียงกร่ิงประตูหน้าบ้าน กร่ิงรถขายไอศกรีม หรือกร่ิงเลิกเรียน เป็นต้น จะท าให้ความสามารถ  
ในการแยกแยะเสียงมีมากขึน้ 

การสอนจากการเคล่ือนไหว 
- การสอนให้เด็กท าท่าทางประกอบเลียนแบบตวัอกัษร เพ่ือให้เด็กจดจ า

ค าตา่ง ๆ ได้ดียิ่งขึน้  
- การใบ้ค าโดยใช้ท่าทาง วิธีนีจ้ะสามารถท าให้เด็กจดจ าค าต่าง ๆ ได้ดี

ยิ่งขึน้ 
- การเล่นเกมหรือกิจกรรมเคล่ือนไหว เพ่ือสอนคณิตศาสตร์ การบวก ลบ 

เชน่ เกมรวมเหรียญ หมากเก็บ กระโดดยาง เป็นต้น 
- เกมกระโดดเหยียบตวัอกัษร เป็นการฝึกแยะแยะรูปร่างของพยญัชนะ

ฝึกความจ าและการเคล่ือนไหวร่วมกนั 
การสอนจากการสมัผสั 

- การลากเส้นตัวอักษรบนแผ่นหลัง/ฝ่ามือของเด็ก วิธีนีเ้ป็นการเรียนรู้
ผา่นประสาทสมัผสัทางผิวหนงั การสอนวิธีนีเ้ปรียบเสมือนเป็นการเขียนภาพลงในสมอง 
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- การเขียนบน กระบะทราย กระบะข้าวสาร ฟองครีม 
- การทายอกัษร เชน่ ถ้าให้เดก็หาตวั ภ. ส าเภา ให้นนูขึน้กวา่ตวัอกัษรอ่ืน 
- การทายค าจากบัตรค า น ากระดาษทรายมาตัดค า ให้เด็กปิดตาคล า 

การสัมผัสจะท าให้เด็กเรียนรู้ และจดจ าได้ดีขึน้ หรืออาจน าตัวอักษรมาใส่ถุงทึบ ให้เด็กหยิบ
ตวัอกัษรตามสัง่ อาจให้แขง่ขนักบัเพ่ือน จะท าให้เดก็สนกุและอยากเรียนรู้ 

- การสอนโดยใช้เชือกมาขด หรือน าเมล็ดถัว่มาเรียงเป็นตวัอกัษรหรือปัน้
ดนิน า้มนัเป็นตวัอกัษร 

-การสอนโดยใช้หลายๆวิธีรวมกัน เช่น สอนเร่ืองนาฬิกา โดยใช้นาฬิกา 
ท่ีมีหนวูิ่งร่วมในการสอนเร่ืองการเดินของเข็มนาฬิกา ร่วมกบัการร้องเพลงหรือการสอนโดยครูให้ดู
รูปใบไม้ และให้เพ่ือนเขียนตวัอกัษร “บ” บนแผน่หลงัของเด็กแล้วให้เด็กเขียนบนกระบะทรายและ
ให้เดก็พดูวา่ บ.ใบไม้ 

3. การสอนโดยการใช้เทคนิคการจ า 
- การจ าอกัษรต้นตวัแรกของค าวิธีนีจ้ะท าโดยการให้เด็กจ าตวัอกัษรจากค า

ขึน้ต้น เชน่ โทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย ยอ่เป็น ทรท 
- การแตง่เป็นเร่ืองหรือกลอน 
- การเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อน 

4. เทคนิคในการสร้างกระบวนการคิด สามารถปฏิบตัไิด้ดงันี ้
แผนผงัการคดิ (mind mapping) 

 
- การเรียงรูปภาพตามล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัของเร่ือง 
- การสร้างสถานการณ์สมมตุ ิโดยมีเวทีให้เดก็แสดงบทบาทสมมติ 
- การเปิดโอกาสให้เดก็พดูแสดงความคิดเห็น 
- การใช้ค าถามในการกระตุ้นให้เด็กคิด 

5. การให้ตวัเสริมแรง การชมเชย การให้รางวัล การให้แต้มหรือดาว เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงแสดงให้เด็กรับรู้ได้ถึงความรู้สึกท่ีดี 
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ตอ่ตนเอง เช่น ท าการบ้านเสร็จ 10 ข้อได้ 1 ดาว เม่ือสะสมครบ 10 ดาว ก็ให้ซือ้ของเล่นท่ีต้องการ
ได้ 1 ชิน้ 

6. สงัเกตลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็แตล่ะคน และส่งเสริมให้ถกูทาง เช่น บางคน
อาจเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือท า บางคนต้องเห็นและลงมือท าพร้อม ๆ กนั บางคนต้องทัง้เห็นและ
ฟังด้วย เป็นต้น 

7. การค้นหาคณุสมบตัิท่ีดีในตวัลูก เช่น มีความพยายามตัง้ใจจริง ขยัน อดทน 
รับผิดชอบ มีมารยาท เป็นท่ีรักของเพ่ือน ร้องเพลงเพราะ วาดรูปเก่ง เล่นดนตรี หรือเล่นกีฬาเก่ง 
ท ากับข้าวเก่ง ปลกูต้นไม้เก่ง เลีย้งสตัว์เก่ง มีความสามารถในการซ่อมแซมเคร่ืองมือและอปุกรณ์
ตา่ง ๆ เป็นต้น 

นอกจากอาการแอลดีแล้ว เด็กแอลดีบางคนยงัมีอาการท่ีเกิดร่วม ครูพ่อคณุแม่ควร
พาเดก็มารักษากบัผู้ เช่ียวชาญ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542) ได้กลา่วถึงวิธีการสอนท่ีน ามาใช้สอนได้ทัง้กบัเด็กปกติ
และเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ดงันี ้

1. วิธีสอนอา่นเป็นค า (Sight Word Approach)  
เป็นการสอนเด็กให้อ่านเป็นค า ๆ และให้เด็กอ่านก่อนท่ีเด็กจะจ าตวัอกัษรได้ 

เม่ือเด็กอ่านค าได้มากพอสมควรแล้ว จึงสอนให้เด็กรู้จกัตวัสระและพยญัชนะในภายหลงั ครูอาจ
ใช้บตัรค าในการสอนให้เด็กอ่านตาม ให้ดภูาพประกอบ เด็กอาจอ่านได้โดยการจ า ครูอาจท าโดย
การบนัทึกเสียงลงบนเทปก็ได้ แล้วจึงเปิดเสียงให้เด็กฟัง และให้เด็กอ่านบตัรค า การสอนวิธีนีจ้ะ
ท าให้เด็กอ่านค าโดยใช้สายตา มีรายงานวิจัยระบุว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ได้คะแนนต ่า
กวา่เดก็ปกตใินชัน้เรียนเดียวกนั เม่ือทดสอบโดยวิธีนี ้

2. วิธีสอนหนว่ยเสียง (Phonics Approach) 
เป็นวิธีการสอนให้เด็กอ่านโดยวิธีให้เข้าใจหน่วยเสียงในภาษาไทย เช่น เสียง

สระ เสียงพยญัชนะ และให้เด็กเปล่งเสียงได้ถกูต้อง หน่วยเสียงสระและพยญัชนะจะปรากฏในค า
ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าวิธีนีเ้ป็นการสอนอ่านเป็นค าๆ ในแต่ละค ามีท่ีให้สงัเกตหน่วยเสียงได้อย่าง
ชดัเจน เชน่ 

คอ ตอ กอ  เสียงสระออ 
บ้าน ปา้น ด้าน  พยญัชนะต้นท่ีตา่งกนั 
กิน บนิ ดนิ   พยญัชนะต้นท่ีตา่งกนั 
บวบ บวช บวม  ตวัสะกดท่ีตา่งกนั เป็นต้น 



  35 

3. วิธีสอนอา่นเบือ้งต้น (Basal Reading Approach) 
เป็นการสอนอ่านโดยมีเนือ้หาเป็นชดุ ตามระดบัความสามารถของเด็กตัง้แต่

ง่ายไปถึงยาก เร่ิมจากการอ่านค า อ่านฟังเสียง ไปจนถึงการอ่านเพ่ือเข้าใจความหมาย เนือ้หา 
มีตัง้แตส่ัน้ๆ ไปจนถึงเนือ้หาท่ีมีความยาวหลายหน้ากระดาษ ภายในชดุการสอนอาจประกอบด้วย
บัตรค า บัตรภาพ เนือ้หาสาระท่ีจะให้เด็กอ่าน มีการจ ากัดค ายาก และเพิ่มปริมาณค ายากขึน้
ตามล าดบั มีคูมื่อครู และมีการทดสอบไว้ส าหรับแตล่ะตอนแต่ละชดุ ดงันัน้การสอนอ่านด้วยวิธีนี ้
จงึเป็นการก าหนดเนือ้หาท่ีเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 

4. วิธีจดัประสบการณ์ทางภาษา (Language Experience Approach)  
วิธีจดัประสบการณ์ทางภาษาเหมาะส าหรับการสอนอ่านในระยะเร่ิมต้นไป

จนถึงระยะกลาง นัน่คือ จากระบบอนุบาลไปจนถึงระดบัประถมศกึษา และมธัยมต้นเป็นการรวม
ทุกทักษะไปพร้อมกัน ครูท่ีสอนโดยวิธีนีมี้ความเช่ือว่าเด็กมีความคิดเก่ียวกับเร่ืองอะไร เขาก็จะ
พดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ดงันัน้การจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กจึงยึดความสนใจของเด็กเป็นหลกัไม่
วา่จะเป็นการสอนฟัง การอ่าน สอนพูด หรือสอนเขียน ครูอาจทราบได้ว่าเด็กมีความสนใจในเร่ือง
ใด จากการวาดภาพ หรืองานศิลปะของเด็ก ครูจึงน าเร่ืองราวดงักล่าวมาขยายผล ครูอาจให้เด็ก
เขียนอธิบายภาพ แล้วให้เดก็อา่นจากข้อความท่ีเด็กเขียนด้วยตนเอง 

5. วิธีสอนอา่นเป็นบคุคล (Individualized Reading Approach) 
ในการสอนอ่านเป็นรายบุคคลนัน้ จะต้องค านึงถึงความต้องการและ

ความสามารถในการอ่านของบุคคลเป็นหลัก เด็กควรมีโอกาสในการคดัเลือกหนังสือท่ีอ่านด้วย
ตนเอง ซึ่งเด็กจะเลือกตามความสนใจและระดบัความยากง่ายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ตน ครูผู้สอนควรเตรียมหนงัสือไว้มาก ๆ เพ่ือให้เด็กเลือกอ่าน ครูสอนเด็กให้รู้จกัค า ประโยค และ
อ่านข้อความยาวๆตามล าดบั การวดัผลเน้นทักษะท่ีก าหนดไว้ในจุดหมาย เช่นการอ่านค าอย่าง
เดียว การอา่นค าและเข้าใจความหมาย การอา่นประโยค เป็นต้น 

สรุปได้วา่ การอา่นนัน้เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้สิ่งเร้า
ท่ีมากระตุ้นซึง่อาจเป็นเสียง รูปภาพ สญัลกัษณ์อนัเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้รับ 
แล้วสง่ข้อมลูนัน้ไปยงัสมองและสมองจะท าหน้าท่ีแปลความหมายของสิ่งเร้าตา่ง ๆ นัน้ จงึจะถือวา่
ครบกระบวนการของการอา่น ซึง่ครูและผู้ปกครองควรสงัเกตลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กแตล่ะคน 
และน าเทคนิคการสอนตา่ง ๆ มาใช้สอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตวัเด็ก 
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2.8 การสอนอ่านตามวิธีพหุสัมผัส (Multi-Sensory Approach) 
แสงเดือน ทวีสิน (2545) กล่าววา่ การสมัผสั (Sensation) หมายถึง การรับรู้ข้อมลู

เกิดจากการรู้สึกสมัผสั โดยอวยัวะรับสมัผสัทัง้ห้า ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และกายสมัผสั จากนัน้
สมองจงึจ าแนก แยกแยะ คดัเลือก วิเคราะห์ และแปลสิ่งนัน้ออกมาเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้ตอ่ไป 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2551) กลา่วถึงอาการสมัผสัวา่ การท่ีสิ่งเร้ามากระทบ
อวยัวะรับสมัผสั เพ่ือให้คนเกิดการรับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตวั ปกตเิม่ือคนได้รับสมัผสัอยา่งใดอยา่ง
หนึง่มกัจะจดัจ าแนกอาการสมัผสันัน้ๆ ตามประสบการณ์ของตน มีอยูแ่ทบทกุครัง้และคนมกัเคย
ชินกบัสิ่งท่ีสมัผสัมากกวา่ท่ีจะรู้สกึในอาการสมัผสั 

จิราภรณ์ ตัง้กิตตภิาภรณ์ (2556) อธิบายวา่ อวยัวะสมัผสัเป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ี 
ในการรับสมัผสัสิ่งเร้ารอบตวั หรือเรียกวา่เป็นเคร่ืองรับ (Receptor) ประเภทรับสมัผสั แบง่เป็น  
3 ระบบ ดงันี ้ระบบสมัผสัสว่นไกล (Higher Sense Exteroceptors) ได้แก่ ตา และห ูระบบสมัผสั
สว่นใกล้ (Lower Sense Properioceptors) ได้แก่ จมกู ลิน้ และผิวหนงั และระบบสมัผสัสว่นลกึ 
(Deep Sense Interreceptors) ได้แก่ การสมัผสัโดยการเคล่ือนไหว 

Murphy ( 2009, 18 July) วิธีพหสุมัผสัมีความเช่ือพืน้ฐานวา่ เดก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
หรือความรู้ใหมไ่ด้ดีท่ีสดุ จากการท่ีเดก็มีโอกาสได้ใช้ชอ่งทางจากประสาทรับสมัผสัร่วมกนั  
4 ชอ่งทาง ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวร่างกาย และการสมัผสั ซึง่กิจกรรมการเรียน
การสอนตามวิธีพหสุมัผสัเป็นกิจกรรมท่ีผสมผสานการท างานของประสาทสมัผสั ผู้ เรียนได้เห็น  
ได้ยินและได้สมัผสั)  

Marcia K (2008, 28 July) วิธีพหสุมัผสั หมายถึง การใช้ประสาทสมัผสัหลายทาง
พร้อมๆ กนั ได้แก่ การเห็น (Visual) การฟัง (Auditory)  
การเคล่ือนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการสมัผสัภายนอก (Tactile) เพ่ือเสริมสร้างการจดจ า 
และการเรียนรู้ ซึง่ในกระบวนการเรียนรู้จะมีการเช่ือมโยงชอ่งทางการรับรู้เข้าด้วยกนัระหวา่ง
ทางการเห็น(เห็นอะไร) ทางการได้ยิน(ได้ยินอะไร) การเคล่ือนไหวร่างกาย และการสมัผสัภายนอก
(รู้สกึอย่างไร)  

จรีลกัษณ์ จิรวิบลูย์ (2546) กลา่วถึงความหมาย วิธีพหสุมัผสัวา่เป็นแนวคิดส าหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัหลายด้านในการรับรู้ข้อมลู 
ได้แก่การรับรู้ทางตา ทางห ูการสมัผสัด้วยการใช้นิว้ หรือฝ่ามือ และการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเป็น
สว่นกล้ามเนือ้มดัใหญ่ 
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Collins และ Cheek (1993) กลา่ววา่ เด็กสว่นใหญ่เรียนรู้ท่ีจะอา่น ด้วยการใช้การ
รับรู้พืน้ฐานจากประสาทสมัผสัทางตา และทางห ูแตเ่ด็กบางคนเรียนรู้ผา่นช่องทางการเห็นได้
ดีกวา่ทางการได้ยิน หรือในทางตรงกนัข้าม ซึง่ประสาทสมัผสัทางตา และทางห ูเป็นผสัสะแรกเร่ิม 
ท่ีจ าเป็นในกระบวนการอา่น อยา่งไรก็ตาม ในการอา่นค าส าหรับเดก็บางคนอาจต้องการการ
กระตุ้นทางอ่ืนๆ ร่วมด้วย เด็กกลุม่ดงักลา่วอาจต้องใช้ผสัสะ หรือการรับรู้สมัผสัหลายทาง เชน่ 
วิธีการรับรู้ผา่นการเคล่ือนไหวร่างกายทัง้ภายในและภายนอก (The Kinesthetic Method) ซึง่เป็น
วิธีท่ี เกรซ เฟอร์นาล์ด (Grace Fernald) พฒันาขึน้ เพ่ือใช้สอนเด็กท่ีอ่านไมไ่ด้ โดยให้เดก็เรียนรู้
ผา่นทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวร่างกาย และการสมัผสัภายนอก (The Visual-Auditory 
Kinesthetic Tactile หรือ VAKT) 

โมงิ (2553) กลา่วถึงการใช้ประสาทสมัผสัหลายด้านให้ประโยชน์ในการจ า ดงันี ้ 
การรับรู้จากประสาทสมัผสัหลายด้านประกอบกนัจะเป็นการกระตุ้นสมองสว่นท่ีเรียกวา่ คอร์เทกซ์ 
(Cortex) ซึง่อยู่ในพสูมองท่ีเรียกวา่ เทมพอรันโลบ (Temporal Lope) ท าหน้าท่ีในการบรูณาการ
สิ่งท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ทัง้หมด และท าให้เกิดความจ าท่ีแมน่ย าขึน้ เชน่ การเรียนภาษาองักฤษ 
แทนท่ีจะอา่นในใจ ควรใช้การฟัง การด ูการออกเสียง และการเขียนร่วมด้วย คือ ใช้ประสาทสมัผสั
หลายๆด้านร่วมกนั เป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถจดจ าได้ดีขึน้  

MacKay (2006) กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้พหสุมัผสั หรือ ประสาทสมัผสัหลายด้าน 
เป็นการช่วยให้เดก็เพิ่มชอ่งทางการรับข้อมลูได้มากขึน้ และช่วยให้เด็กน าข้อมลูไปใช้ในโอกาสอ่ืนๆ 
จนท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร นอกจากนีกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นพหสุมัผสั ยงัเป็นวิธี 
ท่ีค านงึความแตกตา่งของเด็กแตล่ะคนท่ีมีการเรียนรู้ หรือการรับรู้ข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั โดยเฉพาะ
เดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน ดงันัน้ การเรียนการสอนท่ีใช้วิธีพหสุมัผสัจะท าให้เดก็ได้ใช้
ประสาทสมัผสัตา่งๆในการรับรู้ข้อมลูเพื่อการรับรู้ท่ีดียิ่งขึน้ 

จรีลกัษณ์ จิรวิบลูย์ (2546) กลา่ววา่ การช่วยให้เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการ
อา่นให้สามารถอา่นได้นัน้ ควรกระตุ้นให้เด็กใช้สมอทง้ัสองซีกในการเรียน โดยให้เดก็รับรู้ข้อมลู
ผา่นประสาทสมัผสัหลายด้าน ซึง่สอดคล้องกบัแนวพหสุมัผสัท่ีให้ร่างกายมีโอกาสใช้ประสาท
สมัผสัหลายสว่นในการรับประสบการณ์ เมือประสาทสมัผสัสว่นตา่งๆได้ท ากิจกรรม สมองก็
ท างานประสานกบัระบบประสาทหลายส่วน ซึง่สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึน้ นอกจากนี ้ 
การน าวิธีพหสุมัผสัมาสอนนกัเรียนยงัเป็นการช่วยความสนใจของเดก็การเรียนรมากยิ่งขึน้ด้วย 

Learning Abled Kids (2003) ได้กลา่วถึงประวตัขิอง ดร.ซามลูแอล ทอร์ร่ี ออร์ตนั 
(Samuel T. Orton) ซึง่เป็นนกัประสาทวิทยา และนกัจิตวิทยา ผู้ ท่ีอทุิศตนท างานศกึษาวิจยั คดิค้น
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และพฒันาวีธีท่ีชว่ยหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดบัรุนแรง หรือดสิเล็กเซีย 
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1925 จนกระทัง่เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1948 ออร์ตนัพบว่า ผลจากความไมส่มบรูณ์ของ 
Cerebeal Dominance สง่ผลตอ่การเกิดความบกพร่องในด้านการอา่นและวิธีการท่ีจะแก้ปัญหา
ดงักลา่วท่ีดีท่ีสดุ คือ “การศกึษา” ออร์ตนัมีผู้ชว่ยท่ีร่วมพฒันาวิธีการสอน คือ แอนนา กิลลิงแฮม 
(Anna Gillingham) หลงัจากนนัน้กิลลิงแฮมได้ชกัชวนครูผู้ เช่ียวชาญการแก้ไขปัญหาการอ่าน คือ 
เบสซ่ี สตลิแมน (Bessie stillman) มาร่วมพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนอ่านการสะกดค า และ
การเขียน 

ในการสอนตามวิธีออร์ตนั-กิลลิงแฮม ครุจะสอนให้นกัเรียนเช่ือมโยงเสียงของ
ตวัอกัษรกบัรูปสญัลกัษณ์ตวัเขียน เด็กจะเช่ือมโยงเสียง และรูปด้วยความรู้สกึว่ารูปแบบตวัเขียน
ถกูสร้างขึน้ได้อย่างไร ขณะท่ีนกัเรียนเรียนรูปตวัเขียนตวัใหม ่เดก็จะน ารูปตวัอกัษร และเสียงมาใช้
ในการอา่น สะกดค า วลี และประโยค บทเรียนของออร์ตนั-กิลลิงแฮม เน้นการผสมผสานทัง้การ
อา่น การสะกดค า การพฒันาความรู้ และความเข้าใจในค าศพัท์ รวมทัง้กลวิธีในการอา่น  
เพ่ือความเข้าใจหลกัสตูรการสอนของวิธีออรืตนั-กิลลิงแฮม มีการน าวิธีพหสุมัผสัมาใช้ในการสอน
เดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ โดยเฉพาะเดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอา่นระดบัรุนแรง การสอน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเสียงกบัรูปตวัอกัารตามวิธีพหสุมัผสัเป็นการช่วยให้เด้กเรียนรู้ และเข้าใจ
เร่ืองเสียงกบัรูปได้ดี โดยเร่ิมจากการสอนหน่วยเสียงในภาทกุหนว่ยเสียงร่วมกบัรูปตวัอกัษรทีละ
หนว่ยเสียงผา่นการรับรู้ จากกิจกรรมท่ีใช้ประสาทสมัผสัหลากหลายพร้อมๆ กนั เชน่ การใช้นิว้มือ
ลากเป็นตวัอกัษรบนทราย ขณะเดียวกนัให้เด็กออกเสียงไปด้วย หรือการใช้เท้าเปล่าลากเป็น
ตวัอกัษรลงบนพรมพร้อมกบัออกเสียงไปด้วย การใช้ดินเหนียวท าเป็นตวัอกัษร หรือวสัดตุา่งๆ  
ท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้เสียงและรูปตวัอกัษรด้วยการเห็น การได้ยิน การรู้สึกและการ
เคล่ือนไหวไปพร้อมๆ กนั วิธีดงักลา่วสามารถน าไปสอนรายบคุคล หรือกลุม่เล็กได้ อีกทัง้ยงั
เหมาะสมทัง้ส าหรับเดก็เล็ก เดก็โต และผู้ ใหญ่  

 
3. กิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมศิลปะ 
3.1.1 ความหมายของกิจกรรมศลิปะ 

กิจกรรมศิลปะเป็นส่ือในการแสดงออกท่ีช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย ช่วยให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ตลอดจนชว่ยส่งเสริมพฒันาการด้านตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นด้านร่างกาย สงัคม 
สตปัิญญาซึง่มีผู้ให้ความหมายของกิจกรรมศลิปะไว้ดงันี ้
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เยาวพา เดชะคุปต์ (2528) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะหมายถึง กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนือ้ ช่วยพฒันากล้ามเนือ้มือและสามารถให้สมัพนัธ์กนัเพ่ือความ
พร้อมด้านการเขียนและมีโอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอา่น  

วิรุณ ตัง้เจริญ (2527) กล่าวว่ากิจกรรมศิลปะหมายถึง การจดัประสบการณ์ทาง
ศิลปะให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ ทัศนคติ ความคิด และรูปแบบพฤติกรรม  
โดยมุ่งส่งเสริมลกัษณะนิสยัไปในทางท่ีดีพร้อมกนัในทกุ ๆ ด้าน ประกอบกบัมีความเจริญงอกงาม
ในทางสร้างสรรค์และส่งเสริมความเจริญเตบิโตตามวฒุิภาวะอย่างสงูสดุ ซึ่งในการสอนศลิปะแนว
ใหม่ ตัง้อยู่บนฐานของจิตวิทยาว่าด้วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาส
แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูผู้ สอนเป็นผู้ ให้ค าแนะน า เสริมแรงให้เด็กเกิด
พฒันาการรับรู้จากผลงานท่ีได้ประดิษฐ์ขึน้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการสงัเกต เกิดทกัษะและความเข้าใจ 
ตอ่ยอดสูก่ารน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

ดนู จีระเดชากุล (2541) ได้อธิบายว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์  
ท่ีจะช่วยเป็นแนวทางในการแสดงความสามารถ ความรู้สึกนึกคิดของตน ออกมาในรูปแบบ
กิจกรรมของกิจกรรมศิลปะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านัน้ อาจแสดงออกมาในรูปวตัถุ สิ่งของ หรือรูปภาพ  
ล้วนส่งเสริมให้เด็กเกิดการค้นคว้าทดลองและส่ือความคิดของตนตอ่ผู้ อ่ืน เป็นการพฒันาความคิด 
การสงัเกต เพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้ อีกทัง้พัฒนาการท างานของระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท 
ผสานความสมัพนัธ์ระหวา่งอวยัวะ ร่างกาย และสมอง 

จากท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะ เป็นการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ ตาม ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดความรู้สึก
ท่ีดีต่อตนเอง เกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าทดลองและส่ือความคิดของ
ตนต่อผู้ อ่ืน เป็นการพัฒนาความคิด การสงัเกต เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และพฒันาการท างาน
ของระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ผสานความสมัพนัธ์ระหวา่งอวยัวะ ร่างกาย และสมอง ชว่ยให้
สง่ผลท่ีดีในการเรียนตอ่ไป 

 
3.1.2 ความส าคญัของการจดักิจกรรมศลิปะ 

จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีมี
คุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ มิได้มีจุดหมายให้เด็กท างานเพ่ือความ
สวยงามเหมือนจริง แต่เป็นด้านสติปัญญา ท าให้เด็กรู้จักการสังเกต กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  
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มีเหตุผล ตลอดจนการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเด็กได้รับการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัวยัยอ่มเป็นการสง่เสริมพฒันาการเดก็ให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัตอ่ไป 

พรมารินทร์ สุทธจิตตะ (2535, ต.ค.-ธ.ค.) กล่าวว่ากิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้ดีคือกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ทัง้ช่วยให้กล้ามเนือ้มือและตาสัมพันธ์กัน ช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดทางอารมณ์ และช่วยส่งเสริมความคดิอิสระ ความคิดจินตนาการ การรู้จกัท างานด้วย
ตนเอง ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทัง้ความคิดและการกระท า ซึ่งสามารถถ่ายทอดมาเป็น
ผลงานศลิปะและยงัน าไปสูก่ารเรียนเขียนอา่นอย่างสร้างสรรค์ตอ่อีกด้วย 

ศริิพร สหสัสานนท์ (2544) ได้สรุปความส าคญัของกิจกรรมศลิปะ ดงันี ้
1. เด็กได้แสดงออกอยา่งอิสระสง่เสริมอิสรภาพในการท างาน ครูควรวางวสัดุ

อปุกรณ์ ไว้ท่ีท่ีนกัเรียนจะหยิบได้ตามความพอใจและในขณะเดียวกนัเด็กก็จะสามารถแลกเปล่ียน
ความคดิของตนกบัเพ่ือนๆได้ 

2. เด็กมีสุนทรียะต่อสิ่งแวดล้อม เด็กรู้จกัช่ืนชมและมีทศันคติท่ีดีตอ่สิ่งต่างๆ 
เป็นสิ่งท่ีควรได้รับการพฒันา โดยฝึกให้เด็กเห็นวา่ทกุ ๆ อย่างมีความหมายส าหรับตวัเขา ส่งเสริม
ให้รู้จกัสงัเกตเห็นสิ่งท่ีผิดแปลกในสิ่งธรรมดาสามญั 

3. เด็กเกิดความพอใจ และสนุกสนานในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ เด็ก
ควรท าตามความพอใจ และมีความสนกุสนาน การพูดคยุ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน
เป็นโอกาสท่ีเด็กจะแสดงออกซึง่ความคิดของเขา และเป็นการพฒันาภาษาไปด้วย การเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงความคิดความสามารถทางสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กตระหนกัถึงคณุค่าความเป็น
มนุษย์ ช่วยส่งเสริมให้มีก าลังใจ เข้าใจตนเองว่ามีความคิดท่ีดี  มีความสามารถหลายอย่าง 
องค์ประกอบท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดความพอใจสนุกสนานในขณะท ากิจกรรม คือ เวลาและสถานท่ี 
เด็กต้องการเวลาท างานมากพอท่ีเขาจะท าได้เสร็จตามความพอใจและเด็กต้องการเนือ้ท่ี
กว้างขวางพอท่ีจะท าสิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งสนกุสนาน 

4. กิจกรรมศิลปะช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์
เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความกดดนั ความคบัข้องใจ ความก้าวร้าวลง ซึ่งกิจกรรมศิลปะ 
จะชว่ยให้เดก็แสดงออกและผอ่นคลายอยา่งดีท่ีสดุ 

5. กิจกรรมศิลปะช่วยสร้างนิสัยการท างานท่ีดี ในขณะท่ีเด็กท างานต่าง  ๆ  
ครูควรสอนระเบียบและนิสยัในการท างานควบคูไ่ปด้วย 
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6. กิจกรรมศิลปะช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ จากการตดักระดาษ ประดิษฐ์ภาพ 
วาดภาพด้วยมือ การต่อภาพ ฯลฯ กิจกรรมต่าง  ๆ เหล่านี  ้จะส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิด
สร้างสรรค์และพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งมือ และสายตาควบคูก่นัไปด้วย 

7. กิจกรรมศิลปะช่วยให้เด็กได้รู้จักการส ารวจค้นคว้าทดลอง เด็กชอบท า
กิจกรรมและใช้วัสดุต่าง ๆ ซ า้ ๆ กัน เพ่ือสร้างสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิม  
และจินตนาการของเขา ค้นคว้า ส ารวจ ฝึกฝน และสร้างสิ่งใหม่ๆขึน้ จากวสัดซุ า้ ๆ กนั ดงันัน้ครูจึง
ควรหาวสัดตุา่ง ๆ ไว้ให้เดก็ได้มีโอกาสพฒันาการทดลองของตนเอง 

จากเอกสารข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมศิลปะมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์  สติปัญญา ร่างกาย โดยเฉพาะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้กบัสายตา ทาสงัคม สนุทรียภาพ และการสร้างสรรค์อีกทัง้กิจกรรม
ศลิปะยงัเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออกอยา่งอิสระ ยงัเป็นการผอ่นคลายความตงึเครียดให้กบัเดก็ 

 
3.2 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปะ 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2543) ได้สรุปถึงประโยชน์ของ
การจดักิจกรรมศลิปะดงันีคื้อ 

1. เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ มีอิสรภาพในการท างาน โดยครูวางวสัดอุุปกรณ์
ไว้ให้เดก็สามารถหยิบได้ตามความพอใจ และสามารถแลกเปล่ียนความคดิของตนกบัเพ่ือนได้ 

2. เกิดความพอใจและสนกุสนานในขณะท างาน เดก็ ๆ ได้พดูคยุและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับเพ่ือน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางความคิด และความสามารถทาง
สร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้เขามีก าลังใจ เข้าใจ
ตนเองวา่มีความคดิท่ีดี และมีความสามารถหลายอยา่ง  

ฉนัทนา ภาคบงกช (2540, ม.ค.) กลา่วถึงประโยชน์ของการจดักิจกรรมศลิปะไว้วา่ 
เป็นการเปิดโอกาสให้เดก็ท ากิจกรรมเสรีด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน่ การปัน้ การใช้เทียน  
การใช้สีน า้ การประดิษฐ์ หรือ การเลน่กบัสีด้วยวสัดตุา่ง ๆ ฯลฯ กิจกรรมท่ีหลากหลายเหลา่นีเ้ปิด
โอกาสให้เด็กเลือกจากหลายตวัเลือก (choices) ท่ีหลากหลาย ซึง่จะชว่ยฝึกความสนใจแก่เดก็ 
และท าให้เด็กรู้สกึถึงความเป็นอิสระในการท างาน หรือเลน่  ซึง่จะท าให้เดก็มีความเช่ือมัน่ 
ในตนเอง นอกจากนี ้การได้สนทนา ได้ถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะท า หรือท าไปแล้วจะท าให้เดก็ฝึกทกัษะ
ทางภาษาในการสนทนา โต้ตอบ ซึง่จะท าให้ครูเข้าใจความคดิของเด็กมากขึน้ จงึสามารถชว่ย
ขยายความคดิ หรือตอบข้อซกัถามของเดก็ได้เป็นอยา่งดี (ฉนัทนา ภาคบงกช, 2535 : 2) 
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วิรุณ ตัง้เจริญ (2527) ได้เสนอประโยชน์ของกิจกรรมศลิปะในการพฒันาพฤตกิรรม
เดก็ไว้วา่ พฤติกรรมของเดก็ การสร้างสรรค์งานศลิปะของเดก็ เม่ือพิจารณาในวงกว้าง จะพบ
คณุคา่ 2 ด้าน ด้านหนึง่คือ การท่ีเดก็ได้ระบายออกซึง่ความเคร่งเครียดภายใน ขจดัความรู้สกึด้อย
บางอย่างท่ีมีอยูแ่ละเป็นการแสดงความรู้สกึความต้องการภายในให้ปรากฏขึน้ คณุคา่เชน่นีจ้ะเป็น
การลดหรือเปิดเผยความรู้สึกภายในเด็กแตล่ะคน ซึง่การแสดงออกทางอ่ืนเชน่ การเล่นหรือการ
พดูคยุไมส่ามารถท าได้ดีเทา่กบัการท างานศลิปะ ศลิปะสามารถระบายการรับรู้และความรู้สกึนกึ
คดิ และความต้องการได้คณุคา่พฒันาพฤตกิรรมอีกด้านหนึง่ คือ พฒันาการทางกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา ซึง่จะได้สรุปไว้โดยสงัเขปดงันี  ้

พัฒนาการทางกาย เม่ือเด็กต้องเคล่ือนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
ร่างกายให้เติบโต ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมเด็กได้จึงต้องเป็นประสบการณ์ 
ท่ีสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวร่างกายของเด็ก กิจกรรมศิลปะจะช่วยสนองความต้องการทางด้านนี ้
ชว่ยให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกาย มือ แขน ขา เป็นกิจกรรมท่ีได้เคล่ือนไหวไปมาอยา่งอิสระ เป็นผล
ทัง้การตอบสนองความต้องการและพฒันาการทางร่างกายไปพร้อมกนั ด้วยเหตผุลนี ้เราจะพบว่า
เด็กจะต่ืนเต้นมากเม่ือได้ขีดเขียนหรือได้ท างานศิลปะ เพราะเขาได้สนุกสนานและได้เคล่ือนไหว
ร่างกายไปพร้อมกนั 

พฒันาการทางอารมณ์ การแสดงออกทางศิลปะเป็นพฤติกรรมท่ีเสรีช่วยให้เกิด
ความพึงพอใจ อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน พร้อมกันนัน้จะท าให้เด็กมีอารมณ์มัน่คง เกิดความมัน่ใจ
ในการแสดงออก มั่นใจในตนเอง ซึ่งความมั่นใจทางอารมณ์นีจ้ะมีผลไปสู่การเรียนรู้การท างาน
และการปรับตวัในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างดีโดยปกติแล้วเด็กทกุคนจะมีปัญหาทางอารมณ์ใน
อนัท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และเหตกุารณ์ใหม่ๆรอบตวั เพราะวยัเด็กเป็นวยัท่ีต้องเรียนรู้
และปรับตวัให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ศิลปะมีผลเก่ียวโยงกับอารมณ์ จึงเป็นประสบการณ์ตรง 
ท่ีมีคา่พงึพอตอ่การปรับตวัและการพฒันาทางอารมณ์ของเดก็ 

พัฒนาการทางสังคม เด็กมีสังคมของเด็กท่ีจะต้อติดต่อกับเด็กด้วยกัน ทัง้การ
เล่น การเรียน และการท างานร่วมกัน เด็กควรจะได้ปรับตวั ได้เรียนรู้ และมีทัศนคติท่ีถูกต้องใน
สงัคมของเขา ศิลปะจะชว่ยให้เดก็ได้ช่วยเหลือกนั แสดงความคิดเห็นร่วมกนั หรือรู้จกัผ่อนสัน้ผ่อน
ยาวในการท างานร่วมกนั กิจกรรมศิลปะช่วยให้เด็กได้ตระหนกัว่าเขาคือคนท่ีมีคณุคา่ของหมู่คณะ 
เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากหมู่คณะ และเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัหมู่
คณะได้ กิจกรรมศิลปะมีสภาพเป็นตวัเช่ือมโยงสงัคมของเด็ก และพฒันาการอยู่ร่วมในสงัคมอีก
ด้านหนึง่ด้วย 
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พฒันาการทางสติปัญญา ประสบการณ์ทางศลิปะจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของเด็กให้ดีขึน้ เพราะประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะเด็กจะต้องคิด
ส ารวจตรวจสอบสร้างสรรค์ให้สมัพนัธ์กับวสัดเุป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนด้วยการกระท าจริงและ  
มีประสบการณ์ตรง ศิลปะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยให้เด็กได้ทดลองค้นคว้า ได้พบเปา้หมาย
การแสดงออกพฤติกรรมเหล่านีย้่อมพฒันาให้เกิดประสาทฉับไวในการรับรู้ มัน่ใจในความคิดและ
กล้าแสดงออก ซึง่นัน่เป็นวิถีทางท่ีมีผลตอ่การพฒันาทางสตปัิญญานัน่เอง 

ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา (2513) กลา่วว่ากิจกรรมศลิปะตา่ง ๆ ของวิชา
ศลิปศกึษานัน้มีประโยชน์ในด้านจิตบ าบดัได้ด้วย ดงันี ้

1. กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยให้เด็กได้ระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการ
ผอ่นคลายอารมณ์ตา่ง ๆ เชน่ โกรธ กลวั และวิตก 

2. กิจกรรมทางศลิปศกึษา ช่วยขจดัความรู้สึกด้อยคา่ ไมส่มปรารถนา ขาดความ
มัน่ใจขลาดอาย ความพิการ ศลิปะเป็นสิ่งท่ีชว่ยระบายความทกุข์ได้ 

3. กิจกรรมทางศิลปศึกษา ช่วยท าให้เข้าใจปัญหา และความต้องการของเด็ก  
ในกรณีท่ีเดก็ดือ้ เกเร ก้าวร้าว รังแกเพื่อน 

งานศลิปะจะชว่ยพฒันาการคดิของมนษุย์ท าให้เกิดความยืดหยุ่น มีความเอือ้อาทร
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การท่ีเดก็ได้เลน่ เรียน และท างานร่วมกนั เด็กจะมีการปรับตวั  
ได้เรียนรู้ และได้มีทศันคตท่ีิถกูต้องในสงัคม ในการเรียนวิชาศลิปะเดก็จะได้ช่วยเหลือกนั  
เห็นคณุคา่และยอมรับซึง่กนัและกนั  

 
3.3 ศิลปะบ าบัดหรือศิลปกรรมบ าบัด 

ศลิปะบ าบดัถกูสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ เปรียบเสมือน
ส่ือกลางในการแสดงออกของความรู้สกึนึกคิดทางจิตใจและอารมณ์ ศลิปะเพื่อการบ าบดัจงึเป็น
เคร่ืองมือหนึง่ สนบัสนนุให้บคุคลได้มีโอกาสแสดงออก มีความคดิสร้างสรรค์ รู้จกัแก้ปัญหา  
มีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอและผู้ อ่ืน โดยหลกัการศลิปะบ าบดันัน้ คือ กระบวนการกลัน่กรองจาก
ศลิปะท่ีมาจากประสบการณ์ในสว่นลกึ ความขดัแย้งและความต้องการของแตล่ะบคุคล โดยจิตใต้
ส านกึและจิตไร้ส านกึ ผา่นตวัสกดักัน้ สูห่น้ากระดาษ ผืนผ้าใบ ก าแพง ออกมา เป็นภาพหรือลบั
ภาพตา่ง ๆ ดงัท่ี Sigmund Freud นกัจิตวิทยาท่ีรู้จกักนัในฐานะบิดาแหง่จิตวิเคราะห์ ได้อธิบายไว้
ตัง้แตปี่ 1933วา่ทัง้ศลิปินและผู้ ป่วยตา่งมีจดุมุง่หมายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน พยายามดิน้รน
เพ่ือให้ชีวิตมีความหมายด้วยการแสดงออกในการวาดภาพและงานศลิปกรรมอ่ืน ๆ ซึง่ตา่งก็
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เก่ียวข้องกบัเร่ืองสว่นตวัของแตล่ะบคุคล แสดงออกถึงความหมายของสิ่งท่ีแฝงเร้นอยู่ในระดบั
จิตส านกึ และกิจกรรมการบ าบดันัน้ จะเน้นท่ีกระบวนการสร้างผลงานมากกวา่ตวัผลงาน 
(แอสไพริน, 2546, เม.ย.-พ.ย.2546) 

เลิศศริิร์ บวรกิตต ิ(2553) ได้กลา่วไว้วา่ ทฤษฎีศลิปกรรมบ าบดัล้วนอาศยัแนวคิด 
โดยภาพ สญัลกัษณ์ทางทศันศลิป์ (ภาพวาด และงานประตมิากรรม) อนัก่อเกิดภายใต้การ
ควบคมุของจิตใต้ส านกึ ซึง่จะชว่ยแสดงออกของอารมณ์ขดัแย้งหรือประสบการณ์อจุฉกรรจ์  
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ เม่ือได้ปฏิบตังิานศลิปะได้การควบคมุดแูลของนกัศลิปกรรมบ าบดัก็
อาจจะชว่ยสงัเคราะห์ ฟืน้ฟ ูและปรับจิตใจให้สูบ่รูณภาพโดยกระบวนการกลัน่กรองใต้จิตส านกึ 
คือ กระบวนการท่ีท าให้ สญัชาตญาณอารมณ์และความรู้สกึท่ียงัไมไ่ด้รับการขดัเกลา (สนัดาน
ดบิ) หากได้รับการฟืน้ฟใูห้เป็นการกระท าท่ีก่อประโยชน์ตอ่สงัคม หรืออีกนยัหนึง่เป็นกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นพฤตกิรรมท่ีถกูต้อง  

องัคณา ใจเหิม (2552, ม.ค.-มิ.ย.) ได้สรุปว่าศลิปะหรือศิลปกรรมบ าบดั  
เป็นการใช้กิจกรรมศลิปะเพื่อวินิจฉยัหาข้อบกพร่องความผิดปกตบิางประการของกระบวนการทาง
จิตใจ และเพื่อใช้กิจกรรมศลิปะท่ีเหมาะสม ชว่ยในการบ าบดัรักษา และฟืน้ฟสูมรรถภาพให้ดีขึน้  
มีประโยชน์ ในด้านการพฒันาอารมณ์สตปัิญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ คือลกัษณะของ
ความคดิท่ีมีหลายมิต ิหลายมมุมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต 
ประกอบด้วยความคดิริเร่ิม ความคลอ่งแคลว่ ความยืดหยุน่ และความละเอียดลออ น าไปสูก่ารคิด 
การประดษิฐ์สิ่งแปลกใหม ่และการน าศลิปะมาใช้ในการพฒันาอารมณ์ ซึง่ชว่ยให้ผุ้ ท่ีมีปัญหา
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้ระบายปัญหาความคบัข้องใจ อารมณ์ ความรู้สกึท่ีซ่อนเร้นในใจผา่น
ออกมาจากงานศลิปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางสร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี  
การปัน้ และกระบวนการอ่ืน ๆ ทางศลิปะ นอกจากนัน้ศลิปะยงัชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะสงัคม 
โดยผ่านการท ากิจกรรมศลิปะร่วมกนัเป็นกลุม่ รู้จกัการรอคอย ผลดักนัท า ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
เรียนรู้ท่ีจะแสดงออกซึง่อารมณ์ ความรู้สกึ ความคดิ ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้ อ่ืน
โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ กิจกรรมศลิปะชว่ยสง่เสริมพฒันาการทกุด้าน โดยเฉพาะ
สง่เสริมพฒันาการด้านการท างานประสานสมัพนัธ์กนัระหวา่งการใช้กล้ามเนือ้มือและประสาทตา
ท าให้อวยัวะสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายมีความแข็งแรง มีทกัษะในการท างานคล่องตวัมากขึน้ 
ตลอดจนท าให้เกิดการท างานร่วมกนั และแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนัช่วยให้เดก็เกิด
ความมัน่ใจ กล้าคดิ กล้าท า มีความภาคภมูิใจตอ่ผลงานท่ีท าส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
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3.4 บทบาทและหน้าท่ีของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

ในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมศลิปะนัน้ครูถือวา่มีบทบาทส าคญัมากส าหรับ
เดก็ในการกระตุ้นความสนใจด้วยส่ืออปุกรณ์ท่ีหลากหลายสร้างแรงจงูใจให้เด็กได้เลือกใช้ กระตุ้น
ให้เดก็ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การพดูคยุซกัถาม แลกเปล่ียนความคดิเห็น  

เลิศ อานนัทนะ (2535) ได้กลา่ววา่ เน่ืองจากกิจกรรมศลิปะท่ีเดก็ได้แสดงออกมา 
ในผลงานศลิปะเปรียบเสมือนกระจกเงาสอ่งโลกของเดก็ จงึควรสง่เสริมให้เด็กได้แสดงความคิด
ตามจินตนาการและการท างานอย่างอิสระ ครูจะต้องค านึงถึงความสนใจ และวิธีการแสดงออก
ของเดก็เป็นส าคญัเป็นผู้จดัเตรียมส่ือหรือเลือกประสบการณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการ
ของเดก็ทกุระดบัความสามารถ คอยสนบัสนนุและให้ก าลงัใจ ยัว่ยใุห้เดก็แสดงออกอย่างอิสระ
ตามแนวคิดและจินตนาการของตนเองและพฒันาความสามารถในทกุ ๆ ด้านอย่างเตม็ความถนดั 
ความสนใจตามธรรมชาตขิองเดก็แตล่ะคน  

ชยัณรงค์ เจริญพานิชย์กลุ (2533) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรม
ศลิปะไว้วา่ วิธีสอนกิจกรรมศลิปศกึษาส าหรับเด็กควรเน้นท่ีกระบวนการ (Process) มากกวา่
ผลผลิต (Product) คือ ชว่งเวลาท่ีเด็กได้วาด ได้เขียน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น พดูคยุกนั หรือ
คดิวิธีการใหม่ๆ  ได้ด้วยตนเองอยา่งมีความสขุ  สนกุสนาน มีความส าคญัมากกว่าผลงานท่ีท่ี
ผู้ใหญ่คาดหวงัว่าจะต้องสวยงามเรียบร้อยและถกูต้องตามแบบอยา่ง เพราะการสร้างสรรค์งาน
ศลิปะของเดก็มกัเป็นการลองผิดลองถกู และแก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่งานส าเร็จซ่ีงการ
แก้ปัญหานัน้อาจจะถกูหรือผิดบ้างแตด้่วยความสามารถในการสร้างสรรค์ท่ีมีอยุใ่นตวัเดก็จะชว่ย
ให้เดก็คอ่ยๆพฒันางานของเขาได้ส าเร็จไปด้วยดี  

พีระพงษ์ กลุพิศาล (2533) กลา่วถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรมศลิปะควร
ค านงึถึงสิ่งตอ่ไปนีคื้อ 

1. วางแผนล่วงหน้าตลอดเทอมว่าแต่ละสัปดาห์จะให้เด็กท ากิจกรรมอะไร
ตามล าดับความยากง่ายของกลวิธีการท างาน และความ รู้โดยก า หนดจุดประสงค์และ 
วิธีประเมินผลไว้ด้วยย่ิงดี 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียนและวิธีสอนให้สอดคล้องกับแผน  
ท่ีวางไว้ 

3. ระหวา่งท่ีให้เดก็ท ากิจกรรม ควรระลกึอยูเ่สมอวา่ 
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3.1 กิจกรรมท่ีจัดให้นัน้ เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสบการณ์ตรงจาก
สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนเพียงพอหรือไม ่

3.2 หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีให้เด็กต้องท าแล้วมีผลงานเหมือนกันทัง้ห้อง  
โปรดจ าไว้เสมอว่าการท างานศิลปะคือการแสดงออกทางการรับรู้เฉพาะตนและอย่าสอนหลกัหรือ
ทฤษฎีทางศลิปะใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.3 พฤติกรรมการท างานศิลปะของเดก็เล็ก ๆ แตล่ะคนไม่เหมือนกนั บางคน
ชอบนัง่ท างานท่ีโต๊ะบางคนชอบนอนกับพืน้ บางคนชอบนัง่กับพืน้ ควรให้อิสระอย่างเต็มท่ีถ้าเด็ก
ท างานด้วยความสขุห้องจะเงียบลง 

4. ให้ผู้ปกครองมีสว่นช่วยในการเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะขณะท่ีเด็กอยู่
ท่ีบ้านด้วย เช่น ได้ก าหนดเร่ืองราวไว้ว่าสปัดาห์ตอ่ไปจะให้เลิกเขียนภาพเร่ืองบ้านของฉัน ก็ควรมี
หนงัสือหรือบนัทกึสัน้ๆ ให้ผู้ปกครองได้ชว่ยกระตุ้นจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ระหวา่งเด็กอยูท่ี่บ้าน
ให้ด้วย เม่ือถึงเวลาท างานจริง ๆ ตามวนัท่ีก าหนดเด็กจะท างานด้วยจินตนาการอนักว้างไกลและ
สมบรูณ์ขึน้ 

5. มีปา้ยนิเทศหรือท่ีตัง้แสดงผลงานศลิปะของนกัเรียนอย่างถาวรและสบัเปล่ียน
แสดงผลงานของเดก็อยูป่ระจ า 

6. มีความเมตตาและหวังดีแก่เด็กทุกคนโดยแสดงความรักและห่วงใยเด็กอยู่
เสมอ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั พยายามใช้ค าพูดท่ีไพเราะ หรือกระตุ้นจินตนาการของเด็กระหว่างการ
ท างานอยูเ่สมอ (พีระพงษ์ กลุพิศาล. 2533:  214-215)  

เพียร์เจต์ ได้กล่าวว่าครูผู้สอนควรค านงึถึงพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน
ดงัตอ่ไปนี ้

- นักเรียนท่ีมีอายุเท่ากันอาจมีขัน้พัฒนาการทางสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน 
ดงันัน้จึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระท่ีจะเรียนรู้และพฒันาความสามารถของเขาไป
ตามระดบัพฒันาการของเขา นกัเรียนแตล่ะคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบคือ 

- ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึน้เม่ือนกัเรียน
แตล่ะคนได้ปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถตุา่งในสภาพแวดล้อมโดยตรง 

- ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical experiences)  
จะเกิดขึน้เม่ือนกัเรียนได้พฒันาโครงสร้างทางสตปัิญญาให้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม 

หลกัสตูรท่ีสร้างขึน้บนพืน้ฐานทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ 
ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนีคื้อ 
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- เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้ เรียนโดยต้องเน้นให้นักเรียน 
ใช้ศกัยภาพของตนเองให้มากท่ีสดุ 

- เสนอการเรียนการเสนอท่ีให้ผู้ เรียนพบกบัความแปลกใหม่ 
- เน้นการเรียนรู้ต้องอาศยักิจกรรมการค้นพบ 
- เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรียน

การสอน 
- ใช้กิจกรรมขัดแย้ง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟังความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืนนอกเหนือจากความคดิเห็นของตนเอง 
 

3.5 การสอนศิลปะเพื่อส่งเสริมการอ่านสะกดค า 
บนัลือ พฤกษะวนั (2532) ได้เสนอแนวทางในการใช้กิจกรรมศลิปะเพื่อพฒันาความ

พร้อมในการอา่นและแนวทางการแก้ไขการเขียนหนงัสือกลบัไว้ดงันี  ้
1. ส่งเสริมให้เด็กเล่นดินเหนียวเพ่ือพฒันากล้ามเนือ้ จบั บีบ ทุบ เค้น และอ่ืน ๆ 

จะเป็นการระบายอารมณ์อีกด้วย 
2. ให้ฝึกปัน้พยญัชนะบนภาชนะบนภาชนะรองด้วยตัวดินเหนียวขนาดเข่ืองเป็น

ตวั และตามลกัษณะสกลุอกัษณ เชน่ จ ล ว อ ส 
3. ฝึกเขียนบนพืน้ทรายและพืน้ดนิ 
การให้เด็กปัน้และเล่นดินเหนียวนี ้เน่ืองจากดินเหนียวเป็นวสัดท่ีุหาง่ายและเป็น

วสัดุท่ีเด็กชอบ เพราะต้องการท่ีจะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง โดยต้องการจะเปล่ียนแปลงรูปแบบวสัดุ
ทัง้หลายให้ได้ดงัใจ เด็กท่ีฝึกปัน้และเล่นดินเหนียวจะรู้จกั สงัเกต รู้จกัท างานแข่งกบัเวลาเพราะดิน
เหนียวจะแข็งตวัเร็ว นอกจากนีย้งัฝึกความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการสร้างนิสยัท่ีดี
ไปพร้อมกับการฝึกความพร้อมในการอ่าน ดงัค ากล่าวว่า “เด็กจะดีจะพัฒนา ต้องมีเวลาเล่นดิน
เหนียว” 

ประเทิน มหาขนัธ์ (2530) กลา่วถึงปัจจยัการเร่ิมเรียนอา่นวา่ควรให้เดก็อ่านออก
เสียงควบคูไ่ปกบัการเห็นรูปของค า และฝึกหดัเก่ียวกบัค านัน้ ๆ และนอกจากการรับรู้ทางภาพและ
เสียงแล้วได้ฝึกกิจกรรมศลิปะ เชน่ การเขียนค าบนพืน้ทราย การเขียนค าบนกระดาษ การตอ่
ตวัอกัษรให้เป็นค า การวาดเขียน การระบายสี การปัน้ท่ีเก่ียวกบัค านบัเป็นกิจกรรมให้เดก็ได้จดจ า
ค าได้ง่ายยงัเป็นการชว่ยให้เดก็มีสมาธิ มีความตัง้ใจ มีแรงกระตุ้นในการเรียน เด็กไมเ่กิดความเบื่อ
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หนา่ย การใช้การฝึกฝนกิจกรรมทางศลิปะจะชว่ยให้เรียนรู้ค าใหมไ่ด้ดี นบัเป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีความส าคญัไมน้่อยไปกวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการดแูละการฟัง 

เน่ืองจากการสอนสะกดค าเป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนอยา่งหนึง่ เพราะเด็ก
ต้องรู้จกัสะกดค าให้ถกูต้องก่อน จงึสามารถเขียนประโยคและเร่ืองราวได้ ถ้าเดก็เขียนสะกดค าผิด
เสมอจะไมส่ามารถท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเอง ดงันัน้การเขียนสะกดค าให้ถกูต้อง นบัว่า
เป็นสิ่งส าคญัในการเขียนอย่างยิ่ง เดก็ควรเขียนสะกดค าให้ถกูต้องเสียแต่เม่ือเร่ิมเรียนค า เพ่ือช่วย
ให้เดก็ใช้ค าตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง กว้างขวาง ครูต้องฝึกฝนนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอทกุระดบัชัน้  
(วรรณี โสมประยรู, 2537) 

การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของ 
ดร.ผดงุ อารยะวิญญ ู ได้ให้ภาพการสอนด้วย Concept จากรูปภาพ โดยยกตวัอยา่งด้วยการ
อธิบายตวัอยา่งการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบการศกึษาพิเศษวา่ หากเดก็จ าตวัเลขไมไ่ด้ ควรให้
มองภาพ และสอนแบบการนบัจ านวนภาพท่ีเพิ่มขึน้ ลดลง แทนการบวกหรือลบ ซึง่จะท าให้เดก็
เข้าใจความคิดรวบยอดของสาระการสอนคณิตศาสตร์นัน้ ๆ แตถ้่าเป็นวิชาเนือ้หาจะสอนด้วยวิธี
อา่นให้ฟัง ซึง่แม้การอา่นจะเป็นอปุสรรคในการรับสาระ แตก่ารฟังเนือ้หาวิชาท่ีมีคนอา่นให้ฟังนัน้ 
เดก็LD จะสามารถประมวลผลจากการฟังได้ และได้ความรู้ไมต่า่งจากท่ีเด็กปกติอา่นหนงัสือ  

อีกหนึง่วิธีของ (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542) คือ วิธีจดัประสบการณ์ทางภาษา กลา่วว่า
มีความเหมาะส าหรับการสอนอา่นในระยะเร่ิมต้นไปจนถึงระยะกลาง นัน่คือ จากระบบอนบุาลไป
จนถึงระดบัประถมศกึษา และมธัยมต้นเป็นการรวมทกุทกัษะไปพร้อมกนั ครูท่ีสอนโดยวิธีนีมี้
ความเช่ือวา่เด็กมีความคิดเก่ียวกบัเร่ืองอะไร เขาก็จะพดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ดงันัน้การจดั
ประสบการณ์ให้กบัเด็กจงึยึดความสนใจของเดก็เป็นหลกัไมว่า่จะเป็นการสอนฟัง การอา่น สอน
พดู หรือสอนเขียน ครูอาจทราบได้ว่าเดก็มีความสนใจในเร่ืองใด จากการวาดภาพ หรืองานศลิปะ
ของเดก็ ครูจงึน าเร่ืองราวดงักลา่วมาขยายผล ครูอาจให้เดก็เขียนอธิบายภาพ แล้วให้เดก็อ่านจาก
ข้อความท่ีเด็กเขียนด้วยตนเอง 

จะเห็นได้วา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้ดีในการใช้
ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ ทัง้ด้านการด ูการสมัผสั การฟัง ซึง่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้กระบวนการ
ทางศลิปะเป็นส่ือกลางในการชว่ยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดียิ่งขึน้ 

ปัญหาท่ีพบในการอา่นของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้มีปัญหาเดน่ชดั
คือด้านการจ า ดงันัน้เดก็จงึท าเดก็มีปัญหาในด้านการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสะกดค า  
ซึง่เป็นอปุสรรคในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีการอา่นเก่ียวข้องด้วย ฉะนัน้เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากดั 
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ของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในด้านการจ า จงึจ าเป็นต้องหากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความจ าได้ดี
ยิ่งขึน้ ซึง่จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้วา่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีในการใช้ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ ทัง้ด้านการด ูการสมัผสั และการฟัง ซึง่เหมาะสมเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะใช้กระบวนการทางศลิปะเป็นส่ือกลางในการชว่ยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดียิ่งขึน้ 

กิจกรรมศลิปะท่ีใช้ควรมีความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้เดก็ได้สร้างสรรค์อย่าง
อิสระ เชน่ กิจกรรมการปัน้ดินน า้มนั การโรยทราย โรยกากเพชร การปะติด การวาดภาพและ
ระบายสี กิจกรรมเหลา่นีน้อกจากจะพฒันาทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ เชน่  
การนวด บีบ ทบุดนิน า้มนั ส่งผลให้กล้ามเนือ้แข็งแรง ได้ฝึกการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา
ในระหวา่งลงมือปฏิบตักิิจกรรม ผลงานศลิปะท่ีเกิดขึน้ยงัมีมิต ิสีสนัท่ีสวยงามสะดดุตา ท าให้เดก็
เกิดความจ า ได้เคล่ือนไหวอวยัวะในการสมัผสั พร้อมทัง้ประสาทสมัผสัในการได้ยินการฝึกอ่าน
ออกเสียงเป็นการเพิ่มชอ่งทางในการรับรู้น าไปสู่ความจ าท่ีดีขึน้ และการฝึกซ า้ ๆ จะช่วยเป็นการ
ทบทวนให้เดก็เกิดความจ าได้ดี 

 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจยัในประเทศ 
1) วิฑรูย์ ทยุาวดั (2559) ได้พฒันาการอ่านออกเสียงควบกล า้ภาษาไทยตามแนว

การสอนแบบสมดลุภาษา และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอา่นออกเสียงควบกล า้ภาษาไทย
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบสมดลุภาษาและนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการอ่านออกเสียงควบกล า้ภาษาไทยจ านวนทัง้สิน้ 40 คน แบ่งเป็น นักเรียนกลุ่มทดลอง
จ านวน 20 คน ท่ีได้รับการสอนแบบสมดลุภาษา และนกัเรียนกลุ่มควบคมุจ านวน 20 คน ท่ีได้รับ
การสอนแบบปกติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบ T-test for Independent Samples เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
ออกเสียงควบกล า้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการทดลองทัง้กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิการอ่านออกเสียงควบกล า้ภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบสมดลุภาษาสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2) ธนศริิกลุ อญัชิสา และ ลญัฉวรรธนะกร ฉัตรวรรณ์ (2560, เม.ย. - มิ.ย. ) 
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาผลของการใช้แอพพลิเคชัน่การสอนสะกดค าร่วมกบัวิธีการสอน
แบบศนูย์การเรียนท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นสะกดค าภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาการอา่น 2) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน่การสอน
สะกดค าภาษาไทยร่วมกบัการสอนแบบศนูย์การเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ท่ีมีปัญหาการอ่าน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านสะกดค าเร่ืองสระจ าวน 8 แผน แอพพลิเคชัน่การสอนสะกดค า 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตทิดสอบคา่ที (t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านสะกดค าเม่ือเรียนด้วย
แอพพลิเคชั่นการสอนสะกดค าภาษาไทยร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) นักเรียน 
ท่ีเรียนด้วยแอพพลิเคชัน่การสอนสะกดค าร่วมกับวิธีการสอนแบบศนูย์การเรียนมีความพึงพอใจ  
ในการเรียนด้วยแอพพลิเคชัน่การสอนสะกดค าร่วมกบัการสอนแบบศนูย์การเรียน 

3) ศริาพร มณีเลิศ (2558) ได้ศกึษาการใช้ศิลปะบ าบดักบัเดก็ก าพร้าท่ีมีภาวะ
ซมึเศร้าเพ่ือพฒันากิจกรรมศิลปะบ าบดัส าหรับเดก็ก าพร้าท่ีมีภาวะซมึเศร้าและเปรียบเทียบผล
การใช้ศลิปะบ าบดัเพ่ือลกภาวะซมึเศร้าในเดก็ก าพร้าก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมศลิปะบ าบดั 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลองโดยการใช้รูปแบบการวดัผลภาวะซมึเศร้าก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Pretest-posttest control group design) กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ก าพร้าในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ อายรุะหวา่ง 9-11 ปี จ านวน 16 คน ใช้แบบคดักรองภาวะ
ซมึเศร้าได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 3 สว่น คือ แบบบนัทกึข้อมลูสว่น
บคุคล แบบคดักรองภาวะซึมเศร้าในเดก็ Children’s Depression Inventory (CDI) และกิจกรรม
ศลิปะบ าบดัอีก 10 กิจกรรม ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.915 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
สมัภาษณ์ การเก็บข้อมลูผลงานศลิปะ สมดุบนัทกึและการบอกเลา่ของผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
และใช้สถิตวิิเคราะห์ วิธีการทดสอบทีรายคู ่(pair t-test) 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1. กิจกรรมศิลปะบ าบดัท่ีพฒันาขึน้มี 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 ยินดีท่ี

ได้รู้จกั กิจกรรมท่ี 2 เด็กฟรี กิจกรรมท่ี 3 เติมสุข กิจกรรมท่ี 4 หวัใจมนัซ่า กิจกรรมท่ี 5 มหศัจรรย์
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ตวัผม กิจกรรมท่ี 6 นักส ารวจตวัจิ๋ว กิจกรรมท่ี 7 เดินทางผจญภัย กิจกรรมท่ี 8 นกัประดิษฐ์แสน
ซน กิจกรรมท่ี 9 นิทานแต้มฝันปันเร่ืองราว กิจกรรมท่ี 10 ช่างภาพจเูนียร์ และพบว่า กิจกรรมท่ี 10 
ช่างภาพจเูนียร์ เด็กชายติม ได้ค้นพบตวัเองท่ีจะไม่ขีเ้กียจอ่านหนงัสือและสญัญาว่าจะตัง้ใจเรียน
และยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีขึน้ 

2. เปรียบเทียบผลการใช้ศิลปะบ าบัดก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมศลิปะบ าบดัภาวะ
ซมึเศร้าในเดก็ก าพร้าลดลง 

4) ทศันพงศ์ ประภสัสร (2558, ม.ค.-มี.ค.) ได้ท าการวิจยัเพ่ือ 1) ศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน
ส าหรับน ามาพฒันาหลกัสตูรเสริมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการอา่นภาษาไทยตามแนวคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผา่นส่ือกลางและพหสุมัผสั ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอา่น ระดบัประถมศกึษา (2) พฒันาหลกัสตูรเสริมฯ และศกึษาผลการทดลองใช้  
ใน 3 ประเด็นดงันี(้1) หาประสิทธิภาพของหลกัสตูรเสริมฯตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบ
ทกัษะการอา่นภาษาไทย ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน (3) ศกึษาความคงทนในการอา่น
ภาษาไทย ประชากรเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 4–6 ท่ีได้รับการคดัแยกโดยใช้แบบคดักรองบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ระดบั
ประถมศกึษา) ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนในศนูย์เครือขา่ยท่ี 4 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 17 โรงเรียน มีทัง้หมด 60 
คน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4–6 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น ก าลงั
เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนบ้านวงัยาง(วงัยางวิทยานกุลู) ศนูย์เครือขา่ยท่ี 4 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 2 จ านวน 10 คนได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากผู้วิจยัปฏิบตักิารสอนท่ีโรงเรียนนีเ้คร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 ชดุ และแบบวดัทกัษะการอา่นภาษาไทย 
จ านวน 2 ชดุสถิตท่ีิใช้ ได้แก่ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งของ
คะแนนเฉล่ียโดยใช้ The WilcoxonSigned Ranks Test  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันา
หลักสูตรเสริมฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (=4.65, S.D.=0.60) เม่ือศึกษาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ด้านความส าคญัและความจ าเป็นของหลกัสตูรเสริมฯ ด้านองค์ประกอบของหลกัสตูรเสริมฯ 
และด้านกระบวนการของหลกัสตูรเสริมฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทัง้ 3 ด้าน ( = 4.77, S.D.=0.48; = 
4.54, S.D.=0.72; = 4.64, S.D.=0.60) 2) ได้หลักสูตรเสริมฯ มีลักษณะเฉพาะท่ีพัฒนาขึน้โดย 



  52 

มีหลกัการส าคญัในการพยายามช่วยเหลือแก้ปัญหาส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลายมีส่ือท่ีส่งผลให้เกิดการรับรู้ จดจ า
และเรียนรู้สิ่ งใหม่ผ่านประสาทสัมผัสหลายทางโดยมีครูท า เป็นส่ือกลางช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างทกัษะอ่านภาษาไทยท่ีมีโครงสร้าง
เนือ้หาท่ีถูกออกแบบให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้ เรียน คือ พยัญชนะ สระ ค า ประโยคและ
ข้อความสัน้ๆ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขัน้ได้แก่ ขัน้น า ขัน้สอนขัน้สรุปและใช้การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนท าการ
วดัก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน ผลการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมฯ มีดงันี ้(1) หลกัสตูรเสริม
ฯมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.33/82.00 (2) นกัเรียนมีทกัษะการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (3) นกัเรียนมีความคงทนในทกัษะการอา่นภาษาไทย 

5) (เสาวนีย์ ธนะสาร, 2555, ม.ค.-ธ.ค.) ได้ศกึษา การศกึษาความสามารถอา่น 
จบัใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น จากการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ความสามารถด้านอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีมีปัญหาทาการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์
ดอ็คอยูใ่นระดบัดี  

2. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์
ดอ็คสงูขึน้ 

3. ความสนใจในการอา่นภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนอา่นตามแนวการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อคอยู่ใน
ระดบัมาก  

6) อภิชญา สวสัดี (2546) ได้ท าวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค า
ภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเรียนได้ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ก่อนและหลงัการสอนอา่นค าภาษาไทยโดยใช้เกมฝึกทกัษะ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ศกึษาเป็นนกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา 50-70 อายรุะหวา่ง 8-12 ปี ก าลงัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
และไมมี่ความพิการซ า้ซ้อน โรงเรียนศกึษาพิเศษจงัหวดัระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2545 จ านวน 8 คน ระยะเวลาการทดลองรวมทัง้สิน้ 6 สปัดาห์ ใช้แบบแผนการ
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ทดลองแบบ One Group Pretest - Postest design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ 1. แผนการ
สอนอ่านค าภาษาไทยโดยใช้เกมฝึกทกัษะ 2. เกมฝึกทกัษะการอา่นค า 3. แบบทดสอบการอ่านค า
ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิต ิมธัยฐาน คา่ความเบี่ยงเบน ควอไทล์ และสถิตตรวจสอบ
สมมตุฐิาน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยก่อนและหลงัการทดลอง  
ใช้สถิต ิWilcoxon Matched Paris Signed - Ranks Test 

ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเรียนได้ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการสอนโดยใช้เกมฝึกทกัษะอ่าน
ค าภาษาไทยสงูขึน้อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

7) ณิชวรรณ จนัอนั (2551) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียเพ่ือสง่เริม
ทกัษะด้านการอา่น กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีคณุภาพ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีศกึษาอยู่ในโรงเรียนบ้านจอมบงึ (วาปีพร้อมประชาศกึษา) อ าเภอ
จอมบงึ จงัหวดัราชบรีุจ านวน 21 คน โดยการประเมินจากคณะกรรมการประเมินทกัษะการอ่าน
ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านจอมบงึ (วาปีพร้อมประชาศกึษา)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียเพ่ือส่งเสริมทกัษะด้านการอา่น และแบบประเมินคณุภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ คา่เฉล่ีย และการเปรียบเทียบ
คา่ t (t-test for dependent samples) 

ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพ่ือส่งเริมทกัษะด้านการอ่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อม
ประชาศึกษา) อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีมีคุณภาพทัง้ทางด้านเนือ้หาและด้านเทคโนโลยี
การศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก และคะแนนทกัษะพืน้ฐานด้านการอ่านขอนักเรียนก่อนและหลังใช้
บทเรียนมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิาน 

8) สไุปรมา ลีลามณี (2553, ม.ค.-มิ.ย.) ได้ศกึษาความสามารถด้านการอา่นสะกด
ค า และแรงจงูใจในการอ่าน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการ
อา่น จากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ (Phonics) กบัวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory 
Approach) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2552 โรเรียนวดัใหมช่อ่งลม กรุงเทพฯ จ านวน 6 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้การสอนอา่น
ค าโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กบัวิธีพหสุมัผสั แบบประเมินความสามารถในการอา่นค า 
แบบสอบถามวดัแรงจงูใจในการอ่าน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่มธัยฐาน คา่พิสยั 
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ควอไทล์ สถิตทิดสอบ The Sign Test for Median One Sample และ The Wilcoxon Matched – 
Pairs Signed – Panks Test 

ผลวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กบัวิธี
พหุสัมผัส อยู่ ในระดับดีมาก  2. ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กบัวิธี
พหุสัมผสั สูงขึน้ 3. แรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้
ด้านการอา่นหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ กบัวิธีพหสุมัผสั อยูใ่นระดบัมาก 

 
งานวิจยัตา่งประเทศ 

1) George และ Julie (2005) ได้ศกึษาเด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ในการเขียน 
กลุม่ตวัอยา่งคือ เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 12 คน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 9 - 10 ปี ซึง่ทัง้หมดจะเข้า
ร่วมในการพฒันาทางการพดู (speech therapy) โดย Psychopedagogie Scolaire พวกเขา
ได้รับการพิจารณาโดยนกับ าบดัว่ามีความผิดปกตด้ิานการเขียนและการอา่น รวมทัง้ขาดการ
ตระหนกัรู้ในระบบเสียง (phonological awareness) สว่นกลุม่เดก็ปกต ิประกอบไปด้วยเดก็  
22 คน ท่ีอายรุะหว่าง 9 - 10 ปี  

จากการวิเคราะห์พบว่า (1) อุปสรรคท่ีส าคญัทัง้ในกลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มของ
เด็กท่ีบกพร่องด้านการเรียนรู้ คือ ระบบของค าตามไวยากรณ์ (2) มีความผิดพลาดเก่ียวกับการ
ออกเสียง ในกลุ่มเด็กท่ีบกพร่องด้านการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติ ซึ่งปัญหาของเด็กท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัการเรียนรู้เก่ียวกบัการออกเสียงในการเขียนตามค าบอกสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ถึงระบบ
เสียงท่ีไม่ดี เช่น ค า และศพัท์ การเปรียบเทียบกันระหว่างการพูด (การออกเสียง) และการเขียน 
(การจดจ าเสียง) แสดงให้เห็นวา่วา่มีปัญหาแรกเร่ิมในระดบัระบบเสียง  

ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญเก่ียวกับโปรแกรมการสอนซึ่งมุ่งเน้นถึง
ปัญหาเก่ียวกับการเขียนท่ีเกิดขึน้ในเด็ก ในการสร้างค าของระบบเสียงให้ชัดเจนในนักเรียนชัน้  
ป. 3 และ ป. 4 แทนการมุง่เน้นการสอนเก่ียวกบัไวยากรณ์ 

2) (Marcia K, 2008, 28 July) เป็นงานวิจยัจากการสนบัสนนุจากสถาบนัแหง่ชาติ
วา่ด้วยสขุภาพอนามยัของเด็ก และการพฒันามนุษย์ (The National Institute of Child Health 
and Human Development - NICHD) ท่ีแสดงให้เห็นว่า  
หากเด็กได้รับการสอนอยา่งมีโครงสร้างเป็นล าดบัขัน้ตอนและการเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสั 
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การรับรู้ท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการได้รับการฝึกฝนในการตระหนกัรับรู้หนว่ยเสียงร่วมด้วยจะ
ชว่ยให้เด็กเกิดทกัษะการอา่น (ถอดรหสั) ได้ดี โดยเฉพาะเดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมี
ความบกพร่องในกระบวนการรับรู้และแปลความหมายของข้อมลูจากการได้ยิน (Auditory 
Processing) และ/หรือกระบวนการรับรู้และแปลความหมายของข้อมลูจากการมองเห็น (Visual 
Processing) ท าให้เดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านบางรายมีปัญหาในการตระหนกัรับรู้
หนว่ยเสียง คือ เด็กไมต่ระหนกัถึงเสียงท่ีปรากฏในค าและไมเ่ข้าใจเร่ืองค าคล้องจอง (Rhyming 
Words) การประสมเสียงเพื่อสร้างค า หรือการแยกค าให้เป็นหนว่ยเสียงย่อยๆ ไมส่ามารถเข้าใจ
เร่ืองการแทนเสียงด้วยตวัอกัษร หรือระบบตวัอกัษร และเดก็บางรายแม้จะเรียนอยูใ่นระดบั
ประถมศกึษาแล้วก็ยงัไมส่ามารถจดจ าค าคุ้นตาได้ ซึง่เด็กกลุม่นีมี้ความยากล าบากในการเรียนรู้ 
จดจ าค าศพัท์ท่ีเป็นค าคุ้นตา หากเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นได้รับการสอนตามวิธี
พหสุมัผสั โดยเรียนผา่นช่องทางประสาทสมัผสั ทัง้การเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหวร่างกาย และ
การสมัผสัภายนอก เดก็จะเข้าใจเร่ืองรูปแบบของตวัเขียนได้ดี 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเร่ือง การใช้กิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอา่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี ส านกังานเขตภาษีเจริญ  

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอา่น ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนวดัชยัฉิมพลี ส านกังานเขตภาษี
เจริญ มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ด้านการอ่าน จ านวน 3 คนได้โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจเบือ้งต้น 
ประเมินความสามารถด้านการอา่นภาษาไทยจากบญัชีค าพืน้ฐานท่ีใช้ในการ

เรียนการสอนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยได้รับค าแนะน าจากครูประจ าชัน้ในกิจกรรมการอา่น
บญัชีค าพืน้ฐาน พบว่าผู้ เรียนมีผลการอ่านในระดบัต ่ามากและมีแนวโน้มท่ีจะมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอา่น 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจปัญหาการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนน าแบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้บกพร่องทางการเรียนรู้

และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism(PDDs) เพ่ือท าการคดักรองนักเรียน 
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และจากการแปลผลคะแนนพบนกัเรียนท่ีมีปัญหาใกล้เคียงกนั จ านวน 3 คน ซึง่อยูใ่นกลุ่มท่ีควรส่ง
แพทย์เพ่ือรับการตรวจประเมินอยา่งเร่งดว่น ด้านความบกพร่องในการเรียนรู้ด้านการอา่น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การคดัเลือก 
เม่ือได้รายช่ือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านเข้าเป็น

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 3 คน ผู้ วิจยัจึงท าการส ารวจลกัษณะปัญหาด้านการอ่าน จากแบบคดักรอง
นักเรียนท่ี มีภาวะสมาธิสัน้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : 
DHD/LD/Autism(PDDs) เพ่ือส ารวจว่านักเรียนมีปัญหาในด้านใดบ้าง ซึ่งปัญหาด้านการอ่าน  
ท่ีพบ ได้แก่ 

1. อา่นออกเสียงผิดหรือเพีย้นไป 
2. อา่นช้า 
3. ผนัเสียงวรรณยกุต์สบัสนหรือผนัไมไ่ด้ 
4. อา่นเสียงเบาๆ หรืออ้อมแอ้มอยูใ่นล าคอ 
5. แทนท่ีค าท่ีอา่นไมค่อ่ยออกด้วยค าอ่ืน 
6. อา่นตะกกุตะกกั 
7 อา่นค าควบกล า้ไมไ่ด้ 
8. สบัสนเสียงสระ โดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป 
9. มีความยากล าบากในการจ าตวัอกัษร สระ หรือค า 
10. ความสามารถในการอา่นต ่ากวา่เกณฑ์ชัน้เรียนมาก 

เม่ือได้นักเรียนท่ีมีปัญหาในลักษณะเดียวกันทัง้หมด 3 คน ผู้ วิจัยจึงท าการ
ปรึกษากับครูประจ าชัน้ในด้านการรับรู้ ความสนใจ และวิธีการในการจดัการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาท่ีพบ ซึ่งการเรียนการสอนในวิชาศิลปะเป็นวิชาท่ีกลุ่มตวัอย่างและนกัเรียนส่วนใหญ่
ช่ืนชอบ ผู้ วิจัยในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการอ่านของนักเรียนกลุ่มนีอ้ยู่แล้ว พร้อมทัง้ครูผู้ สอน
ภาษาไทย และครูประจ าชัน้ ได้คิดหาแนวทางการส่งเสริมร่วมกัน หากน ากิจกรรมศิลปะมาจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีน่าจะช่วยเหลือให้นักเรียนพฒันาไปในทางท่ีดี
ขึน้ได้ซึ่งการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นส่ือกลางนัน้จะใช้วิธีการสอนอ่านตามแนวพหุสัมผัส  
ซึง่กิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีพหสุมัผสัเป็นกิจกรรมท่ีผสมผสานการท างานของระบบสมัผสั 
ผู้ เรียนได้เห็น ได้ยิน และได้สัมผัส (Murphy, 2009, 18 July) ซึ่งในกิจกรรมศิลปะเด็กจะใช้
ประสาทสัมผัสหลายด้านในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทัง้ได้แสดงออกอย่างอิสระ เสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การให้เด็กได้ฝึกหัดท ากิจกรรม
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ศิลปะนัน้จะช่วยให้เด็กเกิดพฒันาการของระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทมีความสมัพนัธ์ระหว่าง
อวยัวะ ร่างกาย และสมอง น าไปสู่ทักษะการอ่านและการเรียนได้อย่างดีด้วย (ดนู จีระเดชากุล, 
2541) เม่ือทราบถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอน จงึน านกัเรียนท่ีผา่นการส ารวจปัญหาด้าน
การอ่าน เข้าเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่ าน
ตอ่ไป 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้จะใช้กิจกรรมศลิปะ โดยกิจกรรมตา่งๆ จะเน้นให้เด็ก

ได้ใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ เช่น การเห็น การสมัผสั และการได้ยินตามวิธีพหสุมัผสัในการกระตุ้นให้
เกิดความจดจ ารูปสระเพ่ือส่งผลตอ่การอา่นสะกดค าท่ีดียิ่งขึน้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  

1.1 แบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม 
KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism ( PDDs ) 

1.2 แผนการสอนการอา่นสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศลิปะ จ านวน 8 แผน  
1.3 แบบทดสอบด้านการอา่น ก่อนเรียน – หลงัเรียนจ านวน 40 ค า 
1.4 แบบบนัทกึหลงัการสอน 
 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างและพฒันาตาม

ขัน้ตอนดงันี ้
2.1 การสร้างและหาคณุภาพแผนการสอนการอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรม

ศิลปะนี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดให้มีแผนการสอนการอ่านสะกดค า เพ่ือช่วยให้การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมตรงกบัสภาพปัญหาของตวัอยา่งท่ีจะใช้ศกึษา ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือ ดงันี ้

1. ศกึษาคูมื่อครูวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ของกรมวิชาการ 
2. ส ารวจปัญหาด้านการอ่านของกลุ่มตวัอย่าง ปรากฏว่า ปัญหาท่ีพบ

คือ ด้านความจ า มีความยากล าบากในการจดจ ารูปสระ ไม่มีหลักหรือวิธีในการจ า ไม่มีสมาธิ  
ในการเรียนและเกิดความเบื่อหนา่ยในการอา่น 

3. ศกึษาวิธีการสอนอา่นท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของกลุม่ตวัอยา่ง 
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4. ก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินกิจกรรมและระยะเวลาในการสอนอ่าน
สะกดค าโดยใช้กิจกรรมทางศลิปะ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

5. น าแผนการสอนเสนอตอ่ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์และ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ โดยการหาค่าเฉล่ีย พบว่า แบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียเป็น 4.93 ซึ่งมีความสอดคล้อง/เหมาะสม
มากท่ีสดุ สามารถน ามาเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 

6.น าแผนการสอนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้จริงกับนักเรียนท่ีเป็น
ตวัอยา่งในการศกึษาตอ่ไป 

2.2 การสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบด้านการอา่น 
1. ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ หาคา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก

และความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
2. ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาท่ีจะใช้ในการสร้างแบบทดสอบ ให้มี

ระดบัความยากง่ายในระดบัเดียวกนักบัเนือ้หาท่ีใช้สร้างแผนการสอน 
3. ส ร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ก่อนเรียน –  

หลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ  
4. น าแบบทดสอบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เสนอผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item-Objective Congrence) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่างตัง้แต ่0.67 ถึง 1 จ านวน 10 ข้อ 
และมาหาค่า TOC ได้เท่ากับ 0.86 ซึ่งเป็นค่าแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีสามารถ
น าไปใช้เก็บข้อมลูได้  

5. น าแบบทดสอบท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้จริงกับนักเรียนท่ีเป็น
ตวัอยา่งในการศกึษาตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาค รั ง้ นี เ้ป็ นการวิจัย เชิ งทดลองแบบ  (Quasi Experimental Research) 
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One-Group Pre-test Post-test Design ดงันี ้
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ตารางท่ี 1 แบบแผนการสอน 
 

กลุม่ตวัอยา่ง สอบก่อนเรียน ทดลองสอน สอบหลงัเรียน 
E T1 X T2 

 
E แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
X  แทน การสอนอา่นสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศลิปะ 
T1 แทน การประเมินความสามารถในการอ่านสะกดค าก่อนการใช้

กิจกรรมศลิปะ 
T2 แทน การประเมินความสามารถในการอ่านสะกดค าหลังการใช้

กิจกรรมศลิปะ 
1. ขัน้ก่อนสอน 

1.1 ผู้วิจยัท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขออนญุาตผู้บริหารสถานศกึษา  
1.2 ผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือเป็นตวัอยา่ 
1.3 ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการสอนแก่ครูประจ าชัน้ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
1.4 ผู้วิจยัสร้างความคุ้นเคยกบัตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษา และอธิบายกระบวนการสอน 

2. ขัน้ตอนการสอน 
2.1 ผู้วิจยัท าการประเมินความสามารถในการอา่นสะกดค ากบัตวัอย่างโดยใช้แบบ

ประเมินความสามารถด้านการอา่นสะกดค าซึง่ประกอบด้วยค าท่ีมาจากบญัชีค าพืน้ฐาน ของ
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

2.2 ผู้วิจยัส ารวจปัญหา พบวา่ เด็กมีความยากล าบากในการจ าสระ โดยเฉพาะสระ
ประสม สง่ผลให้ความสามารถในการอา่นต ่ากวา่เกณฑ์ชัน้เรียนมาก  

จากสาเหตดุงักลา่ว ผู้วิจยัจงึได้น ากิจกรรมศลิปะซึง่เป็นวิชาท่ีเดก็ให้ความสนใจ 
เป็นส่ือกลางในการสอนอา่น เพ่ือให้เด็กเกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ ผู้วิจยัจงึได้ด าเนินการ
จดัท าแผนการสอนอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศลิปะเพ่ือการกระตุ้นให้เกิดความจ า โดยใช้วิธีพหุ
สมัผสั ซึง่เดก็จะได้ให้ประสาทสมัผสัด้านตา่งๆ เชน่ การปัน้ดนิน า้มนั โรยทราย ปะตดิ วาดภาพ
ระบายสี และการประดิษฐ์ จ านวน 8 แผน มีเนือ้หาเก่ียวกบัสระแผนละ 1 รูป ซึง่จะด าเนินตาม
แผนการสอน ดงันี ้ 

 



  61 

ครัง้ท่ี วนั/เดือน/ปี ชว่งเวลา แผนการสอน 
1 สระเอะ 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 1 
2 สระแอะ 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 2 
3 สระเอาะ 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 3 
4 สระเอีย 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 4 
5 สระเอือ 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 5 
6 สระอวั 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 6 
7 สระอ า 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 7 
8 สระเอา 15.30 น. – 16.30น. แผนการสอนท่ี 8 

 
3. ขัน้หลงัการสอน 

3.1 ผู้วิจยัท าการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบประเมินท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้หลงัการทดลองกบัตวัอย่างท่ีใช้ศกึษา ซึง่เป็นชดุเดียวกบักบัการประเมินท่ีใช้ก่อน
การทดลอง 

3.2 น าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดค ามาวิเคราะห์ 
โดยวิธีการทางสถิติตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาความสามารถในการอา่นสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน

การอา่นจากแบบบนัทกึหลงัการสอนแล้วน าไปเขียนอภิปรายผลเชิงคณุภาพ 
2. น าคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดค าก่อนและหลังการสอน

โดยกิจกรรมศลิปะ โดยการหาคา่ร้อยละ และประเมินเปรียบเทียบคา่ร้อยละท่ีได้ 
2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้สูตรดงันี ้(ล้วน 

สายยศ และ องัคณา สายยศ 2538) 

สตูร IOC    =  
n

R   เม่ือก าหนดให้ 
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IOC       หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จดุประสงค์ 

n

R    หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

N หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
โดยมีผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้คือ 

1. ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
2. ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
3. ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนกิจกรรมศลิปะ 

2.2 สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านก่อนและหลงัการ
ใช้กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอา่นสะกดค าของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  โดยใช้สถิต ิt – test แบบ Dependent  Samples (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2549: 87) 

2.3 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2.3.1 หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ ; และ

องัคณา สายยศ. 2538: 73) 

X  = 
n

X  

เม่ือ X  แทน คา่เฉล่ีย 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุม่ 
n แทน จ านวนของคะแนนในกลุม่ 

2.3.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร 
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 79) 

S.D. = 
)1(

)(
22



 
nn

n XX  

เม่ือ S.D  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X แทน คา่คะแนน 
 n แทน จ านวนคะแนนในแตล่ะกลุม่ 

 X  แทน ผลรวม 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กิจกรรมศิลปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 การพฒันาแผนการสอนอ่านสะกดค าโดยกิจกรรมศลิปะ 
ตอนท่ี 2 ผลการใช้แผนการสอนอ่านสะกดค าโดยกิจกรรมศลิปะ 

2.1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายกิจกรรม 
2.2 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายกรณีศกึษา 
2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการจดัการเรียนรู้ของกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
ตอนที่ 1 การพัฒนาแผนการสอนอ่านสะกดค าโดยกิจกรรมศิลปะ 

ผู้วิจยัได้พฒันาแผนการสอนอา่นสะกดค าโดยกิจกรรมศลิปะ ด้วยการเร่ิมต้นศกึษา
ค้นคว้าข้อมลูด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ศกึษาคูมื่อครูวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
ของกรมวิชาการ ท าการส ารวจปัญหาด้านการอา่นของกลุม่ตวัอยา่ง ศกึษาวิธีการสอนอา่น 
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของกลุม่ตวัอย่าง พร้อมทัง้ก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินกิจกรรมและ
ระยะเวลาในการสอนอา่นสะกดค าโดยใช้กิจกรรมทางศลิปะ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ รวมถึง
ได้มีการปรึกษากบัครูประจ าชัน้และผู้ปกครอง พบวา่ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพผู้ เรียน  
ควรมีการศกึษาและออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน จะต้องมีการ
กระตุ้นความสนใจโดยการใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม สามารถจบัต้องได้ โดยการสอนอ่านสะกดค าโดย
กิจกรรมศลิปะเน้นวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) นัน้ ผู้ เรียนจะได้ใช้ประสาทสมัผสั
ตา่งๆ เป็นการเพิ่มชอ่งทางการรับรู้ ทัง้การมอง การฟัง การสมัผสั และการเคล่ือนไหว และได้ท า
กิจกรรมศลิปะท่ีท าให้เกิดสมาธิ จดจอ่กบัการเรียน มีความสนกุสนาน ผ่อนคลาย ชว่ยให้ผู้ เรียน 
มีความสขุกบัการเรียนและจะชว่ยเพิ่มศกัยภาพด้านการจ าและอา่นสะกดค าได้ดี โดยผู้วิจยัได้
ศกึษาแนวทางการสอนส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และน ากิจกรรมศลิปะเน้นวิธี
พหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) มาออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ทัง้หมด 8 กิจกรรม 
ประกอบไปด้วยการปัน้ดนิน า้มนั การโรยทราย การปะติด การวาดภาพระบายสี และการประดษิฐ์ 
โดยแตล่ะกิจกรรมจะชว่ยให้เกิดการจดจ ารูปสระ แผนละ 1 รูปสระ รวมทัง้หมด 8 รูป โดยคดัเลือก
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ตามสภาพปัญหาของผู้ เรียน และมีการฝึกอา่นจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) โดยผู้วิจยัได้ออกแบบแผนการสอนดงันี ้

 

กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
กิจกรรมที่ 1 
“สระเอะ” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ดนิน า้มนั 
2. ตวัอกัษรพยญัชนะ 
3. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอะ เป็นสระเสียงสัน้ 
ประกอบด้วย เ- และ –ะ สระ เ-ะ เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงั
พยญัชนะต้น และคงรูปไว้เม่ือไมมี่ตวัสะกด การเรียนรู้สระด้วย
การท ากิจกรรมศลิปะจากดนิน า้มนั ซึง่ดนิน า้มนัเป็นอปุกรณ์ 
ของเลน่ส าหรับเดก็ ท่ีชว่ยเสริมสร้างทกัษะในเร่ืองของ
จนิตนาการ ความรู้ และท าให้กล้ามเนือ้มดัเล็กของมือแข็งแรงขึน้
อีกด้วย เพราะวยัเด็กจะได้รู้สกึสนกุกบัการกลิง้ดนิน า้มนั  
ไมว่า่จะเป็นการปัน้ การบีบ การขย า้ หรือการจิม้ จะชว่ยกระตุ้น
ให้เดก็เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ย
ให้เกิดความแมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้าน 
การอ่านได้มากขึน้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานปัน้ดนิน า้มนัเป็นรูปร่าง 
ของสระเอะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. กระตุ้นความสนใจด้วยการปัน้ดินน า้มนัตามจินตนาการ 
และให้นกัเรียนได้ผอ่นคลายก่อนการเรียน  
2. นกัเรียนท ากิจกรรมการปัน้สระด้วยดนิน า้มนั ตามแนวทาง
การใช้กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความพร้อมด้านการอา่น 
ของ บนัลือ พฤกษะวนั การฝึกปัน้ท าให้เด็กได้รู้จกัสงัเกต  
ฝึกความประณีต (บนัลือ พฤกษะวนั, 2532) และเป็นการใช้
ประสาทสมัผสัด้านการมอง และการสมัผสัตามวิธีพหสุมัผสั  
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 (Multi – Sensory Approach)  

3. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 

กิจกรรมที่ 2 
“สระแอะ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ส าลี/กาว 
2. สีไม้/สีชอล์ค/สีเมจิก 
3. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระแอะ เป็นสระเสียงสัน้ 
ประกอบด้วย แ- และ –ะ สระ แ-ะ เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงั
พยญัชนะต้น และคงรูปไว้เม่ือไมมี่ตวัสะกด การเรียนรู้สระด้วย
การท ากิจกรรมศลิปะจากการปะติด ระบายสี จะชว่ยให้นกัเรียน 

เกิดความสนกุ ผอ่นคลายจากกการได้สมัผสัวสัดอุ่อนนุม่ของส าลี 
การได้วาดภาพระบายสี ท าให้เดก็เกิดความสนใจในการเรียน 
เป็นการเรียนท่ีสนกุ และพฒันาความสามารถด้านการอา่น
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระแอะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระแอะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. ได้ท ากิจกรรม“แกะขนฟ”ูซึง่เป็นค าท่ีสะกดด้วยสระแอะ  
ได้ฝึกการสงัเกต สนกุสนาน มีความผอ่นคลายในการเรียน 
2. ครูสอนอา่นโดยเน้นสีสระท่ีต้องการให้เดก็เรียนรู้และจดจ า 
จากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(สถาบนัราชานกุลู, 2557) แล้วให้เลือกตวัอกัษรอ่ืนๆ มาฝึกอา่น 
3. เป็นการใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง และการสมัผสั 
ตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) 
4. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 

แ   ะ 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
กิจกรรมที่ 3 
“สระเอาะ” 

       
 
เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ลกูปัด/เมล็ดถัว่/เม็ดโฟม  
2. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 

2. แบบประเมินการอา่นค า 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอาะ เป็นสระ
เสียงสัน้ ประกอบด้วย เ- ,-า และ –ะ สระ เ-าะ เขียนไว้ข้างหน้า
และข้างหลงัพยญัชนะต้น และเน่ืองจากสระเอาะเป็นสระยาก 
ประกอบด้วยอกัษรอหลายตวั การน าวสัดท่ีุสวยงาม เชน่ เมล็ด
ถัว่ เม็ดโฟม และลกูปัดสีสนัตา่งๆ มาปะติด จะท าให้นกัเรียนได้
จดจอ่อยูก่บัรูปสระเป็นเวลานาน ได้สงัเกต ได้สมัผสักบัสระ  
จะท าให้นกัเรียนเกิดความตื่นเต้นในการเรียน เกิดความสนกุ  
ผอ่นคลาย ท าให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน และยงัช่วยเพิ่ม
สมาธิ ท าให้เกิดการจดจ าสระได้ดีขึน้ สง่ผลให้พฒันา
ความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอาะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระเอาะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนได้ท ากิจกรรมศลิปะ ด้วยวสัดตุา่งๆ เชน่ เม็ดโฟมนุม่ๆ 
ลกูปัดสีสนัตา่งๆ และเมล็ดถัว่ โดยใช้เทคนิคเบือ้งต้นในการสอน
เดก็แอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) ด้วยวิธีการน าวสัดมุาตดิ
เรียงเป็นรูปสระ ซึง่เดก็ได้ใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง และการ
สมัผสัตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) ได้สงัเกต
ลกัษณะของสระซึง่จะเกิดความจ าได้ดี 
2. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
 

กิจกรรมที่ 4 
“สระเอีย” 

 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอีย เป็นสระเสียง
ยาว ประสมด้วยสระ อี กบั อา การเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรม
ศลิปะจะชว่ยให้นกัเรียนได้จดจอ่อยูก่บัรูปสระ ได้สงัเกตและ 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 

 
 

 
 
เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ลวดก ามะหย่ี 
2. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

สมัผสักบัสระ และวสัดท่ีุแปลกใหมส่วยงามจะกระตุ้นให้เดก็เกิด
ความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียน ชว่ยให้เกิดความ
แมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มศกัยภาพด้านการอา่นได้มากขึน้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอียได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระเอียได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนได้ท ากิจกรรมศลิปะ ด้วยด้วยการน าลวดก ามะหย่ี 
มาดดัเป็นรูปร่างของสระ เป็นเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเดก็ 
แอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) ซึง่เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสั 
ด้านการมอง การสมัผสั และการเคล่ือนไหว ตามวิธีพหสุมัผสั 
(Multi – Sensory Approach) ได้สงัเกตลกัษณะของสระซึง่ 
จะเกิดความจ าได้ดี 
2. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 

กิจกรรมที่ 5 
“สระเอือ” 

   
 
 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอือ เป็นสระเสียง
ยาว ประสมด้วยสระ อือ กบั อา การเรียนรู้สระด้วยการท า
กิจกรรมศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ  
ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความแมน่ย า 
ในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. กระดาษสี/สีชอล์ค/สีไม้/ 
สีเมจิก 
2. เชือก 
3. กระดาษทราย 
4. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอือได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะ จดจ ารูปสระเอือได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
กระบวนการการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนได้ท ากิจกรรม “หน้ากากเสือจอมทะเล้น” ซึง่เป็นค า 
ท่ีสะกดด้วยสระเอือ ได้สนกุสนาน ความผ่อนคลาย กระตุ้นความ
สนใจในการเรีน 

2. นกัเรียนเลน่เกมปิดตาคล าสระ เพ่ือหาสระเอือ ซึง่ครูได้ตดั
กระดาษทรายเป็นรูปสระตา่งๆ เพื่อให้นกัเรียนได้แขง่ขนักบัเพ่ือน 
จะท าให้เดก็สนกุและอยากเรียนรู้ (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
และยงัได้ใช้การสมัผสัพืน้ผิวของกระดาษทราย เป็นการเรียนรู้
โดยการใช้ประสาทสมัผสัตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory 
Approach) ได้สงัเกตลกัษณะของสระซึง่จะเกิดความจ าได้ดี 
3. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
 

กิจกรรมที่ 6 
“สระอัว” 

   

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระอวั เป็นสระเสียงยาว 
ประสมด้วยสระ อ ูกบั อา การเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรม
ศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้น 
ในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดสมาธิ มีความแมน่ย าในการจดจ า 
และเพิ่มศกัยภาพด้านการอ่านได้มากขึน้ 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. กระดาษ/สีโปสเตอร์ 
2. แบบฝึกหดั 

3. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระอวัได้  
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระอวัได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนได้ท ากิจกรรมศลิปะ โดยการใช้นิว้มือ
สมัผสัสีด้วยการจุม่สีแล้วน ามาวาดภาพอยา่งอิสระตามใจชอบ 
เป็นเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 
2557)  และ 
ได้ใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง การสมัผสั และการเคล่ือนไหว 
ตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) ได้สงัเกต
ลกัษณะของสระจากการวาดสระในแบบฝึกหดัซึง่จะชว่ยให้
กระตุ้นให้เกิดความจ าได้ดี 

2. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
 
 

กิจกรรมที่ 7 
“สระอ า” 

 
 
 

 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระอ า เป็นสระประสม
จากเสียงสระ อะ และพยญัชนะ ม สะกด (อมั) เชน่ ข า บางครัง้
ออกเสียงยาว (อาม) เชน่ น า้ และการเรียนรู้สระด้วยการท า
กิจกรรมศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ  
ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความแมน่ย า 
ในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 
  

อ า 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. เชือกสี 
2. กาว 
3. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระอ าได้  
2.นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและจดจ ารูปสระอ าได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
การเรียนรู ้
1. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการน าภาพสระอ า มาให้นกัเรียนด ู
แล้วให้นกัเรียนลองวาดสระลงบนมือ ซึง่วิธีนีเ้ป็นการเรียนรู้ผา่น
ประสาทสมัผสัทางผิวหนงัและเปรียบเสมือนการเขียนภาพ 
ลงในสมอง (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
2. ครูสอนอา่นโดยเน้นสีสระท่ีต้องการให้เดก็เรียนรู้และจดจ า 
จากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(สถาบนัราชานกุลู, 2557) แล้วให้เลือกตวัอกัษรอ่ืนๆ มาฝึกอา่น 
3. นกัเรียนท ากิจกรรมโดยการใช้เชือกมาขดเป็นรูปสระ เป็นการ
ใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง และการสมัผสัตามวิธีพหสุมัผสั
(Multi – Sensory Approach) และสีสนัสวยงามของเชือก 
จะกระตุ้นความสนใจในการอา่น 
4. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 

กิจกรรมที่ 8 
“สระเอา”  

 
 

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอา เป็นสระประสม
จากเสียงสระ อะ และพยญัชนะ ว สะกด เชน่ เกา บางครัง้ออก
เสียงยาว (อาว) เชน่ เก้า เป็นต้น การเรียนรู้สระด้วยการท า
กิจกรรมศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ ความ
กระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความแม่นย าในการ
จดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอ่านได้มากขึน้ 
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กิจกรรมศลิปะ หลกัการด้านตา่งๆ 
 

 
 

 
 

เรียนรู้ผ่านพหุสัมผัส 
1. ด้านการมองเห็น 
2. ด้านการสมัผสั 
3. ด้านการฟัง 
ส่ือและอุปกรณ์ 
1. ทรายสี 
2. กาว 
3. บตัรค า 
การประเมินผล 
1. แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอาได้  
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการโรยทรายสีและจดจ า 
รูปสระเอาได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยให้นกัเรียนเลน่เกม “วาดเขียนบน
ทราย” โดยครูจบัฉลากค า ให้นกัเรียน 3 คน เขียน หรือ วาดแขง่
กนับนกระบะทราย ซึง่วิธีนีเ้ป็นการเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสั 
ทางผิวหนงั (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
2. นกัเรียนท ากิจกรรม“ภเูขาสีทราย” โดยวาดภาพภเูขา แล้วท า
การโรยทรายสีพร้อมตกแตง่ให้สวยงาม ท าให้เกิดความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน เรียนรู้ค าผา่นทรายสีให้เดก็เรียนรู้และ
จดจ า จากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเดก็บกพร่องทางการเรียนรู้ 
(สถาบนัราชานกุลู, 2557)  
3. นกัเรียนท ากิจกรรมโดยใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง และ
การสมัผสัตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach)  
4. ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น 
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้แผนการสอนอ่านสะกดค าโดยกิจกรรมศิลปะ 
การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอา่นสะกดค าของ

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้ผลดงันี ้
 
1. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายกิจกรรม 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 1 

1. นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับลักษณะของสระ โดยการปัน้ดินน า้มันเป็นเส้น  
ได้สงัเกตลกัษณะของสระในขัน้ตอนการขดดินน า้มนั เป็นการส่งเสริมพฒันาการทางด้านการรับรู้
ตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory Approach) โดยการมองเห็นและการสมัผสั ซึง่ท าให้กระตุ้นให้
เกิดความจ าได้ดียิ่งขึน้ 

2. กิจกรรมการปัน้ดินน า้มันนัน้ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ การนวด การบีบดิน
น า้มนัเป็นการผ่อนคลายความตงึเครียดวิธีหนึง่ เพราะเดก็จะรู้สกึเพลิดเพลิน สงัเกตได้จากมือและ
ตาท่ีสมัพนัธ์กนัและสมาธิจดจอ่อยูก่บัดนิน า้มนั 

3. นกัเรียนได้พฒันาทกัษะด้านการอ่านสะกดค า ได้ทบทวนและฝึกอ่านค าจาก
บตัรค าท่ีมีสามารถสวยงามนา่สนใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอ่าน 

4. นกัเรียนได้พฒันาการทางด้านร่างกายจากการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กบริเวณนิว้
มือและฝ่ามือในการบีบ การนวด การขย า และการปัน้ให้ออกมาเป็นรูปร่างท่ีต้องการ 

ข้อสงัเกต 
1. วิธีการใช้ดินน า้มนัเป็นส่ือในการเรียนรูปสระ เปรียบเสมือนเป็นการหลอกล่อ

ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการเล่น เน่ืองจากนกัเรียนมีความคุ้นเคยกบัการปัน้ดินน า้มนั โดยครู
ให้นกัเรียนปัน้ตามอิสระในขัน้น าแล้วคอ่ยๆเข้าสูก่ารปัน้ การขด เป็นสระหรือตวัอกัษร 

2. นักเรียนทัง้ 3 คน มีลักษณะคล้ายกันคือจดจ่อกับอะไรไม่ได้นานและลืม
คอ่นข้างเร็ว ต้องก าชบับอ่ยๆ ทบทวนหลายๆครัง้  

3. นกัเรียนมีความชอบในการปัน้ดินน า้มัน ช่วงท ากิจกรรมการปัน้จะมีสมาธิดี 
แต่พอให้ฝึกอ่าน สมาธิจะลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะนกัเรียนคนท่ี 3 จะมีสมาธิน้อยท่ีสุด จดจ่อกับ
อะไรได้ไมน่าน ครูต้องหาวิธีการเสริมเพ่ือดงึความสนใจเข้าสูกิ่จกรรม เชน่ ให้ปัน้เป็นรูปตามอิสระ 

4. นกัเรียนคนท่ี 1 จะมีความเข้าใจในลกัษณะของสระดีท่ีสดุ แต่อีก 2 คนจะยงั
สบัสนในการปัน้ว่าจะขดดินน า้มนัแบบไหน ขดหวัเข้าหรือออก และการอ่านยงัตะกกุตะกกั ยงั ไม่
คลอ่ง ผู้วิจยัจงึต้องทบทวนทัง้จากสระท่ีนกัเรียนปัน้และให้ฝึกอา่นจากบตัรค าเพิ่มเตมิ 
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5. สงัเกตได้วา่ เม่ือครูให้อิสระในการเลือกตวัอกัษรพยญัชนะท่ีจะน ามาฝึกสะกด
ค าด้วยตนเอง นกัเรียนจะเลือกตวัท่ีนกัเรียนอ่านได้ การได้เลือกหยิบด้วยตนเองนัน้ท าให้นกัเรียน
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่กดดันท่ีจะต้องอ่านตามค าสั่งของครู ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการอ่าน
ให้แก่นกัเรียน 

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 2 

1. นักเรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะโดยการปะติดและระบายสีตัวแกะซึ่งเป็นค าท่ี
สะกดด้วยสระแอะ จากนัน้ฝึกสะกดค าโดยครูใช้เทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (สถาบนัราชานุกูล, 2557) เป็นการใช้สีเน้นสิ่งท่ีเราต้องการให้เด็กเรียนรู้และจดจ า โดยครู
เตรียมภาพสระแอะตวัสีแดงไว้แล้วให้นกัเรียนเลือกหยิบตวัอกัษรมาใช้ฝึกสะกดค า นกัเรียนจะได้
ผอ่นคลายในการเลือกหยิบตวัอกัษรเอง ไม่รู้สึกกดดนัหรือต้องอ่านตามค าสัง่ สีสระท่ีสดใสจะช่วย
กระตุ้นการจดจ าของนกัเรียน 

2. นกัเรียนได้พฒันาทกัษะด้านการอ่านสะกดค า ได้ทบทวนและฝึกอ่านค าจาก
บตัรค าท่ีมีความสวยงามนา่สนใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอา่น 

3. ในการท ากิจกรรมการปะตดินกัเรียนได้ฝึกการวางแผนการท างาน โดยการร่าง
ภาพก่อนคอ่ย ทากาวในส่วนท่ีจะน าขนแกะมาติดก่อนการหมนุส าลีเป็นก้อนกลมๆแล้วคอ่ยติดลง
ไป ได้รู้จกัการวางแผนการท างานตามล าดบั และได้เพลิดเพลินกบัการได้สมัผสักบัส าลีนุม่ๆ ท าให้
เกิดการผอ่นคลาย ได้วาดตกแตง่ ได้ระบายสีตามท่ีใจชอบ 

4. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม นักเรียนรู้จักการรอคอยในการท างาน  
รอเพ่ือจะท าในทีละขัน้ตอน เช่น ต้องรอให้กาวแห้งก่อนจึงจะระบายสีตกแต่งได้ ไปจนถึงการรอ
คอยในการใช้วสัดรุ่วมกบัเพ่ือน การพดุคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน 

ข้อสงัเกต 
1. นักเรียนให้ความสนใจในการท ากิจกรรม “เจ้าแกะขนฟู” ในครัง้นีม้าก 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า 
นอกจากส าลีเรายงัสามารถน ากระดาษทิชชูม่าท าเป็นก้อนกลมๆติดได้เหมือนขนแกะได้อีกด้วย  

2. ด้านการอา่น นกัเรียนต้องฝึกอา่นออกเสียงจากบตัรค าหลายๆครัง้ จงึสามารถ
ออกเสียงได้ถกูต้อง 
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3. เน่ืองจากกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน “เจ้าแกะขนฟู” มีหลายขัน้ตอนและ 
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ แต่ก็พบว่านกัเรียนมีสมาธินานขึน้ สามารถท างานได้ตามขัน้ตอน รู้จกัการ  
รอคอย ตัง้ใจและมีความประณีตในการสร้างผลงานจนเสร็จสมบรูณ์  

4. สงัเกตได้ว่านกัเรียนสามารถจดจ ารูปของสระได้ แตเ่พียงตอนสะกดจะยงัออก
เสียงไมถ่กูต้อง ต้องอาศยัการฝึกอา่นมากๆ เพ่ือให้อา่นได้คลอ่ง 

5. ในการฝึกอ่านจากบตัรค า ผู้วิจยัต้องคอยสงัเกตนกัเรียนอยู่เสมอ หากอ่านค า
ใดไม่คล่องก็อาจจะเปิดส่วนท่ีเป็นภาพให้นักเรียนสามารถเดาค า ได้ เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิด
ความเครียดและกดดนัหรือรู้สึกว่าตนเองอ่านไม่ได้ ถ้านกัเรียนยงัอ่านไม่คล่อง อาจให้นกัเรียนฝึก
อา่นโดยการหยิบตวัอกัษรมาฝึกกบัภาพสระแอะท่ีครูเตรียมไว้เพิ่มเตมิ 

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 3 

1. กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้สมาธิอย่างมากในการเรียงโฟมและลูกปัด 
แตล่ะเม็ดให้เป็นรูปสระ จึงเป็นการฝึกสมาธิให้นกัเรียนได้จดจ่อ มีความอดทนในการพยายามติด
เม็ดโฟมท่ีมีลกัษณะกลม จบัคอ่นข้างยาก ต้องใช้ความพยายามในการจบัเพ่ือตดิทีละเม็ดๆ ให้ตรง
เป็นรูปสระซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความพยายามเป็นอยา่งมาก 

2. นักเรียนรู้จกัการระมัดระวงัในการติดเม็ดโฟมและลูกปัดทีละเม็ด ได้ฝึกการ
ประคองเม็ดให้ตรงตามรูปสระ ฝึกสมาธิในการท ากิจกรรมการปะตดิ 

3. นักเรียนสามารถจดจ ารูปสระได้ดีเน่ืองจากการสีสันของลูกปัดและเม็ดโฟม 
มีความสดใสสวยงาม และการติดเม็ดโฟมให้เรียงเป็นรูปสระนัน้ใช้เวลาค่อนข้างนานจึงท าให้
นกัเรียนจดจอ่กบัรูปสระนานขึน้ จงึท าให้เม่ือฝึกอา่นค าจากบตัรค านัน้จ าสระได้จงึสามารถอา่นได้ 

ข้อสงัเกต 
1. นักเรียนทัง้ 3 คน มีลักษณะคล้ายกันคือลืมค่อนข้างเร็ว แต่การท ากิจกรรม 

ท่ีใช้เวลาจดจอ่กบัรูปสระนานๆ จะชว่ยให้สามารถจดจ าได้ง่ายขึน้  
2. วัสดุท่ีครูเตรียมไว้ให้ เช่น เมล็ดถั่วสีเขียว ซึ่งนักเรียนไม่เลือกใช้เลือกเลย  

สรุปได้ว่านกัเรียนชอบเม็ดโฟมเพราะมีความนุ่มมือ บีบๆแล้วนิ่มสนุก กบัสีสนัสวยงามของลูกปัด
มากกวา่เมล็ดถัว่ 

3. ในการท ากิจกรรมเม็ดโฟมและลูกปัดมีลกัษณะเป็นทรงกลมท าให้ติดได้ยาก 
นกัเรียนจึงต้องมีความอดทนในการติดทีละเม็ดเรียงให้เป็นรูปสระ สงัเกตว่านกัเรียนมีสมาธิ และ
นิ่งมากขึน้สงัเกตได้ว่าช่วงท ากิจกรรมท่ีเป็นศิลปะนกัเรียนจะตัง้ใจมาก แต่พอเสริมเร่ืองการอ่าน
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นกัเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างเห็นได้ชดั ในตวับตัรค าจึงต้องมีรูปภาพประกอบเพ่ือดงึความ
สนใจของนกัเรียนกลบัมา โดยใช้การปิดรูปภาพบ้างบางครัง้เม่ือต้องการท าสอบว่านกัเรียนจ าได้
จริงหรือไม ่

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 4  

1. กิจกรรมการดดัลวดก ามะหย่ี ในขัน้ตอนการดดันัน้ยากพอสมควร ครูจึงต้อง
คอยช่วยแนะน าอย่างใกล้ชิดระหว่างการท างาน แต่สีสันสะท้อนแสงและลวดลายของลวด
ก ามะหย่ีนัน้ดงึดดูความสนใจของเด็กได้ดีมาก อีกนัน้ในลวดบางอนัมีพืน้ผิวนุ่มน่าสมัผสั จึงท าให้
กระตุ้นความสนใจในการอยากท ากิจกรรม  

2. นกัเรียนได้จดจ่อในการดดัลวด ได้มีความพยายามตรวจสอบตนเองว่าท าถูก
หรือไม่ ม้วนถกูด้านหรือไม่ ท าให้เกิดการสงัเกตตวัสระอยูต่ลอดเวลา จงึท าให้เกิดความรู้ ความจ า 
จากทัง้การสมัผสั การมองเห็น และการแลกเปล่ียนความคดิเห็นทัง้กบัครูและเพ่ือน 

3. นกัเรียนเกิดจินตนาการด้านศิลปะ นอกจากการขดเป็นรูปสระแล้ว ยงัใช้ลวด
ก ามะหย่ีประดษิฐ์เป็นรูปร่างอ่ืนๆ อีกด้วย เชน่ ดอกไม้ ผีเสือ้ เป็นต้น 

ข้อสงัเกต 
1. นักเรียนทัง้ 3 คน มีลักษณะคล้ายกันคือลืมค่อนข้างเร็ว แต่การท ากิจกรรม 

ท่ีใช้เวลาจดจอ่กบัรูปสระนานๆ จะชว่ยให้สามารถจดจ าได้แมน่ย าขึน้ 
2. แม้วา่สระเอียนัน้จะเป็นสระท่ียากเพราะประกอบด้วยอกัษรหลายตวั แตถ้่าส่ือ

หรือกิจกรรมสามารถดึงดูดความสนใจได้ นักเรียนก็มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ในสระนัน้ๆ 
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

3. การดดัลวดในเด็กบางคนนัน้ท าได้ เพราะลวดเม่ือดดัแล้วจะเด้งไปเด้งมา ติด
กาวล าบาก ครูจงึต้องให้ค าแนะน าและชว่ยเหลืออย่างใกล้ชิด ทัง้ในการดดัและตดิลงบนกระดาษ 

4. การดดัลวด อาจจะมีลวดแหลมทิ่มมือนกัเรียนได้ และการตดัลวดนัน้คอ่นข้าง
อนัตราย ครูควรให้ความดแูลอยา่งใกล้ชิด 

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 5 

1. นกัเรียนได้สนุกสนานและต่ืนเต้นกับการได้ท าของเล่นเอากลับไปเล่นท่ีบ้าน 
จึงตัง้ใจระบายอย่างสวยงาม และบอกว่าจะเอาไปอวดเพ่ือนๆ หรือพ่ีน้องท่ีบ้าน จึงเป็นกิจกรรม  
ท่ีกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนได้ดี 
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2. นักเรียนได้ฝึกสมาธิโดยการระบายสีตามใจชอบบนหน้ากากเสือ มีอิสระใน
การเลือกสี ครูเสริมแรงกลา่วค าชมเชยให้นกัเรียนรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง 

3..ในการเล่นเกม “ปิดตาคล าสระ” เป็นการเรียนด้วยวิธีการสมัผัส ซึ่งจะท าให้
เดก็ได้รู้จกัและจดจ ารูปสระได้ดีขึน้ 

4. นกัเรียนได้ฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีสวยงาม ไม่เครียด เน่ืองจากในบตัรค าจะ 
มีรูปภาพประกอบ ครูจะสลบัโดยการปิดภาพบ้าง เปิดภาพบ้าง ท าให้นกัเรียนไม่รู้สึกว่าการอ่าน  
เป็นเร่ืองยาก  

ข้อสงัเกต 
1. นกัเรียนมีความตัง้ใจในการท ากิจกรรมเพ่ือท่ีจะได้ของเล่นกลบับ้าน กิจกรรม

ประดษิฐ์ของเลน่จงึเป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะชว่ยกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้ 
2. การเสริมแรงโดยการกล่าวค าชมเชย และให้นักเรียนได้เลือกสีท่ีชอบ

สร้างสรรค์งานอยา่งอิสระจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
3. ในการอ่านครูต้องให้นกัเรียนผ่อนคลาย โดยไม่จีใ้ห้ต้องอ่านได้มากนกั จะเดา

ค าจากภาพก็ได้ โดยสลบัๆกนัไป โดยสงัเกตความพร้อมและอารมณ์ของผู้ เรียน  
 

ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 6 
1. นักเรียนจะได้ใช้นิว้มือในการวาดและระบายสีตามจินตนาการ นกัเรียนเกิด

ความผ่อนคลายท่ีได้วาดภาพตามอิสระ และการใช้นิว้จุ่มสีเขียนสระท าให้นกัเรียนรู้สึกเหมือนได้
เลน่ ได้วาด ท าให้รู้สกึวา่การอา่นก็เป็นเร่ืองท่ีนา่สนกุได้  

2. นักเรียนได้ฝึกสมาธิในการใช้นิว้ลากเส้น และระบายสีจากแบบฝึกหัดท่ีมี
รูปภาพสวยงาม มีความสนุกสนานในการระบาย และได้ฝึกอ่านจากบตัรค าท่ีมีรูปภาพประกอบ 
ครูจะสลบัโดยการปิดภาพบ้าง เปิดภาพบ้าง ท าให้นกัเรียนไมรู้่สกึวา่การอา่นเป็นเร่ืองยาก  

ข้อสงัเกต 
1. นกัเรียนมีความผอ่นคลาย และเม่ือผอ่นคลายจะชว่ยให้จดจ าได้ดีขึน้ 
2. การเสริมแรงโดยการกล่าวค าชมเชย และให้นักเรียนได้เลือกสีท่ีชอบ

สร้างสรรค์งานอยา่งอิสระจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
3. ในการอ่านครูต้องให้นกัเรียนผ่อนคลาย โดยไม่จีใ้ห้ต้องอ่านได้มากนกั จะเดา

ค าจากภาพก็ได้ โดยสลบัๆกนัไป โดยสงัเกตความพร้อมและอารมณ์ของผู้ เรียน  
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4. ในการระใช้นิว้มือจุม่สีระบาย คอ่ยข้างเลอะเทะ เม่ือจะจุ่มสีใหมจ่ะต้องเช็ดมือ
หรือล้างมือทกุครัง้ ท าให้คอ่นข้างล าบากในการเปล่ียนสีแตล่ะครัง้ 

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 7 

1. การดูภาพแล้วลองใช้นิว้มือเขียนสระลงบนฝ่ามือ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทางผิวหนังและเปรียบเสมือนการเขียนภาพในสมอง (สถาบนัราชานุกูล, 2557) 
เป็นการเพิ่มชอ่งทางการรับรู้เพ่ือกระตุ้นการจดจ าอีกทางหนึง่ 

2. ในกิจกรรมนีน้ักเรียนจะได้ใช้เชือกสีสรรค์สวยงามในขดเป็นรูปสระ ท าให้
กระตุ้นความสนใจในการจดจ าได้ดีขึน้ 

3. นักเรียนได้เลือกตัวอักษรท่ีครูเตรียมไว้มาฝึกสะกดด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียน
มักจะเลือกหยิบเฉพาะตัวท่ีตนเองสะกดได้ ซึ่งท าให้นักเรียนไม่ เครียดท่ีจะอ่าน ไม่กดดัน เม่ือ
สามารถอา่นได้ก็เกิดความมัน่ใจในตนเอง 

4. นกัเรียนได้ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีสวยงาม ไม่เครียด เน่ืองจากในบตัรค าจะมี
รูปภาพประกอบ ครูจะสลบัโดยการปิดภาพบ้าง เปิดภาพบ้าง ท าให้นกัเรียนไม่รู้สึกว่าการอา่นเป็น
เร่ืองยาก  

ข้อสงัเกต 
1. นกัเรียนมีความตัง้ใจในการท ากิจกรรมมีความผอ่นคลายในการอา่น  
2. การเสริมแรงโดยการกล่าวค าชมเชย และให้นักเรียนได้เลือกสีท่ีชอบ

สร้างสรรค์งานอยา่งอิสระจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
3. ในการอ่านครูต้องให้นักเรียนผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้ได้เลือกตัวอักษร 

ท่ีนักเรียนมั่นใจว่าอ่านได้เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง  

 
ผลท่ีนกัเรียนได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรมท่ี 8 

1.นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับลักษณะของสระเอา โดยการโรยทราย ได้สังเกต
ลักษณะของสระในขัน้ตอนการโรยทราย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการรับรู้จากการ
มองเห็นและการสมัผสั  กระตุ้นให้เกิดความจ าได้ดียิ่งขึน้ 



  78 

2.กิ จกรรมการโรยท ราย เป็น กิจ กรรม ท่ี ต้องใช้สมาธิ ในการโรยทราย 
การระมดัระวงัในการทากาว ซึ่งจะชว่ยให้เดก็ได้ฝึกสมาธิ มีจิตใจจดจอ่อยูก่บัสระนัน้นานขึน้ สง่ผล
ตอ่การจดจ าได้ดี 

3. การฝึกเขียนค าบนกระบะทรายเป็นอีกวิ ธี ท่ีช่วยเพิ่มช่องทางการรับ รู้  
การสัมผัสทรายท่ีให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เม่ือเขียนผิดสามารถเคาะลบได้ท าให้คลายเครียด 
สามารถวาดเลน่ได้ตามใจอีกด้วย 

4.นกัเรียนใช้วสัดธุรรมชาติในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดการเห็นคณุค่าของวสัดุ
ในธรรมชาติ ท่ีสามารถน าทรายมาย้อมสีแล้วมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ เกิดความเพลิดเพลิน
ผอ่นคลาย และเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 

5.นักเรียนได้พัฒนาทกัษะด้านภาษาไทยด้านการอ่านสะกดค า ได้ทบทวนและ
ฝึกอา่นค าจากบตัรค าท่ีมีสามารถสวยงามน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอา่น 

ข้อสงัเกต 
1.นักเรียนจะต่ืนเต้นกับวัสดุท่ีแปลกใหม่ ไม่เคยได้ท า การโรยทรายสีสามารถ

กระตุ้นความสนใจได้ดี ท าให้นกัเรียนได้จดจอ่กบัสระเอา ได้สงัเกตรูปร่างของสระและฝึกสะกดค า
ไปด้วย 

2.กิจกรรมท่ีน่าสนใจช่วยให้นักเรียนมีความระมัดระวังในการท างานมากขึน้  
ชว่ยฝึกสมาธิได้ดีขึน้ 

3. ขัน้ตอนการทากาวสงัเกตว่านกัเรียนมกัจะมีอาการหงุดหงิดเล็กน้อยท่ีกาวติด
มือ ครูต้องชว่ยให้ค าแนะน า และเสริมแรงอยา่งใกล้ชิด 

 
2. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายกรณีศึกษา 

ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 1 
นกัเรียนคนท่ี 1 

   

 
ภาพประกอบ 2 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 1 เร่ือง สระเอะ 
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จากการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนคนท่ี 1 มีสมาธิ 
ในการท ากิจกรรมการปัน้ได้ดี มีความตัง้ใจในการปัน้ดนิน า้มนัตัง้แตข่ัน้น าท่ีให้ปัน้อะไรก็ได้ตามใจ
ชอบ นักเรียนมีความประณีต การปัน้สระเป็นเส้นก็มีความตัง้ใจ สังเกตได้จากเส้นจะมีขนาด
เทา่กนั กลมมนสวยงาม  

ด้านการอ่าน นกัเรียนรู้จกั สระ เ- และ สระ –ะ แต่ไม่รู้ว่าเม่ือรวมกันเรียกว่าสระ 
เ-ะ แต่พอสอบถามว่าเคยเรียนการอ่านค าท่ีออกเสียงสระเอะมาหรือไม่ นกัเรียนตอบว่าเคยเรียน
แล้ว แตจ่ าไม่ได้ เม่ือท าการปัน้นกัเรียนมีความสบัสนเล็กน้อยในการขดแล้วจะหนัหวัเข้าหรือออก 
มีความตัง้ใจในการฝึกอ่านค า ปัน้แล้วรู้วา่ 2 สระนีคู้ก่นัแล้วจะเรียกว่าสระ เ-ะ มีการเรียนรู้จดจ าได้
รวดเร็ว แต่ละลืมง่าย ครูต้องย า้บ่อยๆ และตอนฝึกอ่านจะไม่ค่อยนิ่ง ถ้าให้ปัน้ดินน า้มันไปด้วย  
พดูไปด้วย จะมีสมาธิมากขึน้ 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

  

 
ภาพประกอบ 3 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 1 เร่ือง สระเอะ 

 
ส าหรับนกัเรียนคนท่ี 2 นกัเรียนมีความชอบสนใจในการปัน้มาก พยายามจะท า

ให้สวยเหมือนนกัเรียนคนท่ี 1 จึงปัน้รูปเป็ดตามเพ่ือน แต่น า้หนักของมือในการปัน้ยงัไม่ค่อยนิ่ง 
การปัน้ดินน า้มนัเป็นเส้นจะไม่ค่อยสม ่าเสมอ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ขาดบ้าง ในการขดสระนักเรียน
รู้จัก สระ เ- และ สระ –ะ แต่ในการปัน้จะสับสนว่าจะหันหัวเข้าหรือออกทัง้ของตัวสระและ
พยญัชนะ ซึ่งกิจกรรมการปัน้ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการสงัเกตรูปของสระและพยญัชนะท่ีปัน้มากขึน้ 
นอกจากชว่ยกระตุ้นความสนใจในการอา่นแล้วอาจชว่ยให้มีความเข้าใจในการเขียนได้ดีขึน้ด้วย 

ในการอ่านนกัเรียนเคยเรียนและเคยอ่านค าท่ีออกเสียงด้วยสระเอะมาแล้วแตจ่ า
ไม่ได้ จึงปัน้ไปอ่านไป นักเรียนมีความตัง้ใจในการฝึกอ่านและสามารถสะกดค าได้ มีความ



  80 

เพลิดเพลินในการปัน้และสนุกในการฝึกอ่านทัง้จากการปัน้และในบัตรค า แต่จะลืมเร็วมาก  
ต้องฝึกอา่นค าเดมิซ า้ๆ หลายๆรอบ จงึจะอา่นได้ 

 
นกัเรียนคนท่ี 3 

   

ภาพประกอบ 4 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 1 เร่ือง สระเอะ 
 

นักเรียนคนท่ี 3 จะเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีสมาธิมากท่ีสุด ในการปั ้น นักเรียน 
ก็เลียนแบบเพ่ือนและปัน้ออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่าง มีลักษณะบิดเบีย้ว ในการปัน้ครูได้แนะน า
ขัน้ตอนการปัน้ เช่น หวัเป็ด อาจจะเร่ิมจากปัน้ลูกกลมๆก่อนก็ได้ แต่นกัเรียนไม่ชอบ อยากปัน้ใน
แบบของตนเอง พอออกมาไม่สวยเทา่ของเพ่ือนก็มีอาการหงดุหงิด ไม่ชอบใจ แตพ่อเปล่ียนมาเป็น
กิจกรรมการปัน้ดินน า้มนัเป็นเส้น นกัเรียนก็เปล่ียนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีอารมณ์ดีขึน้เม่ือปัน้
ดนิน า้มนัเป็นเส้น ในการขดสระ เส้นจะมีลกัษณะไม่สม ่าเสมอ ขาดบ้าง และการขดมีความสบัสน
ว่าเอาหัวเข้าหรือออก และการปัน้สระ เช่น สระเอ นักเรียนจะปัน้วงกลมก่อน แล้วค่อยปัน้เป็น
เส้นตรงมาแปะบนวงกลมให้เป็นสระเอ ครูจึงต้องช่วยเหลือโดยการสาธิต ท าให้ดแูละให้นกัเรียน
ฝึกขดใหม่อีกครัง้ สังเกตได้ว่าความอดทนในการปัน้ของนักเรียนค่อนข้างน้อย เม่ือปัน้สระเสร็จ
แล้ว ครูจะมีตวัอกัษรให้เลือกแล้วฝึกสะกดค า สงัเกตได้ว่านกัเรียนรู้สึกผ่อนคลายมากขึน้ แล้วครู
ก าชบัให้จดจ าสระท่ีตนเองปัน้ สรุปได้วา่วิธีการสอนโดยใช้การปัน้ดนิน า้มนันีส้ามารถกระตุ้นความ
สนใจนกัเรียนได้ ท าให้นกัเรียนได้สมัผสัได้ฝึกสงัเกตรูปสระ เม่ือจดจ าได้แล้วมีการปัน้สระใหม่โดย
อยากเลือกสีให้สวยกว่าเดิมแล้วฝึกอา่นใหมโ่ดยการเลือกหยิบตวัสะกดเอง นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลาย
มากขึน้ ครูจึงให้ฝึกอ่านเพิ่มเติมจากบตัรค า เน่ืองจากบตัรค ามีรูปภาพ นกัเรียนจึงมีความสนใจ
และฝึกอ่านได้ดี สงัเกตได้ว่านักเรียนมีลกัษณะท่ีให้ความสนใจกับอะไรได้ไม่นาน แต่การปัน้ดิน
น า้มนั และบตัรค าท่ีมีรูปภาพสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอ่านและความจ าได้
ดีขึน้ 
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ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 2 
นกัเรียนคนท่ี 1  

   

ภาพประกอบ 5 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 2 เร่ือง สระแอะ 
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนคนท่ี 1 จากท่ีซน
และไม่อยู่นิ่ง เม่ือท ากิจกรรมมีความตัง้ใจในการท ากิจกรรมดี มีสมาธิดี มีความประณีตในการติด
ส าลี นักเรียนชอบขะยุ้ มส าลีเล่น แล้ววนๆเป็นก้อนกลมๆแล้วค่อยติดและแต่ละก้อนจะกลม
เท่าๆกัน การระบายสีจะเรียบ สีสด ระบายหลากหลายสีไม่เหมือนสีผิวจริง นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินระหว่างการเลือกสีท่ีจะระบายและหัวเราะร่าเริงระหว่างท ากิจกรรมท่ีหน้าแกะของ
ตนเองมีหลายสี ระหว่างการอ่านนกัเรียนมีความเข้าใจ ให้ความสนใจในการฝึกอ่าน ผู้วิจยัสงัเกต
ได้ว่านกัเรียนมีความผ่อนคลายระหว่างท ากิจกรรม และเพลิดเพลินกับการหมุนวนส าลีนุ่มๆแล้ว
ติดเป็นขนแกะ มี สนุกสนานในการระบายสีตกแต่ง ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ครูจึงให้ฝึก
อา่นสะกดค าจากบตัรค าเพิ่มเติม นกัเรียนให้ความสนใจในการฝึกอา่นค าจากบตัรค าและสามารถ
อา่นค าได้ทัง้ 5 ค า 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

   

 
ภาพประกอบ 6 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 2 เร่ือง สระแอะ 
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ส าหรับนกัเรียนคนท่ี 2 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมเป็นอย่าง
มาก แต่นกัเรียนวาดรูปแกะไม่เป็นครูจึงวาดให้ดทีูละขัน้ตอนแล้วให้นักเรียนค่อยๆวาด นักเรียน 
มีความประณีตทัง้ในการติดส าลีและการระบายสี มีการตกแต่งเป็นรูปหัวใจและติดส าลีลงไป  
มีความใส่ใจในการท างาน ในขัน้ตอนการฝึกอ่าน แล้วฝึกอ่านค าจากบตัรค า 5 ค า พบว่า นกัเรียน
สามารถสะกดค าได้ สามารถอ่านเองได้จ านวน 3 ค า อีก 2 ค ายงัอ่านตะกุกตะกกั จึงต้องฝึกอ่าน
ซ า้ๆ หลายๆรอบ ครูจะต้องปิดภาพบ้าง เปิดภาพบ้าง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความคิดและคิดว่า
ตนเองอ่านไม่ได้หรือการอ่านมนัยาก จากกิจกรรมนีส้งัเกตได้ว่านกัเรียนสามารถจดจ ารูปของสระ
ได้แล้ว แต่เพียงตอนสะกดจะยังออกเสียงไม่ถูกต้อง ต้องอาศัยการฝึกอ่านมากๆ  เพ่ือให้อ่าน 
ได้คลอ่ง 

 
นกัเรียนคนท่ี 3 

  

ภาพประกอบ 7 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 2 เร่ือง สระแอะ 
 

นกัเรียนคนท่ี 3 มีความพยายามในการวาดเพิ่มมากขึน้ ตัง้ใจระบายสีแบบเข้ม
สวยงาม มีการพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนว่าต้องระบายอย่างไรจึงจะสวย มีความประณีตในการ
ตดิส าลี และมีการฝึกเขียนด้วย  

ด้านการอ่าน ยงัอ่านตะกุกตะกกั และสบัสนกับสระเอะ บางครัง้ออกเสียงค าว่า
แกะเป็นเกะ ครูต้องก าชบัในเร่ืองรูปสระและเม่ืออ่านค าจากบตัรค าเพิ่มเติม นกัเรียนจะสามารถ
อา่นได้โดยการดภูาพแล้วเดาค าอ่าน แตเ่ม่ือครูปิดฝ่ังท่ีเป็นรูปภาพก็จะอ่านได้เป็นบางค า ครูจงึให้
นักเรียนฝึกจากภาพสระแอะเพิ่มเติม ฝึกสะกดทีละค าแล้วเปล่ียนตัวสะกดไปบ้าง นักเรียนจึง
สามารถอา่นได้ดีขึน้ 

 
 



  83 

ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 3 
นกัเรียนคนท่ี 1 
 

 

ภาพประกอบ 8 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 3 เร่ือง สระเอาะ 
 

จากการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนคนท่ี 1 มีความ
ต่ืนเต้นกบัสีสนัของลกูปัดและเม็ดโฟม จึงตัง้ใจในการท ากิจกรรม มีสมาธิ มีความตัง้ใจในการท า
กิจกรรม แตน่กัเรียนจะมีปัญหาในช่วงการติดเม็ดโฟมและลกูปัด เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นทรงกลม
จึงจับยาก ลมพัดปลิวบาง ไหลหลุดมือบ้างติดได้ยาก และเม่ือมีกาวติดมือนักเรียนจะไม่ค่อย 
ชอบใจ เลยท าให้นกัเรียนเสียสมาธิไปบ้างในชว่งการท ากิจกรรม 

ด้านการอ่าน นกัเรียนเคยเรียนเร่ืองสระเอาะมาแล้ว แตจ่ าไม่ได้ การท ากิจกรรม
จงึเป็นเหมือนการทบทวนความรู้ให้นกัเรียน ซึง่ในการฝึกอ่านนกัเรียนจงึสามารถอา่นและจดจ ารูป
สระเอาะได้ สังเกตจากการอ่านค าจากบัตรค านักเรียนสามารถอ่านค าได้ รอบแรกอาจไม่ค่อย
คลอ่ง แตพ่อทบทวนรอบท่ี 2 ก็เร่ิมอา่นได้คลอ่งขึน้ 

นกัเรียนคนท่ี 2 
 

  

ภาพประกอบ 9 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 3  เร่ือง สระเอาะ 
 

เน่ืองจากกิจกรรมการปะติดนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้สมาธิอย่างมากในการเรียง
เม็ดโฟมและลูกปัดแต่ละเม็ดให้เป็นรูปสระ จึงเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนได้จดจ่อและค่อยๆ  
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ท าการติดเม็ดโฟมท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกลม จบัคอ่นข้างยาก และต้องติดทีละเม็ดๆ ฝึกการรอคอย 
กระประคองเม็ดโฟม เรียงให้ตรงเป็นรูปสระท่ีสวยงาม จากกิจกรรมดงักลา่วพบว่านกัเรียนมีความ
อดทนมากขึน้ มีสมาธิมากขึน้ 

ในการอ่านนกัเรียนเน่ืองจากการติดเม็ดโฟมนัน้มีสีสันสวยงามและกว่าจะเรียง
ติดจนเสร็จนัน้นักเรียนต้องมีความพยายามท่ีสูงมาก จึงท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และส่งผลให้นกัเรียนสามารถจดจ ารูปสระได้ ในการฝึกอ่านค าปรากฏว่านกัเรียนสามารถ
อา่นได้ในระดบัดีมาก คือ อา่นคลอ่ง 4 ค า ไมค่ลอ่ง 1 ค า แตก็่ถือวา่อา่นออกทกุค า 
 

นกัเรียนคนท่ี 3 
 

 

ภาพประกอบ 10 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 3  เร่ือง สระเอาะ 
 

เน่ืองจากในวนัท่ีท าการวิจยัตามตารางท่ีตัง้เอาไว้ แตน่กัเรียนคนท่ี 3 ขาดเรียนจึง
ได้ท ากิจกรรมลา่ช้ากวา่เพ่ือน ในขณะการท ากิจกรรมมีวสัด ุเชน่ เมล็ดถัว่ ลกูปัด และเม็ดโฟม และ
นกัเรียนเลือกใช้เม็ดโฟมเน่ืองจากเม็ดโฟมมีความนุ่มบีบๆแล้วสนุก แต่นกัเรียนจะติดไม่ค่อยตรง
เบีย้วไปเบีย้วมา ครูต้องคอยกระตุ้นให้ตัง้ใจเพ่ือให้เกิดสมาธิ 

ในด้านการอ่าน นกัเรียนจดจ าสระได้เฉพาะตอนท่ีท ากิจกรรม แตพ่อฝึกอ่านค า
จากบตัรค าโดยท่ีครูลองปิดฝ่ังท่ีเป็นรูปภาพเอาไว้ปรากฏว่านกัเรียนจ าไม่ได้ ครูจึงต้องให้นกัเรียน
กลับมาทบทวนผลงานท่ีนักเรียนท าในการติดเม็ดโฟมไปนัน้เรียกว่าสระอะไรออกเสียงอย่างไร 
จากนัน้ค่อยกลบัไปทบทวนบตัรค า ทัง้ปิดฝ่ังท่ีเป็นรูปภาพและเปิดให้เกิดความผ่อนคลายในการ
อา่น พบวา่นกัเรียนอา่นได้คลอ่ง 2 ค า อีก 3 ค าอา่นตะกกุตะกกั โดยรวมถือวา่พอใช้ 
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ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 4 
นกัเรียนคนท่ี 1  

  

ภาพประกอบ 11 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 4  เร่ือง สระเอีย 
 

จากการสังเกตผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนต่ืนเต้นกับการเลือกสีลวดก ามะหย่ีมาก 
เพราะจะมีให้เลือกหลายสีหลายแบบมีทัง้แบบนุ่มๆและสีท่ีสะท้อนแสง  ในการดัด ซึ่งดัดยาก
พอสมควรเพราะลวดนัน้เด้งไปมา ครูจึงต้องคอยช่วยแนะน าอย่างใกล้ชิด สระเอียเป็นสระท่ียาก
เพราะมีหลายรูป ครูจึงให้นกัเรียนขดเฉพาะรูปของสระแล้วตวัสะกดคอ่ยน าตวัอกัษรท่ีครูเตรียมไว้
มาฝึกสะกดแทน แต่นกัเรียนก็อยากจะขดตวัสะกดด้วย ครูจึงให้นกัเรียนได้ท าอย่างอิสระ ปรากฏ
ว่านกัเรียนสามารถอ่านได้ มีการเพิ่มตวัสะกดเองด้วย ครูจึงให้ทบทวนอีกการอ่านบตัรค าหลายๆ
ครัง้จงึคลอ่งขึน้ 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 12 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 4  เร่ือง สระเอีย 
 

จากกิจกรรมการขดลวดก ามะหย่ีเป็นรูปร่างสระเอียนัน้ นกัเรียนคนท่ี 2 มีความ
ต่ืนเต้นกบัสีสนัของลวดมาก และมีความพยายามท่ีจะขด ไม่ยอมให้ครูช่วย อยากจะท าด้วยตนเอง  
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แม้ผลงานจะออกมาไม่ค่อยดีนักแต่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานขดลวดได้ด้วยตนเอง 
นกัเรียนเป็นคนท่ีมีความพยายาม แตไ่มค่อ่ยมีความประณีต ผลงานออกมาไมค่อ่ยเรียบร้อย 

เน่ืองจากสระเอียเป็นสระท่ีคอ่นข้างจ ายากเพราะว่าประสมหลายตวั นกัเรียนจึง
ยงัสบัสนอยู่ ครูจึงให้นกัเรียนฝึกสงัเกตจากการขดลวด ส่วนท่ีมีสระอีคือขีดเดียวหรือสองขีดท่ีเรา
ขด เพราะในสมดุเรียนของนกัเรียนบางครัง้เขียนสระอีเป็นสระอือ เม่ือให้นกัเรียนสงัเกตและจดจ า
แล้วก็ฝึกอ่านค าจากบตัรค า ทัง้ปิดรูปและไม่ปิดรูป ให้นักเรียนฝึกอ่านจนสามารถจดจ าได้และ
สามารถอา่นได้แตต้่องสะกดไปด้วย 

 
นกัเรียนคนท่ี 3 

  

ภาพประกอบ 13 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 4  เร่ือง สระเอีย 
 

นกัเรียนให้ความสนใจในการขดลวด ตัง้ใจ คอ่ยๆขด สงัเกตได้ว่านกัเรียนมีสมาธิ
คอ่นข้างดี แต่นกัเรียนจดจ าสระได้เฉพาะตอนท่ีท ากิจกรรม แตพ่อฝึกอ่านค าจากบตัรค านกัเรียน
จ าไม่ได้ ครูจึงต้องให้นกัเรียนกลบัมาทบทวนผลงานท่ีนกัเรียนท า จากนัน้คอ่ยกลบัไปทบทวนบตัร
ค า ทัง้ปิดฝ่ังท่ีเป็นรูปภาพและเปิดให้เกิดความผ่อนคลายในการอ่าน พบว่านกัเรียนอ่านได้คล่อง  
3 ค า อีก 2 ค าอา่นตะกกุตะกกั  

 
ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 5 

นกัเรียนคนท่ี 1 

 

ภาพประกอบ 14 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 5  เร่ือง สระเอือ 
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นักเรียนให้ความสนใจในการท ากิจกรรมดีมากเน่ืองจากได้ของเล่นกลับบ้าน 
นักเรียนสนุกสนานและตัง้ใจท ากิจกรรมเป็นอย่างมาก ในขัน้ตอนการปิดตาคล าสระนักเรียน  
มีความต่ืนเต้นสนกุสนาน พืน้ผิวขรุขระของกระดาษทรายนัน้ท าให้นกัเรียนได้สมัผสัรูปร่างของสระ
ได้จากความรู้สึก เม่ือฝึกอ่านสะกดค าจึงเกิดความจ าได้ดี จากนัน้ฝึกอ่านเพิ่มเติมจากบตัรค าทัง้  
5 ค า ปรากฏว่านกัเรียนสามารถอ่านได้ แตค่รูอาจจะช่วยในการออกเสียงค าบางค าให้ชดัเจนและ
ถกูต้องมากย่ิงขึน้  

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

    

ภาพประกอบ 15 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 5  เร่ือง สระเอือ 
นกัเรียนมีความตัง้ใจในการท ากิจกรรม สนกุสนาน ผ่อนคลาย ในการท าของเล่น 

การท ากิจกรรมปิดตาคล าสระนัน้ท าให้เด็กเกิดความจดจ าได้ดีขึน้ และในขัน้ตอนการอ่านนกัเรียน
สามารถอา่นค าได้คอ่นข้างดี แตมี่ตะกกุตะกกับ้างเป็นบางค า ซึง่ครูต้องชว่ยสะกดในบางค า 

  
นกัเรียนคนท่ี 3 

 

ภาพประกอบ 16 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 5  เร่ือง สระเอือ 
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นกัเรียนเกิดอารมณ์ท่ีดีระหว่างการท ากิจกรรม แตน่กัเรียนคนท่ี 3 มกัจะท าตาม
เพ่ือน ทัง้การวาดการใช้สี หรือการอ่านก็มกัจะพดูตามเพ่ือน ครูจึงต้องแยกให้สะกดเองในค าอ่ืนๆ 
หรือลองให้อา่นเป็นคนแรก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกอา่นได้ด้วยตนเอง  

ในด้านการอ่านนกัเรียนสามารถอ่านได้ชดัเจนอยู่เพียง  1 - 2 ค า ครูจึงต้องช่วย
ในการสะกดค าทีล าค า แล้วฝึกอา่นหลายๆรอบ 

 
ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 6 

นกัเรียนคนท่ี 1  

     

ภาพประกอบ 17 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 6  เร่ือง สระอวั 
 

ส าหรับกิจกรรมนีน้กัเรียนจะได้ใช้นิว้มือในการวาดและระบายสีตามจินตนาการ 
นักเรียนเกิดความผ่อนคลายท่ีได้วาดภาพตามอิสระ และใช้นิว้จุ่มสีเขียนสระและระบายสีใน
แบบฝึกหดันัน้ ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้คือ การใช้กิจกรรมการสอนแบบนีน้ัน้ช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
การอยากเรียนรู้ อยากอ่าน อยากเขียน เพราะการใช้นิว้จุ่มอ่ืนท่ีมีหลายหลายสีนัน้เหมือนการได้ 
ได้ผ่อนคลาย เขียนไปและวาดไป ท าให้นกัเรียนจดจ าได้ดี เม่ือขัน้ตอนการฝึกอ่านค าจากบตัรค า 
นกัเรียนสามารถอา่นได้ดี 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

   

ภาพประกอบ 18 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 6  เร่ือง สระอวั 
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กิจกรรมนีน้กัเรียนได้มีอิสระท่ีจะใช้นิว้จุ่มสีต่างๆ ใช้นิว้สมัผสัการเขียน การวาด
และการระบายสี ท าให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยให้นกัเรียนสามารถจดจ ารูปสระได้ดีและอ่านได้ดี
ยิ่งขึน้ 

 
นกัเรียนคนท่ี 3 

   

ภาพประกอบ 19 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 6  เร่ือง สระอวั 
 

ในกิจกรรมนีค้่อนข้างกระตุ้นความสนใจจากนักเรียนคนท่ี 3 ได้ดี จากปกติจะ
เป็นคนท่ีไมค่อ่ยมีสมาธิ ไม่คอ่ยตัง้ใจ และชอบท าตามเพ่ือน แตใ่นกิจกรรมนีส้งัเกตว่านกัเรียนจะมี
จินตนาการท่ีดี โดยไม่เลียนแบบเพ่ือน และในขัน้ตอนการอ่านก็สามารถอ่านได้ค่อนข้างดี และมี
ตะกกุตะกกับ้าง แตค่รูก็ชว่ยในการสะกดค าไปด้วย   

 
ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 7 

นกัเรียนคนท่ี 1 

   

ภาพประกอบ 20 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 7  เร่ือง สระอ า 
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ในกิจกรรมนีน้กัเรียนจะได้ใช้เชือกสีสรรค์สวยงามในขดเป็นรูปสระ ท าให้กระตุ้น
ความสนใจในการจดจ าได้ดีขึน้ การสะกดจะให้อกัษรท่ีครูเตรียมไว้แล้วให้นกัเรียนเลือกมาสะกด
คนละ 5 ตวั ซึง่นกัเรียนสามารถสะกดค าได้ดี 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

   

ภาพประกอบ 21 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 7  เร่ือง สระอ า 
 

นักเรียนมีความต่ืนเต้น และมีความสุขในการได้ใช้เชือกในการขดเป็นรูปสระ  
ซึ่งการขดนีน้ักเรียนจะได้จดจ่อกับสระนัน้ๆ เป็นเวลานานท าให้นักเรียนเกิดสมาธิและสามารถ
จดจ ารูปสระนัน้ได้ เม่ือฝึกอา่นแล้ว นกัเรียนสะกดได้คอ่นข้างดี   

 
นกัเรียนคนท่ี 3 

   
 
ภาพประกอบ 22 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 7  เร่ือง สระอ า 

 

นกัเรียนให้ความสนใจในการท ากิจกรรมค่อนข้างดี มีความประณีตมากขึน้กว่า
กิจกรรมครัง้ก่อนๆ เร่ิมมีการฝึกพดูไปด้วย ท าให้ได้ประสาทสมัผสัทัง้การจบั การด ูการฟัง และเม่ือ



  91 

ให้นกัเรียนเลือกอกัษรท่ีเตรียมไว้มาฝึกสะกดด้วยตนเอง นกัเรียนจะเลือกหยิบเฉพาะตวัท่ีตนเอง
สะกดได้ ซึ่งท าให้นักเรียนไม่เครียดท่ีจะอ่าน ไม่กดดนั เม่ือสามารถอ่านได้ก็เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง  

 
ผลการทดลองกิจกรรมท่ี 8 

นกัเรียนคนท่ี 1 

  

ภาพประกอบ 23 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 แผนการสอนท่ี 8  เร่ือง สระเอา 
 

จากการสังเกตระหว่างการท ากิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรม จะเห็นว่านักเรียนคนท่ี 1 
จัดว่าเป็นคนท่ีมีความประณีตมากท่ีสุด มีสมาธิในการท างาน ในกิจกรรมโรยทรายจะเลือกใช้
ทรายสีสันสดใส วาดดอกไม้ให้เกิดบนภูเขาลกัษณะคล้ายจริง ขัน้ตอนการทากาว จะทาทีละนิด
และเกล่ียให้ทัว่ ส่วนไหนท่ีกาวบางไปทรายไม่ตดิก็จะจิม้กาวแล้วมาทาใหม่ท าให้ทรายท่ีติดไปแล้ว
เลอะเทอะบ้าง ติดมือมาบ้าง ซึ่งนกัเรียนจะล้างมือใหม่แล้วค่อยมาโรยทรายตอ่ เป็นคนท่ีรักความ
สะอาดและท างานค่อนข้างเรียบร้อย แต่นักเรียนจะสนุกสนานกับการเขียนค าบนกระบะทราย
มากกวา่ เพราะจะไม่มีกาวเลอะมือและเม่ือเขียนผิดก็เคาะทรายให้เรียบแล้วเขียนใหม่ได้ จึงท าให้
นกัเรียนเพลิดเพลินและผอ่นคลาย 

 
นกัเรียนคนท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 24 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 8  เร่ือง สระเอา 
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นักเรียนคนท่ี 2 เป็นคนท่ีมักจะเลือกใช้สีท่ีตนเองชอบโดยไม่ค านึงถึงความ
เหมือนจริง สังเกตจากการวาดดอกไม้ท่ีวาดไว้บนท้องฟ้ากับปลายภูเขา และโรยทรายบนพืน้
ด้านล่างด้วยทรายสีด า ภูเขามีลักษณะแหลมสูง เป็นคนไม่ค่อยประณีตและท างานไม่ค่อย
เรียบร้อย มีความตัง้ใจและชอบท ากิจกรรมศิลปะมาก แต่ไม่ค่อยนิ่งและไม่ค่อยละเอียดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เชน่ ดอกไม้ก็จะเป็นสีเดียวกนัหมด การทากาวไม่คอ่ยสม ่าเสมอ พอจิม้กาวแล้ว
ก็จะไมป่าดกาวก่อนปลอ่ยให้กาวยืดเลอะเทอะ ไมเ่ก็บรายละเอียด 

ด้านการอ่าน จะเป็นคนชอบพูด ทากาวไปด้วยก็จะพูดไปด้วย โรยกาวไปด้วย  
ก็จะพดูไปด้วย ซึ่งถือเป็นข้อดีท่ีจะได้ทัง้การสมัผสัและการฟังท าให้เกิดการจดจ าได้ดีขึน้ และครูก็
จะกระตุ้นให้จดจ าและสะกดไปด้วย ฝึกเขียนบนกระบะทรายด้วย เม่ือถึงขัน้ตอนการฝึกอ่าน 
นักเรียนสามารถจดจ ารูปสระได้ แต่ขณะอ่านก็จะสะกดไปด้วย อ่านค่อนข้างช้า แต่สังเกตว่า
สามารถจดจ ารูปสระได้  

 
นกัเรียนคนท่ี 3 
 

 

ภาพประกอบ 25 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 แผนการสอนท่ี 8  เร่ือง สระเอา 
 

นักเรียนคนท่ี 3 ขาดเรียนในวันท่ีท ากิจกรรมจึงได้มาท าหลังเพ่ือน ซึ่งวันนี ้
นักเรียนดูไม่ค่อยมีสมาธิ การทากาวก็ไม่ค่อยเรียบร้อย นักเรียนทากาเฉพาะจุดท่ีตนเองวาด 
ท้องฟ้าปล่อยให้เป็นสีขาว เลือกใช้สีท่ีตนเองชอบคือสีเหลืองโรยภูเขา ก้อนเมฆเป็นสีด า ครูจึง
แนะน าว่ามีวสัดชุนิดอ่ืนอีกเช่นเม็ดโฟมหลากหลายสี หากนกัเรียนสนใจสามารถน ามาติดด้วยได้ 
จึงสามารถเรียกความสนใจของนกัเรียนได้เพิ่มขึน้ ซึ่งนกัเรียนเลือกใช้สีฟ้าในการติดเป็นก้อนเมฆ
เพิ่มอีก และสนกุสนานกบัการฝึกเขียนค าและวาดภาพบนกระบะทรายเพิ่มเตมิ 
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ในด้านการอ่าน สามารถจดจ าได้ แต่มีหลงๆลืมๆบ้าง อ่านตะกุกตะกัก ต้อง
คอ่ยๆสะกดทีละค าทกุค า จงึต้องเปิดรูปภาพให้นกัเรียนดดู้วยเพ่ือให้เกิดความผอ่นคลาย จากนัน้ก็
วนกลบัมาอา่นใหม่ สงัเกตว่านกัเรียนสามารถอ่านได้คล่องขึน้จ านวน 3 ค า อีก 2 ค า อ่านได้แตช้่า
ต้องคอ่ยๆสะกด 

 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการจดัการเรียนรู้ของกลุม่ทดลองก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 

 
การทดสอบ N 

X  
S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 3 5.33 5.859 -6.300 .024 

หลงัเรียน 3 24.00 9.165 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผลการจดัการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนจ านวน 3 คน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ แสดงว่าก่อนเรียนนกัเรียนมีความสามารถในการอ่านสะกดค าได้ในระดบัต ่า
มาก แตเ่ม่ือได้ท ากิจกรรมการอา่นสะกดค าของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการใช้
กิจกรรมศลิปะแล้ว นกัเรียนสามารถอ่านได้มากกวา่ก่อนเรียน 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
กิจกรรมศิลปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 มีสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ น าเสนอดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมศลิปะ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมศลิปะก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมศลิปะสงูขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ

อ่านท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน 
วัดชัยฉิมพลี ส านักงานเขตภาษีเจริญ มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านสะกดค า 
จ านวน 3 คนได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนการอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
จ านวน 8 แผน แบบทดสอบด้านการอ่าน ก่อนเรียน – หลังเรียน จ านวน 40 ค า แบบบนัทึกหลัง
การสอน 

ด าเนินการทดลอง โดยท าการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดค ากับตัวอย่าง  
โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านสะกดค าซึ่งประกอบด้วยค าท่ีมาจากบัญชีค า
พืน้ฐานท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คดัเลือกโดยใช้ค าท่ีเด็กในห้อง
เดียวกันกับตวัอย่างอ่านได้เป็นส่วนมากแต่กลุ่มตวัอย่างอ่านไม่ได้ เม่ือได้กลุ่มตวัอย่างแล้วจึงให้
ท าการทดสอบความสามารถด้านการอา่นสะกดค าท่ีผู้วิจยัได้จดัท าขึน้ก่อนการทดลอง (pre - test) 
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 แล้วจึงได้น าแผนการสอนอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศิลปะเพ่ือการกระตุ้นให้เกิดความจ า เช่น 
การปัน้ การปะติด และการระบายสีจ านวน 8 แผน ไปใช้สอนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 
คน ใช้เวลาในการทดลองวันละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ตัง้แต่ช่วงเวลา 15.30 น. – 16.30 น.  
รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ และทดสอบหลงัท าการสอนจบครบทุกแผนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านสะกดค าฉบับเดิมท่ีท าการสลับข้อแล้ว น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ก่อนและหลงัเรียนโดยการใช้กิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2559 จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแล้วน ามาหาคา่เฉล่ีย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกนัโดยใช้ t – test 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
หลงักิจกรรมศลิปะสงูขึน้ จากแบบบนัทกึหลงัการสอนมีรายละเอียดดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 สระเอะ    
เน่ืองจากดนิน า้มนัเป็นวสัดท่ีุนกัเรียนคุ้นเคยและเป็นอปุกรณ์ของเล่นส าหรับเด็ก 

ซึ่งนกัเรียนส่วนใหญ่จะเคยเล่นดินน า้มนัมาก่อน จึงเป็นวสัดท่ีุช่วยน าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ดี ในการฝึกปัน้ดินน า้มนันีน้อกจากจะเป็นวสัดท่ีุเสริมสร้างทกัษะในเร่ืองของจนิตนาการ พฒันา
กล้ามเนือ้มดัเล็ก นกัเรียนมีความสนกุสนาน ผ่อนคลายแล้ว เม่ือน ามาเป็นส่ือในการเรียนยงัช่วย
ท าให้เด็กได้รู้จกัสงัเกต ฝึกความประณีต และเป็นการใช้ประสาทสมัผสัด้านการมองและการสมัผสั
ตามวิธีพหุสัมผสั (Multi – Sensory Approach) หลังการใช้กิจกรรม พบว่า นกัเรียนได้ฝึกสังเกต
วิธีการออกเสียงสระเสียงสัน้ทัง้ในขัน้ตอนการปัน้และขัน้ตอนการฝึกอ่านจากบตัรค าท่ีมีรูปภาพ
ประกอบ ในระหว่างการปัน้ดินน า้มนั นกัเรียนมีสมาธิมากขึน้ มีความตัง้ใจในการปัน้และฝึกออก
เสียงไปด้วย ระหว่างการปัน้นักเรียนมีความสับสนการขดหวัเข้าหรือออก แต่เม่ือได้สัมผัสกับรูป
สระด้วยการปัน้แล้วนกัเรียนได้สงัเกต ได้ท าความเข้าใจในรูปของสระอย่างช้าๆ ช่วยให้ เกิดความ
แม่นย าในการจดจ ามากขึน้  และได้อ่านจากการน าอักษรต่างๆมาฝึกอ่านเป็นการ เพิ่ ม
ความสามารถด้านการอ่านได้มากขึน้ นกัเรียนมีความสนกุสนานและการปัน้ดินน า้มนัเป็นวิธีการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
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กิจกรรมท่ี 2 สระแอะ 
ครูใช้วิธีสอนอ่านโดยเน้นสีกับสระท่ีต้องการให้เด็กเรียนรู้และจดจ า จากเทคนิค

เบือ้งต้นในการสอนเดก็บกพร่องทางการเรียนรู้ (สถาบนัราชานกุลู, 2557) โดยเด็กจะได้ดภูาพสระ
ท่ีมีการใช้สีโดดเด่น ได้ฝึกสังเกตวิธีการออกเสียง แล้วให้เลือกตวัอักษรอ่ืนๆ มาฝึกอ่าน ได้ผ่อน
คลายจากการท ากิจกรรมศิลปะการปะติดและการระบายสี “เจ้าแกะขนฟู” ซึ่งเป็นค าท่ีสะกดด้วย
สระแอะ และได้ฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี 
(สถาบนัราชานุกูล, 2557) หลงัการใช้กิจกรรม พบว่า การเลือกใช้สีท่ีโดดเด่นในการสร้างสระให้
นกัเรียนได้ฝึกหดัอ่านนัน้ เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง สีท่ีสดใสโดดเด่นจะท าให้เด็กเกิด
ความสนใจ แตข้่อสงัเกตคือสระท่ีครูเตรียมมานัน้จะต้องมีขนาดท่ีใหญ่และแข็งแรงพอให้เด็กได้จบั
และน ามาฝึกอ่านด้วยจึงจะกระตุ้นความสนใจและความจดจ าได้ดี และการท ากิจกรรมศิลปะโดย
เลือกค าท่ีสะกดด้วยสระแอะ ซึ่งก็คือกิจกรรมการปะติด ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
ช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกายในการปะติด และฝึกสะกดค าไปด้วย 
ชว่ยให้เดก็เกิดความสขุในการเรียนมากขึน้  

กิจกรรมท่ี 3 สระเอาะ 
นกัเรียนได้ประดิษฐ์อกัษรโดยการน าวสัดท่ีุสวยงาม เช่น เมล็ดถั่ว เม็ดโฟม และ

ลูกปัดสีสันต่างๆ มาค่อยๆปะติดทีละเม็ดให้เรียงเป็นรูปสระ และฝึกอ่านค าจากบัตรค าท่ีมี
ภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานกุลู, 2557) ซึง่ในกิจกรรมนี ้
เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้าน การมอง และการสัมผัส ตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory 
Approach) และได้ฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเดก็แอล
ดี (สถาบันราชานุกูล , 2557) หลังการใช้กิจกรรม พบว่า เน่ืองจากสระเอาะเป็นสระยาก 
ประกอบด้วยอักษรอหลายตัวจึงยากต่อการจดจ า เม่ือได้ท ากิจกรรมการปะติดรูปสระนี ้ท าให้
นกัเรียนได้จดจ่ออยู่กับรูปสระเป็นเวลานาน ได้สงัเกต ได้สมัผสักบัสระ และสีสนัของวสัดท่ีุน ามา
ปะตดิ ท าให้นกัเรียนเกิดความตื่นเต้นในการเรียน เกิดความสนกุ ผ่อนคลาย และยงัช่วยเพิ่มสมาธิ 
ท าให้เกิดการจดจ าสระได้ดีขึน้ ด้านการอ่านได้ฝึกอ่านและสังเกตวิธีการออกเสียงจากบัตรค า
สง่ผลให้พฒันาด้านการอา่นได้มากขึน้ 

กิจกรรมท่ี 4 สระเอีย 
นกัเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยการน าลวดก ามะหย่ีสีสนัสวยงามอีกทัง้มีพืน้ผิวท่ีนุ่ม

น่าสมัผสัมาดดัเป็นรูปร่างของสระ ซึ่งเด็กได้ใช้ประสาทสมัผสั ตามวิธีพหสุมัผสั (Multi – Sensory 
Approach) ได้สงัเกตลกัษณะของสระจากการดดัลวดก ามะหย่ี และได้ฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีมี
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ภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล, 2557) หลังการใช้
กิจกรรม พบวา่ นกัเรียนให้ความสนใจกบัลวดก ามะหย่ีมากเน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุแปลกใหม่ แตก่าร
ดดัลวดคอ่นข้างยากเน่ืองจากลวดจะเด้งไปมาและคอ่นข้างอนัตราย ในกิจกรรมนีอ้าจยากเกินไป
ส าหรับวยัของเด็กครูจึงต้องให้ความช่วยเหลือและแนะน าอย่างใกล้ชิด จากการสงัเกตพบว่าวสัดุ  
ท่ีแปลกใหมส่วยงามจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนได้มากขึน้ 

กิจกรรมท่ี 5 สระเอือ 
นกัเรียนเล่นเกมปิดตาคล าสระ เพ่ือหาสระเอือ ซึ่งครูได้ตดักระดาษทรายเป็นรูป

สระต่างๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้แข่งขนักบัเพ่ือนจะท าให้เด็กสนุกและอยากเรียนรู้ (สถาบนัราชานกุลู, 
2557) และเน่ืองจากสระเอือเป็นสระท่ียากเพราะเป็นสระประสม การได้ใช้ประสาทสัมผัสทาง
ร่างกายในการสมัผสัพืน้ผิวของกระดาษทรายท่ีฉลเุป็นรูปสระนัน้จะช่วยให้นกัเรียนได้ฝึกสงัเกตได้
เรียนรู้ตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach) และได้ท ากิจกรรมจากค าท่ีสะกดด้วย
สระเอือคือ “หน้ากากเสือจอมทะเล้น” และฝึกอ่านค าจากบัตรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิค
เบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบันราชานุกูล, 2557) หลังการใช้กิจกรรม พบว่า นักเรียน 
มีความต่ืนเต้นสนุกสนานในการปิดตาคล าสระ การสัมผัสพืน้ผิวของกระดาษทรายเป็นการเพิ่ม
ชอ่งทางการรับรู้อีกวิธีหนึ่งให้กบัเด็ก และการแขง่ขนักบัเพ่ือนจะชว่ยกระตุ้นให้เกิดความจดจ าและ
ช่วยให้สนุกสนานมากยิ่งขึน้ เม่ือนักเรียนสามารถเรียงสระได้ถูกต้องครูให้รางวลัโดยการท าของ
เล่น จะช่วยท าให้เด็กมีความสุขกับการเรียน และจะช่วยให้เกิดความแม่นย าในการจดจ า  
เพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

กิจกรรมท่ี 6 สระอวั 
นกัเรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะ โดยการใช้นิว้มือสมัผสัสีด้วยการจุ่มสีแล้วน ามาวาด

ภาพอย่างอิสระ เป็นเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานุกูล, 2557)  และได้ใช้
ประสาทสัมผัสด้านการมอง การสมัผัส และการเคล่ือนไหว ตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory 
Approach) และฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กแอลดี 
(สถาบนัราชานกุลู, 2557) หลงัการใช้กิจกรรม พบว่า การใช้นิว้มือสมัผสัสีด้วยการจุ่มสีแล้วน ามา
วาดสระนัน้เปรียบเสมือนการวาดภาพในสมอง (สถาบนัราชานุกูล, 2557) ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิด
ความเข้าใจในรูปของสระได้ดี และการได้สงัเกตลกัษณะของสระจากการวาดสระในแบบฝึกหดัยิ่ง
ส่งผลให้กระตุ้นความจ าได้ดี สังเกตได้จากขัน้ตอนการออกเสียงจากบตัรค านกัเรียนสามารถอ่าน
ได้ดี สามารถจดจ ารูปสระได้ การท่ีเด็กได้ท ากิจกรรมศิลปะการจุ่มสีวาดเหมือนการได้เล่น จะช่วย
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ให้เด็กเกิดความผอ่นคลาย กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน และยงัช่วยให้
เกิดสมาธิมากขึน้ด้วย 

กิจกรรมท่ี 7 สระอ า 
ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการน าภาพสระอ า มาให้นักเรียนด ูแล้วให้นักเรียนลอง

วาดสระลงบนมือ ซึ่งวิธีนีเ้ป็นการเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทางผิวหนงัและเปรียบเสมือนการเขียน
ภาพลงในสมอง (สถาบนัราชานุกลู, 2557) ครูสอนอ่านโดยเน้นสีสระท่ีต้องการให้เด็กเรียนรู้และ
จดจ า จากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (สถาบันราชานุกูล, 2557)  
โดยการใช้เชือกสีสนัสวยงามมาให้นกัเรียนขดเป็นรูปสระ เป็นการใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง 
และการสัมผัสตามวิธีพหุสัมผัส (Multi – Sensory Approach) แล้วให้เลือกตวัอักษรอ่ืนๆมาฝึก
อ่านและสงัเกตวิธีการออกเสียงจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็ก
แอลดี (สถาบนัราชานุกูล, 2557) หลังการใช้กิจกรรม พบว่า เด็กได้ผ่อนคลายจากขัน้น าในการ
วาดมือหรือครูอาจให้วาดภาพบนแผ่นหลงัแล้วคอ่ยเช่ือมโยงสูรู่ปสระ การได้เรียนรู้สระด้วยการท า
กิจกรรมศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ การได้เห็นเชือกสวยๆสีสนัสวยงามเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้ แต่ในขัน้ตอนการตดัเชือกและทากาว ครูอาจต้องคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เม่ือประดิษฐ์สระของตนเองเสร็จแล้วสังเกตได้ชัดเจนว่านักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ขณะเลือกตวัอกัษรตา่งๆมาฝึกสะกดค าครูต้องให้อิสระในการเลือกตวัอกัษรเอง ซึง่นกัเรียน
จะเลือกท่ีตนเองสามารถอ่านได้ จะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน 
เกิดความมัน่ใจในตนเองซึง่จะท าให้พฒันาด้านการอา่นได้ดียิ่งขึน้ 

กิจกรรมท่ี 8 สระเอา 
ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นกัเรียนเล่นเกม “วาดเขียนบนทราย” โดยครูจบัฉลาก

ค า ให้นักเรียน 3 คน เขียน หรือ วาดแข่งกันบนกระบะทราย ซึ่งวิธีนีเ้ป็นการเรียนรู้ผ่านประสาท
สมัผสัทางผิวหนงั (สถาบนัราชานกุลู, 2557) จากนัน้ท ากิจกรรม“ภูเขาสีทราย” โดยวาดภาพภูเขา 
แล้วท าการโรยทรายสีพร้อมตกแต่งให้สวยงาม ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรียนรู้ค า
ผ่านทรายสีให้เด็กเรียนรู้และจดจ า จากเทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(สถาบนัราชานกุลู, 2557) โดยนกัเรียนได้ใช้ประสาทสมัผสัด้านการมอง และการสมัผสัตามวิธีพหุ
สมัผสั (Multi – Sensory Approach) ฝึกอ่านค าจากบตัรค าท่ีมีภาพประกอบจากเทคนิคเบือ้งต้น
ในการสอนเด็กแอลดี (สถาบนัราชานุกูล, 2557) หลงัการใช้กิจกรรม พบว่า นักเรียนได้วาดภาพ
บนทรายพร้อมทัง้ฝึกเขียนค าบนทราย และท ากิจกรรม “ภูเขาสีทราย”จะช่วยให้นกัเรียนผ่อนคลาย 
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ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน การฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง
จากบตัรค าจะชว่ยให้เกิดความแมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ หลังใช้กิจกรรมศิลปะ สูงขึน้อย่างมีนัยยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายบคุคลความสามารถด้านการอา่นสะกดค าของนกัเรียนทัง้ 3 คน มีคะแนนสงูขึน้ตามล าดบัดงันี ้ 

 
ตาราง 2 ล าดบัคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

นกัเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนเตม็ 
นกัเรียนคนท่ี 1 1  14 40 
นกัเรียนคนท่ี 2 3 26 40 
นกัเรียนคนท่ี 3 12 32 40 

 
จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนการอ่านสะกดค าในระดับต ่ามากและแทบ 

จะอ่านไม่ได้เลย มีความสบัสนระหว่างรูปสระ ออกเสียงผิด อ่านเป็นค าอ่ืนทดแทน อ่านเสียงเบา 
อ้อมแอ้มในล าคอ ไม่มีความมั่นใจท่ีจะอ่าน และไม่มีความสุขกับการเรียนเน่ืองจากเรียนไม่ทัน
เพ่ือน เม่ือนกัเรียนได้ผ่านการสอนอ่านสะกดค าด้วยกิจกรรมศิลปะแล้วนัน้ นกัเรียนมีคะแนนการ
อ่านสงูขึน้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน จดจ ารูปสระได้ดีขึน้หลงัจากการฝึกท ากิจกรรมศิลปะ 
นกัเรียนมีความสขุกบัการเรียนมากขึน้ สนกุสนาน และสามารถอ่านสะกดค าได้มากกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอา่นโดยใช้กิจกรรมศลิปะ ผู้วิจยัอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านสะกดค าหลังการสอนโดยใช้
กิจกรรมศิลปะได้สูงขึน้ เน่ืองจากการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั โดยจดักิจกรรมให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน ดงัเชน่ (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 
2542) ได้กล่าวเก่ียวกับวิธีการสอนโดยการจัดประสบการณ์ทางภาษาว่า การจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กจะยึดความสนใจของเด็กเป็นหลกัไม่ว่าจะเป็นการสอนฟัง การอ่าน สอนพูด หรือสอน



  100 

เขียน ครูอาจทราบได้ว่าเด็กมีความสนใจในเร่ืองใด จากการวาดภาพ หรืองานศิลปะของเด็ก ครูจึง
น าเร่ืองราวดงักลา่วมาขยายผล ครูอาจให้เดก็เขียนอธิบายภาพ แล้วให้เดก็อา่นจากข้อความท่ีเด็ก
เขียนด้วยตนเอง เม่ือครูได้ศกึษา สงัเกตถึงลกัษณะของเด็ก จึงจดัวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัความ
สนใจเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

จากการศกึษาความสนใจของเดก็ท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้แล้วนัน้ พบว่าการ
สอนอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศลิปะ เป็นแนวทางหนึง่ท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะน าประโยชน์ในการ
ท างานศลิปะไปบรูณาการในการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอา่นของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้ ตามท่ี (ดน ูจีระเดชากลุ, 2541) กลา่ววา่ การให้เดก็ได้ฝึกหดัท ากิจกรรม
ศลิปะจะชว่ยให้เดก็เกิดพฒันาการของระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อวยัวะ ร่างกาย และสมอง น าไปสูท่กัษะการอ่านและการเรียนได้ดีขึน้  นอกจากนัน้การท่ีเดก็ได้ลง
มือปฏิบตัอิยา่งอิสระด้วยตนเอง ได้สมัผสั ได้สนกุสนานกบักิจกรรมท่ีหลากหลาย ทัง้การวาดภาพ
ระบายสี การปะติด การปัน้ดินน า้มนั ซึง่กิจกรรมการปัน้ดินน า้มนันัน้ช่วยพฒันาด้านอารมณ์  
การนวด การบีบดินน า้มนัเป็นการผอ่นคลายความตงึเครียดวิธีหนึง่ เพราะเดก็จะรู้สกึเพลิดเพลิน 
สงัเกตได้จากมือและตาท่ีสมัพนัธ์กนัและสมาธิจดจอ่อยู่กบัดนิน า้มนั สอดคล้องกบั ศาสตราจารย์ 
ดร. วิรุณ ตัง้เจริญ ท่ีได้เสนอประโยชน์ของกิจกรรมศลิปะในการพฒันาพฤตกิรรมเดก็ไว้วา่ 
พฤตกิรรมของเดก็ การสร้างสรรค์งานศลิปะของเดก็ เม่ือพิจารณาในวงกว้าง จะพบคณุคา่ 2 ด้าน 
ด้านหนึง่คือ การท่ีเดก็ได้ระบายออกซึง่ความเคร่งเครียดภายใน ขจดัความรู้สกึด้อยบางอยา่งท่ีมี
อยูแ่ละเป็นการแสดงความรู้สกึความต้องการภายในให้ปรากฏขึน้ คณุคา่เชน่นีจ้ะเป็นการลดหรือ
เปิดเผยความรู้สึกภายในเดก็แตล่ะคน ซึง่การแสดงออกทางอ่ืนเชน่ การเลน่หรือการพดูคยุไม่
สามารถท าได้ดีเท่ากบัการท างานศลิปะ ศลิปะสามารถระบายการรับรู้และความรู้สกึนกึคิด และ
ความต้องการได้คณุคา่พฒันาพฤตกิรรมอีกด้านหนึง่ คือ พฒันาการทางกาย อารมณ์ สงัคม และ
สตปัิญญา  (ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา, 2513) ยงัได้กลา่วอีกวา่กิจกรรมศลิปะตา่ง ๆ ของวิชา
ศลิปศกึษานัน้มีประโยชน์ในด้านจิตบ าบดัได้ด้วย ดงันี ้กิจกรรมทางศลิปศกึษา ชว่ยให้เดก็ได้
ระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ตา่ง ๆ เชน่ โกรธ กลวั และวิตก ชว่ยขจดั
ความรู้สกึด้อยคา่ ไมส่มปรารถนา ขาดความมัน่ใจขลาดอาย ความพิการ ศลิปะเป็นสิ่งท่ีชว่ย
ระบายความทกุข์ได้ 

จากปัญหาท่ีพบในการอ่านสะกดค านัน้คือ การเรียนการสอนปกติ ไม่สามารถกระตุ้น
ความสนใจของเด็กได้ จดจ ารูปของสระไม่ได้ จึงท าให้อ่านสะกดค าไม่ได้ แต่เม่ือเด็กได้ท าการ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง จะช่วยให้นกัเรียนจดจ่อกับสระต่าง ๆ เป็นเวลานาน การได้สัมผัส 
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การได้เห็นสีสนัสวยงามของผลงาน และความภาคภูมิใจในผลงาน จะกระตุ้นความจ าของนกัเรียน
ได้ดียิ่งขึน้ โดยสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผดงุ อารยะวิญญู ท่ีกล่าวว่า เราต้องเข้าใจธรรมชาติของ
เด็กกลุ่มนีว้่า เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร ธรรมชาติของเด็กกลุ่มนีคื้อ ไม่ชอบฟัง เพราะฉะนัน้ส่ือ  
ท่ีเก่ียวกบัการฟังจะใช้กบัเขาไม่คอ่ยได้ เด็กกลุม่นีเ้รียนหนงัสือด้วยมือและการปฏิบตั ิเพราะฉะนัน้
ส่ือท่ีใช้หยิบ จับ ฉวย ฉีก ปะ วาดรูประบายสี ลงมือปฏิบตัิจะใช้ได้ผลดี อันท่ีสอง เด็กกลุ่มนีจ้ะ
เรียนรู้ด้วยการใช้สายตา ส่ือท่ีท าต้องเป็นรูปภาพ สญัลกัษณ์ รูปทรง หรืออะไรก็ได้ท่ีช่วยสอนให้
เขาเข้าใจภาพรวม ดงันัน้ ส่ือท่ีดีท่ีควรใช้ก็คือ ส่ือท่ีลงมือปฏิบตัิหยิบจบัได้ สองคือส่ือท่ีใช้สายตา 
รูปทรง เด็กกลุ่มนีไ้ม่ชอบฟัง เราควรฝึกให้เขาฟังและจับใจความความ เม่ือการฟังเขาดีขึน้แล้ว  
จงึใช้ส่ือท่ีเหมือนเด็กอ่ืนได้ (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542) เดก็สว่นใหญ่เรียนรู้ท่ีจะอ่าน ด้วยการใช้การ
รับรู้พืน้ฐานจากประสาทสัมผัสทางตา และทางหู แต่เด็กบางคนเรียนรู้ผ่านช่องทางการเห็นได้
ดีกว่าทางการได้ยิน หรือในทางตรงกนัข้าม ซึ่งประสาทสมัผสัทางตา และทางห ูเป็นผสัสะแรกเร่ิม  
ท่ีจ าเป็นในกระบวนการอ่าน  (Collins, 1993) ดังนัน้  การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  การสัมผัส  
เป็นวิธีการการเพิ่มศกัยภาพในการรับรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีส าหรับเด็ก 

2. ในกิจกรรมเดก็ได้ท างานศิลปะ กิจกรรมท่ีหลากหลายเหล่านีจ้ะช่วยฝึกความสนใจแก่
เด็ก และท าให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นอิสระในการท างาน หรือเล่น ซึ่งจะท าให้เด็กมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง (ฉันทนา ภาคบงกช, 2540, ม.ค.) การฝึกกิจกรรมศิลปะ เช่น การเขียนค าบนพืน้ทราย  
การเขียนค าบนกระดาษ การต่อตวัอกัษรให้เป็นค า การวาดเขียน การระบายสี การปัน้ท่ีเก่ียวกับ
ค านับเป็นกิจกรรมให้เด็กได้จดจ าค าได้ง่ายยังเป็นการช่วยให้เด็กมีสมาธิ มีความตัง้ใจ มีแรง
กระตุ้นในการเรียน เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่าย (ประเทิน มหาขันธ์, 2530) จึงเป็นการช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการอ่านให้ดียิ่งขึน้ เม่ือหลงัจากได้รับการสอนอ่านด้วย
กิจกรรมศิลปะดงักล่าวปรากฏว่าความสามารถในการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ทัง้นีเ้ป็นเพราะในกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปะ มีความน่าสนใจและเหมาะสม
กบัความสนใจของผู้ เรียน ซึ่งการลงมือปฏิบตัิและสร้างสรรค์งานศิลปะ นกัเรียนจะได้ใช้ประสาท
สัมผัส คือ การมองเห็นผลงานท่ีตนเองสร้างสรรค์ การสัมผัสขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
และการฟังเสียงจากการฝึกอ่าน จนถึงการภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้  
ซึ่งเหล่านีจ้ะช่วยกระตุ้นความจ าได้ดีและท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านสะกดค าสูงขึน้ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542) กล่าวว่า มนุษย์เราสามารถรับรู้ได้
หลายด้าน ได้แก่ การรับรู้ทางการฟัง การใช้สายตา การสมัผสั การดมกลิ่น และการลิม้รส แตก่าร
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รับรู้ท่ีส าคัญท่ีสุดและใช้มากท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้ คือ การฟัง การมองเห็น และการสัมผัส  
การรับรู้เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นตอ่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง หากปราศจากการรับรู้แล้ว มนษุย์เรา
จะไมส่ามารถเรียนรู้ได้ 

สรุปได้ว่ากิจกรรมศิลปะท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยได้
ดีในด้านการจ า เพราะกิจกรรมศลิปะตา่งๆ เชน่ การปัน้ดินน า้มนั โรยทราย ปะตดิ วาดภาพระบาย
สี และการประดิษฐ์ กิจกรรมเหล่านีน้อกจากจะช่วยกระตุ้ นความสนใจในการอ่าน เด็กมีความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย สร้างความมัน่ใจและภาคภูมิใจในตนเองมากขึน้ ยงัช่วยพฒันา
ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เด็กได้นวด บีบ ทุบดินน า้มันเป็นเส้นเพ่ือปัน้เป็นตัวอักษร ส่งผลให้
กล้ามเนือ้แข็งแรง ได้ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในระหว่างลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
ผลงานศลิปะท่ีเกิดขึน้ยงัมีมิติ สีสนัท่ีสวยงามสะดดุตา ชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความจ าและสามารถ
น ารูปสระต่างๆไปสะกดค าได้ เน่ืองจากเด็กได้ใช้ประสาทสมัผัสการรับรู้หลายด้าน ด้านสายตา  
ในการดูรูปค าในบตัรภาพ รูปสระท่ีมีสีสันสวยงาม ได้เคล่ือนไหวอวัยวะในการสัมผัส พร้อมทัง้
ประสาทสมัผสัทางการได้ยินในการฝึกอ่านออกเสียง เป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้เพ่ือน าไปสู่
ความจ าท่ีดีขึน้ และในแผนการสอนอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศิลปะมีขัน้ตอนในการฝึกซ า้ๆ  
เป็นการทบทวนเพ่ือให้เดก็เกิดความจ าได้ดี 

แนวทางการใช้กิจกรรมศิลปะจะช่วยในการฝึกอ่านสะกดค า ซึ่งเป็นอปุสรรคในการเรียน
วิชาอ่ืนๆท่ีมีการเขียนเก่ียวข้อง เพราะการท่ีจะสามารถอ่านสะกดค าได้ถูกต้องนัน้เพ่ือเป็นการลด
ข้อจ ากัดของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในด้านการจ า จึงจ าเป็นต้องหากิจกรรมท่ีท าให้เกิด
ความจ าได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการพฒันาเดก็ท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ด้านการอา่นสะกดค า 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

จากการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจยัในครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าด้วยกิจกรรมศิลปะ เป็นวิธีการสอน
ตามวิธีพหุสมัผสั ซึ่งมีความเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะเป็นการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนได้ฝึกหัดท ากิจกรรมศิลปะด้วยตนเอง ได้ใช้ประสาทสมัผัสหลาย
ด้าน มีความสมัพนัธ์ระหว่างอวยัวะ ร่างกาย และสมอง ท าให้เกิดความจ าได้ดี น าไปสู่ทกัษะการ
อา่นและการเรียนได้อยา่งดีและมีความสนกุสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  
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2. กิจกรรมศิลปะเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือพฒันาความสามารถด้านตา่งๆ ให้แก่เด็กทกุคนทัง้
เด็กปกติหรือเด็กท่ี มีความต้องการพิ เศษเน่ืองจากกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างทัง้
ประสบการณ์ ความรู้สึก การสังเกต การสัมผัส ดังนัน้ทัง้ด้านอุปกรณ์และสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมควรเอือ้ต่อการเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์ควรมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
เลือกวสัดอุปุกรณ์ด้วยตนเองเพ่ือให้เด็กรู้สึกมีอิสระ และส่งเสริมอิสรภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีมีคณุประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาเด็ก เม่ือเด็กมีสุนทรียะต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อการท างาน รู้จักช่ืนชมและมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งต่างๆ และหากเด็กได้รับกิจกรรม  
ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสนใจยอ่มเป็นการส่งเสริมพฒันาการเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
ตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการ  เรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจอ่ืนๆอีก เช่น กิจกรรมเพลง กิจกรรม
บทบาทสมมตุ ิเป็นต้น 

2.การวิจยัครัง้นีเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ครัง้ต่อไปควรน าการสอนสะกดค าโดยใช้
กิจกรรมศลิปะไปทดลองใช้กบันกัเรียนในสงักดัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระดบัชว่งชัน้เดียวกนั 

3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึน้ เพราะการสอนอ่านต้องการการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ือง และวิธีการสอนอ่านสะกดค าโดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้
พฒันาการอ่านท่ีต้องใช้เวลาเน่ืองจากต้องท ากิจกรรมศิลปะร่วมด้วย ดงันัน้เพ่ือให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ
และนกัเรียนได้ฝึกฝนอยา่งจริงจงัควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึน้ 

4. ควรท าการศึกษาและพฒันาด้านความคงทนของความจ า เพ่ือให้กิจกรรมท่ีจดัท ามา
นัน้สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการเรียนได้ดียิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคณุวฒุิในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง คา่ดชันีความเหมาะสมของแผนการสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ 

ตาราง คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอา่นสะกดค า 
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ตาราง 3 ดชันีความเหมาะสมของแผน โดยผู้ เช่ียวชาญ 
กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า 

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 

ข้อ ผู้เช่ียวชาญ รวมคะแนน เฉล่ีย ผล 
1 2 3 

1 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

2 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

4 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

5 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

6 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

7 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

8 5 5 5 15 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

9 5 5 4 14 4.67 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

10 5 5 4 14 4.67 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 

รวม 4.93 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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แบบแสดงผลการประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนรู้ 
กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า 

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 

ข้อ รายการประเมิน X  แปลผล 

1 แผนมีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วนและสมัพนัธ์กนั 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

2 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

3 กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ความสามารถผู้ เรียน 

5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

5 กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ  การลงมือ
ปฏิบตัิ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

6 กิจกรรมมีความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัชัน้ 5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

7 สือ่/แหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมและ
จดุประสงค์ 

5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

8 สือ่หลากหลายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ วยั และ
ความสามารถผู้ เรียน 

5 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

9 วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และกิจกรรม 

4.67 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

10 เกณฑ์การประเมินผลชดัเจน  ครอบคลมุทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

4.67 มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 

ผลรวมระดบัความคิดเห็น มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สดุ 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 

 กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
 
ค าชีแ้จง   ขอให้ผู้ เช่ียวชาญโปรดพิจารณาว่าแผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผนมีความเหมาะสม

กบัรายการประเมินมากน้อยเพียงใด จากนัน้ใสเ่คร่ืองหมาย √ ในช่องระดบัความเหมาะสม 
ระดับรายการประเมิน 
 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 
 4  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมาก 
 3  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อย 
 1  หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
เกณฑ์การประเมินผล   

คะแนนเฉล่ียสงูกวา่ 4.50   มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  มีความสอดคล้อง/เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อย 
 คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 1.50   มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 แผนมีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วนและสมัพนัธ์กนั       

2 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์       

3 กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์       

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ความสามารถผู้ เรียน 

      

5 กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ  การลงมือปฏิบตัิ       
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

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

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

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

      

     ลงช่ือ.......................................................ผู้ เช่ียวชาญ 

             (.............................................................) 

     ต าแหนง่........................................................... 

      

                ขอขอบพระคณุอยา่งสงู 

          นางสาวก่ิงกาญจน์  หมายงาม 

                ผู้วิจยั 

 

 

 

และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

6 กิจกรรมมีความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัชัน้       

7 สือ่/แหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบักิจกรรมและจดุประสงค์       

8 สือ่หลากหลายสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ วยั และ
ความสามารถผู้ เรียน 

      

9 วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และกิจกรรม 

      

10 เกณฑ์การประเมินผลชดัเจน  ครอบคลมุทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิ

      

รวม       
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ตาราง 4 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอา่นสะกดค า 
กิจกรรมศลิปะเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า 

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 

ข้อค าถาม คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 

สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

9 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมีต่อแบบทดสอบ 

ค าชีแ้จง   ขอให้ทา่นผู้ เช่ียวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของทา่นท่ีมีตอ่แบบทดสอบ  โดยใส่

เคร่ืองหมาย        ( )  ลงในชอ่งความคิดเห็นของทา่นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน

การน าไปพิจารณาปรับปรุงตอ่ไป 

ขอแสดงความขอบคณุอยา่งยิ่ง 

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

(นางสาวก่ิงกาญจน์  หมายงาม) 

ผู้ท าการวิจยั 

 

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

(...........................................................) 

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

รายการขอความคิดเหน็ 

ความคดิเห็น  

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัหลกัสตูร     

2. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัธรรมชาติวิชา     

3. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน      

4. ความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั 

และปัญหา 

    

5. ความเหมาะสมตอ่กระบวนการพฒันาผู้ เรียน     

6. ความเหมาะสมของเนือ้หา     

7. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร     

8. ความเหมาะสมของจ านวนค าที่ทดสอบ     

9. ความเหมาะสมกบัความสนใจของนกัเรียน     

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ     
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสามารถในการอ่าน 

แบบฝึกอา่นบตัรค า 
แบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซมึ  

KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism(PDDs) 
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แบบประเมินความสามารถในการอ่าน 

แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านของนกัเรียน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงันี ้
1. ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของนกัเรียน จ านวน 40 ค า 
2. การให้คะแนนความสามารถด้านการอา่นค า ถ้าอา่นถกูต้อง 1 ค า ให้ 1 คะแนน คะแนนเตม็  
40 คะแนน 

 
ที่ 

 
ค าอ่าน 

หลังเรียน  
ที่ 

 
ค าอ่าน 

หลังเรียน 
อ่านได้ อ่านไม่ได้ อ่านได้ อ่านไม่ได้ 

1 เละ   21 เสอื   
2 เบะ   22 เบื่อ   
3 เอะอะ   23 เสือ้   
4 เละเทะ   24 มะเขือ   
5 เกะกะ   25 เรือใบ   
6 แพะ   26 บวั   
7 แกะ   27 ร่ัว   
8 แฉะ   28 รัว้   
9 แทะ   29 ถัว่   
10 ถัว่แระ   30 ใบบวั   
11 เกาะ   31 ก า   
12 เดาะ   32 ต า   
13 เหาะ   33 จ าปี   
14 ทะเลาะ   34 ล าไย   
15 หวัเราะ   35 ก าไล   
16 เลยี   36 เกา   
17 เสยี   37 เตา   
18 เตีย้   38 เตา่   
19 เสยีใจ   39 เสา   
20 ผมเปีย   40 เงา   

   

 คะแนนท่ีได้ 

 คะแนนเตม็ 40 
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แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่าน 

แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านของนกัเรียน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงันี ้

1. ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของนกัเรียน โดยให้นกัเรียนอา่นค า ท่ีก าหนดให้จน

ครบจ านวน 40 ค า 

2. การให้คะแนนความสามารถด้านการอา่นค า ถ้าอา่นถกูต้อง 1 ค า ให้ 1 คะแนน 

3. เกณฑ์การประเมิน น าคะแนนการอา่นค าไปเปรียบเทียบกบัระดบัคณุภาพตามตาราง 

ระดับชัน้ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

 

ป.1 

 

32 – 40 80.00 ขึน้ไป 4  

28 – 31 70.00 - 79.00 3 

24 - 27 60.00 – 69.00 2 

0 - 23 60.00 ลงไป 1 

 

ระดบัคณุภาพ 4 หมายถึง อา่นคลอ่ง 

ระดบัคณุภาพ 3 หมายถึง อา่นได้ 

ระดบัคณุภาพ 2 หมายถึง อา่นไมค่ล่อง 

ระดบัคณุภาพ 1 หมายถึง อา่นไมอ่อก 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระเอะ” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

เละ 
 
 
 
 
 
 
 

เบะ 
 
 
 
 
 
 
 

เอะอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เละเทะ 
 
 
 
 
 
 
 

เกะกะ 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระแอะ” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

แพะ 
 
 
 
 
 
 
 

แตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฉะ 
 
 
 
 
 
 
 

แทะ 
 
 
 
 
 
 
 

ถั่วแระ 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระเอาะ” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

เกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดาะ 
 
 
 
 
 
 
 

เหาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเลาะ 
 
 
 
 
 

หวัเราะ 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระเอีย” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 

เลีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตีย้ 
 
 
 
 
 
 

เสียใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผมเปีย 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระเอือ” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

เสือ 
 
 
 
 
 
 
 

เบื่อ 
 
 
 
 
 
 

เสือ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะเขือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือใบ 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระอัว” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง  

 
 
 
 บัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่ัว 
 
 
 
 
 
 
 

รัว้ 
 
 
 
 
 
 
 

ถั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบบัว 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระอ า” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง  

 
 
 
 
 
 
 

ก า 
 
 
 
 
 
 
 

ต า 
 
 
 
 
 
 
 

จ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าไย 
 
 
 
 
 
 
 

ก าไล 
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แบบฝึกอ่าน บัตรค า เร่ือง “สระเอา” 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนอ่านค าที่มีรูปภาพประกอบตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 

เกา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตา 
 
 
 
 
 

เต่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสา 
 
 
 
 
 
 
 

เงา 
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ภาคผนวก ง 
แผนการอา่นสะกดค าโดยกิจกรรมศลิปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  135 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง สระเอะ ไมมี่ตวัสะกด      เวลา  1  ชัว่โมง                                                 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอะ เป็นสระเสียงสัน้ ประกอบด้วย เ- และ –ะ สระ เ-ะ 
เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงัพยญัชนะต้น และคงรูปไว้เม่ือไมมี่ตวัสะกด การเรียนรู้สระด้วยการท า
กิจกรรมศลิปะจากดนิน า้มนั ซึง่ดนิน า้มนัเป็นอปุกรณ์ของเลน่ส าหรับเดก็ ท่ีชว่ยเสริมสร้างทกัษะใน
เร่ืองของจินตนาการ ความรู้ และท าให้กล้ามเนือ้มดัเล็กของมือแข็งแรงขึน้อีกด้วย เพราะวยัเด็กจะ
ได้รู้สกึสนกุกบัการกลิง้ดินน า้มนั ไมว่า่จะเป็นการปัน้ การบีบ การขย า้ หรือการจิม้ จะชว่ยกระตุ้น
ให้เดก็เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความแม่นย าในการจดจ า
และเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานปัน้ดนิน า้มนัเป็นรูปร่างของสระเอะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

1. ครูเตรียมอปุกรณ์การปัน้และดนิน า้มนัสีสนัตา่งๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและให้นกัเรียน
ได้ผอ่นคลายก่อนการเรียน ครูให้นกัเรียนฝึกการนวดดนิน า้มนัให้อ่อนนุม่เหมาะสมหรับ
การปัน้ และให้ปัน้อยา่งอิสระ โดยท่ีนกัเรียนเลือกสีสนัของดนิน า้มนัท่ีจะปัน้ได้ตามใจชอบ 

2. ครูแนะน าให้นกัเรียนลองนวดคลงึดนิน า้มนัเป็นเส้นยาวๆ แล้วให้นกัเรียนคดิวา่ดินน า้มนั
เส้นยาวๆแบบนีส้ามารถขดเป็นอะไรได้ จากนัน้สอบถามตอ่ว่านกัเรียนเคยขดดนิน า้มนั
เป็นพยญัชนะตา่งๆหรือไม่ 
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3. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเก่ียวกบัสระท่ีครูจะสอนในวนันี ้คือสระเอะ และให้นกัเรียนชว่ยกนัคดิ
วา่สระเอะมีรูปร่างอย่างไร  

ขัน้สอน 
4. นกัเรียนท ากิจกรรมการปัน้สระเอะ โดยให้นกัเรียนเลือกสีดนิน า้มนัตามใจชอบแล้วนวด 

ให้เป็นเส้นยาวๆ แล้วลองขดให้มีลกัษณะเป็นสระเอะ ครูพดูคยุซกัถามระหว่างท ากิจกรรม 
วา่สระเอะท่ีเราปัน้ 
อยูนี่มี้รูปสระใดบ้าง (ค าตอบเชน่ สระเอ และ สระอะ) จากนัน้ครูให้นกัเรียนฝึกสะกดโดย
ครูจะมีตวัพยญัชนะตา่งๆให้นกัเรียนได้เลือกหยิบด้วยตนเอง แล้วฝึกอา่นสะกดค า 

     
ขัน้สรุป 

5. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าเพิ่มเตมิ 5 ค า เพ่ือความเข้าใจมากขึน้ 
6. ครูและนกัเรียนทบทวนค าจากบตัรค าอีกครัง้ โดยน าบตัรค าออกมาให้นกัเรียนดทีูละค า

แล้วอา่นออกเสียงกบัครู และทบทวนความจ าในสระท่ีเราปัน้คือสระอะไร ประกอบไปด้วย
รูปสระใด 

 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ดนิน า้มนั 
2. ตวัอกัษรพยญัชนะ 
3. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง สระแอะ                  เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระแอะ เป็นสระเสียงสัน้ ประกอบด้วย แ- และ –ะ สระ  
แ-ะ เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงัพยญัชนะต้น และคงรูปไว้เม่ือไมมี่ตวัสะกด การเรียนรู้สระด้วย
การท ากิจกรรมศลิปะจากการปะติด ระบายสี จะชว่ยให้นกัเรียนเกิดความสนกุ ผอ่นคลายจากก
การได้สมัผสัวสัดอุ่อนนุม่ของส าลี การได้วาดภาพระบายสี ท าให้เดก็เกิดความสนใจในการเรียน 
เป็นการเรียนท่ีสนกุ และพฒันาความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระแอะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระแอะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนถึงสตัว์เลีย้งท่ีนกัเรียนเลีย้ง และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ พดูคยุเก่ียวกบั
ลกัษณะขนของสตัว์ชนิดตา่งๆ เชน่ แกะ วา่ขนของแกะเป็นอยา่งไร หากเราต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานศลิปะเราจะใช้วสัดอุะไรท่ีนุม่ๆ มีสีขาวเหมือนกบัขนของแกะ นกัเรียน
ตอบค าถามและชว่ยกนัหาอุปกรณ์ในกลอ่งท่ีครูเตรียมไว้ 

2. ครูน าส าลีมาให้นกัเรียนสมัผสัวา่เหมือนขนของแกะหรือไม ่แล้วน าอปุกรณ์อ่ืนๆ เชน่  
สีเมจิก สีไม้ สีชอล์ค มาให้นกัเรียนเลือกใช้ในการท ากิจกรรม  
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ขัน้สอน 
3. นกัเรียนท ากิจกรรม“เจ้าแกะขนฟ”ู โดยการวาดรูปแกะน้อยลงบนกระดาษ  ระบายสี

ตกแตง่แกะน้อย ให้สวยงาม สีสนัตามใจชอบ ทากาวท่ีตวัของแกะแล้วใช้ส าลีนุม่ๆติดลง
ไป ให้เป็นขนฟูๆ ของเจ้าแกะ  

   
 

4. ครูสอบถามว่า สร้างสรรค์ผลงานเจ้าแกะไปแล้ว นกัเรียนคดิว่า ค าวา่ แกะ สะกดอยา่งไร  
5. ครูใช้เทคนิคเบือ้งต้นในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ของ สถาบนัราชานกุลู (2557)  

เป็นการใช้สีเน้นสิ่งท่ีเราต้องการให้เดก็เรียนรู้และจดจ า โดยครูเตรียมสระ แ-ะ ตวัสีแดงไว้ 
เพ่ือให้นกัเรียนหาตวัอกัษรมาใช้สะกดค า ค าว่าแกะ ให้ถกูต้อง จากนัน้ ลองให้นกัเรียน
เลือกตวัอกัษรอ่ืนๆ มาฝึกสะกดค า  
 
 
 
 

 
 
ขัน้สรุป 

6. จากนัน้ครูให้นกัเรียนเลือกปากกาเมจิก 2 สีเพ่ือแยกสีท่ีเป็นสระและสีท่ีเป็นพยญัชนะ และ
เขียนค าวา่แกะลงไปข้างๆตวัแกะ และนกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มี
ความเข้าใจมากขึน้ 

7. ครูให้นกัเรียนจดจ าวา่ เม่ือเห็นสระดงักลา่ว  ให้นึกถึง เจ้าแกะขนฟู  
 
 
 

แ    ะ 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ส าลี/กาว 
2. สีไม้/สีชอล์ค/สีเมจิก 
3. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง สระเอาะ                  เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวติและมีนิสยัรักการอา่น  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอาะ เป็นสระเสียงสัน้ ประกอบด้วย เ- ,-า และ –ะ 
สระ เ-าะ เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงัพยญัชนะต้น การเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรมศลิปะจาก
การปะตดินัน้นกัเรียนจะได้จดจอ่อยูก่บัรูปสระเป็นเวลานาน ได้สงัเกต ได้สมัผสักบัสระ และวสัดุ 
ท่ีน ามาปะตดิ เชน่ เมล็ดถัว่ เม็ดโฟม และลกูปัดสีสนัตา่งๆ จะท าให้นกัเรียนเกิดความต่ืนเต้นใน
การเรียน เกิดความสนกุ ผ่อนคลาย ท าให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน และยงัชว่ยเพิ่มสมาธิ  
ท าให้เกิดการจดจ าสระได้ดีขึน้ สง่ผลให้พฒันาความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอาะได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระเอาะได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

1. ครูน ารูปภาพมาให้เรียนเดาค า เชน่ ภาพเกาะ ภาพเงาะ ภาพเจาะรู เป็นต้น แล้วสอบถาม
วา่ภาพดงักลา่วออกเสียงด้วยสระใด 

ขัน้สอน 
2. ครูให้นกัเรียนเขียนสระเอาะลงบนกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ จากนัน้นกัเรียนท ากิจกรรมศิลปะ 

โดยครูมีวสัดตุา่งๆ เชน่ เม็ดโฟมนุม่ๆ ลกูปัดสีสนัตา่งๆ และเมล็ดถัว่ ให้นกัเรียนเลือกแล้ว
เรียงตดิลงบนรูปสระท่ีเขียนไว้  
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3. จากนัน้ครูอธิบายเพิ่มเตมิว่า สระเอาะ เป็นสระเสียงสัน้ ประกอบด้วย เ- ,-า และ –ะ สระ 

เ-าะ เขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลงัพยญัชนะต้น จากนัน้ให้นกัเรียนลองหยิบตวัอกัษร
พยญัชนะมาฝึกสะกดค า 

   
ขัน้สรุป 

4. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. เม็ดโฟม ลกูปัด เมล็ดถัว่ 
2. กาว 
3. สีชอล์ค 
4. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน   
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง สระเอีย                   เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  

สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอีย เป็นสระเสียงยาว ประสมด้วยสระ อี กบั อา  
การเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรมศลิปะจะชว่ยให้นกัเรียนได้จดจ่ออยู่กบัรูปสระ ได้สงัเกตและ
สมัผสักบัสระ และวสัดท่ีุแปลกใหมส่วยงามจะกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ชว่ยให้เกิดความแมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอียได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระเอียได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

 
กระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้น า 

   
1. ครูน าลวดก ามะหย่ีสีสนัตา่งๆ มาให้นกัเรียนลองขดเป็นรูปร่างตามจินตนาการ 
2. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเก่ียวกบัสระท่ีครูจะสอนในวนันี ้คือสระเอีย  
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ขัน้สอน 
3. ครูท าการทดสอบเบือ้งต้นโดยให้นกัเรียนชว่ยกนัดสูระในภาษาไทยในแผน่ชาร์จท่ีครูติดไว้

วา่สระเอีย คือสระใด จากนัน้ให้นกัเรียนน าลวดสีสนัท่ีชอบมาดดัเป็นรูปของสระเอีย  

 
4. ครูอธิบายเพิ่มเตมิว่า“สระเอีย” คือสระประสมท่ีเกิดจากเสียง อี+อา ออกเสียง “เอีย” และ

มีรูปคือ “สระเอ” “สระอี” และ “ ย” เม่ือรวมกนัแล้วเรียกว่าสระเอีย 
5. นกัเรียนฝึกสะกดค าโดยเลือกหยิบตวัอกัษรตา่งๆมาฝึกอ่านออกเสียง 

   
ขัน้สรุป 

6. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ลวดก ามะหย่ี 
2. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง สระเอือ                   เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอือ เป็นสระเสียงยาว ประสมด้วยสระ อือ กบั อา การ
เรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรมศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน และจะชว่ยให้เกิดความแมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอือได้ 
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระเอือได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้น า 
1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนวา่เคยเลีย้งสตัว์หรือไม ่แล้วนกัเรียนคดิว่าสตัว์อะไรท่ีมีนิสยัดรุ้าย

ท่ีสดุ (ค าตอบ เชน่ ง ูจระเข้ เสือ) ครูถามตอ่วา่เคยเห็นเสือตวัจริงหรือไม ่มนัมีหน้าตา
อยา่งไร 

2. ครูสอบถามนกัเรียนวา่ใครเขียนค าวา่ “เสือ” ได้ และให้ออกมาลองเขียนหน้ากระดาน หรือ
ให้ชีไ้ปท่ีแผน่ชาร์จสระท่ีครูติดเอาไว้ 

ขัน้สอน 
3. ครูอธิบายตอ่วา่“สระเอือ” คือสระประสมท่ีเกิดจากเสียง อือ+อา ออกเสียง “เอือ” มีรูปคือ 

“สระเอ” และ “ สระอือ” 
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4. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรม หน้ากากเสือจอมทะเล้น โดยน าหน้าเสือท่ีครูตดัเตรียมไว้มาให้
นกัเรียนระบายสีตกแตง่ โดยครูวางสีไว้ให้นกัเรียนได้เลือกตามอิสระ ตกแตง่หน้าเสือเสร็จ
แล้วน าเชือกมาร้อยเป็นหน้ากาก  

   
5. จากนัน้ครูให้นกัเรียนเลน่เกมปิดตาคล าสระ เพ่ือหาสระเอือ ซึง่ครูได้ตดักระดาษทรายเป็น

รูปสระตา่งๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้แขง่ขนักับวา่ใครสามารถคล าสระได้ถกูต้องเป็นคนแรก 
การเรียนด้วยวิธีการสมัผสัจะท าให้เดก็เรียนรู้และจดจ าได้ดีขึน้ 

   
6. เม่ือได้สระท่ีถกูต้องแล้วนกัเรียนท าการติดสระนัน้ลงบนกระดาษ และใช้ตวัอกัษร

พยญัชนะมาฝึกอา่นสะกดค า 
 

 
 
 
 
 
ขัน้สรุป 

7. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1. กระดาษสี/สีชอล์ค/สีไม้/สีเมจิก 
2. เชือก 
3. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง สระอวั ไมมี่ตวัสะกด       เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระอวั เป็นสระเสียงยาว ประสมด้วยสระ อ ูกบั อา การ
เรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรมศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน และจะชว่ยให้เกิดสมาธิ มีความแมน่ย าในการจดจ า และเพิ่มความสามารถด้านการอ่าน
ได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระอวัได้  
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศลิปะและจดจ ารูปสระอวัได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสอบถามนกัเรียนวา่เคยระบายสีน า้หรือสีโปสเตอร์หรือไม ่และเคยใช้วสัดอุะไรในการ
ระบาย (ค าตอบเชน่ พูก่นั ก่ิงไม้ เป็นต้น)  

2. ครูเตรียมสีโปสเตอร์ สีสนัตา่งๆ ให้นกัเรียนได้ใช้อปุกรณ์ท่ีทกุคนมีซึง่ก็คือนิว้มือของ
นกัเรียนโดยการใช้นิว้มือสมัผสัสีด้วยการจุม่สีแล้วน ามาวาดภาพอยา่งอิสระตามใจชอบ 
แล้วครูพดูคยุสอบถามวา่นกัเรียนรู้สกึอยา่งไร  

ขัน้สอน 
3. ครูสาธิตการใช้นิว้มือวาดภาพ แล้วให้นกัเรียนใช้นิว้มือวาดภาพตามอิสระ 
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4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัวาดสีเตมิสระ โดยใช้นิว้มือจิม้สีแล้ววาดลงบนค าท่ีให้เตมิสระและ

ระบายสีภาพตามใจชอบ 
5. ครูน าแบบฝึกหดัท่ีมีรูปภาพและค าท่ีสะกดด้วยสระอวัมาให้นกัเรียนดแูละครูพดูคยุ

เก่ียวกบัสระท่ีเราจะเรียนในวนันีคื้อ สระอวั เป็นสระเสียงยาว ประสมด้วยสระ อ ูกบั อา  
แล้วลองให้นกัเรียนฝึกออกเสียง 

6. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัโดยการใช้นิว้มือจุม่สีเตมิสระและระบายรูปภาพ 

    
ขัน้สรุป 

7. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. กระดาษ/สีโปสเตอร์ 
2. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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แบบฝึกหัด วาดสีเตมิสระ 
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย       ครูผู้สอน นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง สระอ า                     เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระอ า เป็นสระประสมจากเสียงสระ อะ และพยญัชนะ ม 

สะกด (อมั) เชน่ ข า บางครัง้ออกเสียงยาว (อาม) เชน่ น า้ และการเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรม

ศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความ

แมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระอ าได้  

2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและจดจ ารูปสระอ าได้ 

3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าบตัรภาพท่ีประกอบด้วยสระอ า มาให้นกัเรียนด ูเชน่ ด า ข า ร า แล้วให้นกัเรียนบอก

วา่ค าดงักลา่วสะกดด้วยสระอะไร 

2. ครูน าภาพสระอ า มาให้นกัเรียนด ูแล้วให้นกัเรียนลองวาดสระลงบนมือ ซึง่วิธีนีเ้ป็นการ

เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทางผิวหนงัและเปรียบเสมือนการเขียนภาพลงในสมอง (สถาบนั

ราชานกุลู, 2557) 

 

 

อ า 
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ขัน้สอน 

3. ครูถามนกัเรียนวา่ แล้วรู้หรือไม ่สระ “อ า” เป็นอยา่งไร แล้วเขียนลงบนกระดาษ 

4. ครูน าเชือกสีสนัสวยงามมาให้นกัเรียนด ูเพ่ือให้ประดษิฐ์สระด้วยการขดเชือกสี 

5. นกัเรียนสามารถเลือกตวัอกัษรท่ีครูเตรียมไว้ส าหรับการฝึกสะกดค า โดยเลือกหยิบได้

อยา่งอิสระ เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจด้านการอ่านให้กบัตนเอง  

        
ขัน้สรุป 

6. นกัเรียนฝึกอา่นค า ๕ ค าจากบตัรค า เพ่ือความเข้าใจมากขึน้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

1. เชือกสี 

2. กาว 

3. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 

2. แบบประเมินการอา่นค า  
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แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implementation Plan:IIP) 

 
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ครูผู้สอน นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8  เร่ือง สระเอา                   เวลา  1  ชัว่โมง 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มฐ  ท 1.1   ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคิดในการตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น  
สาระส าคัญ 
 นกัเรียนฝึกสงัเกตวิธีการออกเสียง สระเอา เป็นสระประสมจากเสียงสระ อะ และพยญัชนะ ว 
สะกด เชน่ เกา บางครัง้ออกเสียงยาว (อาว) เชน่ เก้า เป็นต้น การเรียนรู้สระด้วยการท ากิจกรรม
ศลิปะจะชว่ยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน และจะชว่ยให้เกิดความ
แมน่ย าในการจดจ าและเพิ่มความสามารถด้านการอา่นได้มากขึน้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกถึงรูปร่างของสระเอาได้  
2. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการโรยทรายสีและจดจ ารูปสระเอาได้ 
3. นกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองธรรมชาต ิสถานท่ีทอ่งเท่ียวในธรรมชาตเิป็นอย่างไร 

นกัเรียนเคยไปเท่ียวท่ีไหนมาบ้าง 
2. ครูให้นกัเรียนวาดภาพธรรมชาตท่ีิมีภเูขาตามจินตนาการของนกัเรียน 
3. ครูสอบถามนกัเรียนวา่รู้หรือไมค่ าวา่ภเูขาสะกดอยา่งไร สอบถามตอ่วา่ “สระเอา” 

ประกอบด้วยสระอะไรบ้าง แล้วชว่ยกนัเขียนลงบนชิน้งาน 
ขัน้สอน 

4. ครูอธิบายเพิ่มเตมิว่า“สระเอา” มีรูปท่ีประกอบด้วย “สระเอ” และ “สระอา” 
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5. นกัเรียนท ากิจกรรม“ภเูขาสีทราย” โดยวาดภาพภเูขา แล้วท าการโรยทรายสีพร้อมตกแตง่
ให้สวยงาม จากนัน้ทากาวลงบนค าวา่ “ภเูขา” แล้วโรยทรายสีลงไป โดยแยกสีสว่นท่ีเป็น 
“สระเอา”  

   
6. นกัเรียนเลน่เกม “วาดเขียนบนทราย” โดยครูจบัฉลากค า ให้นกัเรียน 3 คน เขียน หรือ 

วาด แขง่กนับนกระบะทราย 

 
ขัน้สรุป 

7. ครูให้นกัเรียนลองยกตวัอยา่งค าท่ีสะกดด้วย “สระเอา”  ท่ีนกัเรียนเคยได้ยิน เชน่ เรา เลา่ 
เช้า เฝา้ เป็นต้น 

8. นกัเรียนฝึกอา่นค าจากบตัรค าอีก 5 ค า เพ่ือให้มีความเข้าใจมากขึน้ 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ทรายสี 
2. กาว 
3. บตัรค า 

การประเมินผล 

1. แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินการอา่นค า 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม 
วัน เดือน ปี เกิด 6 กนัยายน 2532 
สถานที่เกิด จงัหวดับรีุรัมย์ 
วุฒกิารศึกษา ศกึษาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 169 หมู ่7 ต าบลชานมุาน อ าเภอชานมุาน จงัหวดัอ านาจเจริญ 37210   
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