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บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการของแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ และเพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่มีต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงด้านการอ่าน  

การวิจัยด�าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนากระบวนการตามแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วย 

1) การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2) การร่างและตรวจสอบกระบวนการ  3) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ  

ระยะที่ 2  ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการโดยการวิจัยกึ่งทดลอง สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ปรากฏผลดังนี้

 กระบวนการของแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรอง 

อย่างทั่วถึง  ได้แก่ 1) ทดสอบการบอกรูปและเสียงของพยัญชนะ และสระที่ปรากฏ 2) ทดสอบการอ่านออกเสียงค�า ขั้นตอน 

ที่ 2 การให้ความช่วยเหลือ 3  ระดับ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินติดตามความก้าวหน้า  

 ประสทิธผิลของกระบวนการตามแนวคดิการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  พบว่า 1) นกัเรยีนทีม่ภีาวะเส่ียงด้านการอ่าน

มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  2) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านหลังใช้กระบวนการฯ สูงกว่าก่อนใช้กระ

บวนการฯ  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถด้านการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาตามแนวคิดการตอบสนองต่อการ

ช่วยเหลือในระดับมากที่สุด 5) นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่านมีจ�านวนลดลง 2 คน จาก 10 คนในระยะการช่วยเหลือทั้ง  

3 ระยะ                   

ค�าส�าคัญ: การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

Abstact
 The purposes of the research were to develop the process of response to intervention concept 

and to examine effectiveness of the process of response to intervention concept regarding the development 

of at-risk student’s reading ability.  The research was conducted in two stages. The first stage was related to 

the process development regarding the response to the invention including 1) an investigation of reading 

condition of Prathomsuksa 1 students of the leading mainstreaming school under Ubon Ratchathani  

Educational Service Area Office 5, 2)  drafting and inspection of the process, and 3) the development of 

instrument used for the process. The second stage aimed to explore the effectiveness of the process  

applying an quasi-experimental research. The research findings were analyzed using percentage, mean, 

standard deviation, and Analysis of Covariance.  The results were presented as follows.

 The process of response to the intervention concept consisted of 3 stages.  The first stage was to 

screen thoroughly using 1) a test of presenting forms and sounds of alphabets and vowels and 2) a test of 
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oral reading.  The second stage was to provide the intervention at 3 levels.  The third stage was to evaluate 

and follow up the progress.

 According to the effectiveness of process of response to the intervention concept, it was found that 

1) the reading achievement of students at-risk on reading was higher than the 60 percent criteria; 2) the 

student’s reading ability after using the process was higher than the ability before using the process with a 

statistical significance level of .01; 3) the student’s reading ability in the experimental group was higher than 

that of those in the control group with a statistical significance level of .01; 4) the parents were satisfied with 

the development process of response to the intervention concept at the highest level; and 5) the number 

of students at risk on reading reduced from ten to two persons during all three stages.

Keywords: Response to Intervention, Student At-Risk on reading, Reading ability 

บทน�า

 การจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพเป็นรากฐาน ทีม่ัน่คง

ทีส่ดุของสงัคม เพราะการศกึษาปลกูฝังให้นกัเรยีนประกอบ

ไปด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์  

และสังคมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด

สมรรถนะที่ส�าคัญด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  

การมีทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ผ่านการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ  และกลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับใช้ในการ

เรยีนรูใ้นกลุม่สาระอืน่ๆ อกีต่อไป  นัน่จงึเป็นเหตผุลว่าท�าไม              

การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระนี้จึงต้องท�าให้เกิดคุณภาพ 

ที่ดีเป็นเบื้องต้น  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) “การอ่าน”  

ถอืได้ว่าเป็นทกัษะ ทีส่�าคญัต่อชวีติของมนษุย์ เป็นเครือ่งมอื

ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตน  กิจกรรมกว่า 

ร้อยละ 80-90 ในสถานศกึษาต้องอาศยัการอ่าน จงึจะท�าให้

นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เป็นอย่างดี สกุณา  

นองมณี 2549) เด็กที่อยู่ในวัยเรียนหากมีความสามารถใน

การอ่านทีด่มีกัจะประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนรูว้ชิาอืน่ๆ 

ด้วย (ผดุง  อารยะวิญญู 2542) “การอ่าน”  เป็นเครื่องบ่ง

ชี้ความสามารถในการเรียนรู้ และด�ารงชีวิตในสังคม ดังที่  

ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2542)  กล่าวว่า  ผู้ท่ีไม่สามารถ 

อ่านได้เรียกว่า “ผู้ไม่รู้หนังสือ (Illiterate, Unlettered)   

การอ่านได้จึงเป็นทักษะขั้นพื้นฐานท่ีส�าคัญจ�าเป็นในการ

ท�างานและการอยู่ร่วมกัน ในสังคม เป็นสิ่งพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคล  การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ของประชาคมโลก

จึงปรากฏทักษะการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการอ่านออก 

(Reading) เขยีนได้ (Writing)  คดิค�านวณได้ (Arithmetics)  

(วิจารณ์  พานิช 2555)  

 The International Institute of Child and 

Health and Development (NICHD; Lyon 1988)   

อ้างถงึใน Bursuck, B &  Blanks, B (2010) แสดงถงึผูเ้รยีน

ที่มีภาวะแตกต่างในด้านความสามารถทางการอ่านเมื่อเริ่ม

เข้าเรียนไว้ว่า

 - นักเรียนร้อยละ 5 สามารถอ่านได้ด้วยตนเอง

 - ร้อยละ 20-30 หากมีกระบวนการในการสอน

อ่าน  ที่ดีเด็กจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และในระดับนี้อีกเช่นกัน 

ที่การเรียนรู้ที่จะอ่านเป็นเรื่องยากส�าหรับเด็กต้องให้การ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

 - ร้อยละ 30 เด็ก กลุ่มนี้จะเรียนรู้การอ่านได้ดี 

ก็ต่อเมื่อใช้การเรียน การสอนที่เข้มข้น เป็นระบบ เป็น 

ขั้นตอน ฝึกการเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ๆ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ 

จนกระทั่งถึงอย่างน้อยที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงจะ

สามารถอ่านได้ และหากไม่ได้รับการช่วยเหลือก่อนถึง 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 แล้ว เด็กกลุ่มน้ีจะมีความสามารถ

ทางการอ่านด้อยกว่าเพื่อน และเป็นไปได้ว่าจะได้รับการ 

วินิจฉัยผิดๆ ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

 - ร้อยละ 5 อีกเช่นกันที่เป็นเด็กกลุ่ม ที่ต้องเข้า 

รับบริการทางการศึกษาพิเศษอย่างแท้จริง

 “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” เด็กกลุ่ม

นีจ้ะมรีะดบัสตปัิญญาปกตหิรอืสูงกว่าปกต ิ แต่มปัีญหาด้าน

การจดักระท�าข้อมลูทีเ่กดิจากสมองหรอืระบบประสาทส่วน

กลาง ท�าให้เป็นอุปสรรค ในการที่จะจัดการกับข้อมูล   

เก็บไว้ในความทรงจ�า ดึงออกมาใช้หรือผลิตข้อมูลใหม่  

ท�าให้มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน การคิด

ค�านวณ การพูด การฟัง ทักษะต่างๆ ภาวะเหลา่นี้ก่อใหเ้กิด

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ
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ความสามารถทางสตปัิญญาของนกัเรยีน ท�าให้ผลการเรยีน

ที่ออกมาต�่ากว่าระดับความสามารถท่ีแท้จริง (ฉวีวรรณ  

โยคิน 2553; สมาน  ทวีเลิศ 2551) และพบว่าปัญหา 

ทางด้านการอ่านเป็นประเภทความบกพร่องทางการเรยีนรู้

ที่พบมากและบ่อยที่สุด (ผดุง  อารยะวิญญู 2542) เพราะ

ฉะนั้นจึงเป็นได้ว่าเด็กมีทักษะในการอ่านไม่ดีตั้งแต่ระดับ 

ชั้นเล็กๆ หรือแรกเริ่มเรียนแล้ว  ย่อมจะ ส่งผลต่อการเรียน

ในวิชาอื่นๆ ที่ยุ่งยากขึ้น เรียนในบางวิชาไม่ได้  เรียนช้ากว่า

เพื่อนคนอื่นๆ ในระดับชั้นเรียนเดียวกัน  หรือท�าคะแนนได้

ต�่ากว่าที่ได้รับการคาดหวัง ทั้งๆ ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ ท�าให้มีอุปสรรคในการเรียนวิชาภาษาไทยและ

วชิาอืน่ๆ  (สไุปรมา ลลีามณ ี2553; เสาวนย์ี  ธนะสาร 2553)  

 โดยหลกัของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็น

ส�าคญั กบัค�าถามทีว่่า หากนกัเรยีนไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้ตาม

รูปแบบหรือวิธีการที่ครูจัดให้แล้ว ครูจะมีรูปแบบหรือวิธี

การอื่นใดหรือไม่ที่จะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามวิธีการ 

ทีเ่ขาต้องการ เป็นสิง่ทีน่กัการศกึษาผูเ้กีย่วข้องทัง้หลายควร

ตระหนักว่าจริงๆ แล้วเป็นเพราะเป็นความล้มเหลวของ 

นักเรียน หรือเป็นเพราะความล้มเหลวท่ีแสดงถึงความ 

ไม่พยายามอย่างเต็มท่ีของผู ้สอนดังท่ี ผลการวิจัยของ

ส�านักงานการวิจัยด ้านเศรษฐกิจแห่งชาติ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เรื่อง ผลกระทบระยะยาวของบุคลากรครู  

อาจารย์: การศกึษามลูค่าเพิม่ทางวชิาการของวชิาชพีครตู่อ

อนาคตของนักเรียนเม่ือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซ่ึงบ่งช้ีว่า ความรู้

ความสามารถทางวชิาการของคร ู บคุลากร  อาจารย์ผูส้อน  

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการเรียนและแนวโน้ม 

ในการประกอบอาชีพของลูกศิษย์ และการพิจารณาไปยัง  

3 ประเดน็หลกัคอืตวันกัเรยีน หลกัสตูร และความสอดคล้อง

กันระหว่างหลักสูตรและความต้องการของนักเรียนตาม

สภาพบุคคล (Applegate, J. Anthony. et al, 2010)   

จึงได้มีการคิดหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่ประสบ 

ผลส�าเร็จโดยมุง่การปรบัหลกัสตูร วธิสีอน การประเมนิความ

ก้าวหน้าให้สอดคล้องกบัความต้องการทีจ่�าเป็นของนกัเรยีน 

 แนวคิดของการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  

(Response To Intervention: RTI) เป็นวิธีการที่น�ามาใช้

ในโรงเรียนในหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่

นกัเรยีนจะถกูระบหุรอืส่งต่อเพือ่รบัการจดัการศกึษาพเิศษ  

(Special Education)  และการจัดท�าโปรแกรมการศึกษา

เฉพาะบุคคล (Individualize Education Program:IEP)  

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ ่มเสี่ยง ด้านการอ่าน เขียน  

คิดค�านวณ หรือนักเรียนที่มีความยากล�าบากในการเรียนรู้

และเสี่ยงต่อความไม่ประสบความส�าเร็จเป็นวิธีช่วยเหลือ

นักเรียนในระยะแรกเริ่มหรือเมื่อนักเรียนเริ่มเข้าสู่ระบบ

โรงเรียน ด้วยการคัดกรองและทดสอบความก้าวหน้า

นักเรียนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อหาจุดที่นักเรียนมีความยาก

ล�าบาก แล้วใช้วิธีสอน ที่สอดคล้องและได้รับการพิสูจน ์

มาแล้วว่าใช้ได้ผลกับความยากล�าบากน้ันกับนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง จะท�าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อ

ความยุ ่งยากในการเรียนรู ้ด้านการอ่าน การเขียนและ 

การคิดค�านวณ ลดจ�านวนนักเรียนที่จะล้มเหลว ในการ 

เรียนรู้  นอกจากนี้ระบบ  RTI  ยังช่วยคัดกรองนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการทีม่คีวามเชือ่

ถือสูงส�าหรับคัดกรองว่านักเรียนผู ้นั้นมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้  (อัญชลี  สารรัตนะ 2557 )

 เพราะฉะนัน้ RTI จงึเป็นประโยชน์อย่างยิง่ส�าหรบั

นักเรียนที่มีความยากล�าบากในการเรียนรู ้ นักเรียนท่ีมี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเป็นการคัดกรอง การใช้

ระบบการสอนเพื่อการวินิจฉัย เมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถ

บอกได้ว่า นักเรียนคนใดมีปัญหาการอ่านการเขียนแบบ

ชั่วคราว  ถาวร รุนแรง  ปานกลาง  หรือไม่รุนแรง  เป็นการ

ให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   

(ผดุง  อารยะวิญญู 2554)  และหากพิจารณาในแง่ของการ

จัดการศึกษาพิเศษแล้ว การน�าแนวคิดนี้ น�ามาใช้เพื่อมุ่งลด

จ�านวนนักเรียนที่ได ้รับการวินิจฉัยว ่าเป็นผู ้ที่ มีความ

บกพร่องทางการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะในด้านการอ่าน  เป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นในการประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ    

ที่เดิมใช้การพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและระดับสติปัญญา โดยให้ความส�าคัญ                           

ใน  3 ประเดน็หลกัคอื 1) การพจิารณาใช้ข้อมลูมาประกอบ

การตัดสินใจในการจัดการเรียนรู ้ 2) การติดตามความ

ก้าวหน้าจากผลที่เกิดขึ้น 3) การสร้างความมั่นใจและความ

ถูกต้องของขั้นตอนการประเมิน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการของแนวคิด การตอบ

สนองต่อการช่วยเหลอื  ทีม่ต่ีอการพฒันาความสามารถของ

นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ 

ตอบสนองต่อการช่วยเหลอืทีม่ต่ีอการพฒันาความสามารถ

ของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน 
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 ขอบเขตของการวิจัย

 กลุ ่ม เป ้าหมายท่ีใช ้ ในการด�าเ นินการวิจัย  

เป็นโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 ทีผู่บ้รหิาร

โรงเรยีน และครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ยนิดใีห้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ตัวแปรที่ศึกษา			

	 ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการตามแนวคิด 

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือส�าหรับนักเรียนท่ีมีภาวะ

เสี่ยงด้านการอ่าน  

	 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตามแนวคิดการ

ตอบสนองต่อการช่วยเหลือส�าหรับนักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียง

ด้านการอ่าน ที่วัดได้จาก  

 1) ความสามารถในการอ่านของนักเรียน ที่ผ่าน

กระบวนการตามแนวคิดการตอบสนอง ต่อการช่วยเหลือ

 2) ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีน ผูบ้รหิาร

โรงเรียน  ที่มีต่อกระบวนการตามแนวคิดการตอบสนอง 

ต่อการช่วยเหลือ

 3) จ�านวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้าน การอ่าน

	 ขอบเขตเนื้อหา

 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษา 

เพื่อชีวิต ภาษาพาที กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 บัญชีค�าพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ระดับชั้น

เด็กเล็ก  

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 

Experiment) มกีลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทีไ่ม่เท่าเทยีม

กัน (Non-equivalent Control Group Design )

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Struc-

tured Interveiw)  

 2. แบบคดักรองนกัเรยีนอย่างทัว่ถงึเป็นเครือ่งมอื

ทีใ่ช้ด�าเนนิการคดักรองด้านการอ่านของนกัเรยีน และใช้ใน

การทดสอบประสิทธิผล ความสามารถด้านการอ่านของ

นักเรียนเมื่อสิ้นสุดตามแนวคิดการตอบสนองต่อการ 

ช่วยเหลือ  

 3. แบบประเมินติดตามความก้าวหน้าด้านการ

อ่าน เป็นแบบทดสอบการอ่านออกเสยีงค�า ระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ในระหว่างการด�าเนินกระบวนการพัฒนา

ความสามารถ ของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่าน  

 4. แผนการจัดการเรียนรู ้ที่ใช ้ในการด�าเนิน

กระบวนการ ประกอบด้วย

  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐาน (Brain-based Learning) ใช้เป็นแผนการเรียนรู้หลัก

ส�าหรบันกัเรยีนทัง้ชัน้ ตลอดระยะเวลาด�าเนนิกระบวนการฯ

  4.2 แผนการจัดการเรียนรู ้ เสริม ใช้ตาม

เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ ของส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบการอ่านร้อยละ 60 ในระยะที่ 2 (Tier2)

  4.3 แผนการเรียนรู ้ รายบุคคลที่ ผู ้ วิ จั ย 

ปรับตามเอกสาร ชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู ้ส�าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนที่ 

ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านร้อยละ 60 ในระยะที่ 3 

(Tier3)

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้ช่วยวิจัย  

ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 ผู้วจิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์เนือ้หาทีไ่ด้

จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และสะท้อนผลระหว่างการ

ด�าเนนิกระบวนการพฒันาฯ โดยวเิคราะห์เนือ้หา (Content 

Analysis) ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (Statistical Package for 

Social Science)  ประกอบด้วย

 1. สถติพิืน้ฐาน คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน  

 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร ่วม ACOVA ส�าหรับเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของความสามารถในการอ่านของนักเรียน

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมก ่อนและหลังการใช ้

กระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเส่ียงด้านการอ่าน  

ตามแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  

 3. แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  

(Quasi Experiment) มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท ี

่ไม่เท่าเทียมกัน (Non-equivalent Control Group  
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Design) ลักษณะแบบแผนการวิจัยมีลักษณะดังนี้

 O
1
          X    O

2

  

            O
3
     O

4

เมื่อ  X  เป็นกระบวนการพัฒนาฯ

 O
1
  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง 

 O
2
 เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 

 O
3
  เป็นผลการทดสอบก่อนทดลองของกลุ่มควบคุม 

 O
4
  เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 

สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาสภาพพัฒนาด้านการอ่านส�าหรับ

นักเรียน พบว่า 

 1. กระบวนการพฒันาความสามารถของนกัเรยีน

ที่มีภาวะเสี่ยงด้านการอ่านตามแนวคิดการตอบสนองต่อ

การช่วยเหลือ ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ

  1.1 การคัดกรองอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย

การประเมินด้านการรู ้จักพยัญชนะ และสระ เป็นการ 

ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่การฝึกอ่านของ

นกัเรยีนที่ผ่านระดบัชัน้เรยีนอนบุาลมาแล้ว  มสีองลกัษณะ

คือ (1) ให้นักเรียนบอกรูปพยัญชนะ/สระและบอกเสียง

พยัญชนะ/สระที่ปรากฏ  (2) ทดสอบการอ่านค�า 

  1.2 การจัดการเรียนรู ้ตามแผนหลักทั้งชั้น 

แผนเสริมเป็นกลุ่มย่อย และแผนรายบุคคล

  1.3 การประเมินติดตามความก้าวหน้า  

 2. ประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาความ

สามารถของนกัเรยีนทีม่ภีาวะเสีย่งด้านการอ่าน ตามแนวคดิ

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  ประกอบด้วย

  2.1 กระบวนการตามแนวคดิ การตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลอื ท�าให้นกัเรยีน ทีม่ภีาวะเสีย่งด้านการอ่าน

มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จ�านวน    

25 คน จากทั้งหมด 32 คน โดยในระยะท่ี 1 ไม่ผ่าน                  

10 คน ระยะที่สองสอนเป็นกลุ ่มย่อย ไม่ผ่าน 8 คน  

ระยะที่สาม สอนเป็นรายบุคคล  ไม่ผ่าน 7 คน

  2.2 กระบวนการตามแนวคดิ การตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลอืท�าให้นกัเรยีน มคีวามสามารถด้านการอ่าน

หลังใช้กระบวนการฯ สูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการฯ  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.3 กระบวนการตามแนวคดิ การตอบสนอง

ต่อการช่วยเหลอื ท�าให้นกัเรยีน กลุม่ทดลองมคีวามสามารถ

ด้านการอ่าน สงูกว่า กลุม่ควบคมุ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01

  2.4 ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมี

ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถของ

นักเรียน ที่มีภาวะเส่ียงด้านการอ่านตามแนวคิดการตอบ

สนองต่อการช่วยเหลือในระดับมากที่สุด

  2.5 นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงต่อด้านการอ่านมี

จ�านวนลดลง 2 คน จาก 10 คน ในระยะการช่วยเหลือ 

ทั้ง 3 ระยะ

อภิปรายผลการวิจัย

 กระบวนการตามแนวคิดการตอบสนองต่อการ

ช่วยเหลือ ส�าหรับพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ

นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

 1. การคัดกรองอย่างทัว่ถงึ  เป็นการประเมนิด้าน

การรูจ้กัพยญัชนะและสระ เพือ่ตรวจสอบความพร้อมเบือ้ง

ต้นสู่การฝึกอ่านของนักเรียนที่ผ่านระดับชั้นเรียนอนุบาล 

มาแล้ว  มสีองลกัษณะคอื (1) ให้นกัเรยีนบอกรปูพยญัชนะ/

สระและบอกเสียงพยญัชนะ/สระทีป่รากฏ  (2) ทดสอบการ

อ่านค�าพยัญชนะและสระเป็นส่วนประกอบหลักของค�าใน

ภาษาไทย นกัเรยีนจะสามารถสร้างหรอือ่านค�าได้ต้องเริม่ที่

รู ้จักพยัญชนะและสระ จ�ารูปและรู้ว่าออกเสียงอย่างไร 

ลักษณะนี้อาศัยพัฒนาแนวคิดของเสาหลัก 5 ต้นเพื่อ

พัฒนาการอ่าน (ผดุง อารยะวิญญู 2542) ที่กล่าวไว้ 2 

ประการแรกคือ (1) ความตระหนักในระบบเสียงของภาษา  

ทีเ่ป็นการให้นกัเรยีนรบัรูแ้ละเข้าใจว่าค�าหนึง่ค�านัน้ประกอบ

ด้วยเสียง (Phonemes) และสัญลักษณ์ (Grapheme)  

(กรมวิชาการ 2543) ซ่ึงสัญลักษณ์แต่ละตัวก็มีเสียง 

เฉพาะตัว เมื่อน�ามาประกอบกันเข้าก็จะกลายเป็นพยางค์

หรือค�า และ (2) ความรู้ในหน่วยเสียงของภาษา เป็นกฏ

เกณฑ์ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ของตวัพยญัชนะในค�าทีส่ะกด

และเสยีงทีเ่ปล่งออกมา  การสอนหน่วยเสยีงนัน้เพือ่ต้องการ

ช่วยให้เดก็เลก็เรยีนรูแ้ละเข้าใจ ใช้หลกัของตวัอกัษรช่วยใน

การมองเห็นความสัมพันธ์ของการอ่านและการสะกดค�า  

ได้อย่างถกูต้องและรวดเรว็ ช่วยให้เกดิความจ�าเพือ่ประยกุต์

กฏเกณฑ์นั้นไปยังตัวพยัญชนะและเสียงในค�าอื่นๆ ความรู้

ความเข้าใจในเรือ่งของการตระหนกัในระบบเสียงของภาษา  

และความรู้ในหน่วยเสียงของภาษา สอดคล้องกับบันลือ 

พฤกษะวัน (2534) ที่กล่าวถึงมิติการสอนอ่าน ที่ช่วยให้

นักเรียนสามารถอ่านแบบสะกดตัวผสมค�า (Synthetic 

Method) ท�าให้อ่านออกหรืออ่านได้ ในขณะเดียวกัน  
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ในแง่ที่ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีสัญลักษณ์ออกเสียงคงที่ 

(Phonic Language) ท�าให้ผู้เรียนใช้หลักเกณฑ์ในการไล่

สะกดอ่านค�าใหม่ได้ดี  และการอ่านวิธีนี้ สัมพันธ์กับการ

สอนเขยีน คอื อ่านสะกดค�าแล้วเขยีนตามทีส่ะกดไปได้  หรอื

เรียกว่า เขียนโดยใช้เสียงพาไป (Sound Blending) 

 2. การจัดการเรียนรู้ท่ีผู ้วิจัยน�ามาใช้ครั้งนี้ ใช้

แนวคิดหลายประการท่ีส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ผ่านการ

ใช้แผนการเรียนรู้หลัก คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน (BBL) ซ่ึงเป็นแนวคิดในการสอนภาษาไทย

เพ่ือแก้ปัญหา และยกระดบัคณุภาพการอ่านส�าหรบันกัเรยีน                  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ก�าหนด รณรงค์ ให้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษา ทั่วประเทศน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 น�ามา

ก�าหนดเป็นนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน�าไปใช้  

พร้อมทั้งก�าหนดให้มีโรงเรียนน�าร่องการใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) จ�านวน 15 โรงเรียน ซ่ึง 

พบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีสภาพบรรยากาศ สภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน เช่น  

การใช้กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย การกระตุน้ประสาท

สมัผสัหลายช่องทาง การใช้สือ่วสัดอุปุกรณ์ทีม่สีสีนั  กระตุน้

ความสนใจของนักเรียน การสร้างสรรค์บรรยากาศ ที่ดี ที่

ปลอดภัย สนุกสนานและเป็นกันเอง เช่น การใช้ เกม  เพลง  

นิทาน บทร้องเล่น มาช่วยให้การเรียนรู้มีความแปลกใหม่  

ไม่น่าเบื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของมนฑ์เธียร พัฒนาวงศ์ 

2548; สุพรรณี อ่อนจาก 2548; กัญญา สุวลักษณ์ 2549; 

สกุณา นองมณี 2549; กันตา สุขกระจ่าง 2550; นิ่มนวล 

มะลิ 2550) ที่กล่าวถึงการใช้ประสาทสัมผัส เกม เพลง  

แบบฝึก นทิานประกอบ นทิานค�ากลอน มาช่วยให้การเรยีน

รู้ด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ดีขึ้น การใช้แนวคิดแม่บทการสอนอ่าน  

มาช่วยโดยให้อ่านนิทานหรือ อ่านเรื่องราวสั้นๆ กระตุ้น

ความสนใจ สอนอ่านออกเสียงเป็นประโยคเพื่อให้ฟังการ

อ่านแล้วรู ้เรื่อง สอนอ่านเป็นค�าเป็นประโยค (Basal 

Reader’s Approach) สรุปเรื่องท่ีอ่านโดยการ อภิปราย  

ประเมินตัวละครเพื่อเลือกแบบอย่าง-ขยายประสบการณ์

การอ่าน ให้อ่านได้อย่างกว้างขวางและอ่านเรือ่งราวได้หลาย

ประเภท โดยสอนบทแจกลูกด้วยค�าแม่บท (ค�าที่มีความถี่

สูงตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป) ซี่งสอดคล้องกับการใช้บทอ่าน 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มี 

การใช้ค�าทีเ่กดิจากการประสมพยญัชนะและสระทีต้่องการ

เน้นซ�้าๆ กัน ฝึกอ่านประกอบท่วงท�านอง จังหวะ แล้วจึง

อ่านแบบสะกดตัวผสมค�าจากบทแจกลูกใช้หลักเกณฑ์ใน

การไล่สะกดค�าอ่าน  เมือ่ใช้วธิสีะกดตวัผสมค�าอ่านได้คล่อง

ก็สามารถอ่านค�าได้มากขึ้น  

 3. การประเมินติดตามความก้าวหน้า โดยใช้ค�า

เทยีบเคยีงจากหนงัสือเรยีนภาษาพาท ีค�าในแผนการจดัการ

เรียนรู ้หลักและแผนการจัดการเรียนรู ้ เสริม ซ่ึงเป ็น 

ค�าที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับค�าในบัญชีค�าพื้นฐาน เป็น 

การติดตามพัฒนาการทางการอ่านของนักเรียนตาม 

กระบวนการฯ ท�าให้เห็นว่านักเรียนมีการตอบสนองที่ดี   

คือมีความก้าวหน้าทางการอ่านต่อการช่วยเหลือในแต่ละ

ระยะหรือไม่  ประกอบกับค�าที่ใช้ในการประเมินติดตาม 

ในแต่ละระยะนั้น จะมีระดับความยากง่ายตามโครงสร้าง

ของค�าที่แตกต่างกัน ท�าให้มีข้อมูลแสดงถึงจุดที่ยังมีปัญหา

ในการอ่านของนักเรียนแต่ละคนหรือในภาพรวม เช่น  

พบว่า การจ�ารูปและเสียงพยัญชนะและสระไม่ได้ เป็น

ปัญหาร่วมกันตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 และปัญหาการ

คุน้ชนิกบัออกเสยีงภาษาแม่เป็นข้อจ�ากดัในการหดัอ่าน เช่น 

ออกเสียง ช เป็น ซ หรือ ฉ พยัญชนะ ด ออกเสียงเป็น ล  

ออกเสียงพยัญชนะ ร ไม่ได้ ถึงแม้นักเรียนจะอ่านออกแต่ก็

ท�าให้มีข้อจ�ากัดต่อคุณภาพการอ่าน  

 4. ประสิทธผิลทีเ่กดิจากกระบวนการตามแนวคดิ

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือสามารถพัฒนาความ

สามารถในการอ่านของนกัเรยีน  ความพงึพอใจ  และจ�านวน

นกัเรยีนทีม่ภีาวะเสีย่งลดจ�านวนลงนัน้  เป็นการด�าเนนิการ

ที่เป็นระบบของ ชั้นเรียน มีการคัดกรองอย่างทั่วถึงใน 

เบื้องต ้นเพื่อแสดงให้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องเห็นแนวโน้มของ

สภาวการณ์ด้านการอ่านของนักเรียนแต่ละคน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Ardoin (2006) ที่ใช้การคัดกรองอย่าง ทั่ว

ถึงกับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8-9 ปี พบว่าท�าให้ผลการ

อ่านของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ีย ในแง่ของการน�าไปเป็น

มาตรการแรกที่สร้างความตระหนักเพื่อการป้องกันปัญหา

ทางการอ่านที่จะเกิดขึ้นในระยะเริ่มแรกของการเข้าเรียน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simmons, Coyne, Kwok, 

McDonagh, and Kame’enui (2008) ที่น�าแนวคิดการ

ตอบสนองต่อการช่วยเหลอืไปท�าการศกึษาในระยะยาวกบั

นกัเรยีนระดบัชัน้อนบุาลจ�านวน 41 คน พบว่านกัเรยีนท่ีได้

รับการระบุว่ามีภาวะเส่ียงต่อความยุ่งยากทางการอ่านนั้น

สามารถตอบสนองต่อการช่วยเหลือได้ตัง้แต่เนิน่ๆ และ และ

มีความสามารถทางการอ่านในระยปลายปีสูงขึ้น และใน
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ขณะทีก่ารด�าเนนิการวจิยั  ใช้การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ

การติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ด�าเนินงานเชิงระบบ 

ครอบคลุมความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Mesmer and Mesmer (2008) ที่ศึกษา

เชิงคุณภาพในการน�าแนวคิด การตอบสนองต่อการช่วย

เหลือไปใช้ในโรงเรียนเขตพื้นที่ชนบท 3 โรง จัดการเรียน 

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ด�าเนนิการเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่าแนวคดินีเ้ป็นการสนอง

ความต้องการของนกัเรยีนทกุคน มกีารใช้หลกัสตูรและการ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของ

นักเรียนช่วยท�าให้มีการวางแผนการพัฒนาที่ตรงกับความ

ต้องการของนักเรียน ไม่เป็นการตีตราหรือสร้างความแตก

ต่างแก่นกัเรยีน โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมการศกึษาจะพจิารณาแผน

งานขั้นตอนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือการ

พัฒนา และน�าไปสู่การเป็น Teacher Trainers ให้กับโรง

เรียนอื่นๆ และนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

อ่านดีขึ้นติดต่อกัน 3 ปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

การรับรู้รับทราบแนวคิด การท�าความเข้าใจร่วมกันของ 

ผู้เกี่ยวข้อง คือผู้บริหาร ครูประจ�าชั้น ตลอดจนผู้ปกครอง

นักเรียน ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ประสบความส�าเร็จ และเป็นที่ยอมรับในผลที่เกิดขึ้น และ

ปรบัเปลีย่นแนวคดิ มมุมองทีม่ต่ีอการคดักรองนกัเรยีน  โดย

เฉพาะกบัผูป้กครองของนกัเรยีน ในขณะทีค่รผููส้อนกห็นัมา

หาวธิแีละปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน  มกีารตดิตามและ

เก็บข้อมูลด้านการอ่านที่แสดงถึงความก้าวหน้าหรือไม่

ก้าวหน้า ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

 1. ในการจดัการเรยีนรูใ้นระยะที ่1 ทีใ่ช้แผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สามารถปรับ

เปลี่ยนกิจกรรม  หรือน�าบทร้องเล่นพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตของนักเรียนในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการ

สอนได้

 2. เนื่องจากการวิจัยนี้มุ่งเน้นการอ่านออกของ 

ผู้เรียน รายละเอียดของกิจกรรมบางประการในแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน (BBL) จึงควรสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อไม่ให้เยิ่นเย้อ

 3. ปัญหาร่วมของนักเรียนคือการจ�ารูป/เสียง 

ของพยัญชนะและสระไม่ได้ เพราะฉะน้ันแผนการจัดการ 

เรียนรู้รายบุคคลจึงควรอยู่ท่ีการฝึกซ�้าๆ ด้วยกิจกรรมที่

หลากหลายและให้เวลาในการฝึกทีน่านขึน้และหรอืบ่อยขึน้

 4. แนวคิดของการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 

(RTI) เป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน   

การเขียน  ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นสาระการ

เรียนรู้หลักในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือส�าหรับการ

เรยีนรูส้าระอืน่ๆ  จงึควรได้ศึกษาและน�าไปใช้ในกลุ่มผู้เรียน

ที่เริ่มเรียน หรือพบลักษณะที่จะเป็นปัญหาในการเรียนรู ้

ตั้งแต่เน่ินๆ เพื่อป้องกันความล้มเหลวทางการเรียนรู้ที่จะ

เกิดขึ้นในชั้นเรียนระดับต่อๆ ไป

 5. ควรน�ามาจัดท�าเป็นหลักสูตรการอบรมเพ่ือ

ขยายผลในการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

ดังกล่าว เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและให้โอกาสในการพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพแก่ผู้เรียน

 6. แนวคิดของการตอบสนองต่อ การช่วยเหลือ 

(RTI) ควรน�ามาประยุกต์ใช้ในการ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

นักเรียนที่มีความยุ่งยากทางการอ่าน การเขียน หรือทาง 

คณิตศาสตร์ ในระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันแต่อยู ่

ต่างระดับช้ัน หรือในช่วงการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน เช่น                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งถือเป็นช่วงการเรียนรู้พื้นฐานที่

จะน�าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป
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