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 รายงานกิจกรรมสงสริมการรักการอานละการรียนรูຌ 

ส าหรับดใกทีไมีปัญหาทางการรียนรูຌ  ระดับชวงชัๅนทีไ แ 
ระหวางวันทีไ 20 - โแ  พฤษภาคม โ5ไ้ 

ดย  นางอุทัยวรรณ  จันทหาร 
ศูนย์การศึกษาพิศษ ขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

โ็ พฤษภาคม  โ5ไ้  ุ  ใ  มิถุนายน โ5ไ้ 
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ค าน า 
 

 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับช่วง
ชั้นที่ 1  เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ให้มีทักษะ
ในการอ่าน   การอ่านมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะเด็กที่อยู่วัยเรียน  หากมี
ความสามารถในการอ่านดีย่อมได้รับการยอมรับ   ในทางกลับกันเด็กคนใดอ่านไม่ได้ก็ย่อมเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนอย่างมาก  ความส าเร็จทางการศึกษามักเป็นผลมาจากการอ่าน  
โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้         ทั้งนี้การอ่านส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
นับเป็นเรื่องยากล าบาก     เนื่องจากมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   
นับว่าการอ่านเป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่ง    เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ในทักษะวิชา ด้านอื่น ๆ    เพื่อเพิ่มพูนความรู้และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการอ่านให้กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   ครูผู้สอน หากไม่มีความ
เข้าใจในลักษณะทางการเรียนรู้ของเด็ก  ย่อมเป็นเรื่องยากลําบากในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้มีเทคนิควิธีการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคล     ครูควรที่จะมีเทคนิคที่ 
หลากหลายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   เทคนิคการสอนอ่าน  ได้แก่   การสอนอ่านแบบสะกดคํา
ผสมคํา   การอ่านแบบเป็นคําเป็นประโยค  การอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์    และการสอนอ่าน      
ตามแบบ    การเรียนอ่านจากการเห็น  การฟัง การจํารูปคํา     เทคนิควิธีการสอน  ได้แก่ เทคนิคการสอน
แบบเล่านิทาน    การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   การสอนแบบใช้เกม    การสอนแบบเล่นปนเรียน   เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่าน    จากเทคนิควิธีการที่หลากหลายทําให้เด็กอ่านออก  เขียนได้ ในระดับหนึ่ง    
นําไปสู่การรักการเรียนรู้และการอ่านเพิ่มมากขึ้น     

 ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาโครงการ    ท่าน ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง   ผู้อํานวยการหลักสูตรครุศาสตร์
มหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )  ที่ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงการ   
ขอขอบคุณ   ดร.วาสนา  เลิศศิลป์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1   และ      นายกิตติพศ     ศิริศูตร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1  ที่ให้คําปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   รวมทั้งคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ในครั้งนี้ 
 

 

 

นางอุทัยวรรณ  จันทหาร 

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทที่  1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

        การอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นคว้า
เพิ่มเติม   ทําให้เกิดพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา    ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  การ
อ่านมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะเด็กที่อยู่วัยเรียน  หากมีความสามารถในการอ่านดี
ย่อมได้รับการยอมรับ   สามารถร่วมเรียนร่วมเล่นกับเพื่อนๆได้ดี     ในทางกลับกันเด็กคนใดอ่านไม่ได้ก็ย่อม
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอย่างมาก  ความสําเร็จทางการศึกษามักเป็นผลมาจากการอ่าน 
โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ (Learning  Disability)   ซึ่งเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในระดับ
ปกติหรือมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนทั่วไป  แต่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  การไม่เข้าใจหรือไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาพูด  การใช้ภาษาเขียน การสะกดคํา  หรือ
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์      

 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งจะมีปัญหาในด้านการจํา  ทั้งการจําในสิ่งที่ได้ยินและจําจาก      
สิ่งที่เห็น  ดังนั้นเด็กจึงมีปัญหาในด้านการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะกดคํา  วาเลตต์ (Valett) ได้
จัดลําดับพัฒนาการของเด็กเป็นขั้นต่างๆที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ในด้านพัฒนาการทางภาษา  สิ่งที่เด็กควรจะ
มีคือ  ความสามารถในการจําคําศัพท์  ได้รู้ความหมายของคํา  สามารถเปล่งเสียงได้   ทั้งพยัญชนะต้น  
ตัวสะกด  และพยัญชนะควบกล้ํา  สามารถจําแนกเสียงพูดได้  อ่านหนังสือได้และเข้าใจสิ่งที่อ่าน     ซึ่งการที่
เด็กจะอ่านหนังสือได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยทักษะเบื้องต้นที่จําเป็น 3 ประการ  คือ  การจําคํา  การเข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์และความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่อ่าน (ผดุง  อารยะวิญญู. 2542 : อ้างอิงมาจาก 

Valett) ในด้านการรับรู้   ถ้าเด็กไม่รับรู้คํา   หรือจําคําที่เคยพบมาแล้วไม่ได้จะมีปัญหาในการอ่านมาก  ทํา
ให้ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน    ความสามารถในการรับรู้คําและมีประมวลคําที่เรียนรู้มาจากประสบการณ์ตรงจะ
ช่วยแก้ปัญหาในการอ่านได้มากขึน้ (อุทัย  ภิรมย์รื่น. 2535 ) 

 จากเหตุผลดังกล่าว  การอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ด้านการอ่าน    จึงมีความจําเป็น
เป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้   ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและ
การเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  จะทําให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีทักษะในการ
อ่าน  เมื่อนักเรียนมีทักษะในการอ่านทําให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น    และเป็นแนวทางให้
ครูและ ผู้ปกครองมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  สําหรับเด็กที่มี ปัญหา
ทางการเรียนรู้ต่อไป 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและผู้ปกครอง  มีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับ
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
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2. เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่าน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ครูและผู้ปกครอง  มีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

2. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่าน 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ทําให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีทักษะใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เด็กเกิดความรักในการอ่าน  หาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้ด้วยตนเอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ครู  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน  และนักเรียนทั่วไป  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  และเขต 2    ประกอบด้วย   ครูในโรงเรียนเรียนร่วม  จํานวน  12    
โรงเรียนละ 2  คน  รวม  24  คน   นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  38  คน   ในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน  12  โรงเรียน  โดยคัดเลือกจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่โรงเรียนเรียนร่วมได้
จัดทําสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียน และนักเรียนทั่วไป  เลือกโดยเจาะจง  จํานวน  12  คน  

จากโรงเรียน 

เรียนร่วมที่มีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.  แผนการดําเนินงาน 

a. จัดอบรมให้ความรู้การประเมินคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
b. ประชุมวางแผนรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ 
c. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ โดยการจัดทํากิจกรรมรวมกัน  

ระหว่าง  ครู  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  และนักเรียนทั่วไป  รูปแบบกิจกรรม  แบ่งเป็น   
3  ระยะ  ระยะที่  1  กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน  ระยะที่ 2 และ 3   กิจกรรม
นําเสนอผลงาน 

d. ประเมินผลการดําเนินโครงการ   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ในด้าน การอ่าน การเขียน 
และสะกดคํา ทักษะการคิดคํานวณและดา้นอ่ืน ๆ รวมกัน 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ในด้าน การ
อ่านคํา  สะกดคํา ระดับช่วงชั้นที่ 1  (ประถมศึกษา 1 – 3)  ในโรงเรียนเรียนร่วม เขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2 
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วิธีสอนอ่าน   หมายถึง  วิธีการสอนอ่านแบบสะกดคํา ผสมคํา    วิธีการสอนอ่านแบบจําเป็นคํา
เป็นประโยค วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ และวิธีการสอนอ่านตามแบบ 

เทคนิควิธีสอน  หมายถึง  เทคนิคการเล่านิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิค
การสอนแบบใช้เกม เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้    หมายถึง แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ตามคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง  ความสามารถด้านการ 
อ่านคํา  ออกเสียงและเข้าใจความหมายคําศัพท์จากคําที่กําหนดให้  

ความรักในการอ่าน  หมายถึง  ความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุด ถ้าเด็กอ่านไม่ได้ ก็จะ
ไม่สามารถที่จะเรียนวิชาอ่ืนได้ดี เพราะจะต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นสําคัญ    การให้เด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้มีความรักในการอ่าน  เด็กจําต้องมีทักษะในการอ่านจึงจะสามารถอ่านได้     ดังนั้นวิธีการสอนอ่าน
ภาษาไทย  เช่น วิธีสอนอ่านแบบสะกดคําผสมคํา  การสอนอ่านแบบ จําเป็นคําเป็นประโยค   วิธีสอนอ่าน
แบบใช้แผนภูมิประสบการณ์   วิธีการสอนอ่านตามแบบ   หรือเทคนิควิธีการสอนอ่าน  เช่น เทคนิคการเล่า
นิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการสอนแบบใช้เกม เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน  
ช่วยให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถอ่านหนังสือได้  เมื่อเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีทักษะในการ
อ่านย่อมส่งผลให้เด็กมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   วิธีสอนอ่าน 

- วิธีสอนอ่านแบบสะกดค าผสมค า 

- วิธีสอนอ่านแบบอ่านเป็นค า เป็นประโยค 

- วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ 

- วิธีการสอนอ่านตามแบบ 

2. วิธีเรียนอ่าน 

- เรียนการอ่านทางการเห็น 

- เรียนการอ่านทางการได้ยิน 

- เรียนการอ่านโดยการจ ารูปค า 
 3. เทคนิคการสอน       

- เทคนิคการเล่านิทาน 

- เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

- เทคนิคการสอนแบบการใช้เกม 

- เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

การรักการอ่านและการเรียนรู้ 
ของ 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  1.  รวบรวม วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคการสอนอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย 

   2.1  แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   หมายถึง   แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหา
ทาง การ เ รี ยนรู้ ตาม คณ ะ กร รมก าร พิ จ า รณา ให้ คนพิ การ ไ ด้ รั บสิ ทธิ ช่ วย เหลื อทา ง ก าร ศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ 

   2.2  แบบประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้     
หมายถึง ทักษะในการอ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายคําศัพท์จากคําที่กําหนดให้ได้ถูกต้อง  ซึ่งวัดโดย
การใช้แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  ของศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.1 ประเมินทางด้านการอ่านพยัญชนะ 

2.2.2 ประเมินการอ่านคําที่ประสมด้วยสระเดี่ยว 

2.2.3 ประเมินการอ่านคําที่ประสมด้วยสระประสม 

2.2.4 ประเมินการอ่านคําเพิ่ม /ลด /สลับพยัญชนะ  ฉีกคํา /เดาคํา /สลับคํา 

3.  ดําเนินการคัดกรอง  ประเมิน  อบรมให้ความรู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนอ่านสําหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู ้ ทางด้านการอ่าน  เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความสามารถในการเรียนรู้
ที่มีความแตกต่างกัน   

4.  สรุปผลการดําเนินงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
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บทที่  2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Children with Learning  Disabilities )    หมายถึง  เด็กที่มีความ       
บกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา    ความบกพร่องดังกล่าว       
จะเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน  ส่งผลให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การ
คิด  การอ่าน การเขียน การสะกดคํา หรือการคิดคํานวณ  รวมถึงสภาวะความพิการด้านการรับรู้   สมอง
ได้รับ        บาดเจ็บ  การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซึ่งทําให้มีปัญหาในการอ่านและความเข้าใจการใช้
ภาษา ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เนื่องจากความบกพร่องทางการเห็น   การได้ยิน   การ
เคลื่อนไหว           ปัญญาอ่อน  ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์   หรือความด้อยโอกาส  เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ     

ประเภทของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) 

 ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้จําแนกเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะ
ของปัญหาในการเรียนของเด็กได้ดังนี้ 
 1.  ความบกพร่องทางการฟังและการพูด 

 เด็กบางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กน้อย บางคนอาจมีปัญหามากในระดับที่รุนแรงแตกต่างกันไป 
สภาพความบกพร่องทางการฟังและการพูดนี้ เรียกว่า อเฟเซีย (aphasia)    เด็กที่มีปัญหาเช่นนี้ เรียกว่า                   
เด็กอเฟเซีย (aphasia child) ความผิดปกติในการฟังและการพูดของเด็กอเฟเซีย เป็นผลมาจากการได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง (brain damage) เด็กบางคนอาจพูดไม่ชัด เช่น การพูดด้วยเสียงขึ้นจมูก  การพูดติดอ่าง 
หรือการพูดไม่ชัดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ความบกพร่องทางการพูดดังกล่าวไม่จัดอยู่ในกลุ่ม
นี้     เพราะไม่เป็นอาการของการไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา คําศัพท์ และโครงสร้างของประโยคเหมือน
เด็กกลุ่มนี้ 
 2.  ความบกพร่องทางการอ่าน 

 เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   อาจมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบหลายประการ  เด็กบางคนอาจ
ขาดเรียนบ่อย  เพราะต้องช่วยบิดา มารดา ในการประกอบอาชีพ บางคนต้องหาเลี้ยงครอบครัว บางคนต้อง
เดินทางมาไกล   จึงทําให้ไม่อยากมาโรงเรียน   บางคนพูดภาษาท้องถิ่นมาแต่กําเนิด   เมื่อมาเรียนภาษาไทย
กลางที่          โรงเรียนจึงทําให้เด็กเรียนได้ไม่ดี   เพราะอิทธิพลของภาษาถิ่นที่มีโครงสร้างของเสียงพูด  คํา
และประโยค     ต่างกัน  เด็กที่ขาดแรงจูงใจในการเรียน   เกียจคร้านทําให้อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้   เด็ก
เหล่านี้ไม่จัดเป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ตามนิยามของการศึกษาพิเศษ   เพราะถ้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ลุล่วงไป เด็กก็สามารถอ่านออกเขียนได้   แต่เด็กที่มีปัญหาในการอ่านตามนิยามทางการศึกษาพิเศษ    ถึงแม้
จะสามารถแก้ปัญหา     ดังกล่าวได้แล้ว เด็กก็ยังอ่านไม่ได้อยู่นั่นเอง 



6 

 

 3.  ความบกพร่องทางการเขียน 

 การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา   ซึ่งประกอบด้วยทักษะทางการฟัง การอ่าน 
การพูด และการเขียน   การเขียนเป็นการแสดงออก   ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียนจะต้องนําคําในภาษามา         
ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักภาษาไทย   เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้มักมีความบกพร่อง
ในการเรียงลําดับ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เด็กไม่สามารถเขียนหนังสือได้ 

 4.  ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบขึ้นด้วยสัญลักษณ์ เช่นเดียวกันกับวิชาภาษาไทย   เด็กที่มีความ           
บกพร่องในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ 

 5.  ความบกพร่องทางกระบวนการคิด 

 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นจํานวนมาก มีความลําบากในการคิด กระบวนการให้เหตุผล  หรือ
การกําหนดแนวความคิดรวบยอด  เช่น  คนปกติทั่วไปจะมองที่ภาพรวมของวัตถุก่อนจึงมองส่วนย่อย  จะ
มองดูคนทั้งตัวก่อนว่าเขาเป็นคน (ไม่ใช่หุ่น)  แล้วจึงพิจารณารายละเอียดว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย  เขา
เหมือนญาติพี่น้องเราหรือไม่ เป็นต้น แต่เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้อาจไม่มองเช่นนั้น 

 6.  ความบกพร่องทางด้านอ่ืน ๆ  
 ความบกพร่องทางด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจจําแนกออกเป็น 3 ด้านคือ ความบกพร่องเกี่ยวกับ
สมาธิ ความบกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นักจิตวิทยาหลายคน กล่าวว่า 
ความบกพร่องทั้ง 3 ด้าน เป็นลักษณะหนึ่งของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้   แต่นักจิตวิทยาหลายคนไม่เห็น
ด้วย 

 

ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
1. จําตัวอักษรไม่ได้  ทําให้อ่านเป็นคําไม่ได้ 

2. จําตัวอักษรได้บ้าง  แต่อ่านเป็นคําไม่ได้ 

3. ความสามารถในการอ่านตํ่ากว่านักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 

4. ระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้
แบบทดสอบเชาว์ปัญญาที่เชื่อถือได้ 

5. เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา   
6. เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 

7. พูดไม่เป็นประโยค 

8. เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี  หากให้เด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟังหรือฟังจากเทป  แต่
ถ้าให้อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้  อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้ 

9. อ่านโดยสลับตัวอักษร  เช่น         กบ     เป็น     บก 

                                                 มอง   เป็น     ของ 

     ยอด    เป็น     ดอย 
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     กาบ    เป็น     บาก  เป็นต้น 

10.  ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน-หลัง ตัวอักษรใดอยู่ทางซ้ายหรือขวา 

11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในคําได้  เช่น ระหว่าง น้ําลง กับแมลง เด็กมักอ่าน คําแมลง ว่าแม 
– ลง หรือ มะ- แลง – ลง เป็นต้น 

      เด็กกลุ่มนี้มีศัพท์ของวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (dyslexia)   เด็กที่มีปัญหาในการอ่าน  เรียกว่า          
เด็กดิสเล็กเซีย (dyslexia child)  เด็กแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้านน้อยบ้าง แตกต่างกันไป 

การอ่าน 

  การอ่าน  เป็นกระบวนการทางสมองที่แปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่เห็น   จาก       
ผู้เขียนถึงผู้อ่าน โดยผ่านกระบวนการคิด  ระลึกถึงคําต่าง ๆ   โดยอาศัยประสบการณ์เดิมเกิดความเข้าใจและ          
สื่อความหมาย   ซึ่งรวมไปถึงความสามารถการถอดความหมายจากสัญลักษณ์นั้น ๆ ออกมาเป็นคําพูด    
โดยการผสมผสานเสียง  เพื่อใช้ในการออกเสียงให้ตรงกับคําพูด ระหว่างผู้เขียนกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  

ความส าคัญของการอ่าน 

  การอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ใน
ทักษะ วิชา ด้านอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไป  ดังนั้นการอ่านจึงมี
ความสําคัญดังนี ้

1. การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ    ทั้งนี้เพราะต้องการหาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ     
จําเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือ 

2. การอ่านได้  อ่านเป็น  เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่าง               
กว้างขวาง 

3. การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เป็นผู้ที่สําเร็จในการประกอบอาชีพ    เพราะได้อ่านเอกสาร
ความรู้   นําความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่อ่านไปปรับปรุงงานของตนเองอยู่เสมอ    และพัฒนาอาชีพหรือ
ธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ 

4. การอ่านเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการวิเคราะห์ ตัดสินใจในการเลือก 

5.  การอ่านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของแต่ละคน 

6. การอ่านเรื่องราวต่างๆในอดีต  เช่น  ศิลาจารึก  ประวัติศาสตร์  เอกสารสําคัญ  วรรณคดี  ฯลฯ  
จะช่วยให้อนุชนรุ่นหลังรู้จักอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยไว้   และสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง
ต ่อไป 

7. การอ่านนับเป็นกิจกรรมสําคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความเพลิดเพลินและ
พัฒนาด้านจิตใจอีกด้วย 
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8. การอ่านช่วยให้ผู้เรียนทราบและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   พัฒนา
ตนเอง และอาชีพของตนได ้

9. การอ่านเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกและความต้องการระหว่างบุคคลกับบุคคล 

10. การอ่านสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี  เช่น  
ช่วยให้มั่นคงปลอดภัย  ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ใหม่  ช่วยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ช่วยให้มีเกียรติยศ
และชื่อเสียง ฯลฯ 

11. ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป  คนเราต้องอาศัยการอ่านติดต่อสื่อสารเพื่อทําความเข้าใจกับ
บุคคลอ่ืนร่วมไปกับทักษะการฟัง  การพูด  และการเขียน  ที่ช่วยให้การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพการงานต่างๆในสังคม 

จุดมุ่งหมายของการสอนอ่านเป็นระดับชั้น   

 ประเทิน  มหาขันธ์ (2530)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนอ่านเป็นระดับชั้น  คือ 

  1.  การสอนอ่านในชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

  การสอนอ่านในระดับนี้จะเน้นไปในเรื่องของทักษะพื้นฐานสําหรับการอ่านทั่วไป  เด็กในระดับนี้
จะเรียนอ่านโดยทั่วๆไป  เรียนคําศัพท์ที่พบเห็นโดยทั่วๆไป    เรียนวิธีการทําความเข้าใจคําศัพท์ใหม่ๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอดใหม่  และการทําความเข้าใจความหมายของคํา
เพิ่มขึ้น   ทําความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในคําได้อย่างกว้างขวาง   รู้จักวิธีการอ่านที่ถูกต้อง  เด็กสามารถ
สร้างนิสัยรักการอ่าน  สร้างความสนใจ  และมีรสนิยมที่ดีใน การอ่าน   รู้จักอ่านเพื่อความบันเทิง  และอ่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  รู้จักอ่านเพื่อการเข้าใจและอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 

  2.  การสอนอ่านในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

  การอ่านในชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นการอ่านที่ต้องการความถี่ถ้วน  รอบคอบ    เพื่อความ 
เข้าใจที่ลึกซึ้ง  ดังนั้น  ผู้อ่านจึงจําเป็นต้องใช้ข่ายความ   เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการทําความเข้าใจความหมาย 
ถูกต้อง  ในระยะนี้เด็กจําเป็นต้องฝึกอ่านอย่างวิเคราะห์  และจะเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เพื่อการอ่านข่าวสารในหนังสือพิมพ์รายวัน  อ่านวารสาร  อ่านตํารา  ได้อย่างเข้าใจ  และในช่วงเวลา
เช่นเดียวกัน    ที่เด็กพัฒนาความสนใจและรสนิยมที่ถาวรเกี่ยวกับการอ่านร้อยแก้ว  คําประพันธ์และบท
ละคร   

ทักษะเบื้องต้นของการอ่าน   

  ประเทิน  มหาขันธ์ (2530)  การสอนอ่านจะต้องศึกษาและทําความ เข้าใจมิติหรือขอบข่ายใน
การสอนอ่าน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลต่อการเรียนการสอน   

1. ทักษะทางการรับรู้ 
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2. ทักษะในการเข้าใจคําพูด  ซึ่งหมายถึง  ความสามารถในการทําความเข้าใจคําและ
ความหมายของคํา 

3. ทักษะในการเข้าใจความหมายของภาษา  ซึ่งหมายรวมไปถึงความสามารถในการปฏิบัติ
ตามคําสั่ง  หรือคําแนะนํา 

4. ทักษะในการจําคํา 

5. ทักษะในการค้นคว้า 

6. ทักษะในการอ่านออกเสียง 

7. ทักษะในการทําความเข้าใจความหมายแฝงของอนุเฉก  การจับใจความ  การประมวล  สรุป  
การทํานายผล  การเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  การตรวจสอบแนวคิด 

8. ทักษะในการอ่านเพื่อความซาบซึ้ง    รวมถึงการเข้าใจในอารมณ์ของผู้เขียน    ความมุ่ง
หมายตลอดถึงลักษณะของเรื่อง 

วิธีสอนอ่าน  

1  วิธีสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมค า (Synthetic Method) 
  วิธีสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  ได้แนวคิดมาจากการที่มนุษย์ใช้เสียงของภาพ   ทั้งนี้วิธีสอน
อ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  เป็นส่วนหนึ่งของวิธีสอนอ่านแจกลูกหรือประสมคํา  แต่แยกออกมาให้มองเห็น
ชัดเจน  ตัวอย่างการสะกดคํา เช่น แ – ผ - น อ่านว่า  “แผน”  ไ - ป  อ่านว่าไป  วิธีการสอนอ่านแบบสะกด
ตัว  ทั้งนี้ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนนั้นก็ย่อมจะต้องมีการสะกดคํารวมอยู่ด้วย    จึงทําให้การอ่าน
และการสะกดคํามีความสัมพันธ์กันในแง่ของการใช้ทักษะทางภาษามากพอสมควร    ซึ่งจากการวิจัยทาง
ภาษาของต่างประเทศ    รายงานความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสะกดคํา  และความสามารถใน
การอ่านมีอยู่ค่อนข้างสูงมากในระดับประถมศึกษา  เป็นต้นว่า  เด็กที่สะกดคําเก่งมักจะเป็นเด็กที่อ่านเก่ง  
และเด็กที่อ่านไม่เก่งก็มักจะเป็นเด็กที่สะกดคําไม่เก่ง    แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่สะกดไม่เก่งจะต้อง
เป็นเด็กที่อ่านไม่เก่งเสมอไป  นอกจากนี้ยังพบว่า  เด็กสามารถสะกดคําต่างๆที่เขาสามารถอ่านได้ถูกต้อง
และแม่นยํากว่าคําที่เขาอ่านไม่ออก   
   

2  วิธีสอนอ่านแบบอ่านเป็นค าเป็นประโยค (Basal Readers’sApproach) 
  วิธีสอนอ่านแบบนี้ มุ่งให้อ่านเฉพาะคําหรือเรื่องราวที่มีความหมาย  โดยมีภาพเป็นเครื่องล่อใจ 
ภาพช่วยในการอ่าน  ภาพเป็นแนว (Cue) ช่วยบอกเรื่อง เป็นที่สนใจให้เด็กอยากอ่าน     การอ่านแบบเป็น
คํา เป็นประโยค  ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิทยา ในการสอนอ่านตามทฤษฎีเกสตัลท์  (Gestalt Theory)    ที่ว่า 
การเรียนรู้เป็นส่วนรวม  คือ  อ่านเป็นคํา ๆ เป็นประโยค แล้วจึงแยกสะกดตัวผสมคํา   ฝึกอ่านภายหลังซึ่งมี
ส่วนสอดคล้องสนองความต้องการความสนใจ และทันใจของผู้เรียน  (รู้เรื่องหรือ ความหมายได้ทันอก
ทันใจ)        ทําให้เด็กอยากอ่านทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
  1.   บทเรียนอ่าน มีภาพช่วย เป็นเครื่องล่อใจให้อยากอ่าน 
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  2.  ลักษณะของบทอ่านเป็นเรื่องราว น่าสนใจสําหรับเด็ก 

  3.  คําที่เด็กอ่านควรเป็นคําที่เด็กคุ้นเคย หรือมีประสบการณ์ในการพูดของเด็กมาก่อน เมื่อเด็ก
อ่านคําเหล่านั้นเข้าจะเข้าใจได้ดี เพราะเคยใช้พูดจากัน 

  4.  แต่ละบทอ่านใช้คําน้อยคํา มีการซ้ําคํา ช่วยให้จําแม่น ใช้เป็นตัวนําในการแจกลูกได้ดี นั่นคือ 
มีคําแม่บท (Key word) 
  5.  การดําเนินเรื่องรวดเร็ว สอดคล้องกับช่วงความสนใจของเด็ก ทําให้เด็กกระตือรือร้นที่จะอ่าน 
ไม่ต้องใช้เวลานาน (ถ้านานเกินช่วงความสนใจ 10-15 นาที เด็กจะเริ่มเบื่อที่จะฝึกอ่าน)  โดยเฉพาะเด็กที่        
เริ่มเรียน 

  การสอนอ่านแบบอ่านเป็นคําเป็นประโยค จะต้องสอนให้อ่านเรื่องราวทีละประโยค    เพื่อมุ่งให้
ฟังการอ่านแล้วรู้เรื่อง ฟังหลาย ๆ ประโยคก็สามารถสรุปเรื่องได้ (ฝึกทักษะในการฟังไปด้วย)   จึงมีความ
สอดคล้องกับความหมายของการอ่าน คือ อ่านได้ หรือสอนอ่านเพื่อให้อ่านได้ และยังมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติที่มาของตัวอักษรที่ใช้ภาพเป็นสื่อในการอ่านอีกด้วยการใช้ภาพเป็นสื่อในการอ่าน     จึงเป็นการ       
ส่งเสริมการอ่านเพื่อการอ่านได้ 
 

3  วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ (Experience Approach) 
ประสบการณ์ทางภาษาเป็นประสบการณ์ที่เด็กมีมาต้ังแต่เกิด  การสอนอ่านโดยวิธีประสบการณ์

ทางภาษาจึงเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุด   คือนําการประสานกันระหว่างภาษากับกิจกรรมมาใช้เป็นการนํา
วัตถุกับวิธีการมาใช้ร่วมกัน    เด็กจึงใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ  ในการ
กระทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  การแสดงความคิดและความรู้สึกโดยใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือนี้     เด็กกระทําด้วยความประทับใจ    ดังนั้น ในการสอนอ่านด้วยวิธีภาษาและ            
ประสบการณ์จึงต้องอาศัยความประทับใจเป็นหลัก 

การสร้างวัสดุขึ้นใช้ในการสอนด้วยวิธีภาษาและประสบการณ์    กระทําได้ทั้งเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคล  เด็กบางคนถนัดที่จะกระทําเป็นรายบุคคล  แต่เด็กบางคนต้องกระทําร่วมกับผู้อ่ืน  ครูจะต้อง
เข้าใจ       พื้นฐานของเด็กแต่ละคนและจัดกิจกรรมให้อย่างเหมาะสม  ในการสร้างวัสดุขึ้นใช้ในการสอนครู
ควรจัดให้มีกิจกรรมเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ้นให้มีการอภิปราย 

ขั้นนี้ได้แก่การเร้าให้เด็กพูดสิ่งที่เด็กรู้  หรือมีประสบการณ์มาก่อน  เช่น  จากการที่ครูพาไป            
ทัศนศึกษานอกสถานที่  จากการที่ได้ชมภาพยนตร์  หรือภาพฉาย  จากการที่ครูเล่าเรื่องให้ฟัง  และจากที่
เด็กได้ชมรายการโทรทัศน์  เป็นต้น  เรื่องต่าง ๆ  ที่จะนํามาอภิปรายซึ่งเด็กเคยมีประสบการณ์มาแล้ว  และ
เป็นที่สนใจของเด็กนั้น  เด็กทุกคนมีโอกาสเสนอต่อที่ประชุมได้     ส่วนครูเป็นผู้ที่คอยให้การแนะนําที่
เหมาะสมในการเลือกหัวข้อ  สําหรับการอภิปราย   
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ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างเรื่อง 

เมื่อเด็กได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องที่แต่ละคนสนใจแล้ว    ครูควรหาโอกาสกระตุ้นให้เด็กได้พูดเรื่องนั้น  
สมมติว่า  ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า  ควรมีการอภิปรายถึงเรื่องการไปเที่ยวสวนสัตว์  ซึ่งเด็กทุกคนมี
ประสบการณ์มาแล้ว  เนื่องจากครูเพิ่งพาไปดูมาเมื่อวันก่อน  ครูจึงจัดให้มีการอภิปรายถึงเรื่องการไปเที่ยว
สวนสัตว์  โดยครูเป็นผู้คอยซักถามและให้คําแนะนํา 

ขั้นท่ี 3 การสร้างทักษะเกี่ยวกับค า 
เมื่อเด็กสามารถสร้างแผนภูมิประสบการณ์ขึ้นมาได้แล้ว  ไม่ว่าจะโดยอาศัยความช่วยเหลือของครู

หรือไม่ว่าจะเป็นการเขียนส่วนบุคคลก็ตาม  แผนภูมิประสบการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตําราการเรียนอ่าน
เล่มแรกของเด็ก  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเด็ก   และเด็กได้มีส่วนในการสร้างตําราดังกล่าว
ขึ้นมาเอง  ผลงานดังกล่าวย่อมมีความหมายต่อเด็กมากกว่าหนังสือที่ครูจัดหามาให้อ่าน  หรือหนังสือที่เด็ก
ซื้อมาเอง  การที่เด็กได้อ่านสิ่งที่เด็กมีพื้นฐานเป็นทุนอยู่แล้ว  ได้อ่านสิ่งที่มีความหมายต่อเด็ก  และได้อ่าน 
สิ่งที่เด็ก สร้างขึ้นมาเองด้วยตนเอง  เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้การอ่านของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4  วิธีการสอนอ่านตามแบบ 

 การสอนอ่านตามแบบ เป็นเทคนิคการสอนอ่านที่ใช้วิธีการจับคู่อ่าน (Reading Pairs)   
โครงสร้างของเทคนิคนี้ เป็นการผสมผสานกับยุทธศาสตร์การสอนอ่านที่สําคัญหลายประการ   เช่น การ
เรียนรู้ที่จะอ่านโดยการอ่าน(Learning to Read by Reading)  ใช้ระยะเวลาในการทํางานสูง (High Rates 

of Time on Task) การเลียนแบบนักอ่านที่มีความสามารถในการอ่าน  (Modelling by a Competent 

Reader) และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (A Supportive Environment)   เป็นเทคนิคการสอนที่มี
องค์ประกอบในการสอนอ่านหลายอย่าง    โดยการใช้เพื่อนสอนเพื่อนหรืออาสาสมัครช่วยในการสอนอ่าน   
วิธีนี้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการวิจัยที่      ชี้ให้เห็นว่าการได้รับการสนับสนุนหรือการทํางานกับแม่แบบที่
ได้รับการฝึกมาอย่างเหมาะสม    ทําให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการอ่านโดยเฉพาะเด็ก
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
 วิธีการสอนอ่านตามแบบ  ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 

 ข้ันท่ี 1 อ่านตามแบบ (Modeling) 

 -  ผู้ช่วยสอนการอ่านจะอ่านคําตามที่คู่อ่านชี้คํานั้น โดยใช้คู่อ่านชี้คําในหนังสือโดยเรียงจากซ้าย
ไปขวา (การชี้นิ้วไปตามตัวอักษรเป็นการบอกตําแหน่งของคําที่อ่านและฝึกการเคลื่อนไหวของสายตา) 
 -  ผู้ช่วยอ่านจะอ่านในอัตราความเร็วเท่าที่คู่อ่านจะสามารถชี้คํานั้น ๆ ได้สบาย ๆ และจะต้องไม่
อ่านเร็วกว่าคู่อ่านชี้คํา ๆ นั้น 

 ข้ันท่ี 2 ค้นหาคํา (Word Search) 

 -  ให้คู่อ่านปิดเนื้อเรื่องที่อ่านด้วยมือทั้งสองข้าง 

 -  ผู้ช่วยสอนการอ่าน อ่านออกเสียงคําท่ีอยู่ในเรื่องดัง ๆ 1 คํา แล้วให้คู่อ่านอ่านออกเสียงตาม 

 -  ให้คู่อ่านเปิดมือออก และให้ค้นหาคําที่อ่านออกเสียงในเรื่องคํานั้น 
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 ข้ันท่ี 3 ฝึกอ่านคํา (Word Practice) 
 -  ผู้ช่วยสอนการอ่าน ชี้ไปยังคําใดคําหนึ่งที่เลือกให้คู่อ่าน เพื่อค้นหาคํา และให้คู่อ่านออกเสียง
อ่านให้ดัง ๆ  
 -  คู่อ่านควรอ่านคํานี้ซ้ํา ๆ และอ่านซ้ําให้ครบ 6 คํา (ตามขั้นท่ี 2) 
  ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบคําอย่างรวดเร็ว (Quick Word Check) 
 -  ผู้ช่วยสอนการอ่าน ชี้คําใดคําหนึ่งที่เลือกไว้ในขั้นที่ 2 

 -  ผู้อ่าน อ่านออกเสียงคําตามที่ผู้ช่วยสอนการอ่านชี้ จนครบ 6 คํา 

 ข้ันท่ี 5 อ่านคู่กัน (Paired Reading)  

 - ผู้ช่วยสอนการอ่านจะอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อม ๆ กับคู่อ่าน ผู้ช่วยสอนการอ่านต้องพยายามอ่าน
ล่วงหน้าคู่อ่านเล็กน้อย 

 -  ในขณะที่อ่านพร้อมกันให้คู่อ่านชี้ตัวหนังสือนั้นไปด้วย ส่วนผู้ช่วยสอนการอ่านพยายามอ่าน
ให้เร็วเท่า ๆ กับที่คู่อ่านชี้ 
 ข้ันท่ี 6 อ่านตามลําพัง (Reading Alone) 
 หลังจากที่ได้รับการฝึกมาทั้ง 5 ขั้นแล้ว จะทําให้คู่อ่านมีความมั่นใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ในขั้น
นี้คู่อ่านจะอ่านออกเสียงด้วยตนเอง พร้อมกับชี้ตัวหนังสือไปด้วยหากคู่อ่านเกิดความลังเลผู้ช่วยสอนการ
อ่านสามารถอ่านนําได้เช่นกัน 

 จากวิธีการสอนอ่านตามแบบ ทั้ง 6 ขั้นตอนนั้นสิ่งสําคัญ คือการฝึกตัวผู้ช่วยสอนการอ่านให้มี
ความเข้าใจถึงวิธีการสอนจนเกิดความชํานาญให้มากที่สุด และจะต้องเป็นบุคคลที่มีความต้องการที่ช่วยให้      
คู่อ่านได้พัฒนาการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและในแต่ละขั้นตอน    สิ่งสําคัญที่ควรทําหากคู่อ่านไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ช่วยสอนการอ่านควรจะทําการ ปรับวิธีการสอน เช่น สอนซ้ํา ๆ จนคู่อ่านเกิดความ
มั่นใจ จากน้ันก็สอนในขั้นต่อไป เป็นต้น 
 

วิธีเรียนอ่าน 

  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถที่จะเรียนการอ่านได้ 3 ทางด้วยกัน คือ 

  1.  วิธีเรียนอ่านทางการเห็น   เด็กใช้สายตาอ่านภาพที่สัมพันธ์กับคํา  หรือ  อ่านบัตร
คําประกอบภาพ   พอรู้จักเรียกชื่อภาพนั้นเขาก็อ่านคําได้     ซึ่งถือว่าเป็นวิธีอ่านที่ง่ายที่สุด บัตรประโยค
ประกอบภาพ  ก็อ่านกิริยาอาการของภาพ  แล้วพูดเป็นประโยคตามที่เห็นภาพนั้น ๆ อ่านภาพบอกเรื่องแล้ว
ฝึกอ่านคําได ้

  ภาพเป็นหัวใจสําคัญที่เด็กใช้ช่วยในการอ่าน แบบเรียนก็ดี หนังสือสําหรับเด็กก็ดี น่าจะใช้
ประโยชน์จากภาพ นํามาช่วยในการอ่านให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะส่งเสริมให้เด็กประสบความสําเร็จจากการ
อ่านแต่ต้น   เด็กจะได้มีกําลังใจในการอ่านมากขึ้น   เมื่อเด็กมีกําลังใจและสนใจในการอ่านแล้วย่อมนําไป       
ฝึกอ่านหนังสือได้ดี 
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การฝึกทักษะในการจ าแนกภาพ 

ทักษะทางการเห็นมีความเกี่ยวข้องกับสัมฤทธิ์ผลในการอ่านมากกว่าทักษะด้านอ่ืน ๆ เด็กที่มี
ความสามารถในการจดจําภาพของตัวอักษรได้แม่นยํา  ย่อมจะอ่านได้ดีกว่าเด็กที่ไม่สามารถจดจําตัวอักษร
ได้ว่าตัวอักษรใดเป็นตัวใด   เช่น จําตัว ว เป็น จ   จําตัว ถ เป็น ภ   จําตัว ผ เป็น พ   หรือ จําตัว ล เป็น ส   
เป็นต้น           ยิ่งกว่านั้นยังไม่สามารถจําแนกได้ว่าคําที่เด็กพบมีความแตกต่างกันอย่างไร  เช่นคําว่า  กรม 
กับ กลม   โต๊ะ         กับ โป๊ะ   แหวน กับ แหนม   หนวด กับ หมวก    หยก กับ หยด  เป็นต้น   ความสามารถ
ในการเห็นความเหมือนกัน  และความแตกต่างกันของคํา    มีความสําคัญกว่าการเห็นความแตกต่างของ
ตัวอักษรในการอ่านหนังสือของเด็ก นอกจากนั้นความสามารถในการเห็นความแตกต่างของสิ่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่
ภาษา เช่นพวกรูปภาพ  หรือสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น  มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลในการอ่าน 

การฝึกฝนให้เด็กสามารถจําแนกภาพได้  ทําให้เด็กสามารถจําตัวอักษรและจําคําได้ดียิ่งขึ้น  
และความสามารถในการจําตัวอักษรก็ดี  การจําคําก็ดีช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ 
มิใช่ตัวอักษร  ช่วยให้เกิดความสามารถในการจําแนกภาพซึ่งจะนําไปสู่การจดจําตัวอักษรและจําคําได้ 

ทักษะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการอ่านได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์คํา
ที่มองเห็นด้วยสายตา   ในขั้นแรก ๆ เด็กจําเป็นต้องรู้จักสังเกตความเหมือนกัน    และความแตกต่างกันของ             
รูปร่างของวัตถุ  รูปภาพ  รูปทรงเรขาคณิต  และคําที่เขียนเป็นสัญลักษณ์   ในการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต 
ความแตกต่างของคํา  ซึ่งมีหลักอยู่ว่า  ความสามารถในการอ่านขึ้นอยู่กับความสามารถในการเห็นความ
แตกต่างระหว่างคําที่อ่านกับคําอ่ืน ๆ     เด็กจะสามารถเห็นความแตกต่างของคําได้ดีกว่าการเห็นความ
เหมือนกัน            ของคํา 
   

2. วิธีเรียนอ่านทางการได้ยิน   ให้หูวิเคราะห์เสียงและผสมเสียงอ่านเป็นคํา ๆ การอ่าน
ลักษณะนี้ เด็กจะใช้เสียงพาไป (Sound blending) มาช่วยในการอ่าน และการอ่านแบบนี้บางทีเด็กเกือบไม่
ใช้สายตาช่วยในการอ่านเลย (ถ้าอ่านเป็นกลุ่ม) ถ้าสังเกตเด็กอ่านบทแจกลูกแม่ ก.กา หรือคําที่มีตัวสะกด
ด้วย  เด็กก็สามารถใช้เสียงพาไป เช่น จาน  จออาจา , จานอ = จาน พอหัวหน้าออกเสียงตัว งอ เด็ก
สามารถไล่สะกดคําได้ทันที เพราะได้แนวจากโครงสร้างของคําที่อ่านมาแล้วช่วยการอ่านนั่นก็คือ  การไล่
สะกดคําอ่านโดยใช้เสียงพาไป   การเรียนอ่านด้วยหูของเด็ก จะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่มาของภาษา 
(ตัวอักษร) ที่ใช้เสียงของภาพในการสื่อ   แล้วยังมีส่วนสัมพันธ์กับวิธีการสอนแบบสะกดตัวผสมคําอีกด้วย 

การฝึกทักษะในการจ าแนกเสียง 
การรับรู้โดยการได้ยิน  ประกอบด้วยความเฉียบคมของการฟัง  ความเข้าใจ  การจําแนกความ

แตกต่างของเสียงที่ได้ยินและความสามารถในการจดจําเสียงที่ได้ยิน  องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์
กันอย่างแยกไม่ออก  ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งมิได้ส่งผลไปถึงความสามารถอีกด้านหนึ่งได้   เด็กที่มี 
ความเฉียบคมในการฟัง  คือฟังได้เร็ว  ย่อมช่วยส่งเสริมให้การอ่านดีขึ้น  แต่เด็กที่มีความสามารถในการฟัง
ปานกลาง  มิได้หมายความว่าจะอ่านไม่ได้ดี  เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน 
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ความสามารถในการจําแนกเสียงช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างถูกต้อง  และความสามารถในการ
จําแนกเสียงนั้นสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝน  ซึ่งอาจกระทําได้โดยให้ฝึกฟังเสียงดนตรี  เสียงจากเครื่อง
บันทึกเสียง  เสียงจากวิทยุกระจายเสียง  เสียงพูด  เมื่อเด็กสามารถจําแนกประเภทของเสียงได้แล้ว  ครูควร
ฝึก  โดยอาศัยความเกี่ยวพันของเสียงที่ได้ยินกับเสียงของพยัญชนะ  หรือเสียงของคํา  เมื่อเด็กเรียนอ่านเด็ก
ก็จะสามารถโยงเสียงกับคําที่เด็กเห็นได้อย่างถูกต้อง  เห็นความแตกต่างของเสียงคําต่าง ๆ เช่นคําว่า  ข้าว 
เข้า เข่า ข่าว ช่ํา ฉ่ํา เฉี่ยว  เชี่ยว   เชี่ยน เฉียง  ปลา ปลาย ปราง ปราม ปาก ปาด  ปัก ปัด  เป็นต้น     สิ่งที่
สําคัญสําหรับการฝึกก็คือ  ในการฝึกฝนนั้นมิใช่ให้เด็กฟังแต่เสียงอย่างเดียว  แต่ควรให้เด็กได้ฟังเสียงควบคู่
ไปกับการเห็นภาพของคํานั้น ๆ ด้วย และจะต้องฝึกให้เด็กออกเสียงคํานั่นด้วย     ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
อ่านออกเสียงในโอกาสต่อไป  เมื่อเด็กมีความสามารถในการจับคู่ระหว่างเสียงกับคําได้อย่างถูกต้องแล้ว
ต่อไปเด็กก็ควรได้รับการฝึกอ่านคําและจําคํา  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านให้สูงขึ้น 

ความสามารถในการจําแนกเสียง  เป็นความสามารถที่จะบอกได้ว่าเสียงใดต่างกันหรือ
เหมือนกันอย่างใด  ความสามารถออกเสียงนั้นได้อย่างถูกต้อง  ยิ่งกว่านั้นถ้าหากเด็กจับเสียงของคําที่มี
พยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ได้ไม่ครบถ้านหรือไม่หมดจด    เด็กจะไม่สามารถโยงคําที่เขียนเป็นสัญลักษณ์
กับเสียงของคําด้วยกันได ้

ในภาษาไทย เสียงของคําบางคํามีความแตกต่างกันน้อยมาก  การที่เด็กจะจําแนกคําเหล่านี้
ออกจากกันได้ก็ด้วยการฝึกหัดฟังเสียง  และฝึกหัดออกเสียงอยู่เสมอจนเกิดความความเคยชิน  การฝึกฝน
เบื้องต้นครูควรให้เด็กฝึกจําแนกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรเสียก่อน  แล้วจึงฝึกจําแนกความแตกต่าง
ของคําที่มีตัวอักษรเหล่านั้น  ตัวอักษรที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน  เช่น เขียว -เคียว  ขม-คม   ขน-คน    เผย-เพย     
ฝัน-ฟัน  สบาย-ซบาย   เรื่อย-เลื่อย  เรียบ-เลียบ  เหง-เฮง   เป็นต้น  คําที่มีสระและตัวสะกดที่ออกเสียง
คล้ายคลึงกันทําให้ออกเสียงใกล้เคียงกัน  เป็นการยากแก่เด็กในการจําแนกความแตกต่างของเสียง เช่น  มี-
มือ  เพ-แพ  เหยียบ-เหยีอก  ปาง-ปาน  ปาก-ปาด  กราด-กรวย  หนู-หมู  เป็นต้น  
   

3.  วิธีเรียนอ่านโดยการจ ารูปค า  โครงสร้างและรูปคําของตัวอักษรที่มีความหมายเด่น และ
ได้อ่านซ้ํา ๆ บ่อยครั้งก็จะจําได้ดี เพราะนึกภาพออกได้เด่นชัด ความหมายของภาพที่เด็กแหล่งจากคําอ่าน 
จะมีความสัมพันธ์กับคําที่จําได้ การจํารูปคําจึงเป็นการเรียนอ่านทางสมอง โดยสมองจะระลึกภาพได้จาก
การเข้าใจความหมายของคํานั้น ๆ เช่น เด็กอ่านคําว่า ยักษ์แล้วระลึกถึงรูปยักษ์ได้ดี     เพราะเคยเห็นภาพ
ยักษ์จาก            โทรทัศน์หรือหน้าประตูโบสถ์  วิหาร  หรือโขน คําว่า ยักษ์  สัตว์ และสัตย์ เด็กย่อมจําคํา
แรกได้ดีกว่า เพราะความหมายเด่นกว่าคําอ่ืน 

  การท่ีเด็กเรียนอ่านโดยวิธีจํารูปคํา ต้องเป็นคําที่เด็กระลึกถึงความหมายเป็นภาพได้ภาพที่ระลึก
ได้จึงเป็นภาพแห่งความหมาย      ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ที่มาของตัวอักษรที่ใช้ความหมายของ
ภาพ              ในการสื่อ หรือแปลความหมายของคําที่จําได้นั้นเป็นภาพ และในทํานองเดียวกัน การจะเล่า
เรื่องราว เด็กก็      จะต้องระลึกถึงภาพแห่งประสบการณ์ได้ก่อน   ความหมายของภาพแห่งประสบการณ์ที่
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ระลึกได้ก่อนเหล่านี้ เป็นทางนําที่จะให้ครูสร้างเป็นแผนภูมิประสบการณ์ใช้ในการสอนอ่านโดยใช้แผนภูมิ
ประสบการณ ์
 

เทคนิคการสอน 

เทคนิคการสอนแบบเล่านิทาน 

 นิทาน  หมายถึง   เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาโดยอิงความจริง  หรือจินตนาการ    หรือมีผู้แต่งขึ้น
อาจเป็นเรื่องที่อิงความจริงหรือมีการเล่าเสริมต่อ  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  สร้าง
จินตนาการเกิดการเรียนรู้  สอดแทรกความคิด คุณธรรมอันดีงามเข้าสู่จิตใจเด็ก  ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ต่อเนื่องของผู้เล่าให้ คนรุ่นหลัง    

ประเภทของนิทาน 

เทพนิทานหรือเทพนิยาย  หรือเรื่องราวปรัมปรา  เป็นนิทานหรือนิยายที่เกินเลยความเป็นจริง  
เหนือความเป็นจริงของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่  เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอภินิหาร  ตัวเอกหรือตัวละครเด่นๆ
จะมีอภินิหารหรือเวทย์มนต์  ฤทธิ์เดช  เช่น  ปลาปู่ทอง  ไซอิ๋ว   สโนว์ไวท์ 

นิทานท้องถิ่นหรือนิทานพื้นบ้าน  เป็นนิทานที่ถูกเล่าขานตกทอดต่อเนื่องกันมา  เป็นเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับตํานานพื้นบ้าน  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  ภูเขา  ทะเล  แม่น้ํา  เรื่องราวของโบราณวัตถุ
ที่มีเหตุแห่งที่มาของการสร้าง  เช่น  หินตาหินยาย  พระยากงพระยาพาน  เป็นต้น 

นิทานคติสอนใจ  เป็นนิทานที่เลียบเคียงเปรียบเทียบกับชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม
ของมนุษย์   ให้บังเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ให้อย่างพิถีพิถันละเอียดรอบครอบ  ไม่ประมาณ  
เช่น นิทานอีสป  เป็นต้น 

นิทานวีระบุรุษ  เป็นนิทานที่กล่าวอ้างถึงบุคคลที่มีความสามารถ  องอาจ  กล้าหาญ  นิทาน            
วีระบุรุษ มักเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สําคัญๆไว้  แต่มักสร้างฉากหรือสถานการณ์น่าต่ืนเต้น
หรือเกินความเป็นจริง  เช่น  พระพุทธเจ้า   ซูสีไทเฮา  เป็นต้น 

นิทานอธิบายเหตุ  เป็นนิทานที่เป็นเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอธิบายพร้อมตอบ
คําถามเรื่องราวนั้นๆด้วย  เช่น  เหตุใดถึงเรียกว่าฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  เหตุใดวัวถึงไม่ชอบสีแดง  เป็นต้น 

เทพปกรณัม   เป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ  โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่มีอภินิหาร
เหนือความเป็นจริง  ลึกลับ  ได้แก่  พระอินทร์  พระพรหม  ทศกัณฐ์   

นิทานที่มีสัตว์เป็นตัวเอก  และเปรียบเทียบเรื่องราวกับชีวิตมนุษย์  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
อยู่ร่วมกันในสังคมสอนจริยธรรมแฝงแง่คิดและแนวทางแก้ไขเป็นบางครั้ง เช่น นิทานอีสป นิทานชาดก 

นิทานตลกขบขัน   เป็นนิทานที่มีเรื่องราวเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่แต่มีมุมที่ตลกขบขัน
สนุกสนานทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข  เช่น  ยายเช้าปากกว้าง  พลนิกรกิมหงวน 

ประโยชน์ของการเล่านิทาน 

1. ช่วยส่งเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการให้กับเด็ก 
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2. ช่วยฝึกให้เด็ก เป็นนักฟังที่ดี    เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวขณะฟังนิทานและสามารถเก็บความ
ตามเรื่องราวที่ฟังคนอ่ืนเล่าได้ตามสมควรแก่วัย 

3. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพิ่มพูนความรู้จากการฟัง   มีความรู้สึกอบอุ่น 
และใกล้ชิดกับผู้เล่า 

4. ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนใจกว้าง ยอบรับความจริงในชีวิตประจําวัน  
5. ช่วยให้ครูและผู้ใหญ่ได้ทราบถึงความรู้สึกที่อยู่ในตัวของเด็กจากการสนทนาซักถามในขณะ

ฟังนิทาน 

6. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา เด็กรู้จักคํามากขึ้น รู้จักเก็บใจความและเนื้อเรื่อง 

7. ช่วยสอนจริยธรรมแก่เด็ก การกล้าแสดงออก   การเขียนเรียงความ   และผ่อนคลายความ        
ตรึงเครียด  ขจัดความเบื่อหน่ายของนักเรียนขณะเรียน 

8. ฝึกทักษะด้านการอ่าน ช่วยให้เด็กรักการอ่าน  
9. ช่วยพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆให้กับเด็ก 

จากเหตุผลดังกล่าว  สรุปได้ว่า การเล่านิทานมีความสําคัญต่อเด็กมาก   เพราะนิทานช่วยให้
เด็กเพลิดเพลิน สนุกสนาน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆอีกครั้ง นิทานยังมีเนื้อหาที่ส่งเสริม      
คุณธรรม จริยธรรม ทําให้เด็กๆและผู้ฟัง เข้าใจในความดี และความงามยิ่งขึ้น 

รูปแบบการเล่านิทาน 

รูปแบบการเล่านิทาน  คือวิธีการท่ีผู้เล่านิทานจะทําให้นิทานมีศักยภาพในการสร้างเสริมการ
เรียนรู้ ให้แก่เด็ก    นอกจากการเลือกเรื่องที่มีสาระสอดแทรกแนวคิด ความรู้  ปลูกฝังคุณธรรม  การดําเนิน
เรื่องรวดเร็ว  เรื่องสั้นเข้าใจง่าย  ผู้เล่านิทานที่ดีต้องมีวิธีเล่าที่จูงใจผู้ฟังด้วย   เด็กไม่ต้องการคนเล่าเก่ง แต่
ต้องการคนเล่าที่เข้าถึงความต้องการ ว่าเขาต้องการอะไร และเขาจะเข้าถึงเนื้อหานิทานได้อย่างไร    ซึ่ง
รูปแบบการเล่านิทาน แต่ละแบบมีความจําเพาะของประสิทธิภาพการเล่าที่ผู้เล่าสามารถใช้ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ 

 1.  การเล่านิทานปากเปล่า เป็นการเล่านิทานที่อาศัยเพียงคําพูดและน้ําเสียงของผู้เล่าไม่มี
การใช้สื่อประกอบการเล่า    เด็กจะฟังแต่น้ําเสียงและเรื่องราวซึ่งเป็นลักษณะของการฟังแบบรับที่จูงใจให้
หลับเป็นหลัก    การเล่าตามรูปแบบนี้อาจใช้กับการเล่าที่ต้องการจูงใจให้เด็กทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง   
การเล่านิทานปากเปล่าอาจให้เด็กเล่าเอง   ผู้ใหญ่เล่าบ้าง  หรือช่วยกันเล่า   การเล่านิทานปากเปล่าไม่ควร
เล่าเกิน 15 นาที   เด็กจะไม่สนุกนักถ้าต้องนั่งฟังนานๆ นอนฟังดีกว่าเพราะถ้าเบื่อก็สามารถหลับได้เลย 

 2.  การเล่านิทานประกอบท่าทาง   การเล่านิทานแบบนี้เป็นการเล่าที่มีชีวิตชีวามากกว่า
การเล่าปากเปล่า   เพราะเด็กสามารถติดตามเรื่องราวที่เล่าได้ และจินตนาการเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตาม
ท่าทางของ       ผู้เล่า และสนุกสนานมากขึ้นเพราะเห็นภาพพจน์ของเรื่องที่เล่า     ท่าทางที่ใช้ประกอบการ
เล่านิทานอาจเป็นท่าทางของผู้เล่า ท่าทางแสดงร่วมของเด็ก 
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 3.  การเล่านิทานประกอบภาพ   ภาพที่ใช้ประกอบการเล่านิทานมีชนิด มีทั้งภาพถ่าย   
ภาพโปสเตอร์ ภาพจากหนังสือ   ภาพวาด   ภาพสไลด์   ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย   การมีภาพสวยๆมา
ประกอบการเล่านิทานจะจูงใจเด็กและสร้างสรรค์จินตนาการอันบรรเจิดให้กับเด็กมาก   เด็กจะสนุกมากขึ้น
ถ้าในขณะที่ฟังเรื่องและดูภาพนั้นผู้เล่ากระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น และร่วมสร้างจินตนาการให้กับ
นิทานที่เล่า 

 4.  การเล่านิทานประกอบเสียง ได้แก่เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบันทึกเสียงต่างๆ สามารถ
นํามาประกอบการเล่านิทานได้ จุดประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความตื่นเต้น อยาก
ติดตาม 

 5.  การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่หรือผู้เล่าจัดทําขึ้น เช่น หน้ากาก
ตัวแสดงในนิทาน หุ่นมือ หุ่นชัก หุ่นเชิด ตุ๊กตาเป็นต้น ล้วนแต่เป็นสื่อประกอบการเล่านิทานที่สําคัญ 
อุปกรณ์สามารถทําให้เด็กสนุกและตื่นตาไปกับนิทานที่เล่าได้เป็นอย่างดีสร้างความสนใจในการฟังนิทานให้
เด็กมากกว่ารูปแบบอื่นๆ  

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า รูปแบบการเล่านิทานคือ  วิธีการที่หลากหลายในการเล่านิทานที่    
ผู้เล่านิทานนํามาใช้ประกอบการเล่านิทานเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และได้ประโยชน์จากการฟังนิทาน 
รวมทั้งทําให้การเล่านิทานแต่ละครั้งบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

 การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  หรือการให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง  เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย  วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ได้มีการพัฒนาและนํามาใช้
ในรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการของครู  โดยมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนช้า   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  มีปัญหาในด้านความประพฤติและปัญหาอ่ืน ๆ  โดยมีความเชื่อว่า      วิธีการ
ให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้  ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่าง ๆ  ได้จากกันและกัน  และการเรียนรู้เช่นนี้     ทําให้ผู้ที่เรียน
ช้าเกิดการเรียนรู้ได้  เนื่องจากภาษาที่ผู้เรียนใช้พูดจาสื่อสารกันนั้น  สามารถสื่อความหมายระหว่างกันและ
กันได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึงช่วยถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพื่อน ๆ  ฟัง
ด้วยภาษาและรูปแบบของเขาเอง  ก็จะทําให้เขาเข้าใจในความรู้นั้นอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น    เพราะว่าการพูด
หรือการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะทําให้ผู้พูดเข้าใจและมองเห็นอย่างชัดเจนว่า  ความคิดรวบยอด  
(Concept) ของเรื่องนั้น ๆ  และในส่วนของผู้เรียนซึ่งรับฟังจากเพื่อนก็ได้รับประโยชน์ด้วย   เนื่องจากเขา
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากเพื่อนผู้สอนซึ่งเข้าใจปัญหาของตน    เพราะลักษณะของปัญหาคล้ายคลึง
กันกับปัญหาที่ผู้สอนเคยประสบมาแล้ว    นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นกว่าการ
รับฟังจากครู  เนื่องจากภาษาที่ใช้อยู่ในระดับเดียวกัน  และยังรู้สึกเป็นอิสระสบายใจ  ที่จะรับรู้และซักถาม
ปัญหา   ข้อสงสัยต่าง ๆ  ในการเรียนจากเพื่อนด้วยกันเองมากกว่าที่จะไต่ถามจากครูเพราะไม่ต้องเ กรงว่า
จะเป็นที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร    ทั้งนี้เป็นเพราะสัมพันธภาพของผู้เรียนทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นใน
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ช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนนั้งเอง  วิธีการของการให้ผู้เรียนช่วยเหลือหรือสอนกันเองนี้แบ่งออกได้เป็น 2 
แบบ ได้แก่ 

 แบบที่  1  การให้เด็กเก่งสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 แบบที่  2  การให้เด็กชั้นสูงกว่าช่วยสอนเด็กชั้นเล็กกว่า 

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยสอน 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องกระบวนการกลุ่มของนักเรียนโดยเน้นการให้นักเรียนช่วยเหลือกัน
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  สามารถเรียนประสบการณ์อย่างเดียวกันได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งต่างๆมากขึ้น  เช่นจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  หรือจาก
อุปกรณ์ต่างๆที่นํามาประกอบบทเรียน 

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี  รวมทั้งแรงจูงใจในการเรียน  เนื่องจากนักเรียน  ผู้สอนจะรู้สึกภาคภูมิใจ  
หรือรู้สึกว่าตนเองได้รับความสําเร็จในการเรียน  เนื่องจากมีโอกาสได้ทําประโยชน์กับเพื่อนนักเรียน     

5. เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นลักษณะการสื่อสารมากขึ้นลักษณะดังกล่าวทําให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนมีมากขึ้น  เนื่องจากบรรยากาศในชั้นเรียนจะมีความเป็นกันเอง  

6. ครูจะเป็นแต่เพียงผู้ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา    และคอยสังเกตุตลอดจนทําการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการเรียนการสอนของนักเรียน 

เทคนิคการสอนแบบใช้เกม 

วิธีสอนโดยใช้เกม  คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุที่
กําหนด  โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและข้อมูลของเกม  พฤติกรรมการเล่น วิธีการ
เล่น และผลการเล่นของเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์  
วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและ             

ท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง  ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้         
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง  

องค์ประกอบสําคัญของวิธีสอน 

1. มีเกมและกติกาการเล่น 

2. มีการเล่นเกมตามกติกา 

3. มีการอภิปรายเก่ียวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการ
เล่น 

การเลือกเกมเพื่อนํามาใช้สอนทําได้หลายวิธี ผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้นให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้  หรืออาจนําเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาดัดแปลงให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน  แล้วนําไปใช้สอนเลยก็ได้  หากผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้เอง 
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ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสร้างและจะต้องใช้เกมที่สร้างหลายๆ ครั้ง  จนกระทั่งแน่ใจว่า 
สามารถใช้ได้      ผลดีตามวัตถุประสงค์  หากเป็นการดัดแปลง ผู้สอนต้องจําเป็นต้องศึกษาเกมนั้นให้เข้าใจ  
แล้วจึงดัดแปลงและทดลองใช้ก่อนเล่นกัน  สําหรับการนําเกมการศึกษามาใช้เลยนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษา
เกมนั้นให้เข้าใจและลองเล่นเกมนั้นก่อน   เพื่อจะได้แก้ไขไว้ล่วงหน้า   ช่วยให้การเล่นจริงของผู้เรียนเป็นไป
อย่างราบรื่น  ส่วนคอมพิวเตอร์เกมนั้น ผู้สอนจําเป็นต้องมีทั้งซอฟต์แวร์ (software) และฮาร์ดแวร์ 
(hardware) คือตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียน จึงจะสามารถเล่นได้   
 

เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

 การเรียนปนเล่น ( play-way  method ) เริ่มมีมาเกือบสองร้อยปีแล้ว   เช่น   เปสตอลอลซี              
ใช้การสอนด้วยสิ่งของ   โฟรเบลใช้การสอนโดยกิจกรรมการเล่น    จนได้ชื่อบิดาแห่งการศึกษาอนุบาล                 
มอนเตสซอรีส่งเสริมการใช้กิจกรรมอิสระและการสอนเป็นรายบุคคล  ทุกท่านที่กล่าวมานี้ล้วนได้ค้นพบ
ความจริงว่า การเล่นมีความสําคัญต่อการเรียน  หากสังเกตให้ดีเฉพาะเด็กในหมู่บ้านที่ยังไม่เข้าเรียน  เขาจะ
หาเพื่อนที่ใช้เครื่องเล่นรวมกัน  เด็กต้องการเล่นต้องการเพื่อนเล่น    การเล่นคนเดียวอาจเล่นได้ชั่วพักชั่วครู่       
เท่านั้น  นับเป็นธรรมชาติและความต้องการของเด็ก    ถือว่าเป็นจุดสําคัญและเป็นที่มาแห่งการจัดการเรียน
การสอนที่ยึด ผู้เรียนศูนย์กลาง ( child  centered )  โดยคํานึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
เป็นสําคัญ    จึงอาจกล่าวได้ว่า  การเล่นเป็นกิจกรรมสําคัญยิ่งของเด็กวัยอนุบาลและวัยปฐมศึกษา  ที่เป็น
แนวในการจัดการเรียนการสอนกล่าวคือ 

เด็กระดับอนุบาลและวัยปฐมศึกษาตอนต้น (ป.1–3) กิจกรรมในวัยนี้น่าจะเรียกว่า วัยเล่นปน
เรียน  กล่าวคือ  เน้นในลักษณะเนื้อหาวิชาที่เป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวัน   เป็นประสบการณ์หรือความรู้
สามัญ        ที่ เป็นประสบการณ์ตรง  แม้ภาษาก็จะเน้นเฉพาะคําสามัญพื้นฐานที่ใช้พูดจากันใน
ชีวิตประจําวัน  ลักษณะของการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  นั่นคือ  การเล่นเป็นหลัก  การเรียนเป็น
ผลพลอยได้   ทําให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว  เช่น 

การเล่นของเด็กที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ดังน้ี  
1.  การเล่นแบบสํารวจตรวจค้น (Exploration Play)  การเล่นที่ส่งเสริมการรับรู้และ

ประสบการณ์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสนใจ สงสัยและความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็นที่มีในตัวเด็ก 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่สํารวจอันทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านความคิดรวบ
ยอด และจะเป็นพื้นฐานนําไปสู่การค้นพบการตัดสินใจ  และการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเรียนรู้หรือไม่มี
ประสบการณ์มาก่อน 

2.  การเล่นแบบทดสอบ ( Test Play)  การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล การที่
เด็กได้สํารวจและทดลองเพื่อทดสอบช่วยให้เด็กได้พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล   ซึ่งเป็นกระบวนการทาง           
สติปัญญาที่สําคัญมาก    เด็กที่สํารวจสิ่งของต่าง ๆ มักจะมีการทดสบคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ   เช่น เด็กกด
ปุ่มพัดลม ปิด เปิด และนั่งดู ใบพัดหมุน เป็นต้น 
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3.  การเล่นแบบออกกําลังกาย (Physcial Play)    การเล่นที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ 
เป็นการเล่นในลักษณะของการออกกําลังกายช่วยพัฒนากล้ามเนื้อทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งยังช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ซึ่งแม้ว่า Physcial Play จะมีบทบาทที่
ชัดเจนในการพัฒนาทางกาย    แต่ก็มีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาทางสติปัญญาด้วย    เพราะความพร้อม
ทางกายเป็น  องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้พัฒนาทางสติปัญญาเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4.  การเล่นสมมติและการเลียนแบบ (Dramatic Play and Imitation)    การเล่นที่ส่งเสริมการ
ใช้ความคิดและจินตนาการเป็นการกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการของตน ฝึกการคิดคํานึง การ
สร้างมโนภาพ ซึ่งจะทําให้เด็กเข้าใจในเรื่องนามธรรมมากขึ้น รวมทั้งรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ 

5.  การเล่นสร้าง (Construction Play) เป็นการเล่นที่เด็กจะนําข้อมูลความรู้ทัศนคติต่างๆ จาก
ประสบการณ์ มาสัมพันธ์กันในรูปแบบใหม่   อันก่อให้เกิดความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ในด้าน              
สร้างสรรค์ เพื่อให้การเล่นประสบความสําเร็จ  การเล่นลักษณะนี้มีค่อนข้างมากในชนบท  วัสดุอุปกรณ์ใน
การเล่นมักทําจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ    เช่น การเล่นร้อยดอกไม้ แล้วนําไปเล่นสมมติ           
ซื้อขายดอกไม้ 

6.  การเล่นแบบสัมผัสกระทํา (Manipulative Play) เป็นการเล่นที่ส่งเสริม การสังเกตการคิด
จําแนก การคิดเปรียบเทียบและการคิดหาความสัมพันธ์ เช่นการเล่นตัวต่อนําภาพมาต่อให้เป็นรูปภาพ เป็น
ต้น 

7.  การเล่นที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาและความจํา (Verbal Play) ทักษะทางภาษาของเด็กเป็น
ดัชนีบ่งชี้ประการสําคัญประการหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก การเล่นช่วยฝึกทักษะการฟัง ทํา
ให้เด็กสามารถเข้าใจผู้อ่ืนได้ การเล่นช่วยฝึกทักษะการพูด ทําให้เด็กสามารถสื่อความคิดความรู้สึกต่างๆ 
ของตนให้ ผู้อ่ืนเข้าใจได้ เช่น การเล่นร้องเพลงและทําท่าประกอบจังหวะ การเล่น เล่าเรื่อง การเล่นท่องคํา
คล้องจองและทําท่าประกอบ เป็นต้น 

8.  การเล่นเกม(Games) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมการคิด การตัดสินใจ เกมบางอย่าง เด็กต้อง
อาศัยการออกกําลังกาย    การเล่นนับว่ามีส่วนช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็ก    ในการเล่นเกมเด็กต้องจดจํา
กติกา  ข้อตกลง ต้องตัดสินใจและใช้ไหวพริบ นอกจากน้ียังช่วยพัฒนาด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์ด้วย 

ประโยชน์ของการเล่น 

1.  การเล่นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เจริญเติบโต ช่วยให้เด็กรู้สึกสบาย 
ร่าเริงแจ่มใส เป็นการออกกําลังกายที่ดียิ่ง 

2. การเล่นช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งอ่ืนๆดีขึ้น ช่วยให้เด็กรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริม
บุคลิกลักษณะของเด็กที่ดี 

3. การเล่นช่วยสร้างมิตรภาพและให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหา รู้แพ้รู้ชนะและได้รับความพึงพอใจ
จากการเล่น 
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4. การเล่นของเด็กจัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เด็กได้พัฒนาลักษณะต่างๆ จากการเล่น ช่วย       
ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้กว้างขวางและทําให้เด็กทราบว่าตนเองชอบอะไร มีความสามารถทางไหน 

5. การเล่นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของเด็กเพราะเด็กได้ระบายอารมณ์และความต้องการ
ต่างๆ 

6. การเล่นเป็นการฝึกมารยาทรู้จักการกระทําที่ถูกจากการเล่น 

7. การเล่นเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็ก ในด้านความอยากรู้  อยากเห็น ความ
ต้องการทางกาย ทางจิตใจและช่วยทดแทนความต้องการหรือความอยากเป็นของเด็ก 

8. การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง 
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลต่อสังคม 

การเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ   ทางด้านร่างกาย    ส่งเสริมสุขภาพเด็กให้ได้         
เคลื่อนไหว ได้ใช้พลังงานส่วนเกินในการเล่น ช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์    ด้านอารมณ์และจิตใจ  จะช่วยให้       
เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง     ด้านสังคม การเล่นเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กมีโอกาสเข้า
ฝึกการเข้าสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    ด้านสติปัญญา ขณะเด็กเล่นได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน เด็ก
จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน   ทําให้เกิดเป็นความคิดและนําไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเล่นจะ
ช่วยให้เด็กมีความคิดริเริ่มและส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ    อันเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางระดับ
สติปัญญา ของเด็ก 

  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   หมายถึง  การกระทําต่างๆที่สถานศึกษาหรือผู้ปกครองจัดขึ้น  โดยมี          

จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญในการอ่าน      และพยายามพัฒนาการอ่าน
ของ    ตนเองจนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

1.  เร้าใจให้เกิดความอยากรู้อยากอ่านหนังสือ  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการอ่านและเรียนรู้จากหนังสือที่มีคุณภาพ 

3.  ให้เห็นความจําเป็นและความสําคัญของการอ่าน 

4.  แนะนําชักชวนให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน  สามารถนําความรู้จากหนังสือไปใช้
ประโยชน์เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆดีขึ้น 

5.  กระตุ้น แนะนําให้อยากรู้  อยากอ่านหนังสือให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

6.  พัฒนาการอ่านจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะห์  คือจับประเด็น  จากการอ่านและสังเคราะห์ผลการ
อ่านได ้
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ประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

1.  ช่วยให้เกิดการพัฒนาการด้านความคิดให้กับนักเรียน 

2.  ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

3.  ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ 
4.  ช่วยในการฝึกทักษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ 

5.  ช่วยประเมินผลการเรียนการสอน 

6.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียดในบทเรียน 

7.  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี  รู้จักการเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือกัน 

8.  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี  รู้จักการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน 

9.  ช่วยฝึกความรับผิดชอบและฝึกให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
10. ช่วยให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น 

11. ให้เป็นกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน  เสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน 

12. เป็นการสร้างนิสัยให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ผู้ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ผู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  คือ  ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้ังแต่รัฐบาล   หน่วยราชการ 
เอกชน  แต่ที่สําคัญที่สุด    คือ  ผู้ใกล้ชิด   หน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุด  คือ  สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนทุก
คน  และ ผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและถือเป็นภาระที่สําคัญ ที่จะต้อง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน 
 

รูปแบบกิจกรรมที่จัดส่งเสริมการอ่าน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลายรูปแบบ  เช่น  การเล่านิทาน  การเสนอหนังสือ  การ
ตอบปัญหาจากหนังสือ  การใช้เกมเพื่อนําไปสู่การอ่าน ฯลฯ 

 จากการทําวิจัยของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ.2544)  พบว่า  กิจกรรมที่พ่อแม่ ครูระดับประถม
ศึกษา  ครูระดับมัธยมศึกษาและครูบรรณารักษ์จัดขึ้นมีดังนี้ 

1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจัดให้นักเรียนปฏิบัติ   
ระดับประถมศึกษา  กิจกรรมที่ผู้ปกครองจัดเพื่อส่งเสริมการอ่านมากที่สุดเรียงตามลําดับ  คือ 

1.  การสอนให้อ่านหนังสือ 

2.  การแนะนําหนังสือให้อ่าน 

3.  การเล่าข่าวสารต่างๆให้ฟัง 

4.  การซื้อหนังสือให้อ่าน 

5.  การอ่านหนังสือให้ฟัง 
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6.  การพาไปร้านหนังสือหรือให้ดูนิทรรศการหนังสือ 

7.  การเล่าเรื่องจากหนังสือให้ฟัง 

8.  การเล่านิทานให้ฟัง 

ระดับมัธยมศึกษา  กิจกรรมที่ผู้ปกครองจัดเพื่อส่งเสริมการอ่านมากที่สุด  เรียงตามลําดับ  คือ   
1.  การเล่าข่าวสารต่างๆให้ฟัง 

2.  การให้เงินไปซื้อหนังสือ 

3.  การแนะนําหนังสือให้อ่าน 

4.  การคุยกันเรื่องหนังสือ 

5.  การซื้อหนังสือให้อ่าน 

6.  การพาไปร้านหนังสือ  หรือดูงานนิทรรศการหนังสือ 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูสอนจัดให้นักเรียนปฏิบัติ 

ระดับประถมศึกษา  กิจกรรมที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  จัดให้นักเรียนปฏิบัติมากที่สุด  เรียงตามลําดับ   
คือ 

1.  เล่านิทานให้นักเรียนฟัง 

2.  เล่าเรื่องในหนังสือให้นักเรียนฟัง 

3.  แนะนําวิธีใช้ห้องสมุด 

4.  แนะนําการอ่าน 

5.  การแนะนําหนังสือที่น่าสนใจ 

6.  การจัดนิทรรศการหนังสือ 

7.  การจัดประกวดการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 

8.  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 

9.  การคัดเลือกผลงานเขียนหรือค้นคว้าของนักเรียนและรวบรวมเป็นเล่ม 

ระดับมัธยมศึกษา  กิจกรรมที่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาจัดให้นักเรียนปฏิบัติมากที่สุดเรียงตามลําดับ  คือ 

1.  จัดป้ายวิชาการหรือป้ายนิเทศ 

2.  การประกวดเขียนเรียงความหรือบทความ 

3.  การแนะนําการอ่าน 

4.  การประกวดการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

5.  การคัดเลือกผลงานเขียน  หรือ  ค้นคว้าของนักเรียนและรวบรวมเป็นเล่ม 

6.  การวิเคราะห์หนังสือ 

7.  การฉายวิดิทัศน์ที่ส่งเสริมการอ่าน 
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8.  การแสดงละครจากเรื่องในหนังสือหรือวรรณกรรม 

9.  การอภิปรายหรือโต้วาที 
10. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 

11. การจัดนิทรรศการหนังสือ 
 

3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครูบรรณารักษ์จัดให้นักเรียนปฏิบัติ   
1.  การแสดงละครจากเรื่องในหนังสือหรือวรรณกรรม 

2.  การจัดปา้ยวิชาการหรือป้ายนิเทศ 

3.  การประกวดเรียงความ 

4.  การประกวดอ่านร้อยแก้ว/ร้อยกรอง 

5.  การแนะนําการอ่าน 

6.  การจัดนิทรรศการ 

7.  การอภิปรายหรือโต้วาที 
8.  การรวบรวมผลงานเขียนหรือค้นคว้าของนักเรียน 

9.  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 

10. การฉายวิดิทัศน์ที่ส่งเสริมการอ่าน 

11. การจําหน่ายหนังสือราคาถูก 

12. การวิจารณ์หนังสือ 
 

แนวด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินงานและกําหนดนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อย่างจริงจัง   โดยให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในขั้นตอนดําเนินงาน สามารถดําเนินงานได้ดังนี้ 
 1.  ประชุมคณะครูทุกท่านให้ทราบนโยบายและถือเป็นแนวปฏิบัติ 

 2.  วางแผนร่วมกับครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยอาจแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  2.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในภาพรวมของสถานศึกษา   ที่นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น
มาร่วมกิจกรรมได้  เช่น 

    1)  ประกวดเขียนเรียงความ 

    2)  ประกวดการอ่านร้อยแก้ว/ร้อยกรอง 

    3)  แข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือ 

    4)  การเข้าค่ายการอ่าน 

     5)  การประกวดการเล่านิทาน 

    6)  การประกวดการเขียนหนังสือเล่มเล็ก 

    7)  อ่านเขียนไทยทุกวัน 
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    8)  ภาษาไทยวันละคํา 

  2.2  กิจกรรมในห้องเรียนที่ทุกห้อง (ควรปฏิบัติ) มีกิจกรรม เช่น 

    1)  ภาษาไทยวันละคํา 

    2)  เขียน – อ่านคําศัพท์ทุกวัน 

    3) จับคู่กับอ่าน 

    4)  เล่นเกมภาษาไทย 

    5)  ตอบปัญหาจากหนังสือ 

    6)  นักเรียนหาคําศัพท์ (ที่คิดว่ายากของตนเอง) ทุกวัน แล้วฝึกอ่าน-เขียน 

    7)  คัดไทยทุกวัน 

    8)  ครู นักเรียนบันทึกประจําวันหรือเขียนเล่าเรื่องที่พบสัปดาห์ละครั้ง 

  2.3  มอบหมายผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว   ซึ่งควรเป็นครูทุกคนร่วมรับผิดชอบและ
กําหนดระยะเวลาปฏิบัติให้ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม 

  2.4  กําหนดให้แต่ละระดับชั้นดําเนินงานตามภารกิจ 

  2.5  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผล 

  2.6  ให้แต่ละชั้นสรุปรายงานผลปฏิบัติงาน 

  2.7  แต่งต้ังคณะกรรมการสํารวจการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนทุกชั้น (ระดับมัธยม-

อาจสํารวจการอ่านคล่อง เขียนคล่อง) และรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล รายชั้นไว ้

  2.8  วางแผนแก้ไขปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้     หรืออ่านไม่คล่อง   และดําเนินการ 
แก้ไข พร้อมบันทึกผลการแก้ไขไว้ 
  2.9  ติดตามประเมินผล นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พร้อมเตรียมสรุปรายงาน 

  2.10  รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้  
 

แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ    
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ําท่าจีน เมื่อผ่านระยะเวลาและการทับถมของ

ตะกอนดินโคลน  จึงทําให้ส่วนหน่ึงของแม่น้ําแยกตัวออกมาเป็นบึงรูปโค้ง   มีขนาดใหญ่ กินพื้นที่อําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

ในปี 2537  จังหวัดสุพรรณบุรี    โดย ฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชา  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  จัดทํา
โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ     เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า      
อยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี    จึงมีการขุดลอกบึงให้กักเก็บน้ําได้มากถึง 10 ล้าน  ลูกบาศก์เมตร  

สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ 6,500 ไร่      และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นที่ต้ังของหน่วยงานต่างๆ   คือ
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า   กรมปศุสัตว์   อุทยานผักพื้นบ้าน   เพื่อเป็นการยังชีพ และแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา  
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สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   กรมประมง ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการ
พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    เนื่องในวโรกาสทรงครองราชปีที่ 50     
ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19  กรกฏาคม  2539    และสามารถ เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2541   โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ําที่สําคัญให้กับ 
นักวิชาการ  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา   ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําบึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติมีสิ่งที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหลังที่ 1   เป็นอาคารที่จัดแสดงพันธุ์ สัตว์น้ําที่น่าสนใจ     ทั้งพันธุ์           
สัตว์น้ําจืดและพันธุ์สัตว์น้ําเค็ม    ในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ําจืด   มีทั้งพันธุ์ปลาไทย  พันธุ์ปลาต่างประเทศ   

และพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆ รวมแล้วมากกว่า 50 ชนิด    ตัวอย่างปลาไทยที่น่าสนใจ   เช่น ปลาบึก        
ปลากระโห้  ปลาม้า  ปลาช่อนงูเห่า  ปลากระเบนน้ําจืด  ปลาเสือตอ   เป็นต้น  นอกจากพันธุ์ปลาไทย
ดังกล่าวมาแล้วยังมีพันธุ์ปลาไทยชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิดที่นํามาใช้ในการแสดง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักชนิด
พันธุ์ ปลาไทยเพิ่มมากขึ้น   และมีพันธุ์ปลาต่างประเทศที่นําจัดแสดง  เช่น ปลากดลายเสืออเมซอน  ปลากด
หางแดง อเมซอน  และพันธุ์ปลาสวยงาม   จากต่างประเทศอีกหลายชนิด      นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลและ
สัตว์ทะเล  เช่น   ปลาโนรี   ปลากระเบนลายจุดฟ้า   ปลาวัว   ปลาฉลาม   และม้าน้ํา   เป็นต้น 

2. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหลังที่ 2   เนื่องด้วยอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ําหลังที่ 1  มีขนาดเล็กแสดง
พันธุ์สัตว์น้ําได้เพียง 50 กว่าชนิดเท่าน้ัน    ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา    ได้จัดสร้างอาคารพันธุ์สัตว์น้ําหลัง ที่  
2  ขึ้น   ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ําได้ 400 ลูกบาศก์เมตร   สามารถเดินดูได้
รอบตู้ มีอุโมงค์ความยาวประมาณ  8.5  เมตร    ซึ่งได้ว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของประเทศไทย  และ
มีนักประดาน้ําหญิง 2   คน  ให้อาหารปลา   นอกจากตู้ปลาแล้วยังมีตู้ปลาปลาน้ําจืดอีก 30 ตู้   และตู้ปลา
ทะเลสวยงามอีก 2 ตู้ 

3. บ่อจระเข้   เป็นบ่อที่จําลองให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด   มีพื้นที่บ่อประมาณ 3 ไร่ 
ประกอบด้วยพื้นที่ดิน  บ่อน้ํา  และต้นไม้ชนิดต่างๆ มีจระเข้  และการแสดงจระเข้ 
    สวนสัตว์บึงฉวาก   สวนสัตว์ถูกสร้างขึ้นใกล้กับบึง ลมพัดเย็นสบาย ประกอบด้วยอาคารแสดง
พันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด   เช่น เสือ สิงโต ลิง เป็นต้น    ถัดจากกรงเสือ    เดินเลาะเลียบบึงจะพบกรงนกขนาด
ใหญ่    จัดสร้างแบบนําตาข่ายขนาดใหญ่ครอบพื้นที่ทั้งหมดไว้     และจัดสวนให้นกอยู่แบบธรรมชาติมาก
ที่สุด    นกทุกตัวสามารถเดิน  บินโดยอิสระ    นกที่เป็นจุดเด่นที่สุด เห็นจะเป็นไก่ฟ้าพญาลอ    เมื่อเดินเลย
ไปแล้วยังมีกรงแสดงสัตว์ต่างๆ อีก  เช่น อูฐ  นกกระจอกเทศ   กวาง  ซึ่งเป็นกรงสัตว์ท่ีนี่มีขนาดใหญ่  
     อุทยานผักพื้นบ้าน บนเนื้อที่ 26 ไร่ภายในบึงฉวาก  กรมส่งเสริมการเกษตรได้นําเอาผักพื้นบ้าน
ของทุกภาคทั้งที่พบได้ทั่วไปและหายากมาเพาะปลูก      เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  โดยใช้ใช้วิธีการปลูก
ทาง         ชีวภาพ   คือ  การใช้ตัวห้ํา  ตัวเบียน  กบ  เขียด    ในการกําจัดแมลง รวมทั้งการใช้สารสะกัดจาก
สะเดาในการกําจัดแมลงต่างๆ   มีการจัดสรรพื้นที่แสดงการประดับสวนด้วยผักพื้นบ้าน    และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมของพืชพันธุ์นั้นๆ    
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บทที่  3 
วิธีด าเนินงาน 

 

การดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้  ระดบัช่วงชั้นที่  1  ได้ดําเนินการดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้นที่ 1    นักเรียนทั่วไปในระดับช่วง
ชั้นที่  1  และครูในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมที่มีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้นที่ 1  จากแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  จํานวน  38  คน  นักเรียนทั่วไปที่เป็นพี่เลี้ยง  จํานวน  12  คน  และครูในโรงเรียนเรียนร่วม  
จํานวน  24  คน  จาก  12  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549   เลือกโดยวิธีเจาะจง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ครูนับเป็นบุคลากรหลักในการส่งเสริมการรักการอ่าน  หากครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ย่อมเป็นการยากลําบากในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก  ครูจึงควรที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจ  แนวทางการจัดการศึกษา  และการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   
 

1.  จัดอบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียน  เรื่อง  การคัดกรองและประเมินความสามารถด้านการ
อ่านส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 การจัดอบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียน  เรื่อง  การคัดกรองและประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านโดยใช้เทคนิคแนวทางวิธีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ทั้งทางด้านวิธีการสอนอ่าน  วิธีเรียนอ่าน
และเทคนิควิธีการสอน  ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวนักเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ตามคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา  และแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน  ของศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.  ประชุมคณะครูและวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้   สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   ย่อม
เป็นไปได้อย่างลําบากยิ่ง  ทั้งนี้ปัญหาของเด็กกลุ่มนี้ คือ  ปัญหาทางด้านการอ่าน  นักเรียนบางคนไม่
สามารถจะอ่านพยัญชนะ  สระได้ทุกตัว  ขาดทักษะการสะกดคํา   หรือจําเป็นคําๆที่พบเห็นบ่อย  นอกจาก
ปัญหาด้านการอ่านแล้ว  นักเรียนบางคนอาจมีปัญหาทางด้านการเขียนหรือการคิดคํานวณร่วมด้วย   จาก
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ปัญหาดังกล่าวทําให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ขาดความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือ  ขวนขวายหา
ความรู้  มีปัญหาทางด้านการเรียน  เนื่องจากเด็กไม่สามารถที่จะอ่าน เขียนหนังสือได้   
 จากลักษณะดังกล่าว  คณะครูและวิทยากรจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้
สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนเรียนได้จากประสบการณ์จริง  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ระลึกถึงสิ่งที่พบเห็น  และนํามาเล่าเป็นเรื่องราวที่สนใจ     เมื่อนักเรียนมีความสนใจก็เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการอยากรู้อยากอ่านออกเขียนได้     หากนักเรียนพบว่าตนเองสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้  
ทําให้นักเรียนเกิดความรักความสนใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นประสบการณ์ที่จัดจึงเป็นสิ่งที่เป็นความ
สนใจของเด็ก    การทัศนศึกษาและประสบการณ์ที่ได้รับทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด   
  

3.  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้
ดําเนินการกิจกรรมเป็น  3  ระยะ    คือ    

ระยะที่  1  ระหว่างวันที่  20 – 21 พฤษภาคม 2549    กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน 

ระยะที่  2   วันที่   27   พฤษภาคม  2549   กิจกรรมการนําเสนองาน  ครั้งที่ 1 

ระยะที่  3  วันที่   3   มิถุนายน  2549    กิจกรรมนําเสนองาน  ครั้งที่ 2 

รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินงาน  ได้แก่   
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 

1 ปฐมนิเทศ อธิบายการอยู่ค่าย การทํากิจกรรมการอยู่ค่าย  แจกคู่มือการเข้าค่าย 

2 เรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ณ บึงฉวาก  ชมสวนสัตว์  ชมปลา  ชมจรเข้   
3 นําสู่โลกแห่งความสุข ลอดซุ้ม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วาดภาพระบายสี  เล่าเรื่องจากภาพ  และถ่ายทอดประสบการณ์ 
5 เสริมขวัญ บายศรีสู่ขวัญ    พิธีเปิดค่ายส่งเสริมการรักการอ่าน 

6 นันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ดนตรี ศิลปะ เกม  
7 บริหารกาย/บริหารจิต ออกกําลังกาย   นั่งสมาธิ 
8 เทคนิคการเล่านิทาน โดยครู เช่นหุ่นมือ  หนังสือนิทาน ฯลฯ 

9 ฝึกประสบการณ์ แบง่กลุ่มทําหนังสือเล่มเล็ก 

10 ถ่ายโยงประสบการณ์ นําเสนอผลงานของกลุ่ม 

11 เพิ่มพูนประสบการณ์ จัดทําหนังสือเล่มเล็กเป็นรายบุคคล ตามความสนใจ 

12 เผยแพร่ผลงาน จัดแบ่งกลุ่มนําเสนอผลงาน นําเสนอหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนทุกคน 

13 เสริมประสบการณ์ จัดทําหนังสือเล่มเล็กและศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจ 

14 ชื่นชมผลงาน นําเสนอหนังสือเล่มเล็กและที่ศึกษาเพิ่มเติม 

 



29 

 

 การปฐมนิเทศ      
การปฐมนิเทศ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อ่ืน ภายใต้กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของการอยู่ร่วมกัน  การชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการอยู่ค่าย  แนะนําการทํากิจกรรมต่าง ๆ   
การแนะนําสถานที่ของการอยู่ค่ายทั้งด้านที่พัก  ที่รับประทานอาหาร  สถานที่จัดกิจกรรม   และสถานที่อ่ืนๆ    
การละลายพฤติกรรมของผู้อยู่ค่ายให้มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกัน  โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 ครู  นักเรียนพี่เลี้ยง  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  วิทยากร    มีความเข้าใจรูปแบบของการทํา
กิจกรรมการอยู่ค่าย  สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่กําหนด  และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
การอยู่ค่าย  
เรียนรู้นอกสถานที ่
 การเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อให้มีการระลึกถึงในสิ่งที่พบเห็น  ได้ยิน  ได้ฟัง  ได้สัมผัสและปฏิบัติจริง    ทั้งนี้การเรียนรู้ของนักเรียนย่อม
จดจําในสิ่งที่พบเห็นด้วยประสบการณ์ของตนเอง  นอกจากนี้  ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดตามความสามารถของนักเรียน  จึงจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ของนักเรียน  โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เช่น เทคนิคการสอนอ่านตามแบบ  อ่านสะกดตัวประสมคํา  
หรือเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน    

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 2.  นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  ครู  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  นักเรียนพี่เลี้ยง 

 3.  นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 4.  นักเรียนได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 5.  นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการไปสถานที่ต่างๆ 

น าสู่โลกแห่งความสุข 

การน าสู่โลกแห่งความสุข  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการอยู่ค่าย  รูปแบบ
ขั้นตอนของกิจกรรมการอยู่ค่าย  เพื่อส่งเสริมความมีสามัคคี  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งมา
จากต่างโรงเรียนและต้องมาอยู่ค่ายร่วมกัน  กิจกรรมที่จัดได้แก่  กิจกรรมการลอดซุ้ม  กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์   โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบเล่นปนเรียน  และเทคนิคการสอนแบบใช้เกม 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการอยู่ค่าย 

2.  นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม 

3.  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานกลุ่ม 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนําประสบการณ์จากประสบการณ์จริง     ที่

นักเรียนได้พบ  มานําเสนอโดยผ่านกระบวนการต่างๆ  เช่น  การเสนอหรือแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการ   การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม    การยอมรับกันของสมาชิก  โดยกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมการ
วาดภาพระบายสี  เล่าเรื่องจากภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนอ่านตามแบบ  การใช้แผนภูมิประสบการณ ์

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน 

2.  นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นําเสนอประสบการณ์ที่พบเห็นมาอภิปราย    แสดงความ 
คิดเห็นในการทํางานกลุ่ม  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม 

3.  นักเรียนได้มีทักษะในการอ่าน 

เสริมขวัญ 

เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักเรียนที่ต้องออกมาสู่โลกภายนอก  โดยจัดทําพิธี
บายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนทุกคนทีเข้าค่าย  ทั้งนี้กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเป็นกิจกรรมที่ให้ศีลให้พรกับ           
นักเรียน  เพื่อความเป็นศิริมงคล  และเพิ่มความมั่นใจแก่นักเรียนในการออกมาสู่โลกภายนอก   โดยใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบเล่นปนเรียน  วิธีการสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
1.  นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ  ขั้นตอนการทําพิธี  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  การสร้าง

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

2.  ให้นักเรียนรู้จักการให้ความเคารพผู้ที่มีความอาวุโส 

3.  ส่งเสริมการมีสมาธิ  การแสดงออก 

นันทนาการ 
 กิจกรรมนันทนาการ  เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินในการดําเนินงานระหว่างกิจกรรม  
กิจกรรมนันทนาการที่จัด  เช่น  กิจกรรมดนตรี  เกม  ศิลปะ  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างบรรยากาศให้
สนุกสนาน คลายความวิตกกังวล  คลายความเครียดจากการระดมสมองผลิตผลงานของนักเรียน  
นอกจากนี้กิจกรรมนันทหนาการช่วยส่งเสริมให้เด็กจินตนาการเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น  โดยใช้เทคนิค
วิธีการสอนแบบเล่นปนเรียน  การใช้เกม  การสอนอ่านแบบเป็นคําเป็นประโยค 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ 
 2.  ส่งเสริมความสามัคคี  การแสดงออก  จินตนาการต่างๆของกิจกรรม 

 3.  นักเรียนได้รับความสนุกสนานในการทํากิจกรรม 

 4.  นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางการอ่าน  จากการทํากิจกรรมต่างๆ 
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บริหารกาย/บริหารจิต 

 สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  เป็นสิ่งสําคัญให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  การที่นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ดี  ย่อมส่งเสริมให้นักเรียนมีกําลังกายและกําลังใจในการ
ทํากิจกรรมต่างๆให้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย  ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
ที่แข็งแรง  มีความรักในการออกกําลังกายและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง    กิจกรรมส่งเสริม          
สุขภาพจิต  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่มีสมาธิ  จิตใจมั่นคง  ทําให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  โดยใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เรียนรู้จากการได้ยิน  การเห็น  และการเรียนอ่านจากวิธีสอนอ่าน
ตามแบบ 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ดี  มีน้ําใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ 

 2.  นักเรียนมีสมาธิในการทํากิจกรรม ให้ความสนใจในการเรียนรู้ เกิดการเลียนแบบและปฏิบัติตาม 

 3.  นักเรียนให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
เทคนิคการเล่านิทาน 

 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆให้ความสนใจในการฟังหรือดู   ซึ่งกิจกรรมการเล่านิทาน            
ผู้เล่าจะต้องมีลีลาที่หลากหลายในการเล่า  เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ   ในการเล่านิทานสามารถเล่า
นิทานโดยการนําเสนอเป็นหนังสือนิทาน  หนังสือเล่มใหญ่ภาพประกอบ   การแสดงบทบาทสมมุติ  หรือการ
แสดงหุ่นนิ้วมือก็ได้   

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากการนําเสนอนิทาน 

 2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําหนังสือนิทาน 

 3.  นักเรียนเกิดจินตนาการในการนําเสนอนิทานของกลุ่มตนเอง  

ฝึกประสบการณ์ 
 การฝึกประสบการณ์  สําหรับนักเรียน  เป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทํากิจกรรมในด้านต่างๆ  
ซึ่งกิจกรรมในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้  เป็นการฝึกให้นักเรียนได้จัดทําหนังสือเล่มเล็กเป็นกลุ่ม  โดยมี
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้และนักเรียนพี่เลี้ยงช่วยในการจัดทํา   ภายใต้การช่วยเหลือของครู    การ
ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการทําหนังสือเล่มเล็ก  จากคําศัพท์ต่างๆที่มีอยู่ ใน
หนังสือและคําศัพท์ที่นักเรียนให้ความสนใจ  โดยเทคนิควิธีการเรียนรู้จากการอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกด
ตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และการอ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน   

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
1.  นักเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มระหว่างนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

และนักเรียนทั่วไป 
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2.  นักเรียนมีทักษะในการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก  ทักษะการอ่าน  การเขียน  และการนําเสนองาน   
3.  นักเรียนมีจิตนาการในการแต่งเรื่องราว  ความภาคภูมิใจในผลงานที่จักทําขึ้น 

ถ่ายโยงประสบการณ์ 
กิจกรรมการถ่ายโยงประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการนําเสนองานของนักเรียน  จากการ

ทําหนังสือเล่มเล็ก  โดยตัวแทนเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของกลุ่มเป็นผู้นําเสนอ  ซึ่งการที่จะให้เด็กที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้นําเสนอ  สมาชิกของกลุ่มได้มีการเสนอแนะการนําเสนอทั้งทางด้านการอ่าน  การเล่า
เรื่อง  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างกลุ่ม  โดยเทคนิควิธีการเรียนรู้
จากการอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และการอ่านโดยใช้แผนภูมิ
ประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการเล่านิทาน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
1.  นักเรียนได้แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   
2.  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม 

3.  กิจกรรมที่จัดนักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกมากขึ้น  มีความสนใจในการซักถามและให้
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม  การให้กําลังใจซึ่งกันและกัน     และเกิดการ
เรียนรู้ทางการอ่านจากการนําเสนองาน   

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทบทวนการทําหนังสือเล่มเล็กเป็นรายบุคคล   เพื่อฝึกทักษะการจัดทํา
หนังสือเล่มเล็กโดยมีพี่เลี้ยงช่วยและครูเป็นผู้คอยแนะนําในการจัดทํา  หนังสือเล่มเล็กที่จัดทําเป็นเรื่องราวที่
นักเรียนให้ความสนใจ  เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่าน  การค้นหาข้อมูล  การนําเสนองานและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น  โดยเทคนิควิธีการเรียนรู้จากการอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกด
ตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และการอ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการเล่านิทาน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก 

 2.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  และจิตนาการในการทําหนังสือ 

3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   และ
นักเรียนพี่เลี้ยง 

 4.  นักเรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือ  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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เผยแพร่ผลงาน 

 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง  จากการทําหนังสือเล่มเล็กโดยมีครูและพี่เลี้ยง
คอยให้คําแนะนํา  นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น สังเกตจากการนําเสนองานของนักเรียน  มีการ
แสดงความคิดเห็นระหว่างการนําเสนอกิจกรรม   ทั้งนี้ครูเป็นผู้ให้แรงเสริมในการนําเสนองาน   ทําให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความกล้าแสดงออกของกิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยเทคนิควิธีการเรียนรู้จาก
การอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และการอ่านโดยใช้แผนภูมิ
ประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการเล่านิทาน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  และจิตนาการในการทําหนังสือ 

2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   และ
นักเรียนพี่เลี้ยง 

 3.  นักเรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือ  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.  นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบคําถามหรือขอความช่วยเหลือระหว่าง
การทํากิจกรรม 

เสริมประสบการณ์ 
 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนจัดทําหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเองในเรื่องใกล้ตัว   และเป็นที่สนใจของ        
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น   โดยให้นักเรียนฝึกการทํางานเป็นรายบุคคล มีครู
และพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน  และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง  
โดยเทคนิควิธีการเรียนรู้จากการอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และ
การอ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการเล่านิทาน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  และจิตนาการในการทําหนังสือ 

2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   และ
นักเรียนพี่เลี้ยง 

 3.  นักเรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือ  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.  นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบคําถามหรือขอความช่วยเหลือระหว่าง
การทํากิจกรรม
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ชื่นชมผลงาน 

 เป็นการนําเสนอผลงานของนักเรียนทั้งที่เป็นงานกลุ่มและรายบุคคล  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทํางานของแต่ละคน  ผลงานใดที่นักเรียนให้ความสนใจมากก็จะมีรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ให้นักเรียนอยากที่จะสร้างสรรผลงานขึ้นมา  และสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้ น  โดย
เทคนิควิธีการเรียนรู้จากการอ่านตามแบบ  อ่านแบบสะกดตัวผสมคํา  การอ่านเป็นคําเป็นประโยค  และการ
อ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการเล่านิทาน 

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม   
 1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  และจิตนาการในการทําหนังสือ 

2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   และ
นักเรียนพี่เลี้ยง 

 3.  นักเรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติมในการจัดทําหนังสือ  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

การน าเสนอวีดิทัศน์/ภาพของกิจกรรมการเข้าค่าย 

เพื่อให้นักเรียนได้เห็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกัน ของการอยู่ค่าย  การกระตุ้นความสนใจในการทํา       
กิจกรรมในครั้งต่อไปและเพื่อเป็นแรงเสริมของการทํากิจกรรมการรักการอ่าน  

การนําเสนองาน  เพื่อฝึกทักษะการทํางานร่วมกันของเพื่อนในกลุ่ม  ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะ
การอ่าน  การเขียน  ของนักเรียนโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย  ทั้งเทคนิควิธีการสอน  และเทคนิคการสอน  
การเรียนรู้ของเด็กจากการเห็น  การฟัง  และการสัมผัสด้วยตนเอง  เพิ่มขึ้น  โดยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
มีครูและนักเรียนพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําและทําร่วมกัน  การให้รางวัลกับกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กดีเด่น   
จากการเลือกของนักเรียนโดยการลงคะแนนเสียง  และยังเป็นการแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอในสิ่งที่
นักเรียนให้ความสนใจ 

การให้แรงเสริมทางบวก   เป็นการให้รางวัลในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

1.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

2.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยผู้ปกครอง 

3.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยครู 

4.  แบบสอบถามติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

 

 



35 

 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้  ได้จัดทําแบบสอบถามการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการ
เรียนรู้  จํานวน  4  ฉบับ  คือ 

1.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้   สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

2.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้   สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยผู้ปกครอง 

3.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้   สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยครู 

4.  แบบสอบถามติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี  1.   แสดงร้อยละของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

รายการ ร้อยละ 

1.  นักเรียนมีความพอใจในการเข้าค่ายครั้งนี้ 100.00 

2. นักเรียนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 100.00 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน 100.00 

4. นักเรยีนสนใจที่จะอ่านหนังสือ  เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 100.00 

5. นักเรียนพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 นักเรียนพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

90.00 

    10.00 

6. นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

  นักเรียนไม่มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

93.34 

6.66 

7.  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก 

     กิจกรรมไม่ได้ส่งเสริมการแสดงออก     
93.34 

6.66 

8.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น 100.00 

 

จากตาราง  1   นักเรียนมีความพอใจในการเข้าค่ายกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน          
สนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 100 % รองลงมา ได้แก่  นักเรียนมีทักษะใน
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การอ่านเพิ่มมากขึ้นและมีความกล้าในการแสดงออก 93.34 % และนักเรียนพี่เลี้ยงมีส่วนช่วยในการทํา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  90 %           
 

ตารางท่ี  2.   แสดงร้อยละของรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้  โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ร้อยละ 

ทัศนศึกษา 26.41 

นันทนาการ 11.32 

เกม 17.73 

ดนตรี 13.97 

ศิลปะ 21.51 

วิชาการ 9.06 

 

จากตารางที่ 2   รูปแบบการจัดกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด    ได้แก่    กิจกรรม        
ทัศนศึกษา  26.41  %    กิจกรรมศิลปะ  21.51  %    และกิจกรรม  เกม  ดนตรี  นันทนาการ และวิชาการ  
ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  3.   แสดงร้อยละของประเภทหนังสือที่นักเรียนเลือกอ่าน 

ประเภทหนังสือที่นักเรียนเลือกอ่าน ร้อยละ 

หนังสือเรียน   22.89 

หนังสือพิมพ์   9.4 

นิทาน 22.89 

แผ่นพับ 5.33 

นิตยสาร/วารสาร 6.27 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 7.21 

การ์ตูน 16.61 

โฆษณา 9.4 

 

จากตารางที่ 3  ประเภทหนังสือที่นักเรียนให้ความสนใจในการอ่านมากที่สุด  ได้แก่ หนังสือเรียน
และ หนังสือนิทาน  22.89 %  รองลงมาได้แก่  หนังสือการ์ตูน  16.61 %    หนังสือพิมพ์ และโฆษณา   9.4 
%  และบอร์ดประชาสัมพันธ์  นิตยสาร/วารสาร  แผ่นพับ  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.  แสดงร้อยละของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
โดยผู้ปกครอง 

 

รายการ ร้อยละ 

1.  ผู้ปกครองมีความพอใจในการเข้าค่ายส่งเสริมการรักการอ่าน 100.00 

2. ผู้ปกครองสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม   
    ผู้ปกครองไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม   

84.32 

13.73 

3.  รูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน 100.00 

4.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 100.00 

5.  นักเรียนมีความสนใจที่จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 

     นักเรยีนไม่มีความสนใจที่จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 

93.34 

6.67 

6.  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น 100.00 

7.  รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น 100.00 

 

จากตาราง  4   ผู้ปกครองมีความพอใจในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   
รูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน   มีทักษะการอ่าน   การเรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
มีความกล้าในการแสดงออก   100  %    รองลงมา ได้แก่  นักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น  
93.34  %   และความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  84.32  %  ตามลําดับ           
 

ตารางท่ี  5.   แสดงร้อยละของรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้  โดยผู้ปกครอง 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ร้อยละ 

ทัศนศึกษา 25.74 

นันทนาการ 9.9 

เกม 13.86 

ดนตรี 10.9 

ศิลปะ 17.82 

วิชาการ 21.78 

  

 

จากตารางที่ 5   รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมากที่สุด    ได้แก่    กิจกรรม        
ทัศนศึกษา  25.74  %    กิจกรรมวิชาการ  21.78   %     และกิจกรรมศิลปะ  เกม  ดนตรี  นันทนาการ   
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6.   แสดงร้อยละของประเภทหนังสือที่เลือกให้นักเรียนอ่าน 
 

ประเภทหนังสือที่เลือกให้นักเรียนอ่าน ร้อยละ 

หนังสือเรียน   24.86 

หนังสือพิมพ์   11.88 

นิทาน 20.17 

แผ่นพับ 1.83 

นิตยสาร/วารสาร 9.12 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5.52 

การ์ตูน 15.74 

โฆษณา 10.88 

 

จากตารางที่ 6  ประเภทหนังสือที่ผู้ปกครองเลือกให้นักเรียนอ่านมากที่สุด  ได้แก่ หนังสือเรียน   
24.86   รองลงมาได้แก่  หนังสือนิทาน  20.17 %   หนังสือการ์ตูน  15.74 %    และ  หนังสือพิมพ์  โฆษณา   
นิตยสาร/วารสาร  บอร์ดประชาสัมพันธ์  และแผ่นพับ  ตามลําดับ 

ตารางท่ี  7.  แสดงร้อยละของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้   โดยครู 
 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความพอใจในการเข้าค่ายส่งเสริมการรักการอ่าน 43.75 43.75 12.5  -  - 

2. หากมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอีกครั้ง ท่านสนใจที่จะ 

เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
37.5 50 - 12.5 - 

3. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

การส่งเสริมการรักการอ่าน 
25 62.5 6.25 6.25 - 

4. กิจกรรมมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน
เพิ่มมากขึ้น 

25 56.25 12.5 6.25 - 

5. ท่านคิดว่านักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น  

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 
31.25 56.25 12.5  -  - 

6. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความต่อเนื่อง ชัดเจน เหมาะสม 25 56.25 18.75  -  - 

7. การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารมีความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับกิจกรรม 
50 37.5 12.5  -  - 

8. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  สามารถนําไปใช้ 25 62.5 12.5  -  - 
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ประโยชน์ 
9. การจัดกิจกรรมควรที่จะมีความต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น       

การอ่าน 
37.5 56.25 6.25  -  - 

10. การจัดกิจกรรม ควรมีการนิเทศ   ติดตามผล  

ประเมินผล 
43.75 56.25 -   -  - 

 

จากตาราง  7    พบว่า   การใช้สื่อ อุปกรณ์  เอกสารมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบ
การกิจกรรม  มากที่สุด  50 %  รองลงมาได้แก่ความพึงพอใจในการจัดและ การนิเทศ  ติดตามผล  
ประเมินผล  มากที่สุด  43.75 %   ความสนใจการการเข้าร่วมกิจกรรมและความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม  
37.5 %   

กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
มาก  62.5 %     และร้อยละ  56.25  เห็นว่ากิจกรรมมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน  มี
ทักษะในการอ่าน   รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความต่อเนื่อง  ชัดเจน เหมาะสม  การจัดกิจกรรมความมีความ
ต่อเนื่องและควรมีการนิเทศ   ติดตามผล  ประเมินผลของการจัดกิจกรรม 

ตารางที่ 8     แสดงร้อยละของนักเรียนที่เลือกหนังสือที่อ่านตามแต่ละประเภท  ทั้งก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 ประเภทหนังสือ 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

หนังสือเรียน    39.47 57.89 + 18.42 

หนังสือพิมพ์   13.16 15.79 + 2.63 

นิทาน   47.36 73.68 + 26.32 

แผ่นพับ   7.89 15.78 + 7.89 

นิตยสาร/วารสาร   5.26 5.26 0 

บอร์ดประชาสัมพันธ์   21.05 42.10 + 21.05 

การ์ตูน   65.78 84.21 + 18.43 

โฆษณา   15.78 39.47 + 23.69 

 

จากตารางที่  8  พบว่า  หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น  
หนังสือที่นักเรียนให้ความสนใจในการเลือกอ่านเพิ่มมากขึ้น  ได้แก่หนังสือนิทาน  เพิ่มขึ้น  26.32 %   
รองลงมาได้แก่  โฆษณา  เพิ่มขึ้น  23.69  %    บอร์ดประชาสัมพันธ์  เพิ่มขึ้น  21.05  %   และหนังสือ
การ์ตูน  หนังสือเรียน  แผ่นพับ  หนังสือพิมพ์  ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  9   แสดงร้อยละของเหตุผลในการอ่านหนังสือของนักเรียน  ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

เหตุผลในการอ่านหนังสือ 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ชอบ 31.57 42.10 + 10.53 

อ่านตามเพื่อน   42.10 65.79 + 23.69 

ครูให้อ่าน   65.79 57.90 - 7.89 

พ่อแม่ผู้ปกครองให้อ่าน   47.37 34.21 - 13.16 

ช่วยเพิ่มพูนความรู้   13.16 44.73 + 31.57 

สนุกสนานและเพลิดเพลินจาการอ่าน   52.63 73.68 + 21.05 

ช่วยให้อ่านหนังสือได้รวดเร็วและคล่องขึ้น   13.16 42.10 + 28.94 

อ่ืนๆ....  ภาพสวยดี 31.58 47.36 + 15.78 

 

จากตารางที่  9  พบว่า  หลังเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนให้เหตุผลในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด  ได้แก่  ช่วยเพิ่มพูนความรู้  31.57 %  รองลงมาได้แก่ ช่วยให้อ่านหนังสือได้รวดเร็วและคล่องขึ้น  
28.94 %  อ่านตามเพื่อน  23.69 %   และเหตุผลของการอ่านหนังสือลดลง   ได้แก่  การอ่านตามผู้ปกครอง
ลดลง  13.16  %  และครูให้อ่านลดลง  7.89 %  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 10   แสดงร้อยละของเหตุผลที่นักเรียนไม่อ่านหนังสือ  ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เหตุผลที่นักเรียนไม่อ่านหนังสือ 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ชอบฟังมากกว่าอ่าน 63.15 50 - 13.15 

ไม่มีเวลาอ่าน 13.15 7.90 - 5.25 

ไม่มีหนังสืออ่าน  26.31 13.15 - 13.16 

อ่านแล้วไม่เข้าใจ 13.15 10.52 - 2.63 

ชอบดูมากกว่าอ่าน 57.89 47.36 - 10.52 

ไม่ชอบอ่าน 50 36.84 - 13.16 

อ่านไม่ออก 73.68 52.63 - 21.05 

 

จากตารางที่  10  พบว่า  เหตุผลที่นักเรียนไม่อ่านหนังสือลดลง  เนื่องจากการอ่านหนังสือไม่ออก 
ลดลง  21.05 %   รองลงมาได้แก่ ไม่มีหนังสืออ่านและไม่ชอบอ่าน  ลดลง  13.16  %   ชอบฟังมากกว่าอ่าน
ลดลง  13.15 %  และชอบดูมากกว่าอ่าน  ไม่มีเวลาอ่าน  อ่านแล้วไม่เข้าใจ  ลดลงตามลําดับ 
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ตารางที่  11    แสดงร้อยละของความถี่ในการอ่านหนังสือของนักเรียน     ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม            
กิจกรรม 

 

ความถี่ในการอ่านหนังสือห้องเรียน 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ร้อยละ 

อ่านทุกวัน   47.36 76.31 

อ่าน 2-3 วัน/ครั้ง   26.31 18.42 

อ่านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   18.42 5.26 

อ่าน 2-3 สัปดาห์/ครั้ง   7.89 0 

อ่านเดือนละครั้ง   0 0 

ไม่อ่านเลย   0 0 

 

จากตารางที่  11  พบว่า  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนให้ความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่ม
มากขึ้น   โดยอ่านหนังสือทุกวันเพิ่มขึ้นมากที่สุด     76.31  %   รองลงมาได้แก่  อ่าน 2 – 3 วัน   18.42  %  
และอ่านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  5.26 %   

ตารางที่  12  แสดงร้อยละของช่วงเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือมากที่สุด    ทั้งก่อนและหลังการเข้า
ร่วม      กิจกรรม 

ช่วงเวลาที่นักเรียนชอบอ่านหนังสือมาก
ที่สุด 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เช้า 2.63 2.63 0 

กลางวัน 28.94 31.57 + 2.63 

เย็น    31.57 21.05 - 10.52 

กลางคืน 21.05 10.52 - 10.53 

เมื่อมีเวลาว่าง    15.78 34.21 + 18.43 

อ่ืนๆ .. เมื่อครูสั่ง 47.36 31.57 - 15.79 

 

จากตารางที่  12  พบว่า  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากที่สุด  
คือ  เมื่อมีเวลาว่าง เพิ่มขึ้น 18.43  % รองลงมาได้แก่เวลากลางวัน  2.63 %   และช่วงเวลาที่ลดลงของการ
อ่านหนังสือ  ลดลงมากที่สุด  คือ  เมื่อครูสั่งลดลง  15.79 %  และช่วงเวลากลางคืน  เวลาเย็น  ตามลําดับ  
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ตารางที่ 13   แสดงร้อยละของเหตุผลในการเลือกหนังสืออ่านของนักเรียน  (หนังสือที่ชอบอ่าน)  ทั้งก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

   เหตุผลในการเลือกหนังสืออ่านของ
นักเรียน(หนังสือท่ีชอบอ่าน) 

ก่อนร่วม
กิจกรรม 

หลังร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ชื่อเรื่องน่าสนใจ 31.57 50 + 18.43 

เนื้อเรื่องน่าสนใจ 15.78 31.57 + 15.79 

คําแนะนําของครู 42.10 39.47 - 2.63 

ปกน่าสนใจ 50 76.31 + 26.31 

มีภาพประกอบน่าสนใจ 63.15 81.57 + 18.42 

คําแนะนําของเพื่อน 23.68 42.10 + 18.42 

 

จากตารางที่  13  พบว่า    หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม     นักเรียนให้เหตุผลของการเลือกอ่าน
หนังสือ  มากที่สุดได้แก่หนังสือที่มีปกน่าสนใจ  เพิ่มขึ้น  26.31 %   รองลงมาได้แก่ ชื่อเรื่องน่าสนใจ  18.43 
%  หนังสือที่มีภาพประกอบ และอ่านตามคําแนะนําของเพื่อนเพิ่มขึ้น  18.42 %  และอ่านตามคําแนะนํา
ของครูลดลง  2.63 % 
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ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการรักการอ่าน 

 ด้านนักเรียน  โรงเรียนควรมีหนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงาม  คําบรรยายน้อย  การสอนควรใช้
หนังสือนิทานหรือหนังสือการ์ตูนในการสอน  ให้นักเรียนเลือกหนังสืออ่านได้และให้นักเรียนฝึกทักษะการ
แต่งเรื่องและการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 

 ด้านครูผู้สอน     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและมีความต่อเนื่อง  การได้
ก าลังใจจากครู  ผู้ปกครอง  เพื่อนนักเรียน  การจูงใจในการอ่าน  เช่น  หนังสือที่มีรูปประกอบที่
สวยงามน่าสนใจและให้นักเรียนออกมาน าเสนอ  มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย   และการ
ฝึกทักษะในการอ่านให้        นักเรียนเพิ่มมากขึ้น   

ด้านผู้ปกครอง    จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  เช่น  เกม  กิจกรรมห้องสมุด  
การบ้าน  การสอนเสริม   เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเขียน  เข้าใจเนื้อหาที่ อ่าน  มี
ภาพประกอบการอ่านที่สวยงาม น่าสนใจ   มีลําดับขึ้นตอนในการสอนอ่านจากง่ายไปสู่ยาก  มีครูที่เข้าใจ
นักเรียน  และจัดหนังสือที่นักเรียนสนใจอ่านเพิ่มขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล  การอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
ระดับช่วงชั้นที่ 1   ในโรงเรียนเรียนร่วม  จังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นโครงการที่จั ดกิจกรรมที่
หลากหลาย    เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  และ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้   
 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและผู้ปกครอง  มีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  สําหรับ
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

2. เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่าน 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ทําให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีทักษะในการ
อ่านเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เด็กเกิดความรักในการอ่าน  หาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้ด้วยตนเอง 
 

แนวทางในการด าเนินงาน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้นที่ 1  คัดเลือกจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

จํานวน  38  คน  นักเรียนทั่วไปที่เป็นพี่เลี้ยง  จํานวน  12  คน  และครูในโรงเรียนเรียนร่วม  จํานวน  24  คน  
จาก  12  โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549    

รูปแบบการจัดกิจกรรม   
1.  จัดอบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียน  เรื่อง  การคัดกรองและประเมินความสามารถด้านการอ่าน

สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  จากการจัดกิจกรรมครูมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้  สามารถประเมินคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  
ตามแบบแบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้    ของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิ      
ช่วยเหลือทางการศึกษา   และแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน    ของศูนย์             
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ประชุมคณะครูและวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ 
3.  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

โดยจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลายร่วมกัน  ระหว่าง  ครู  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   
นักเรียนทั่วไป  ได้แก่การเข้าค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน  การทําผลงานร่วมกันระหว่าง  ครู  นักเรียน  โดยใช้
วิธีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  ได้แก่  เทคนิคการเล่านิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิค
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การสอนแบบใช้เกม เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน  หรือวิธีการสอนอ่านภาษาไทยที่หลากหลายวิธี   เช่น     
วิธีสอนอ่านแบบสะกดคําผสมคํา   การสอนอ่านแบบจําเป็นคําเป็นประโยค  วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิ
ประสบการณ์   และวิธีการสอนอ่านตามแบบ   

4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ  จากแบบสอบถาม  ดังนี้ 
4.1.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  สําหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู ้
4.2.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  สําหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยผู้ปกครอง 

4.3.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  สําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยคร ู

4.4.  แบบสอบถามติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ทําให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีทักษะใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เด็กเกิดความรักในการอ่าน  หาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้ด้วยตนเองจาก
การติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้น
ท่ี 1  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สําหรับ
ครู  ผู้ปกครอง  ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน  มีความรัก
ในการอ่านและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการติดตามการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม  จากแบบติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้     ทั้งนี้  เด็กที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมทางด้านการอ่านทําให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น    
รูปแบบการจัดกิจกรรมได้นําเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน  เช่น  เทคนิควิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิค
การสอนแบบใช้เกม  เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน  เทคนิคการสอนแบบการเล่านิทาน   และเทคนิค
วิธีการสอนอ่านที่ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีทักษะในการอ่านเพิ่มขึ้น  ได้แก่   วิธีการสอนอ่าน
แบบสะกดคําผสมคํา    วิธีการสอนอ่านแบบจําเป็นคําเป็นประโยค     วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิ
ประสบการณ์   วิธีการสอนอ่านตามแบบ      รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้นําเทคนิควิธีสอน
และเทคนิควิธีการสอนอ่าน  ดังกล่าวมาใช้ในการจัด กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ในแต่ละ
กิจกรรม  โดย  กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง  นําไปปฏิบัติจริง  การช่วยเหลือเรียนรู้ซึ่งกัน 
โดยเน้นให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้ฝึกทักษะการอ่านตามแบบ  การอ่านสะกดคํา  การอ่านเป็น
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คําเป็นประโยค  และการอ่านโดยใช้แผนภูมิประสบการณ์   การฝึกทักษะการอ่านได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้นําผลงานที่จัดทําเสนอในรูปแบบของการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก   การนําเสนอในรูปแบบการเล่านิทาน   

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1.   ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน 

 2.   กิจกรรมที่จัดควรเน้นให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  การสะกดคํา  เพื่อฝึกทักษะ
การอ่านของนักเรียน 

 3.   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านควรจัดอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับห้องเรียน  โรงเรียน 

 4.   ควรมีความร่วมมือระหว่าง  ครู  เพื่อน  ผู้ปกครอง  ในการพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู ้
 5.   รูปแบบการจัดกิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 

 6.   ควรสร้างแรงจูงใจในการอ่าน  เช่น  หนังสือน่าอ่าน  ปกสวยงาม  การให้แรงเสริม   
 7.   ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการอ่านของนักเรียน 

 8.   การจัดกิจกรรมควรที่จะมีหลายหลายมากขึ้น  เช่น  การใช้  CD  ในการสอน  การสาธิต 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มนักเรียนประเภทอ่ืนๆ  เช่น  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  การ
ได้ยิน  สติปัญญา  เพื่อให้ได้แนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ 

2. ควรนํากิจกรรมเทคนิควิธีการสอนมาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านอ่ืนๆ  เช่น 
ด้านการเขียน  ด้านคณิตศาสตร์  เป็นต้น 

3.     นําวิธีการสอนแบบอ่ืนๆมาใช้ในการส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 
 

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการให้คําแนะนํา  ปรึกษา  และตรวจงานวิจัย     ตามโครงการส่งเสริม
การรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ระดับช่วงชั้นที่ 1 
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ประธานฝ่ายวิชาการ  มูลนิธิคนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์   
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ค 
 

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา ระดับช่วงชั้นท่ี 1 

...................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

        การอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นคว้า
เพิ่มเติม   ทําให้เกิดพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา    ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  การ
อ่านมีส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะเด็กที่อยู่วัยเรียน  หากมีความสามารถในการอ่านดี
ย่อมได้รับการยอมรับ   สามารถร่วมเรียนร่วมเล่นกับเพื่อนๆได้ดี     ในทางกลับกันเด็กคนใดอ่านไม่ได้ก็ย่อม
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอย่างมาก  ความสําเร็จทางการศึกษามักเป็นผลมาจากการอ่าน 
โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ (Learning  Disability)   ซึ่งเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในระดับ
ปกติหรือมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนทั่วไป  แต่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ได้แก่  การไม่เข้าใจหรือไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาพูด  การใช้ภาษาเขียน การสะกดคํา  หรือ
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์   จากการศึกษาสัดส่วนของเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ใน ต่างประเทศ
พบว่าร้อยละ 80  ของกลุ่มเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน   

 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งจะมีปัญหาในด้านการจํา  ทั้งการจําในสิ่งที่ได้ยินและจําจาก      
สิ่งที่เห็น  ดังนั้นเด็กจึงมีปัญหาในด้านการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะกดคํา  วาเลตต์ (Valett) ได้
จัดลําดับพัฒนาการของเด็กเป็นขั้นต่างๆที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ในด้านพัฒนาการทางภาษา  สิ่งที่ เด็กควรจะ
มีคือ  ความสามารถในการจําคําศัพท์  ได้รู้ความหมายของคํา  สามารถเปล่งเสียงได้   ทั้งพยัญชนะต้น  
ตัวสะกด  และพยัญชนะควบกล้ํา  สามารถจําแนกเสียงพูดได้  อ่านหนังสือได้และเข้าใจสิ่งที่อ่าน     ซึ่งการที่
เด็กจะอ่านหนังสือได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยทักษะเบื้องต้นที่จําเป็น 3 ประการ  คือ  การจําคํา  การเข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์และความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่อ่าน (ผดุง  อารยะวิญญู. 2542 : อ้างอิงมาจาก 

Valett) ในด้านการรับรู้   ถ้าเด็กไม่รับรู้คํา   หรือจําคําที่เคยพบมาแล้วไม่ได้จะมีปัญหาในการอ่านมาก  ทํา
ให้ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน    ความสามารถในการรับรู้คําและมีประมวลคําที่เรียนรู้มาจากประสบการณ์ตรงจะ
ช่วยแก้ปัญหาในการอ่านได้มากขึ้น (อุทัย  ภิรมย์รื่น. 2535 ) 
 

2. ความส าคัญของการวิจัย 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและผู้ปกครอง  มีแนวทางในการสอนอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
4. เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่าน 

 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

3. ครูและผู้ปกครอง  มีแนวทางในการสอนอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
4. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่านจากเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 



ง 
 

4.  สมมุติฐานในการวิจัย 

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ทําให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีทักษะในการอ่านเพิ่ม        
มากขึ้น  ส่งผลให้เด็กเกิดความรักในการอ่าน  การหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้ด้วยตนเอง 
 

5.  ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน   ในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน  12  โรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  และเขต 2    
ประกอบด้วย   ครูในโรงเรียนโรงเรียนละ 2  คน  รวม  24  คน   และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  38  
คน   โดยคัดเลือกจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่โรงเรียนเรียนร่วมได้จัดทําสําหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ในโรงเรียน 

แผนการดําเนินงาน 

การจัดทํากิจกรรมรวมกัน  ระหว่าง  ครู  นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   จากการประชมุ
ร่วมกัน  การเข้าค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน  การทําผลงานร่วมกันระหว่าง  ครู  นักเรียน  โดยใช้วิธีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย  เช่น  เทคนิคการเล่านิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการสอนแบบใช้
เกม เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน  หรือวิธีการสอนอ่านภาษาไทยที่มีหลากหลายวิธี   เช่น     วิธีสอนอ่าน
แบบสะกดคําผสมคํา   การสอนอ่านแบบจําเป็นคําเป็นประโยค  วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์   

วิธีการสอนอ่านตามแบบ   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

1.  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้จักเด็กที่มี
ปัญหา ทางการเรียนรู้ 

2.  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ประเมิน คัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ได้อย่าง            ถูกต้อง 

 

กิจกรรม    การประเมินคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้  เรื่อง  

1. การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู ้
2. การคัดแยก  ประเมินความสามารถเด็กที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู ้
3. จัดทําเอกสารการประเมินคัดแยกและเอกสาร

ประเมินความสามารถของนักเรียน 

1.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีเจตคติที่ ดีและส่งเสริม              
รักการอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

2.  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ส่ง เสริมรักการอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

กิจกรรม  การสร้างเจตคติและการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู ้

-   การส่งเสริมการรักการอ่านสําหรับเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู ้

            -  จัดเสวนา เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
ปัญหาทางการเรียนรู้     
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

1.  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีรู้จักพัฒนาการทาง
ภาษา 

2.  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเข้าใจวิธีสอนการอ่าน
สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 

 

 

กิจกรรม  ประชุมการสอนการอ่านของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

1.   วิธีสอนอ่าน 

- วิธีสอนอ่านแบบสะกดคําผสมคํา 

- วิธีสอนอ่านแบบอ่านเป็นคํา เป็นประโยค 

- วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ ์

- วิธีการสอนอ่านตามแบบ 

- จัดทํา  สื่อ  อุปกรณ์  แบบบันทึกผลการจัด         
กิจกรรมตามแผนการสอนให้กับพ่อ  แม่            
ผู้ปกครอง  คร ู

2. วิธีเรียนอ่าน 

- เรียนการอ่านทางการเห็น 

- เรียนการอ่านทางการได้ยิน 

- เรียนการอ่านโดยการจํารูปคํา 

- จัดทํา  สื่อ  อุปกรณ์  แบบบันทึกผลการจัด          
กิจกรรมตามแผนการสอนให้กับพ่อ แม่           
ผู้ปกครอง  คร ู

 

เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีเทคนิคในการส่งเสริมรัก
การอ่านสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กิจกรรม  ประชุมเทคนิคการสอนอ่านของเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

- เทคนิคการเล่านิทาน 

- เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

- เทคนิคการสอนแบบการใช้เกม 

- เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

- จัดทํา  สื่อ  อุปกรณ์  แบบบันทึกผลการจัด  
กิจกรรมตามแผนการสอนให้กับพ่อ แม่            
ผู้ปกครอง  คร ู

 

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการส่งเสริม
การรักการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กิจกรรม   การเข้าค่ายของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู 
- กิจกรรมดนตร ี
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- กิจกรรมศิลปะ 

- กิจกรรมนันทนาการ 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ในด้าน การอ่าน การเขียน 
และสะกดคํา ทักษะการคิดคํานวณและด้านอ่ืน ๆ รวมกัน 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ในด้าน การ
อ่านคํา  สะกดคํา ระดับช่วงชั้นที่ 1  (ประถมศึกษา 1 – 3) 

วิธีสอนอ่าน   หมายถึง  วิธีการสอนอ่านแบบสะกดคํา ผสมคํา    วิธีการสอนอ่านแบบจําเป็นคํา
เป็นประโยค     วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์   และวิธีการสอนอ่านตามแบบ 

เทคนิควิธีสอน  หมายถึง  เทคนิคการเล่านิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิค
การสอนแบบใช้เกม  เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 

แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้    หมายถึง แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ตามคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา   

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง  ความสามารถด้านการ 
อ่านคํา  ออกเสียงและเข้าใจความหมายคําศัพท์จากคําที่กําหนดให้  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุด ถ้าเด็กอ่านไม่ได้ ก็จะ
ไม่สามารถที่จะเรียนวิชาอ่ืนได้ดี เพราะจะต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นสําคัญ    ดังนั้นการให้เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้มีความรักในการอ่าน  เด็กจําต้องมีทักษะในการอ่านจึงจะสามารถอ่านได้  ดังนั้นเท คนิค
วิธีการสอนอ่านที่หลากหลายสามารถช่วยให้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถอ่านหนังสือได้  เช่น 
เทคนิคการเล่านิทาน  เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เทคนิคการสอนแบบใช้เกม เทคนิคการสอนแบบ
เล่นปนเรียน หรือวิธีการสอนอ่านภาษาไทยที่มีหลากหลายวิธี  เช่น วิธีสอนอ่านแบบสะกดคําผสมคํา  การ
สอนอ่านแบบ จําเป็นคําเป็นประโยค   วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์   วิธีการสอนอ่านตามแบบ  
เมื่อเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีทักษะในการอ่านย่อมส่งผลให้เด็กมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 
 



ช 
 

แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ชื่อ-นามสกุล ……………………….………..………..……… เพศ …………อายุ ……….. ปี ……… เดือน      
วัน เดือน ปี เกิด ……………………..……….ชั้น ………. วันที่ประเมิน ………………… ครั้งที่ …………. 

คําชี้แจง 

 1.  แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบจําแนกทางการศึกษา เหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-9 ปี 

 2.  แบบคัดกรองฉบับนี้แยกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 

 3.  สังเกตลักษณะ/พฤติกรรมหรือประวัติของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออก             
บ่อย ๆ และทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรม              
นั้น ๆ ของเด็ก 

 4.  ผู้ทําการคัดกรองเบื้องต้นคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ได้แก่ ครูที่รู้จักเด็กเป็นอย่างดีอย่างน้อย
เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง 

 

ส่วนที่ 1  การสังเกตเบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   

2 ต้องมีปัญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทําไม่ได้เลยหรือทําได้ตํ่ากว่า 2 ชั้น
เรียน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า 1 ด้านต่อไปนี้ 
 1.1 ด้านการอ่าน 

 1.2 ด้านการเขียน 

 1.3 ด้านการคํานวณ 

  

3 ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา  หรือออทิสติก หรือ
จากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

 

เกณฑ์การพิจารณา 

           ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรสังเกตใน
ส่วนที่ 2 ต่อ 
 

ผลการพิจารณาส่วนท่ี 1 

  พบ     ไม่พบ (ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ) 
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ส่วนที่ 2  การสังเกตปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 

ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช่ 
 

1 

1. ความบกพร่องด้านการอ่าน 

อ่านไม่ได้ 

  

2 อ่านช้า อ่านคําต่อคํา จําคําไม่ได้   

3 อ่านสะกดคําไม่ได้   

4 อ่านซ้ํา อ่านข้าม หรืออ่านเพิ่มคํา   

5 ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้   

6 อ่านสลับตัวอักษรหรืออกเสียงสลับกัน เช่น ม  กับ น หรือ ด กับ ต   

7 อ่านผิดประโยค หรือผิดตําแหน่ง อ่านหลงบรรทัด   

8 ไม่รู้ความหมายของคําที่อ่าน   

9 จับใจความสําคัญไม่ได้   

 

1 

2. ความบกพร่องด้านการเขียน ภาษาเขียน และการสะกดค า 
เขียนเป็นตัวอักษรไม่ได้ 

  

2 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองจากกระจกเงา   

3 เขียนไม่ได้ใจความ   

4 เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก   

5 เรียงลําดับตัวอักษรผิด เช่น สถิติ เป็น สถิติ   

6 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันสลับกัน  เช่น ม-น,    ด-ค,  
พ-ย,  b-d,  p-q, 6-9 

  

 

1 

3. ความบกพร่องด้านการค านวณ 

นับจํานวนไม่ได้ 

  

2 ไม่เข้าใจค่าของจํานวน เช่น หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น เป็นเท่าใด   

3 คํานวณ บวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้   

4 คํานวณเลขที่มีการทดหรือการยืมไม่ได้   

5 แก้ปัญหาโจทย์เลขง่าย ๆ ไม่ได้   

6 ไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การจําตัวเลข   รูปทรง 
คณิตศาสตร์  เข้าใจความหมาย    สัญลักษณ์  เวลา  ทิศทาง   ขนาด              
ระยะทาง การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ ฯลฯ 
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เกณฑ์การพิจารณา 
 พิจารณาในด้าน 

 1. ความบกพร่องด้านการอ่าน 

  ถ้าตอบว่าใช่ 6 ข้อ ขึ้นไป   แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้       
ด้านการอ่าน 

 2. ความบกพร่องด้านการเขียน 

  ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
เขียน 

 3. ความบกพร่องด้านการค านวณ 

 ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึ้นไป  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ด้าน
การคํานวณ  ควรส่งต่อให้จิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาตรวจอีกครั้ง   และให้การช่วยเหลือ
ความต้องการพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

 

ผลการคัดกรอง 

   พบความบกพร่อง  ด้าน (การอ่าน การเขียน การคํานวณ) 
   ไม่พบความบกพร่อง 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงชื่อ …………………………………. ผู้คัดกรอง 

                                       (………………………………….) 
 

ลงชื่อ …………………………………. ผู้คัดกรอง 

                          (………………………………….) 
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แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านก่อนการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

คู่มือด าเนินการสอบแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ด้านการอ่าน 

คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านนี้    ต้องการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุ
ของความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน   ภายหลังจากการทดสอบแบบคัดกรองความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านเรียบร้อยแล้ว 

 

2. แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 การอ่านพยัญชนะ 

ตอนที่ 2 การอ่านคําที่ประสมด้วยสระเดี่ยว 

ตอนที่ 3 การอ่านคําที่ประสมด้วยสระประสม 

ตอนที่ 4 การอ่านคําเพิ่ม / ลด / สลับพยัญชนะ / ฉีกคํา / แยกคํา / สลับคํา 
 

3. ข้อควรระวังในการดําเนินการทดสอบ 

3.1 สถานที่ดําเนินการทดสอบไม่ควรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งรบกวนอ่ืน ๆ แต่ไม่ห่างไกลสถานที่             
ที่เด็กคุ้นเคย 

3.2 บรรยากาศภายในห้องดําเนินการทดสอบ ควรมีความเป็นกันเอง 

3.3 ขณะดําเนินการสอบ ไม่ควรให้นักเรียนท่ีรอรับการทดสอบได้ยินข้อความ 
 

ขั้นตอนในการดําเนินการทดสอบ 

ก่อนดําเนินการทดสอบ 

1. ผู้ดําเนินการทดสอบควรศึกษาเอกสารและวิธีการดําเนินให้เข้าใจก่อนลงมือทดสอบเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ตอนที่ 1 ไปจนถึงตอนที่ 4 
 

ระหว่างท าการทดสอบ 

1. ผู้ดําเนินการทดสอบ นําบัตรพยัญชนะและบัตรคําที่ใช้ทดสอบในตอนที่ 1 – 4 ให้นักเรียนอ่าน
ตามลําดับและบันทึกการออกเสียงของนักเรียนในแบบบันทึกการทดสอบวินิจฉัย (สําหรับครู) 
   



ฎ 
 

ตอนที่ 1 บัตรพยัญชนะ       ฑ  ถ ธ น ส 

ตอนที่ 2 บัตรค า   ใบ        ถือ   งู  ปลา   

พระ  ไก ่ สี  เท้า   

แตร  นํ้า  เมฆ  จอบ   

กลม  ทหาร  รถ  วิ่ง   

นาค  ก๊าซ  สาม  ห่าน  ลิง 

ตอนที ่3 บัตรค า เปีย  เงาะ  ยัวะ  เกลือ    

วัว  เรือ  ถั่ว  เสือ   

เนื้อ  หัว  เชือก  เหยียบ  

เทียน  เดือด  เหลี่ยม  เตียง  

เคียว  เขื่อน  เที่ยว  เลือด 

เหนื่อย  นก  กบ  ฝน 

รถ  นม  กรง  ผัก 

    เข็ม  มด  เงิน  บวบ 

ธง 

ตอนที่ 4 บัตรค า ควาย  ขนุน  น้ําตาล  งอก  

กลม  แมลง  เพลง  ว่ายวน  

กอดอก  ขนมอบ  ยางลบ  เสื้อยืด 

ตอไม้  นิทาน  ลายเซ็น  หมุนหัว  

น้ําตก  ดอกไม้  พัดลม  นอนหลับ 
 

หลักท าการทดสอบ 

 นําผลการทดสอบจากแบบบันทึกผลการทดสอบวินิจฉัยฯ ตอนที่ 1 – 4 บันทึกลงในแบบสรุปผลการ
วินิจฉัย เพื่อทราบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านในแต่ละด้าน แล้วดําเนินการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาที่
วินิจฉัยพบ 

 

ค าเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน 

 1.  ให้ผู้ดําเนินการทดสอบทําเครื่องถูก () ในช่วยได้ หรือทําเครื่องหมายผิด () ในช่องไม่ได้ ลง
ในแบบบันทึกผลการสอบวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

ตอนที่1   การอ่านพยัญชนะ 

ชื่อ ……………………………………. ชั้น ……………………. โรงเรียน ………………………… 

อําเภอ ………………………………. จังหวัด ……………………………………………………….. 
 

 

ค าชี้แจง  ให้ครูทําเครื่องหมายถูก () ในช่องได้หรือทําเครื่องหมายผิด () ในช่องไม่ได้ตามผลการ
ทดสอบ ถ้านักเรียนทําไม่ได้ ให้บันทึกพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงลงในช่องที่กําหนดให้ด้วย 

 

ข้อ พยัญชนะ ได้ ไม่ได้ บันทึกพยัญชนะที่ออกเสียง 
1 ฑ    

2 ถ    

3 ธ    

4 น    

5 ส    

รวม    

 

 

สรุปผลการวินิจฉัย  ไม่มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ 

 มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ 

 มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ โดยสับสนกับพยัญชนะที่มีลักษณะใกล้เคียง 

  มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะโดยไม่รู้จักตัวอักษร 

 

 

ผู้ประเมิน ……………………………… 

(…………………………………) 
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 

 

 

 

 



ฐ 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

ตอนที่ 2  การอ่านค าที่ประสมด้วยสระเดี่ยว 

ชื่อ ……………………………………. ชั้น ……………………. โรงเรียน ………………………… 

อําเภอ ………………………………. จังหวัด ……………………………………………………….. 
 

ค าชี้แจง  ให้ครูทําเครื่องหมายถูก () ในช่องได้หรือทําเครื่องหมายผิด () ในช่องไม่ได้ตามผลการ
ทดสอบ  ถ้านักเรียนทําไม่ได้ ให้บันทึกพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงลงในช่องที่กําหนดให้ด้วย 

ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ 
บันทึกค าที่ออก
เสียง ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ 

บันทึกค าที่ออก
เสียง 

1 ใบ    12 จอบ    

2 มือ    13 กลม    

3 ง ู    14 ทหาร    

4 ปลา    15 รถ    

5 พระ    16 วิ่ง    

6 ไก ่    17 นาค    

7 ส ี    18 ก๊าซ    

8 เท้า    19 สาม    

9 แตร    20 ห่าน    

10 นํ้า    21 ลิง    

11 เมฆ         

 

สรุปผลการวินิจฉัย  ไม่มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วยสระเด่ียว 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วยสระเด่ียว ดังนี้ 
   คําที่ 1-5 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระเด่ียว 

   คําที่ 6-10 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระเด่ียว วรรณยุกต์ 

  คําที่ 11-16 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระเด่ียว ตัวสะกด 

   คําที่ 17-21 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วยพยัญชนะต้น สระเด่ียว  
   วรรณยุกต์ ตัวสะกด 

 

ผู้ประเมิน ……………………………… 

(…………………………………) 
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 



ฑ 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 

ตอนที่ 3 การอ่านค าที่ประสมด้วยสระประสม 

ชื่อ ……………………………………. ชั้น ……………………. โรงเรียน ………………………… 

อําเภอ ………………………………. จังหวัด ……………………………………………………….. 
 

 

ค าชี้แจง  ให้ครูทําเครื่องหมายถูก () ในช่องได้หรือทําเครื่องหมายผิด () ในช่องไม่ได้ตามผลการ
ทดสอบ ถ้านักเรียนทําไม่ได้ ให้บันทึกพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงลงในช่องที่กําหนดให้ด้วย 

ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ 
บันทึกค าที่ออก

เสียง ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ 
บันทึกค าที่ออก

เสียง 
1 เปีย    18 เขื่อน    

2 เงาะ    19 เที่ยว    

3 ยัวะ    20 เลือด    

4 เกลือ    21 เหนื่อย    

5 วัว    22 นก    

6 เรือ    23 กบ    

7 ถั่ว    24 ฝน    

8 เสื้อ    25 รถ    

9 เนื้อ    26 นม    

10 หัว    27 กรง    

11 เชือก    28 ผัก    

12 เหยียบ    29 เข็ม    

13 เทียน    30 มด    

14 เดือด    31 เงิน    

15 เหลี่ยม    32 บวบ    

16 เตียง    33 ธง    

17 เคียว         

 



ฒ 
 

สรุปผลการวินิจฉัย  ไม่มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วยสระประสม 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วยสระประสม ดังนี้ 
   คําที ่1-5 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระประสม 

   คําที่ 6-10 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระประสม วรรณยุกต์ 

  คําที่ 11-16 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย พยัญชนะต้น สระประสม ตัวสะกด 

   คําที่ 17-21 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย  พยัญชนะต้น สระประสม 

     วรรณยุกต์ ตัวสะกด 

   คําที่ 22-27 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย สระลดรูป 

   คําที่ 28-33 มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย สระเปลี่ยนรูป 

 

 

 

ผู้ประเมิน ……………………………… 

(…………………………………) 
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ณ 
 

แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 

ตอนที่ 4 การอ่านค าเพิ่ม / ลด/ สลับพยัญชนะ / ฉีกค า / แยกค า / เดาค า / สลับค า 
ชื่อ ……………………………………. ชั้น ……………………. โรงเรียน ………………………… 

อําเภอ ………………………………. จังหวัด ……………………………………………………….. 
 

ค าชี้แจง  ให้ครูทําเครื่องหมายถูก () ในช่องได้หรือทําเครื่องหมายผิด () ในช่องไม่ได้ตามผลการ
ทดสอบ ถ้านักเรียนทําไม่ได้ ให้บันทึกพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงลงในช่องที่กําหนดให้ด้วย 

ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ บันทึกค า 
ที่ออกเสียง ข้อ ค า ได้ ไม่ได้ บันทึกค าที่ 

ออกเสียง 
1 ควาย    11 ยางลบ    

2 ขนุน    12 เสื้อยืด    

3 น้ําตาล    13 ตอไม้    

4 งอก    14 นิทาน    

5 กลม    15 ลายเซ็น    

6 แมลง    16 หมุนหัว    

7 เพลง    17 น้ําตก    

8 ว่ายวน    18 ดอกไม้    

9 กอดอก    19 พัดลม    

10 ขนมอบ    20 นอนหลับ    

 

สรุปผลการวินิจฉัย  ไม่มีปัญหาในการอ่านคําเพิ่ม / ลด/ สลับพยัญชนะ / ฉีกคํา / แยกคํา / เดาคํา / สลับคํา 

  มีปัญหาในการอ่าน ดังนี้ 
 คําที่ 1-5 มีปัญหาในการอ่านเพิ่ม / ลด/ สลับพยัญชนะ 

 คําที่ 6-10 มีปัญหาในการอ่านโดยฉีกคํา 

 คําที่ 11-15 มีปัญหาในการอ่านคําโดยแยกคํา เดาคําจากพยางค์แรกของคํา  
  หรือพยัญชนะบางตัวในคํา 

  คําที่ 16 –20 มีปัญหาในการอ่านสลับคํา 

 

 

ผู้ประเมิน ……………………………… 

(…………………………………) 
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 



ด 
 

แบบสรุปผลการวินิจฉัย 

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

ค าชี้แจง  ให้ผู้ดําเนินการทดสอบนําผลการทดสอบในแบบบันทึกผลการทดสอบวินิจฉัย ตอนที่ 1-6 บันทึกลง
ในแบบสรุปผลการวินิจฉัย 
 

ตอน
ที ่

รายการทดสอบ ไม่มี
ปัญหา 

มีปัญหา 

1 อ่านพยัญชนะ    มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ   โดย
สับสนกับพยัญชนะที่มีลักษณะใกล้เคียง 

  มีปัญหาในการอ่านพยัญชนะ   โดย
ไม่รู้จักตัวอักษร 

2 การอ่านคําที่ประสมด้วยสระเดี่ยว    มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น  สระเด่ียว 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น  สระเด่ียว  วรรณยุกต์ 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น  สระเด่ียว  ตัวสะกด 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น  สระเ ด่ียว  วรรณยุกต์ 
ตัวสะกด 

3 การอ่านคําที่ประสมด้วยสระประสม    มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น สระประสม 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น สระประสม  วรรณยุกต์ 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น สระประสม ตัวสะกด 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
พยัญชนะต้น  สระประสม  วรรณยุกต์              
ตัวสะกด 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
สระลดรูป 

  มีปัญหาในการอ่านคําที่ประสมด้วย
สระเปลี่ยนรูป 



ต 
 

 

 

ตอน
ที ่

รายการทดสอบ ไม่มี
ปัญหา 

มีปัญหา 

4 การอ่านคําเพิ่ม /ลด /สลับ
พยัญชนะ  ฉีกคํา /เดาคํา /สลับคํา 

  มีปัญหาในการอ่านเพิ่ม/ลด/สลับ 
พยัญชนะ 

 มีปัญหาในการอ่านโดยฉีกคํา 

 มีปัญหาในการอ่านคําโดยแยกคํา เดาคํา 
จากพยางค์แรกของคํา   หรือพยัญชนะบางตัว          
ในคํา 

  มีปัญหาในการอ่านสลับคํา 

 

ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้ประเมิน ……………………………… 

(…………………………………) 
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 

 



ถ 
 

กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   
ระดับช่วงชั้นที่ 1 

 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 

1 ปฐมนิเทศ อธิบายการอยู่ค่าย การทํากิจกรรมการอยู่ค่าย  แจกคู่มือการเข้าค่าย 

2 เรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ณ บึงฉวาก  ชมสวนสัตว์  ชมปลา  ชมจรเข้   

3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วาดภาพระบายสี  เล่าเรื่องจากภาพ  และถ่ายทอดประสบการณ์ 

4 นําสู่โลกแห่งความสุข ลอดซุ้ม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

5 เสริมขวัญ บายศรีสู่ขวัญ    พิธีเปิดค่ายส่งเสริมการรักการอ่าน 

6 นันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ดนตรี ศิลปะ เกม  

7 บริหารกาย/บริหารจิต ออกกําลังกาย   นั่งสมาธิ 

8 เทคนิคการเล่านิทาน โดยครู เช่นหุ่นมือ  หนังสือนิทาน ฯลฯ 

9 ฝึกประสบการณ์ แบ่งกลุ่มทําหนังสือเล่มเล็ก 

10 ถ่ายโยงประสบการณ์ นําเสนอผลงานของกลุ่ม 

11 เพิ่มพูนประสบการณ์ จัดทําหนังสือเล่มเล็กเป็นรายบุคคล ตามความสนใจ 

12 เผยแพร่ผลงาน จัดแบ่งกลุ่มนําเสนอผลงาน นําเสนอหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนทุกคน 

13 เสริมประสบการณ์ จัดทําหนังสือเล่มเล็กและศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจ 

14 ชื่นชมผลงาน นําเสนอหนังสือเล่มเล็กและที่ศึกษาเพิ่มเติม 



ท 
 

ก าหนดการ   
โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 

 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 

  20 พ.ค.49 07.00 - 08.30 รับประทานอาหารเช้า 

 08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 

 09.00 - 10.00 ปฐมนิเทศ 

 10.00 -11.00 ออกเดินทางไปบึงฉวาก 

 11.00 - 12.00 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ บึงฉวาก  ชมปลา  ชมจรเข้   
 12.00 - 12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 12.30 - 14.00 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ณ   ชมสวนสัตว์  
 14.00 - 15.00 เดินทางกลับศูนย์ 
 15.00-16.00 ลอดซุ้มเข้าค่ายส่งเสริมการรักการอ่านและเรียนรู้/กิจกรรม

นันทนาการ 

 16.00-17.30 วาดภาพระบายสี   เล่าเรื่องจากภาพ  และถ่ายทอดประสบการณ์ 
 17.30-19.00 รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมส่วนตัว 

 19.00-20.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บายศรีสู่ขวัญ นันทนาการ  ดนตรี  เกม 

 20.30 . นอน 

   

 21 พ.ค.49 06.00-07.30 ต่ืนนอน ออกกายบริหาร จัดเก็บที่นอนและเสื้อผ้า กิจกรรมส่วนตัว 

 07.30 - 08.30 รับประทานอาหารเช้า 

 08.30 - 09.00 ฝึกสมาธิ / นันทนาการ 

 09.00-10.00 ประชุมกลุ่ม 

 10.00 - 12.00 กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม  8 กลุ่ม เพื่อจัดทําหนังสือเล่มเล็กตามความ
สนใจของนักเรียน  

 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-15.00 นําเสนอผลงานกลุ่ม 

 15.00-16.30 สรุปผลการเข้าค่าย/ปิดค่าย 

 16.30 . เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



ธ 
 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 

27 พ.ค.49 08.30 – 09.00 รายงานตัว ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 09.00 – 10.00 ชมวดิีทัศน์การส่งเสริมการรักการอ่านและเรียนรู้  ครั้งที่ 1 

 10.00 – 12.00 การนําเสนอผลงาน  หนังสือเล่มเล็กของนักเรียน 

 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 13.30 กิจกรรมนันทนาการ ( ดนตรี  ศิลปะ  เกม )   

 13.30 – 15.00 การนําเสนอผลงาน  หนังสือเล่มเล็กของนักเรียน 

 15.00 – 16.00 สรุปผลการนําเสนอผลงาน   ประเมินการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

 16.00 – 16.30 ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือเล่มเล็กเพิ่มเติม 

   

3  มิ.ย.49 08.30 – 09.00 รายงานตัว ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 09.00 – 09.30 ชมวิดิทัศน์การส่งเสริมการรักการอ่านและเรียนรู้  ครั้งที่ 2 

 09.30 – 12.00 การนําเสนอผลงาน  หนังสือเล่มเล็กของนักเรียน 

 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00 กิจกรรมเสริมแรงทางบวกนักเรียน  โดยชมภาพยนต์                   
เรื่อง  ก้านกล้วย 

 15.00 – 16.00 อภิปรายการชมภาพยนต์   เรื่องก้านกล้วย  

 16.00 – 16.30 สรุปกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ สําหรับ
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 



น 
 

รายชื่อนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 วัดสามัคคีธรรม ด.ช.มงคล  ปานบุญมี พี่เลี้ยง 

2 วัดสามัคคีธรรม ด.ช.กฤษณพงษ์  แซ่จิว  

3 วัดสามัคคีธรรม ด.ช.สุรเชษฐ์  แตงวงศ์  

4 วัดสามัคคีธรรม ด.ช.ไพโรจน์  เผ่าพันธ์แปลก  

5 วัดอุทุมพราราม ด.ญ.สุภาภรณ์  ฤทธิ์กันโต พี่เลี้ยง 

6 วัดอุทุมพราราม ด.ช.ราชรถ  ช้อยทรัพย์  

7 วัดอุทุมพราราม ด.ญ.รจนา  ล้อมวงษ์  

8 วัดอุทุมพราราม ด.ช.ศราวุฒิ  สกุลเรือง  

9 วัดโคกโคเฒ่า ด.ญ.กันยารัตน์  กลั้นเฮียบ พี่เลี้ยง 

10 วัดโคกโคเฒ่า ด.ญ.สุนิสา  พึ่งทรัพย์ พี่เลี้ยง 

11 วัดโคกโคเฒ่า ด.ช.นพณัฐ  สังข์รุ่ง  

12 วัดโคกโคเฒ่า ด.ช.นิพัฒน์  ขําคง  

13 วัดยาง ด.ญ.ยุวดี  วงศ์คําเสาร์ พี่เลี้ยง 

14 วัดยาง ด.ญ.พรทิพย์  ขําเลิศ  

15 วัดยาง ด.ช.นนทวัฒน์  ทับทิมศรี  

16 บ้านคลองชะอม ด.ญ.ณัฐธิดา  หลวงใจ พี่เลี้ยง 

17 บ้านคลองชะอม ด.ช.สงกรานต์  สิงห์พันธ์  

18 บ้านคลองชะอม ด.ช.สุวาทิน  กรุดวงษ์  

19 บ้านคลองชะอม ด.ช.ทักษิณ   จีนสุกแสง  

20 วัดเสาธง ด.ช.สุราวุฒิ  ดวงมาลา พี่เลี้ยง 

21 วัดเสาธง ด.ช.เอกบุรุษ  แก้วภมร  

22 วัดเสาธง ด.ช.นิพนธ์  แผนสมบูรณ์  

23 วัดเสาธง ด.ช.ชัยวพร  คงวัง  

24 วัดเสาธง ด.ช.วสันต์  ขําอรุณ  

25 วัดเสาธง ด.ญ.จีรดา  ภาสดา  

26 วัดเสาธง ด.ญ.สันทยา  มวลเสียงใส  



บ 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
27 วัดตะลุ่ม ด.ญ.จิราวดี  ศรีงาม พี่เลี้ยง 

28 วัดตะลุ่ม ด.ช.นนทนันท์  ศรีงาม  

29 วัดตะลุ่ม ด.ช.สิทธิพงษ์  จันทรส   

30 วัดตปะโยคาราม ด.ช.ภูมิปัญญา  ภูษาคํา พี่เลี้ยง 

31 วัดตปะโยคาราม ด.ช.วันชัย  เกตุมี   

32 วัดตปะโยคาราม ด.ช.สุธา  อยู่คง   

33 วัดตปะโยคาราม ด.ช.สราวุฒิ  สาธุรัตน์   

34 วัดตปะโยคาราม ด.ช.มานพ  กรรไกร   

35 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ช.อนุชตา  พันมะลี พี่เลี้ยง 

36 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ช.ศรราม  ปานอําพันธ์   

37 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ช.ยุทธนา  สัญญจิตต์   

38 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ญ.ชลธิชา  กิติวงศ์วัฒนชัย   

39 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ช.สายัณห์  ปานสังข์   

40 บ้านไผ่ตาโม้ ด.ช.ธนวัฒน์  คชเรศ   

41 บ้านประทุนทอง ด.ช.ศุภมิตร  อรุณฉาย พี่เลี้ยง 

42 บ้านประทุนทอง ด.ช.อัดชวิน  ศรีโปดก   

43 บ้านประทุนทอง ด.ช.สันติ  แก้วชัยภูมิ   

44 บ้านหนองกุฏิ ด.ญ.สุจิตรา  ฆ้องบ้านโข้ง พี่เลี้ยง 

45 บ้านหนองกุฏิ ด.ช.สัณหพจน์  ดีสันเที๊ยะ   

46 บ้านหนองกุฏิ ด.ช.ก้องเกียรติ  หล่ําสุข   

47 บ้านหนองกุฏิ ด.ช.ราชัญ  โพธิ์เขียว   

48 บ้านหนองกุฏิ ด.ญ.อัญชลี  วงศ์สุวรรณ   

49 บ้านหนองจิกรากข่า ด.ญ.วาสนา  สังเวียน พี่เลี้ยง 

50 บ้านหนองจิกรากข่า ด.ช.อานันต์  สงฆ์ทอง   

51 บ้านหนองจิกรากข่า ด.ช.เกียรติศักด์ิ  คําดี   

 

 

 



ป 
 

บัญชีรายชื่อคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 

1 นางสิริพร  วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ วัดสามัคคีธรรม 

2 นางวันดี  บุตรโคตร วัดสามัคคีธรรม 

3 นางจริยา  จันทร์ศรี วัดอุทุมพราราม 

4 นางทัศนา  อินสว่าง วัดโคกโคเฒ่า 

5 นางฉวี  บริสุทธิ์ วัดโคกโคเฒ่า 

6 นางวันศุกร์  ทองธวัช วัดยาง 

7 นางประพีร์  กรอบรูป วัดยาง 

8 นางจันทนา  ประสานทรัพย์ บ้านคลองชะอม 

9 นางเบญจา  อธิชนากร บ้านคลองชะอม 

10 นางพูลศรี  ทองหอม วัดเสาธง 

11 นางโฉมยงค์  มณีอินทร์ วัดเสาธง 

12 นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง วัดตะลุ่ม 

13 นายสุธี  จันทองจีน วัดตปะโยคาราม 

14 นายกอบชัย  ชัยชนะ วัดตปะโยคาราม 

15 นางสาวประภัสสร  คุ้มทรัพย ์ บ้านไผ่ตาโม้ 
16 นางสาวจิราภรณ์  ชั่งดวงจิตร์ บ้านไผ่ตาโม้ 
17 นางทัศนีย์  ใจกําแหง บ้านประทุนทอง 

18 นายโสภณ  สุพรรณพิทักษ์ บ้านหนองกุฏิ 
19 นางพเยาว์  สง่างาม บ้านหนองกุฏิ 
20 นางสุมามาณ  แก้วปาน บ้านหนองจิกรากข่า 

21 นางสาวจริยา  โชติวรรณะกร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 

22 นางสาวชลชนก  หนูรอด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 

23 นางสาวสุรินธร  บุญดาราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 

24 นายสุขุม  รังกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 

25 นายอรรถพล  พุ่มทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 

26 นายราชพร  เวชวิฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 



ผ 
 

 

แบบประเมินผล 

โครงการ “ส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” 
 

ชื่อ ............................................................ ระดับชั้น .................โรงเรียน 
............................................... 

 
 

1.  นักเรียนมีความพอใจในการเข้าค่ายครั้งนี้หรือไม่ 
 (    )     พอใจ   (    )    ไม่พอใจ 

2.  หากมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอีกครั้งนักเรียนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
 (    )     สนใจ   (    )    ไม่สนใจ 

3.  กิจกรรมที่นักเรียนอยากให้มีในการเข้าค่ายได้แก่อะไรบ้าง 
(    )    ทัศนศึกษา    (    )    นันทนาการ    (    )    เกม 

(    )    ดนตรี   (    )    ศิลปะ     (    )     วิชาการ 

(    )     อ่ืนๆ ............................................. 

4.  กิจกรรมในการจัดเข้าค่ายคร้ังนี้  สนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 (    )    ใช่   (    )    ไม่ใช่ 
5.  หากมีหนังสือให้อ่านนักเรียนจะอ่านหนังสือประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(    )     หนังสือเรียน    (    )     หนังสือพิมพ์    (    )     นิทาน 

(    )     แผ่นพับ   (    )     นิตยสาร/วารสาร   (    )     บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
(    )     การ์ตูน   (    )     โฆษณา   (    )     อ่ืนๆ ........................ 

6.  นักเรียนสนใจที่จะอ่านหนังสือ  เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

 (    )     สนใจ   (    )    ไม่สนใจ 

7.  นักเรียนพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือไม่ 
 (    )    มี   (    )   ไม่มี 
8.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

 (    )   ใช่   (    )    ไม่ใช่      

9.  กิจกรรมเข้าค่ายคร้ังน้ี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น 

(    )   ใช่   (    )    ไม่ใช่    

10.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นจากการท ากิจกรรม 

(    )   ใช่   (    )    ไม่ใช่    

ชุดท่ี 1  ส าหรับ
นักเรียน



ฝ 
 

แบบประเมินผล 

โครงการ “ส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” 
 

ชื่อ ............................................................ ระดับชั้น .................โรงเรียน 
............................................... 

 
 

1. ผู้ปกครองมีความพอใจในการเข้าค่ายส่งเสริมการรักการอ่านครั้งน้ีหรือไม่ 
 (    )     พอใจ   (    )    ไม่พอใจ 

2.  หากมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอีกครั้ง  ผู้ปกครองสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
 (    )     สนใจ   (    )    ไม่สนใจ 

3.  กิจกรรมที่ผู้ปกครองอยากให้มีในการเข้าค่ายได้แก่อะไรบ้าง 
(    )    ทัศนศึกษา    (    )    นันทนาการ    (    )    เกม 

(    )    ดนตรี   (    )    ศิลปะ     (    )     วิชาการ 

(    )     อ่ืนๆ ............................................. 

4.  กิจกรรมในการจัดเข้าค่ายคร้ังนี้  สนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

 (    )    ใช่   (    )    ไม่ใช่ 
5.  นักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

(    )   ใช่   (    )    ไม่ใช่   
6.  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจที่จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 (    )     สนใจ   (    )    ไม่สนใจ 

7.  หากมีหนังสือให้นักเรียนอ่านนักเรียนจะอ่านหนังสือประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    )     หนังสือเรียน    (    )     หนังสือพิมพ์    (    )     นิทาน 

(    )     แผ่นพับ   (    )     นิตยสาร/วารสาร   (    )     บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
(    )     การ์ตูน   (    )     โฆษณา   (    )     อ่ืนๆ ........................ 

8.  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น 

(    )    ใช่   (    )   ไม่ใช่   

9.  กิจกรรมเข้าค่ายคร้ังน้ี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น 

(    )   ใช่   (    )    ไม่ใช่    

10.  ท่านคิดว่า วิธีการใดที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

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

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

ชุดที่ 2  ส าหรับผูป้กครอง 



พ 
 

แบบประเมินผล 

โครงการ “ส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้  ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

5 

(มากท่ีสุด) 
4 

(มาก) 
3 

(ปาน
กลาง) 

2 

(น้อย) 
1 

(น้อย
ที่สุด) 

1.  ท่านมีความพอใจในการเข้าค่ายส่งเสริมการรักการอ่าน
ครั้งนี้หรือไม่ 

     

2.  หากมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอีกครั้ง  ท่านสนใจที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

     

3.  กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ        
ส่งเสริมการรักการอ่าน 

     

4.  กิจกรรมในการจัดเข้าค่ายครั้งนี้  สนับสนุนให้นักเรียนมี
ความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

     

5.  ท่านคิดว่านักเรียนมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น       
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

     

6.  รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความต่อเนื่อง ชัดเจน 
เหมาะสม 

     

7.  การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเอกสาร มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

     

8.  ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  ท่านสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

     

9.  การจัดกิจกรรมควรที่จะมีความต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น     
การอ่าน 

     

10. การจัดกิจกรรมควรมีการนิเทศ  ติดตามผล ประเมินผล      
 

กิจกรรมที่ท่านคิดว่าควรที่จะมีในการเข้าค่ายได้แก่อะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................... 
ท่านคิดว่า วิธีการใดที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้น 

.......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

ชุดที่ 3  สําหรับคร ู



ฟ 
 

แบบสอบถามติดตามผลการรักการอ่านของนักเรียน 

1.  ประเภทหนังสือที่อ่าน  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
O   หนังสือเรียน    O   หนังสือพิมพ์    O   แผ่นพับ  

 O   นิตยสาร/วารสาร    O   บอร์ดประชาสัมพันธ์  O   นิทาน 

O   การ์ตูน   O   โฆษณา   O   อ่ืนๆ ..................... 
2.  เหตุผลในการอ่านหนังสือ (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 

O   ชอบ   O   อ่านตามเพื่อน  O   ครูให้อ่าน  

 O   พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้อ่าน O   ช่วยเพิ่มพูนความรู้   

O   สนุกสนานและเพลิดเพลินจากการอ่าน 

O   ช่วยให้อ่านหนังสือได้รวดเร็วและคล่องขึ้น O   อ่ืนๆ ........................ 
3.  เหตุผลที่นักเรียนไม่อ่านหนังสือ  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 

O   ชอบฟังมากกว่าอ่าน  O   ชอบดูมากกว่าอ่าน  O   ไม่มีเวลาอ่าน 

 O   ไม่ชอบอ่าน   O   ไม่มีหนังสืออ่าน  O   หนังสือที่มีอยู่ไม่ถูกใจ

 O   อ่านแล้วไม่เข้าใจ  O   อ่ืนๆ ........................ 
4. ความถี่ในการอ่านหนังสือ 

O   อ่านทุกวัน   O  อ่าน 2 – 3 วัน/ครั้ง  O   อ่านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 O   อ่าน 2-3 สัปดาห์ / ครั้ง O   อ่านเดือนละครั้ง   O   อ่ืนๆ ........................ 
5.  ช่วงเวลาที่นักเรียนชอบอ่านหนังสือมากที่สุด 

O    เช้า     O   กลางวัน     O   เย็น  

 O   กลางคืน     O   เมื่อมีเวลาว่าง  O   อ่ืนๆ .................... 
6.  เหตุผลในการเลือกหนังสืออ่านของนักเรียน(หนังสือท่ีชอบอ่านตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 

O   เรื่องน่าสนใจ  O   ปกน่าสนใจ   O   เนื้อเรื่องน่าสนใจ 

 O   มีภาพประกอบน่าสนใจ O   คําแนะนําของครู   O   คําแนะนําของเพื่อน 

O   อ่ืนๆ ........................................ 
 

7.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ (จะท าอย่างไรให้หนูรักการอ่าน) 

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

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



ภ 
 

 

 

 

 

  ประมวลภาพ   
 

   กิจกรรม    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ม 
 

 
 
 
 

คู่มือคร ู

โครงการ ... 
 

“ ส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้                     
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ” 
ระหว่างวันท่ี 20 - 21  พฤษภาคม 2549 

27  พฤษภาคม 2549 

3 มิถุนายน 2549 

 

 
 

ณ  ศนูยก์ารศกึษาพิศษ ขตการศกึษา 5 จงัหวดัสพุรรณบรุี

 

1-2   บรรยากาศการลงทะบียน 
ใ  นักรียนจากรงรียนรียนรวม            

     ทีไขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅ 
4   นางอุทัยวรรณ  จันทหาร  ผูຌอ านวยการ                   

          ศูนย์การศึกษาพิศษ  ขตการศึกษา 5     
          จังหวัดสุพรรณบุรี  ป็นประธานพิธีปิด 

5   คูมือการขຌาคาย  ส าหรับครู 
ๆ   คูมือการขຌาคาย  ส าหรับนักรียน

> 2 < >1< 

> 3 < > 4 < 

> 5 < 

> 6 

 

 



ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 1 

> 2 

> 3 

 

1-2   บรรยากาศบนรถ  ขณะดินทางเปศึกษา              
    ทีไหลงรียนรูຌตาง โ 

3   คณะครู  พานักรียนมาศึกษา                         
             ทีไหลงรียนรูຌ บึงฉวากฉลิมพระกียรติ    

    อ. ดิมบางนางบวช  จ. สุพรรณบุร ี

 

 



ร 
 



ล 
 

 
 



ว 
 



ศ 
 

 

1   กิจกรรมนีๅป็นการทบทวน       
              สิไงทีไนักรียนเดຌรับหลังจาก  
             ทีไเดຌเปศึกษาตามหลงรียนรูຌ 
2  ตัวทนนักรียนตละกลุม 
              น าสนอผลงาน   ละสิไงทีไ 
              นักรียนเดຌรียนรูຌจากหลง 
              รียนรูຌตาง โ                          

 

 

> 1 

> 2 



ษ 
 



ส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฬ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1   กิจกรรมการฝึกสมาธิ  
              พืไอท าจิต฿จ฿หຌสงบ 
2  กิจกรรมกายบริหาร฿นตอนชຌา   
              พืไอสริมสรຌางสุขภาพรางกาย 
              ฿หຌขใงรงสมบูรณ์ 

 

 

 > 1 

> 2 



อ 
 

เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้ส่ือของจริง  เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจได้
ชัดเจน 



ฮ 
 

นักเรยีนช่วยกนัจัดท านทิาน กลุ่มละ 1 เล่ม 

 โดยมีพี่เลี้ยงและคุณครูให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 



กก 
 

ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอนิทาน                                                                 
ที่เกิดขึ้นจากการะดมความคิดของสมาชกิในกลุ่ม  เพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆ ได้ฟัง  



ขข 
 

: ผลงานการจัดท านทิานของนักรียน 



คค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานการจัดท านิทานของพวกหนูนะครบัคุณครู 



งง 
 



จจ 
 



ฉฉ 
 

 
 
 
 
 

1   นายกิตติพศ  ศิริสูตร   
              หัวหนຌาศึกษานิทศก์  สพท.  
              สุพรรณบุรี ขต แ มอบรางวัล   
              ฿หຌกับนักรียนทีไมีผลงาน 
              ยอดยีไยม฿นการจัดท านิทาน 
2  นางอุทัยวรรณ  จันทหาร   
              ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษาพิศษ 
              ขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
              มอบวุฒิบัตร฿หຌกับนักรียน 
              ทีไรวมครงการ ฯ 
 

> 1 

> 2 

 

 

 

 


