
การวิจัยการอ่าน 
 
เด็กเล็กทีอ่่านไดด้ี 

1.  ถ้าเดก็รู้ จักชื่อของตัวอักษรแต่ละตัว  แบบทดสอบการอ่านจะมีการทดสอบตัวอักษรและค าทีละ

ตัวเสมอ 
2. มีทกัษะในการถอดรหัส  ก ากบัตัวอกัษรแยกตัวอกัษรได้  รู้ความสมัพันธข์องเสยีงกบัตัวอกัษร 
3. รู้ความหมายของค า  ถ้าไม่รู้ความหมายของเข้าใจหน่วยค า  เช่น  ไม่ท าค ามากๆเด็กอ่านไม่ได้  

ไม่เข้าใจ 
4. สติปัญญา  ไม่/หรืออาจมีผลต่อการอ่าน 
5. การสอนไม่ดีมีผลต่อการอ่าน 
6. ขาดการจขูงใจ 

 
สือ่ในการสอนการอ่านเด็กเล็กๆ 
 เดก็ชอบเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ที่เร้าความสนใจ   
 ดังน้ัน โปสเตอร์  แผนภมูิ  ฉลาก  โมบาย  เคร่ืองหมายต่างๆ  ภาพ  สญัลักษณ์ จะเหมาะกับ

การส่งเสริมการอ่าน  หนังสอื  สวยงาม   แขง็แรง  ทนทาน  ภาพประกอบสวย  น่าตื่นเต้นเน้ือหาง่ายสนุก

เข้าใจ 
 การสอนเดก็หูหนวกจะเป็นการสอนสอนภาษาแนวใดขึ้นอยู่กับปรัชญาความเชื่อของภาษาของคน

หูหนวก 
 ถ้าเชื่อว่าภาษาแม่ของเดก็หูหนวกเป็นภาษาอะไร  เพราะหลักการสอนภาษาแม่กบัภาษาที่สองจะ

แตกต่างกัน  บางที่ปัญหาในการเรียนภาษาไทยของเดก็หูหนวกในประเทศส่วนหน่ึงอาจจะมาจากการไม่

แน่ชัด  เร่ือง  แนวการสอนภาษาไทยให้แก่คนหูหนวกน้ีกอ็าจจะเป็นได้  ถ้าภาษามือเป็นภาษาที่  1  หรือ

ภาษาแม่  การสอนภาษาไทยกจ็ะต้องใช้แนวการสอนภาษาที่สอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการจ าลองกระบวนการอ่าน

ทีใ่ชว้ิธีเริ่มจากการอ่าน

ระดบัพื้ นฐานสู่การอ่านระดบัสูง 

(Bottom up  Model  of  Reading) 

แนวการสอนอ่านภาษาไทย

เป็นภาษาแม่ 
แนวการสอนอ่านภาษาไทย

เป็นภาษาที ่ 2 

-  แบบกระบวนการอ่านที่เป็นการ

อ่านระดบัสูงการอ่านระดบัพื้ นฐาน 

(Top  Down  Model  of  Reading) 

-  แนวการสอนแบบการเร่ิม

ด้ ว ย ทั ก ษ ย่ อ ย  ( Sub skills  
Approach) 

-  แนวการสอนแบบการฟังและ

ก ารพู ด   (Audiolingualisum)  
Auditory  Training  Auditory  
Verbal 

 -  แนวการสอนแบบเน้นทักษะ

เป็นหลัก  (Skill  Approach) 
-  แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

(Communicative  Approach) 
 -  แนวการสอนภาษาแบบองค์

ร ว ม  ( Whole Language  
Approach) 

 

กระบวนการอ่านแบบปฏิสมัพนัธ ์

(Model  of  Interactive  Reading) 
การสอนแบบปฏสิมัพันธ ์ การสอนแบบปฏสิมัพันธ ์

 
 
การสอนแบบ  Subskill  Approach  เช่น   

-  แนวการสอนแบบ  Phonic  Approach 
- การสอนทกัษะย่อยของการอ่าน  ซ่ึงในการอ่านมี 

o การอ่านออกเสยีง 
o การอ่านเพ่ือวคามเข้าใจ 

 
1.  การอ่านออกเสยีง 
 คือ  การเปล่งถ้อยค าที่เขียนไว้ออกมาถูกต้อง  ชัดเจน  เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง  เช่นเดียวกับการใช้

หลักการพูด  คือ  ความชัดเจนของอกัขระวิธ ี การเน้นเสยีง 
 เสยีงของพยางค์ หรือค าในภาษาไทยประกอบด้วยหน่วยเสยีงย่อย  3  ส่วนคือ 

1. หน่วยเสยีงพยัญชนะ 
2. หน่วยเสยีงสระ 
3. หน่วยเสยีงวรรณยุกต์ 
ดังน้ัน  ถ้าเป็นการสอนการอ่านในภาษาแม่  ตามแนวการสอนทกัษะย่อย คือ การฝึกออกเสยีง 

พยัญชนะ (ตัวอกัษร)  สระ  และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง   



 ในกรณีของเดก็หูหนวก  ถ้าเดก็จะต้องเรียนโดยวิธีน้ี  คือ การฝึกให้เดก็หัดเปล่งเสียง แยกเสียง

ตามลักษณะและสานที่เกดิเสยีง 
-  พยัญชนะ 
- สระ 
- วรรณยุกต์ 

 
สือ่และเทคโนโลยีที่จะต้องน ามาช่วย คือ เคร่ืองช่วยฟังส่วนบุคคล  เคร่ือง  FM  กระจกเงา  สือ่ 

รูปแบบเปล่งเสยีงต่างๆ 
แนวการสอน  Speech  ของ  Dr.Daniel  Ling 
-  Suprasegmental  Features 
- Segmental  Features 
- Words 
- Phares 
- Sentenses 

 
2.  การสอนเพ่ือความเข้าใจ  แนวการแบบการเน้นทกัษะ  (Skill  Approach)  เช่น  การสอนแบบ  

Basal  Readers  แบบเรียนอ่าน  “ส าเรจ็รูป”  “ตาไปนา”  สอนค าง่าย  ซ า้  แบบนี้ จะเน้นการสอนค าศัพท์
เสยีงและความเข้าใจ   
 ในการสอนภาษาไทยแบบน้ี  เด็กหูหนวกจะเรียนได้ง่ายเพราะสามารถจดจ ารูปค า  และสัมพันธ์

กบัความเข้าใจโดยไม่ต้องเปล่งเสยีง  เดก็สามารถติดตามเน้ือเร่ืองจากการเรียนรู้ค าศัพทท์ี่จะได้พบเหน็ใน

แต่ละบทเรียนซ ้าๆ  และสามารถอ่านและท าเป็นภาษามือตลอดจนสามารถน ามาฝึกการอ่านริมฝีปาก

ประโยค  และค าได้โดยไม่มีปัญหามากนัก  นอกจากน้ันเดก็อาจมีโอกาสได้ฝึกออกเสยีงค าได้ด้วย 
 สิ่งที่ควรระวัง คือ ครูควรพิจารณาเลือกค าและเน้ือหาให้เหมาะสม  ไม่ให้เวลาฝึกค าที่ไม่มี

ความหมายมากเกินไป  การเปิดโอกาสให้นักเรียนลองเขียนแต่งเร่ืองราวของตนเอง  น ามาฝึกกจ็ะเป็น

แรงจูงใจในการอ่านได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสอนตามแบบฟังและพูด  (Andiolingualiom)   
เป็นการพูดที่นิยมกันในสมัยสงครามโลกครัง้ที่  2  เน้นการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ทหารที่

ไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ หรือการสอนแบบ  Lingual  Phone  ต่างๆที่เน้นการฟังและการพูดตาม 
 การสอนภาษาเน้นให้ฟังและพูดโต้ตอบ  และใช้การฝึกซ า้ๆจนท าให้ผู้เรียนพูดได้โดยอตัโนมัติ 
 การสอนแบบน้ีเป็นการสอนการอ่านที่เน้นทักษะพ้ืนฐานไปสู่ทักษะระดับสงู  เน้นระบบเสียงก่อน

ตามด้วยการสอนค า  ประโยคตามล าดับ  เน้นการสอนระบบเสียง  โครงสร้างไวยากรณ์  และค าศัพท ์ 

รูปแบบการสอนแบบฟังและพูดที่เน้นการพูดเป็นหลักน้ันจะมีหลักการคล้ายกับแนวการสอนแบบทักษะ

ย่อย  เน้นการสนทนา  โดยการจัดเป็นกจิกรรมให้เดก็สามารถพูดภาษาได้คล่องแคล่ว 
 บทเรียนจะเป็นลักษณะของแบบฝึกสนทนา  ฝึกใช้โทรศัพท์ตามโครงสร้างภาษา  แล้วให้เดก็ฝึก

สร้างบทสนทนา  การสอนแบบน้ีเป็นการฝึกโตตอบภาษาเป็นส่วนใหญ่ 
 กจิกรรมการเรียนการสอนของแนวการฝึกแบบน้ีมักเร่ิมด้วยบทสนทนาสั้นๆ  ใช้บทเรียนและค า

ต่างๆฝึกสะกดค า  คัดลอกแบบประโยค  สร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษร  และการสะกดค า  และเน้นการ

สอนโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา 
 ส าหรับแดก็หูหนวก  เดก็ที่ต้องเรียนกบัวิธีสอนแบบฟังและพูด  อาจเกิดปัญหาการพูดไม่ถูกต้อง

ตามระบบเสียง  พูดไม่ชัด  ไม่สามารถแปลความหมายได้จากการฟังและการพูด  การสะกดค าอาจท าได้

ถ้าดัดแปลงเป็นการสะกดน้ิวมือค าแทน  ภาษาที่ใช้อาจไม่เป็นธรรมชาติ  และไม่สามารถน าบทสนทนามา

ใช้ได้ในชีวิตจริง  การเรียนไวยากรณ์ภาษาที่  2  อาจขัดแย้งกบัภาษาที่  1  เช่นภาษามือ 
 
แนวการสอนแบบองคร์วม  (Whole  Language  Approach) 
 เป็นกระบวนการอ่านระดับสูง  คือ  การอ่านเพ่ือจับใจความสู่ระดับพ้ืนฐาน  โดยผู้อ่านต้อง

ตีความหมายจากสิ่งที่อ่าน  โดยใช้ตัวช่วยความรู้ เดิมด้านไวยากรณ์  และบริบทของค าพูดหรือเน้ือหาต่างๆ

มาสร้างความเข้าใจ  และท านาย/คาดเดาความหมายของสิ่งที่อ่าน 
 การอ่าน คือ การคาดเดาภาษาทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา คือ ผู้อ่านเห็นภาษาแล้วสร้าง

ความคิด  แปลความหมายจากการสังเกตบริบทสิ่งแวดล้อม  แล้วเลือกตัวช่วยมาใช้ในการท านายคาดเดา

ความหมายข้อความที่อ่าน  ตัวช่วยในการท านายความหมายน้ันอาจเป็นได้ต้ังแต่ไวยากรณ์  พยัญชนะ  

เสยีง  เคร่ืองหมายวรรคตอน และความรู้ เดิม  สถานการณ์  (Context  of  Situation)   
- เน้นการค้นหาความหมาย  (Whole  Language) 
- เป็นภาษาที่ใช้สือ่สารกนัได้ 
- ใช้ฝึกทกัษะทั้งการอ่านและการเขียน 
- ฝึกความกล้า  ความคิดสร้างสรรค์  กล้าเสี่ยงท านาย 
- สิ่งที่อ่านถ้าเกี่ยวกบัผู้อ่านจะเป็นสิ่งจูงใจที่ดี 
- ครูเป็นผู้ช่วยจัดสถานการณ์จูงใจให้เดก็ร่วมเรียน   
- บทเรียนจะเป็นเร่ืองราว  วรรณคดีของเดก็ไม่ใช่แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสยีง 
- เน้นประสบการณ์ที่สามารถบรรยายเป็นภาษาเป็นส าคัญ 



- เน้นการเรียนรู้ ร่วมกนัแล้วสามารถน ามาเขียนและการอ่าน  เดก็จะเข้าใจสิ่งที่ผ่านได้ง่ายขึ้น 
เพราะเป็นประสบการณ์ของตนเอง  วิธกีารสอนภาษาเป็นองค์รวม  ช่วยส่งเสริมการเขียนด้วย 

 
การสอนเพือ่การสือ่สาร  (Communicative Language  Teaching  Approach) 
 เกดิขึ้นภายหลังการสอนแบบฟังและพูดเสือ่มความนิยมลง  เพราะข้อสอบของวิธีฟังและพูดส่วน

หน่ึง  คือ  การพูดแบบนกแก้วนกขุนทอง  ผู้พูดไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่พูดอย่างถ่องแท้  พูดหรือเขียน

เป็นประโยคถูกต้องตามไวยากรณ์  แต่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไม่ตอบสนอง  การใช้งานทางวิชาการ

ได้จริง  การฝึกพูดและฟังเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลกับผู้เรียนภาษาที่เป็นภาษาแม่  แต่จะไม่ได้ผลดีกับผู้เรียน

ภาษาที่เป็นภาษาที่ 2  ซ่ึงวิธีการน้ีถ้าน ามาสอนกับเดก็หูหนวกที่มีภาษามือเป็นภาษาที่  1  หรือภาษาแม่

และขาดการได้ยินการฟังและพูดคงจะเป็นการสอนที่ใช้ช่องทางการเรียนรู้ที่เป็นจุดอ่อนของนักเรียนเป็น

อย่างยิ่ง  ซ่ึงคงไม่สอดคล้องกับจิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถและความ

สนใจในการน าศักยภาพที่ดีที่สดุมาเป็นช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล  เพ่ือให้ลดความยากล าบากในการเรียน

โดยใช้จุดแขง็เป็นหลักแล้วพัฒนาลดข้อด้อยต่างๆตามล าดับ 

 
ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง 


