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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา 
2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุ
ประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา 3) เพ่ือขยายผลการใช้
รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน  4 
คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในขยายผลการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์  จ านวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน และแบบบันทึกพฤติกรรมการตั้งใจเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน The Wilcoxon Method-Pairs Signed-Ranks Test และการวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
 
 
1ครูช านาญการพิเศษ สาขาการศกึษาพิเศษ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
จังหวัดอุตรดติถ ์
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 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ
เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพหุประสาทสัมผัสตั้งแต่  3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ การ
รับรู้ทางตา ทางหู ทางสัมผัส ทางกลิ่น หรือทางรสชาติ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้  2) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
เสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา 3) 
เนื้อหา ประกอบด้วย สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ค า ข้อความและเนื้อเรื่องที่มีความยากและซับซ้อนเหมาะสม
กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 44) กระบวนการเรียนการสอน มี 
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความพร้อมใจกาย ก าหนดเป้าหมายการเรียน ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณ์
ด้วยพหุประสาทสัมผัสขั้นที่ 3  ฝึกอ่าน ขั้นที่ 4  ประยุกต์ใช้ และขั้นที่ 5  แสดงผลงาน และ 5) การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านและพฤติกรรมการตั้งใจเรียน  รูปแบบมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 2.1) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .052.2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมีพัฒนาการของ
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้น 
  3. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ  :  รูปแบบการสอนอ่าน, การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, พหุประสาทสัมผัส, นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) develop the reading instructional model 
based on the concepts of brain-based learning and multisensory for students with reading 
disabilities in primary school, 2) to evaluate the effectiveness of the reading instructional 
model based on the concepts of brain-based learning and multisensory, and 3) disseminate 
the reading instructional model based on the concepts of brain-based learning and 
multisensory.  The participants comprised 4 fourth grade students with reading disabilities, at 
Development Students with Special Needs Center(DSSC), Tha-It  Municipal School, Uttaradit 
during the first semester of the academic year 2017.The participants for dissemination 
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comprised 4 fourth grade “at risk”students with reading disabilities, at Watklongpho 
Municipal School, Uttaradit during the first semester of the academic year 2017.  Research 
instruments consisted of reading instructional model based on the concepts of brain-based 
learning and multisensory, a handbook for the model, Individual Implementation Plans (IIP), 
the ability in reading test and the attentive behavior observation form.  The data analyzed 
by mean, standard deviation, the Wilcoxon Method-Pairs Signed-Ranks Test and content 
analysis. 
 The results were as follows: 
  1.  The reading instructional model based on the concepts of brain-based 
learning and multisensory for students with reading disabilities in primary school consisted of 
five components.  These are (1) principles emphasis on students who set their learning 
outcome via the use of multisensory experiences such as visual, auditory, kinesthetic, 
olfactory, or gustatory in a real situation, construction of a learning environment and 
applying knowledge;  (2) objective to develop the ability in reading and attentive behavior of 
students with reading disabilities; (3) the content with difficulty appropriate to the students 
with reading disabilities comprised vowels, consonants, tone marks, words, messages and 
reading sections (4) the learning process which had five steps; a) Preparation and learning 
outcome setting, b) Linking multisensory experiences, c) Reading drills, d) Applying 
knowledge, e) Presentation; and (5) the 2 parts assessments and evaluations on the ability in 
reading and attentive behavior.  This instructional model had the score of appropriateness at 
the highest level. 
  2. The effectiveness of the instructional model indicated that 2.1) after using the 
instructional model, the students’ ability in reading were higher than before receiving the 
instruction at a .05 significance level, 2.2) the students who learning by using the instructional 
model, the students’attentive behavior were increased. 
  3. The results of the dissemination indicated that the ability in reading of 
students after using the instructional model were significantly higher than before the 
instruction at a .05 significance level and attentive behavior were increased. 
 
Keywords  :  Reading Instructional Model,  Brain-based  Learning, Multisensory, Students with 
Reading Disabilities 
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1.  บทน า 
 โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนไป
อย่ างรวดเร็ ว  การติดตามความรู ข าวสาร 
ความก้าวหน้าเหตุการณความเคลื่อนไหวตางๆ ใน
โลกปจจุบันลวนอาศัยการอานเปนเครื่องมือส าคัญ  
ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะตอง
เรียนรูใหลึกซึ้ง  ผูอานที่มีทักษะในการอานที่ดีจะ
ช่วยให้มีความก้าวหนามากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการ
ที่สูงกวาในการเรียนวิชาตางๆ (อุษา มะหะหมัด 
และมาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 164)เพราะไม่ว่าจะ
เป็นวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา หรือแม้กระทั่ง
คณิตศาสตร์ก็ยังต้องใช้การอ่าน  ดังนั้น หาก
นักเรียนคนใดมีปัญหาด้านการอ่าน  การเรียนของ
นักเรียนคนนั้นย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย  การ
อ่านไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะการเรียนเพียงอย่าง
เดียว แต่จะส่งผลถึงการมีอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
(กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553: 244)   กล่าวได้ว่าความ
บกพร่องด้านการอ่านส่งผลกระทบต่อการเรียน 
การท างาน และการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
(วัฒนารี อัมมวรรธน์ และเสรี ชัดแช้ม , 2559: 
212) 
 ในประเทศไทยพบสถานการณ์ความ
บกพร่องด้านการอ่านร้อยละ 6.3 ของเด็กวัยเรียน 
(Roongpraiwan R, Ruangdaraganon N, 
Visudhiphan P, et al. 2002)  และในประเทศ
ไทยได้ ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความ
บกพร่องด้านการอ่านของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  ได้
ก าหนดให้มีการชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพ่ือให้
คนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
โดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความ
พิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช วย
เหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 
2551: 1-13) 
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  มีผู้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่
มีปัญหาทางการ เ รี ยนรู้ ด้ านการ อ่านระดับ
ประถมศึกษา จ านวนมาก  แต่การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการสอนอ่านส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษาที่ใช้
ความรู้เรื่องสมองเป็นฐานในปัจจุบันยังไม่ได้ตีความ
เพ่ือน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม  จากการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษากับการท างาน
ของสมอง พบว่านักประสาทวิทยาศาสตร์อธิบาย
ว่า การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการรับและ
ประมวลข้อมูลของสมอง ความเข้าใจทางภาษา
และการแสดงออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมอง 
การเข้าใจการท างานของสมองว่าสมองเรียนรู้จาก
การสัมผัสตรงทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส เรียนรู้
ด้วยความเข้าใจมากกว่าท่องจ า สมองเรียนรู้จาก
ของจริงไปหาสัญลักษณ์และเรียนรู้จากง่ายไปหา
ยาก สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ สมองเรียนรู้ได้
ดีเมื่อเรื่องนัน้น่าสนใจ  สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความ
มุ่งมั่น  สมองเด็กขับเคลื่อนโดยเป้าหมาย  สมอง
เรียนรู้และจดจ าผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แล้ว
ฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความช านาญ และค้นพบความ
ถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง ซึ่ง
เป็นหลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
หรือการเรียนรู้ที่ เข้าใจการท างานของสมอง  
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(Brain-Based Learning หรือ BBL) (Caine & 
Caine. 1991; Jensen, 2008; Gulpina, 2005; 
สุนทร โคตรบรรเทา, 2548; วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2549; อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา, 
2550; ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน), 2552; ญาณี ไชยวงศา, 2556)  
ดังนั้นหากครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานก็จะ
สามารถช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านระดับประถมศึกษามีความสามารถใน
การอ่านสูงขึ้นได้ 
 แม้ว่าการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานจะมีองค์ประกอบหลักเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
เนื่องจากการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานไม่ได้เป็นวิธีสอนอ่านส าหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยตรง จึง
ต้องมีการผสมผสานกับลักษณะของการเรียนรู้หรือ
การท างานของสมองของนักเรียนกลุ่มนี้  ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจผสมผสานกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
พหุประสาทสัมผัส (Multisensory) ซึ่งเป็นการใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆ เป็นกระบวนการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ 3 ด้าน
ขึ้นไปร่วมกันในการรับและแสดงข้อมูลหรือผลการ
เรียนรู้ แนวคิดพหุประสาทสัมผัสสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งการเรียนรู้ หรือ
การเรียน เป็นกระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้ที่
บุคคลใช้ในการให้ความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้า

ต่างๆ ที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส ให้เกิดเป็น
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Fernald, G., 1943; 
Gillingham, A. & Stillman, B.W., 1997; 
Judith R. Birsh, 2005, 2006; จรีลักษณ์           
จิรวิบูลย์, 2547; ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, 2548; 
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558; ส านักบริหารงาน
การศึ กษา พิ เศษ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) 
 จากความ เป็ นมาและความส าคัญ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการพิสูจน์แนวทางการสอน
อ่านนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสาน
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิด
พหุประสาทสัมผัส เพ่ือพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ให้มี
ความสามารถในการอ่านและมีพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิด
พหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา  
 2.  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษา  
 3.  เพ่ือขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
อ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มี
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ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับ
ประถมศึกษา 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิด
พหุประสาทสัมผัสมีวิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะ
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมู
ลพ้ืนฐาน (Analysis: A) โดยการศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนและพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ทฤษฎีการอ่าน 
หลักภาษาไทย การสอนหลักภาษาไทยด้านการ
แจกลูกสะกดค า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส 
  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา 
( Development:  D1)  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า 
(Design and Development: D&D) พัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบรวมทั้งเครื่องมือ
ประกอบการใชรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน พบวา แบบทดสอบความสามารถในมีค่าดัชนี
ค ว ามสอดคล้ อ งกั น ร ะหว่ า ง ข้ อ ค า ถ ามกั บ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัดตามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญในทุกรายการเท่ากับ 1.00ความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.27-0.73และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.43-0.50 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
แบบบันทึกพฤติกรรมการตั้งใจเรียนมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ที่
ต้องการวัดตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในทุก
รายการอยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: 
R2) ทดลองใช (Implementation: I) การทดลอง
ใชรูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัสกับ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จ านวน 4 คนใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ The One Group Pretest-Posttest 
Design โดยทดสอบความสามารถในการอานกอน
เรียน  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษการสอนอ่านตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาท
สัมผัส  ประเมินความสามารถในการอ่าน  ประเมิน
พฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
  ขั้ น ต อ น ที่  4  ก า ร พั ฒ น า 
(Development : D2) ประเมินผล (Evaluation: 
E) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่าน
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
แนวคิดพหุประสาทสัมผัส โดย1) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน กอนและหลังการใช
รูปแบบ 2) ศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ 4 ระยะ  
ผูวิจัยปรับปรุงแกไขรูปแบบให้สมบูรณ์ และน าไป
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ขยายผล(Dissemination) โดยผู วิจัยและครูผู
สอนรวมกันประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ตาม
วัตถุประสงค 2 ข อ คือ 1)  เ พ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านกลุมขยายผล กอนและ
หลังเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาท
สัมผัส 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนของนักเรียนกลุ่มขยายผลที่เรียนตาม
รูปแบบ 
 
4.  ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
แนวคิดพหุประสาทสัมผัสของนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา 
พบวา รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก  หลักการเน้นที่ผู้เรียน
เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพหุ
ประสาทสัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ การรับรู้
ทางตา ทางหู ทางสัมผัส ทางกลิ่น หรือทางรสชาติ 
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและเสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจเรียน
ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษา  เนื้อหา ประกอบด้วย สระ 
พยัญชนะ วรรณยุกต์ ค า ข้อความและเนื้อเรื่องที่มี
ความยากและซับซ้อนเหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ด้ านการอ่านระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 กระบวนการเรียนการสอน มี 
5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 สร้างความพร้อมใจกาย 
ก าหนดเป้าหมายการเรียน (Preparation and 
learning outcome setting) ครูสร้างความพร้อม
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ และร่างกายของผู้เรียน 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีท าให้สมองของผู้เรียนเกิดการ
ตื่นตัว มีความผ่อนคลาย และใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนระบุเป้าหมายการเรียนได้ ผู้เรียน
ก าหนดเป้าหมายในการเรียน และปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยความกระตือรือร้น  ขั้นที่ 2 เชื่อมโยง
ประสบการณ์ด้วยพหุประสาทสัมผัส (Linking 
multisensory experiences) ผู้สอนน าเสนอค าที่
มีพยัญชนะและสระสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้พหุประสาทสัมผัสตั้งแต่ 3 
ด้านขึ้นไป ได้แก่ ตาดู หูฟัง กายสัมผัส เคลื่อนไหว 
ดมกลิ่น ชิมรส ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต
ในกิจกรรม “พหุประสาทสัมผัส” กระตุ้นผู้เรียนให้
จัดระบบข้อมูลโดยการพิจารณาความสัมพันธ์กัน
ระหว่าง “กิจกรรมพหุประสาทสัมผัส” กับค าที่ใช้
ฝึก เ พ่ือให้ เกิดการเชื่อมโยงของความทรงจ า
ระหว่างกิจกรรมพหุประสาทสัมผัสกับค าที่ใช้ฝึก  
ทั้งนี้ยังไม่มุ่งเน้นการอ่านแจกลูกสะกดค าผู้เรียนใช้
พหุประสาทสัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไปโดยเน้นการ
เคลื่อนไหว การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส 
ควบคู่ไปกับการมองเห็น การฟัง การออกเสียง 
การอ่าน การพูด  ขั้นที่ 3  ฝึกอ่าน (Reading 
drills) ผู้สอนน าฝึกอ่านแจกลูก สะกดค า อ่านค า 
อ่านกลุ่มค า เพ่ือให้ผู้เรียนเปล่งเสียงตาม  ผู้เรียนใช้
พหุประสาทสัมผัส 4 ด้าน ได้แก่ ตาดู หูฟัง กาย
สัมผัส และเคลื่อนไหว ในการฝึกอ่านสะกดค าตาม
วิธีของจิลลิงแฮม (Gillingham Method) และการ
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ฝึกอ่านเป็นค าตามวิธีของเฟอร์นาลด์ (Fernald 
Method)  ขั้นที่ 4  ประยุกต์ใช้ (Applying 
knowledge) ผู้เรียนฝึกอ่านเรื่องใหม่ ช่วยกันบอก
ข้อความที่คิดว่าเป็นข้อความส าคัญของเรื่อง เลือก
ค าส าคัญจากข้อความที่อ่าน แล้วเลือกปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งที่ผู้ เรียนชอบ ได้แก่  เขียนลงใน
กระดาษโดยใช้สีไม้ สีเทียน สีน้ า สีดินสอ หรือ
ปากกา หรือเขียนด้วยนิ้วมือลงในกระบะทราย 
หรือปั้นดินน้ ามันเป็นค าต่างๆ และช่วยกันสรุป
สาระส าคัญของเรื่อง  ขั้นที่ 5 แสดงผลงาน 

(Presentation) ผู้เรียนน าผลงานที่เสร็จแล้วมาติด
แสดงไว้ที่ป้ายนิเทศแล้วอ่านผลงานที่ท าขึ้นให้
เ พ่ือนและครู ฟัง ประเมินผลงานเ พ่ือน และ
พิจารณาความแตกต่างความสามารถในการอ่านที่
ตนมีกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผู้สอนประเมินผลงาน
และเป้าหมายในการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น
กัลยาณมิตร  การวัดและประเมินผลการเรียน 2 
ด้าน คือ ความสามารถในการอ่านและพฤติกรรม
การตั้ งใจเรียน  รายละเอียดของรูปแบบ ดัง
แผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1รูปแบบการสอนอานตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา 

หลักการ: เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพหุประสาทสัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ได้แก่     

การรับรู้ทางตา ทางหู ทางสัมผสั ทางกลิ่น หรือทางรสชาติ ในสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  การสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 

วัตถุประสงค์:                                               
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา                                                
2. เสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนท่ีมีปญัหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา  

เนื้อหา:สระ พยญัชนะ วรรณยุกต ์ค า ข้อความและเนื้อเรื่องที่มีความยากและซับซ้อนเหมาะสมกับนักเรียนที่มี

ปัญหาทางการเรียนรูด้้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

กระบวนการเรียนการสอน:มี 5 ขั้นตอน ได้แก่     
ขั้นที่ 1 สร้างความพร้อมใจกาย ก าหนดเป้าหมายการเรยีน(Preparation and learning outcome setting)                                                  
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงประสบการณด์้วยพหุประสาทสมัผสั (Linking multisensory experiences)      
ขั้นที่ 3  ฝึกอ่าน (Reading drills)                    
ขั้นที่ 4  ประยุกต์ใช้ (Applying knowledge)      
ขั้นที่ 5 แสดงผลงาน (Presentation) 

 
การวัดและประเมินผลการเรียน: 
1. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนท่ีมีปญัหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา                                                
2. พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนกัเรียนที่มีปญัหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา                                                
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 2. ประสิทธิผลการใชรูปแบบการสอนอา
นตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
แนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มี
ปั ญห าทา งก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า นก า ร อ่ าน ร ะดั บ
ป ร ะถม ศึ กษ า  พบ ว่ า ห ลั ง เ รี ย น นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถในการอานสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการ
ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้น  ผลการขยาย
ผล (Dissemination) การใชรูปแบบการสอนอ่าน
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
แนวคิดพหุประสาทสัมผัสพบวาหลังเรียนนักเรียน
กลมุขยายผลมีความสามารถในการอ่านสูงกว่ากอน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พัฒนาการของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้น 
 
5.  การอภิปรายผล 
 ประเด็นที่น ามาอภิปรายแบ่งเป็น 3 
ประเด็น ดังนี้ 
  1.  การพัฒนารูปแบบการสอน 
   ผลการประเมินรูปแบบการสอน 
พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้น  มีองค์ประกอบที่มีคุณภาพหรือ
ความเหมาะสมในระดับมากที่ สุด   สามารถ
อภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการสอนได้ ดังนี้ 
    1.1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ 
ขั้นแรกได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณาโครงร่างงานวิจัย  จากนั้นผู้วิจัยได้
ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนไว้ และ
ในแต่ ล ะขั้ น ตอนขอ งก า ร พัฒนา รู ป แบบ มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถล าดับขั้นตอนของการ

พัฒนาได้ มีการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานจากสภาพการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนและพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ระดับประถมศึกษา มีการสังเคราะห์ความสามารถ
ในการอ่านที่ควรส่งเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา  
มีการวิ เคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน ทฤษฎีการอ่าน หลักภาษาไทย 
การสอนหลักภาษาไทยด้านการแจกลูกสะกดค า 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และแนวคิดพหุประสาทสัมผัส มาแล้วสังเคราะห์
จนได้สาระส าคัญ น าไปสู่การสร้างเป็นหลักการ
ของรูปแบบ และเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนแล้วจึงน ามาจัดท าเป็นรูปแบบ
ฉบับร่าง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพหรือความ
เหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นได้น าไปทดลอง
น าร่อง (Pilot Study) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  จึงกล่าวได้ว่ามีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุ
ประสาทสัมผัส อย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2560: 222-223) ที่
สรุปไว้ว่ า การที่การจัดการเรียนการสอนจะ
กลายเป็นรูปแบบได้นั้น ก็จะต้องผ่านการจัด
องค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นระบบเสียก่อน ซึ่งก็
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แน่นอนว่าในการจัดระบบจะต้องค านึงถึงทฤษฎี
และหลักการ รวมทั้งสภาพการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
    1.2  การพัฒนารูปแบบการ
สอนนี้เกิดจากการผสานแนวคิดที่มีความสัมพันธ์
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  รูปแบบการสอนนี้ได้
พัฒนามาจากแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส  ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่นักการ
ศึกษาในสาขาต่างๆ ทั้งชาวต่างประเทศและชาว
ไทยได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
(Caine & Caine. 1991; Jensen, 2008; 
Gulpina, 2005; สุนทร โคตรบรรเทา, 2548; วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์, 2549; อัครภูมิ จารุภากร และ
พรพิไล เลิศวิชา, 2551; ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2552; ญาณี 
ไชยวงศา, 2556)  และผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดพหุ
ประสาทสัมผัส (Fernald, G., 1943; Gillingham, 
A. & Stillman, B.W., 1997; Judith R. Birsh, 
2005, 2006; จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์, 2547; ศศิวรรณ 
พชรพรรณพงษ์, 2548; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 
2558; ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2554)  พบว่า
นักการศึกษาหลายคนได้เสนอหลักการของการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไว้คล้ายคลึงกันเป็นส่วน
ใหญ่  ส่วนแนวคิดพหุประสาทสัมผัสนั้นก็ได้มีการ
เสนอหลักการของการเรียนรู้ไว้คล้ายคลึงกันเป็น
ส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพ่ือหา
ความสอดคล้องของหลักการของการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัส และ
สรุปสาระส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การสอนนี้  

  2.  การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอน 
   ผลการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนพิจารณาได้จากความสามารถใน
การอ่านและพัฒนาการของพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนของนักเรียน  จากการทดลอง พบว่า หลัง
เรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ .05และนักเรียนที่ เรี ยนตามรู ปแบบมี
พัฒนาการของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้น 
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
    2.1  หลังเรียนตามรูปแบบ  
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สามารถอภิปรายได้ว่า
เนื่องมาจากรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มี
หลักการส าคัญ คือ  เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพหุประสาท
สัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ การรับรู้ทางตา 
ทางหู ทางสัมผัส ทางกลิ่น หรือทางรสชาติ ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ การสร้างความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ   
     1)   กา ร ให้ นั ก เ รี ยน ได้
ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เป็นกิจกรรมส าคัญที่
ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น  
เนื่องจากนักเรียนจะพยายามปฏิบัติให้ได้ตามความ
คาดหวังของตน เมื่อนักเรียนเริ่มต้นการเรียนด้วย
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการอ่าน ร้อง   บทเพลงค าคล้อง
จอง บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก เล่นเกม เคลื่อนไหว
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ร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ  
นั่ ง สมาธิ  นั ก เ รี ย นจึ ง เ กิ ดคว ามสนุ กสนาน 
กระตือรือร้น มีความสนใจเรียน แตกต่างจากการ
เรียนในรูปแบบปกติที่นักเรียนต้องนั่งอยู่กับที่ ไม่ได้
เคลื่อนไหวร่างกาย ท ากิจกรรมประจ าเพียงแค่อ่าน
หนังสือหรือท าแบบฝึกหัดคัดลายมือ  และเมื่อ
นักเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการเรียนก็ยิ่งท าให้
การเรียนนั้นมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความสุข เนื่องจากนอกจากปัญหาข้อบกพร่องใน
การอ่านแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ยังมีปัญหาอ่ืนๆ ร่วม
ด้วย ได้แก่  ขาดความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ตนเอง (Self Esteem มีความยุ่งยากในการสื่อสาร 
( Communication)  แ ล ะ มี ปั ญ ห า ด้ า น ส ม า ธิ 
(Attention) ท าให้ไม่อยู่นิ่ง หรือท ากิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง ท างานไม่เสร็จตามก าหนด เป็นต้น การให้
นักเรียนได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนสอดคล้องกับ
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ว่า  เมื่อมี
ความสนใจก็จะมีความตั้ ง ใจ ความตั้ ง ใจและ
เป้ าหมายจะท า ให้ สถานการณ์ปัญหาต่ างๆ 
กลายเป็นความท้าทาย เกิดความต้องการเอาชนะ 
อันเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ (Jensen, 2008; Gulpina, 2005; 
สุนทร โคตรบรรเทา, 2548; อัครภูมิ จารุภากร 
และพรพิไล เลิศวิชา, 2551)   
     2)  การสร้างบรรยากาศ
ระหว่างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความ
ท้าทาย ตื่นตัว ปลอดภัยและเป็นมิตร และค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เนื่องจากเมื่อมีความ
คาดหวังหรือเป้าหมายในการเรียน จึงอาจมีความ
กดดันหรือความเครียดได้  สอดคล้องกับแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ว่าอารมณ์มีผลต่อ

กระบวนการเรียนรู้  อารมณ์มีอิทธิพลต่อความ
สนใจและความตั้งใจโดยอาจจะกระตุ้นหรือยับยั้ง
ท าให้ความสนใจและความตั้งใจในการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ อารมณ์มีอิทธิพลต่อการคิด 
เ ช่ น ใ น ส ถา น ก า ร ณ์ ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม ก ลั ว 
ความเครียด ความกดดัน กระบวนการคิดจะมี
ประสิทธิภาพลดลง  อารมณ์มีอิทธิพลต่อความจ า 
การผ่านพบสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ประทับอยู่
ด้วยจะกลายเป็นความทรงจ าที่แจ่มชัดยืนนาน
อย่างยิ่ง(Caine & Caine. 1991; Jensen, 2008; 
Gulpina, 2005; สุนทร โคตรบรรเทา, 2548;  
อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา, 2551; 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน), 2552; ญาณี ไชยวงศา, 2556)   
     3)  การจัดให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้สึกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านประสาท
สัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ ตาดู หูฟัง กาย
สั มผั ส  เคลื่ อน ไหว  ดมกลิ่ น  ชิ ม รส  ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันช่วยให้นักเรียนรับและแสดงข้อมูล
หรือเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเสียง ค า ความหมาย 
ประโยคหรือไวยากรณ์ ของภาษา ผ่านการมองเห็น 
การได้ยิน การพูด การอ่านและการเขียน ใน
ระหว่างการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ของความทรงจ าท าให้การระลึกเรื่องต่างๆ ดีขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดพหุประสาทสัมผัสที่ว่า การ
เ รี ยนรู้ โ ดยการล งมื อปฏิ บั ติ เ ท่ า กับสมองมี
ประสบการณ์รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น   ก า ร จั ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ผ่านพหุประสาทสัมผัส เป็นสิ่งจ าเป็น



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

60 

ต่อการเรียนรู้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ได้รับข้อมูลหรือ
ความรู้ใหม่แล้วคิดและท าความเข้าใจ เชื่อมโยงสิ่ง
ที่จะเรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่ เรียนรู้มาก่อนแล้วเป็น
พ้ืนฐานเพ่ือจะให้ได้ความรู้ใหม่ ท าให้ข้อมูลที่เข้า
มาใหม่มีความหมายต่อผู้เรียน และท าให้ความจ า
ในการเรียนรู้เกิดเร็วขึ้น  การเรียนรู้และการสอน
ผ่านพหุประสาทสัมผัส เป็นการสอนตรง (direct 
instruction) เกี่ยวกับระบบเสียง ค า ความหมาย 
ประโยคหรือไวยากรณ์ ของภาษา ให้แก่ผู้เรียน 
ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การพูด และการเขียน 
ในระหว่างการเรียนการสอน (Fernald, G., 1943; 
Gillingham, A. & Stillman, B.W., 1997; Judith 
R. Birsh, 2005, 2006; จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์, 2547; 
ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, 2548; นวลจันทร์  
จุฑาภักดีกุล, 2558; ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2554)  การใช้พหุประสาทสัมผัส 4 ด้าน 
ได้แก่ ตาดู หูฟัง กายสัมผัส และเคลื่อนไหว ในการ
ฝึกอานสะกดค า และอานเป็นค าท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการจดจ าและรู จักตัวอักษร มี
ความตั้งใจในการฝึกอ่าน และท าให้มีความสามารถ
ในการอ่านสะกดค า อ่านเป็นค า สอดคล้องกับ
แนวคิดการใช้วิธีการสอนของเฟอรนาลด ซึ่งเปน 
วิธีการสอนอานเป็นค าที่ใช้พหุประสาทสัมผัสสี่ด้าน
ที่ให้นักเรียนใชนิ้วลากเสนเปนตัวอักษรหรือค าใน
ขณะที่ออกเสียงค านั้น โดยไม่ต้องสะกดค า และ
การใช้วิธีสอนของจิลลิงแฮม ซึ่งเปนวิธีการสอน
อ่านสะกดค า  ที่ ใช้พหุประสาทสัมผั สสี่ ด้ าน  
นักเรียนตองออกเสียงของตัวอักษรที่นักเรียนก าลัง
ลากนิ้ ววาดรูปร่ างตัว อักษรนั้น   และการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยเน้นการเคลื่อนไหวการ

สัมผัส การดมกลิ่น และการชิมรส ควบคู่กับการ
มองเห็น การฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษา ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของความทรงจ าท า
ให้การระลึกเรื่องต่างๆ ดีขึ้น 
     4)  การประยุกต์ความรู้ไป
ใช้ในอ่านเรื่องต่างๆ น าไปสู่การมีความสามารถใน
การอ่านที่สูงขึ้น และการน าเสนอผลงานการอ่าน 
และเมื่อได้ขัดเกลาและปรับปรุงผลงานจากการ
ใคร่ครวญความคิดเห็นของตนเองและผู้อ่ืน ท าให้
สามารถอ่านได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง   สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานที่ว่า  การประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
เรื่องต่างๆ การผสมผสานสิ่งที่รู้ เข้ากับเรื่องที่ได้
เรียนรู้อ่ืนๆ น าไปสู่การมีความรู้ ความคิดที่สูงขึ้น 
และมีความคิดสร้างสรรค์ และเมื่อได้ขัดเกลาและ
ปรับปรุงผลงานจากการใคร่ครวญความคิดเห็นของ
ตนเองและผู้อ่ืน ท าให้สามารถเข้าใจความรู้นั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น (Caine & Caine. 1991; Jensen, 2008; 
Gulpina, 2005; สุนทร โคตรบรรเทา, 2548;  
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549; อัครภูมิ จารุภากร 
และพรพิไล เลิศวิชา, 2551; ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , 2552;  
ญาณี  ไชยวงศา, 2556) 
    2.2 หลัง เรียนตามรูปแบบ
นักเรียนที่ เรียนตามรูปแบบมี พัฒนาการของ
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้นสามารถอภิปรายได้
ว่าเนื่องมาจากรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้
มีหลักการส าคัญ คือ  เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพหุประสาท
สัมผัสตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ได้แก่ การรับรู้ทางตา 
ทางหู ทางสัมผัส ทางกลิ่น หรือทางรสชาติ ใน
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้  การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนนี้
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนใหม่ๆ ที่อิงกับประสบการณ์ชีวิต
จริงและวัยของนักเรียน มากกว่าที่จะอยู่ในรูปแบบ
ของการเรียนอ่านเขียนตามหนังสือ  รูปแบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นนวัตกรรมที่ตั้งใจออกแบบ
และสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่
ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว  ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจ
หลีกเลี่ยงการใช้หนังสือเป็นรูปเล่มที่นักเรียนต้อง
ฝึ ก อ่ าน  แ จกลู ก ส ะก ดค า  ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า
ค่อนข้างมาก และที่ส าคัญพบว่านักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะ
ใช้เวลาในการฝึกอ่าน แจกลูกสะกดค า อีกทั้ง
นักเรียนกลุ่มนี้ก็ไม่รู้วิธีการว่าจะต้องฝึกอย่างไร
กิจกรรมพหุประสาทสัมผัสและกิจกรรมฝึกอ่าน
สะกดค าและอ่านเป็นค าซึ่งเปนวิธีการสอนที่ใช้พหุ
ประสาทสัมผัสสี่ด้านที่ให้นักเรียนใชนิ้วลากเสนเป
นตัวอักษรหรือค าในขณะที่ออกเสียงค านั้น เป็น
กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน มีความแปลกใหม่ 
และท้าทาย นักเรียนทุกคนจึงมีความสนใจและ
ตั้งใจเรียนและมีสมาธิเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน
อย่างเห็นได้ชัด 
  3.  การขยายผลรูปแบบการสอน 
   จากการขยายผลการวิจัย พบว่า 
หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต
ที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมี
พัฒนาการของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้นทั้งนี้
เป็นเพราะรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การ
ออกแบบและพัฒนา การน าไปใช้ และการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ และมีการน าผลการ
ทดลองใช้ตามกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ และผลการประเมินประสิทธิผลมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น ก่อนน ารูปแบบไป
ขยายผล  ดังนั้นผลการขยายผลของรูปแบบการสอ
นอานตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับนักเรียนที่มี
ปั ญห าทา งก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า นก า ร อ่ าน ร ะดั บ
ประถมศึกษา จึงสามารถพัฒนาความสามารถใน
การอ่านของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และพัฒนาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
 
6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยที่พบว่า หลังเรียน
ตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบมีพัฒนาการของ
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงขึ้นจากระดับต่ าเป็น
ระดับมากแสดงว่า รูปแบบการสอนนี้สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ด้ านการอ่านระดับประถมศึกษาได้   ดั งนั้ น
ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษควรน า
รูปแบบการสอนนี้ไปใช้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านและพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มี
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ปัญห าทา งก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า นก า ร อ่ าน ร ะดั บ
ประถมศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. งานวิจัยในอนาคตควรพิจารณาว่า
นอกเหนือจากเนื้อหาเกี่ยวกับสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ ค า ข้อความและเนื้อเรื่องที่เป็นค าที่
สะกดในมาตรา แม่ ก กา แล้ว  ยังมีแง่มุมใดบ้าง
ของของภาษาไทย ที่จ า เป็นต้องฝึกฝนให้แก่
นักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านระดับ
ประถมศึกษาซึ่งอาจเป็นค าที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ค าเป็น ค าตาย ค าที่สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป 
ค าควบกล้ า ค าอักษรน า ค าสะกดไม่ตรงมาตรา ค า
การันต์ และค าท่ีมีลักษณะพิเศษต่างๆ เนื่องจากใน
งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งที่ค าที่สะกดในมาตรา แม่ ก 
กา ซึ่งเป็นค าพ้ืนฐานที่มีความยากเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  2. ในโอกาสต่อไป น่าจะมีการวิจัย
เพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนโดยพัฒนารูปแบบการ
สอนเขียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและแนวคิดพหุประสาทสัมผัสส าหรับที่
นักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
หลังจากนักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่าน
แล้ว  เนื่องจากในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดให้
นักเรียนฝึกฝนการเขียนเพ่ิมเติมหลังจากการรับรู้
เสียง และการอ่านได้มาก่อนแล้วเพ่ือเสริมสร้าง
วงจรสมองที่ท าหน้าที่รู้ภาษาให้สมบูรณ์เท่านั้น  
การเขียนมิใช่วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอนนี้
แต่อย่างใด 
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