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Abstract
The purpose of this research was to study effects of cross-age peer tutoring to reading-aloud
ability of elementary school students with readings struggling in small-size school. Samples of this
research were 12 students with readings struggling, academic year 2015 of Bansanfhan School, Trang
Province for 12 weeks. The research instruments were consisted of 1) reading-aloud ability test
2) reading-aloud practice of cross-age peer tutoring 3) activity plans of cross-age tutoring. The stages of
this research were 1) studying the fundamental information and review literature 2) selecting students
with readings struggling 3) designing activity plans and research instruments 4) practicing reading-aloud
by cross-age tutoring (repeated reading) 5) analysis and summary. This research was analyzed by using
arithmetic mean, standard deviation and t-test.
The result was the post-test arithmetic mean score of reading-aloud ability by cross-age peer
tutoring technic was higher than the pre-test at the .05 level of significance.
คาสาคัญ: การใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น / ความสามารถในการอ่านออกเสียง / นักเรียนที่มี

ปัญหาทางการอ่าน
KEYWORDS: CROSS-AGE PEER TUTORING TECHNIC / READING-ALOUD ABILITY / STUDENTS
WITH READINGS STRUGGLING
บทนา
การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจาเป็นต่ อทุกคนเพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ผู้อ่าน
จาเป็ นต้องรู้ และใช้วิธีการอ่านอย่ างถูกต้อง เมื่อเกิดความช านาญผู้ อ่านจะมีความรู้ที่กว้างขวาง (สุ นันทา
มั่นเศรษฐวิทย์, 2537) การอ่านไม่ได้เป็นทักษะที่เกิดขึ้นเอง หากเกิดจากการประสานของทักษะต่าง ๆ ผู้อ่าน
จาเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (บันลือ พฤกษะวัน, 2538) จึงนับได้
ว่าประสบการณ์รอบตัวมีอิทธิพลต่อการอ่าน แม้ผู้อ่านจะมีสติปัญญาดีเพียงใดก็ตาม หากไม่ได้รับการส่งเสริม
จากครูและผู้ปกครองก็จะทาให้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ (กานดา ศรีพรวิสิฐ , 2539) การอ่านจึง
เปรียบเสมือนกุญแจสาคัญที่จะไขไปสู่ความสาเร็จในชีวิต จึงควรปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก
นิสัยรักการอ่านจะติดตัวไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่และเมื่อโตขึ้นจะสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
ต่อไป (ประเทิน มหาขันธ์, 2530)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจาปีการศึกษา 2555 โดยสานักทดสอบทางการศึกษา
พบว่ามีนักเรียนจานวนมากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จากการสารวจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ พบว่ามีนักเรียนทีมี
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จานวน 35,000 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอีกประมาณ 2 แสนคน มีปัญหาอ่านไม่
คล่องเขียนไมคล่อง ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง จาการศึกษางานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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พบว่าปัญหาด้านการอ่านยังคงเกิดขึ้นเรื่อยมา ทั้งนี้กรรณิการ์ พวงเกษม (2535) ได้ระบุถึงปัญหาที่พบใน
การสอนอ่านมี 2 แบบคือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ซึ่งปัญหาที่พบมากคือ การอ่านออกเสียง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ (2550) และบังอร พานทอง (2549) ที่กล่าวถึงปัญหาการอ่าน
ที่พบในปั จจุ บัน ได้แก่ การอ่านลั บตัวอักษร การอ่านสลับคา การอ่านไม่ชัด การอ่านย้อนกลั บไปกลับมา
การอ่านข้ามบรรทัด การอ่านตะกุกตะกัก การอ่านตัวสะกดไม่ได้ การอ่านเสียงดั ง-เสียงค่อย การอ่านเป็นคา
อื่น การอ่านเพิ่มคา การเว้นวรรคตอน เสียงและจังหวะที่ใช้ในการอ่าน จะเห็นได้ว่าปัญหาการอ่านยังคงเกิด
ขึ้นกับนักเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านมานานก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่และจะเพิ่ม
จานวนขึ้นเรื่อยๆหากครูผู้สอนปล่อยปละละเลย ทั้งนี้หากครูผู้สอนพบว่านักเรียนยังอ่านไม่คล่อง ครู ผู้สอนควร
ช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนอ่านให้คล่อง ไม่ควรให้นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟังหน้ าชั้นเรียนขณะที่
นักเรียนยังอ่านไม่คล่องเพราะจะทาให้นักเรียนขาดความเชื่ อมั่นในตนเองและอาจส่งผลให้ ไม่ชอบอ่านหนังสือ
เกิดปัญหาการอ่านต่อไป (เพ็ญแข สุภีกิตย์, 2526)
การสอนอ่านสามารถทาได้หลายวิธีอาทิ สอนโดยครู ฝึกอ่านด้วยตนเอง ฝึกอ่านโดยเพื่อนช่วยสอน
เทคนิคการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สอนโดยเพื่อนระดับเดียวกัน (peer tutoring)
สอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น (cross-age tutoring) (Kalkowski, 1995) โดยให้รุ่นพี่เป็นผู้ถ่ายทอดบทเรียนให้
รุ่นน้อง ข้อดีของเทคนิคเพื่อนช่วยสอน Miller (1989) ได้กล่าวว่าเทคนิคนี้เป็นการช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรี ย นและผู้ ส อน ทาให้ การเรี ย นสนุกสนานและมีชีวิตชีว ามากกว่า การสอนโดยผู้ ใหญ่เนื่องจาก
นักเรียนใช้ภาษาระดับเดียวกันในการสื่อสาร นักเรียนมีพื้นฐานทางสังคมและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน มีระดับ
สติปัญญาและเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกัน ซึง่ ทาให้นักเรียนนาประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้
เข้าใจบทเรียนได้ดี กล้าที่จะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบและรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเรียนกับ
ครู เทคนิ คการสอนนี้มีป ระโยชน์ต่อครู นั กเรียนที่เป็นผู้ สอนและผู้ เรียนเพราะนอกจากจะเพิ่มทักษะทาง
การเรียนให้แก่นักเรียนทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันและพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมอีกด้วย (Rosner, 1996)
การประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจาปีการศึกษา 2555 ได้ให้ข้อมูลคะแนนความสามารถ
ทางด้านภาษาของนักเรียน ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ จะประสบ
ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก โรงเรียนขนาดเล็กก็เช่นกัน จากงานวิจัยของวรรณวิษา เภาวิเศษ (2549) ได้ระบุว่า
โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางไม่สามารถสอนได้ทุกกลุ่มสาระวิชาในชั้นเดียวกันทา
ให้ครูผู้สอนต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มนตรี ศรีเพชร (2546) ยังได้กล่าวว่าโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัด
และประเมินผล ผู้บริหารและครูย้ายบ่อย ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือ งทาให้นักเรียนลดลง
ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มที่ ทั้งนีก้ ารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กจาเป็นต้องหารูปแบบ
การสอนให้เหมาะสมกับบริบท ปัญหาด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
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โรงเรียนบ้านสานฝัน (นามสมมติ) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีนักเรียนจานวน 62 คน เป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นและมีปัญหาตรงกับ
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร ทาให้เกิดการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนส่งผลกระทบต่อ
การอ่านและการเขีย น เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยได้เรียนอย่างสม่าเสมอและทางครอบครัวไม่เห็นความสาคัญ
ของการศึกษาเท่าที่ควรทาให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน รู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควรส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้จากการประเมินการอ่าน
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พบว่านักเรียนมีผล
การอ่านอยู่ในระดับพอใช้ถึงอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องเป็นจานวนมาก เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ กซึ่งมีปัญหาในหลายๆด้าน ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆที่กล่ าวมาข้างต้นและ
เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงเพื่อจะให้
นักเรียนมีพื้นฐานการอ่านออกเสียงที่ดีนาไปสู่การอ่านคล่องและอ่านจับใจความบทเรียนวิชาต่าง ๆ ต่อไป
ดังนั้นในการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการวิจัยเรื่องผลของการใช้เทคนิคการสอนโดย
เพื่อนต่างระดับชั้นที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านในโรง เรียน
ขนาดเล็กต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้นที่มีต่อความสามารถในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาทางการอ่านในโรงเรียนขนาดเล็ก
กรอบแนวคิดการวิจัย
นักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน
- ศึกษาสภาพปัญหาการอ่านของ
นักเรียน
-ศึกษาข้อมูลนักเรียน

เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น
- คัดเลือกนักเรียนทีเ่ ป็นผู้เรียนและผู้สอน
- ฝึกอ่านออกเสียงโดยใช้เทคนิคการสอน
โดยเพื่อนต่างระดับชั้น

คะแนนความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง
- นักเรียนมีคะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดาเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา บัญชีคาศัพท์
พื้นฐาน รูปแบบการสอนอ่าน นักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน การสอนอ่านออกเสียงจากเอกสารและงานวิจัย
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ที่เกี่ย วข้อง รูป แบบเทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น บริบทของโรงเรียนขนาดเล็ กสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) คัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ
อ่านออก อ่านคล่อง ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีการประเมินการอ่านของนักเรียนครั้งที่ 1
เดือนมิถุนายน ส่วนเกณฑ์ในการประเมิน การให้ คะแนน มี 7 ระดับ ได้แก่ระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน อ่านไม่ออก / อ่านไม่คล่อง ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านที่มีคะแนน
การอ่านอยู่ในระดับพอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่ วนและอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่อง มีนักเรียนทั้งหมด 12 คน
ศึกษาลักษณะปัญหาทางการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านทั้ง 12 คนเป็นรายบุคคลจากการอ่านออก
เสียงจากแบบเรียน นิทาน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
เพื่อศึกษาลักษณะสภาพปัญหาในการอ่านออกเสียงอย่างละเอียด
3) ออกแบบแผนกิจกรรมและสร้างเครื่องมือวิจัย
3.1) ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาออกแบบแผนกิจกรรมการใช้เทคนิคการสอนโดย
เพื่อนต่างระดับชั้นที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านโดยจัดกิจกรรม
ในช่วงตอนเช้าก่อนเข้าเรี ยน พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน ทั้งนี้นักเรียนสามารถเลื อกช่วงเวลาที่ตนเอง
สะดวกได้ (เนื่องจากนักเรียนบางส่วนต้องช่วยงานโรงเรียน) ทากิจกรรมวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ รวม 60 วัน นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือแล้วนามาปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2) ผู้วิจัยนาแผนกิจกรรมมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ประกอบด้วย
แบบฝึกอ่านออกเสียงโดยใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้นที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียง
และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสี ยง สร้างตารางวิเคราะห์ แบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านออกเสียง เกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบแต่ละครั้งมีจานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ถ้าอ่านคาหรือ
ประโยคถูกต้องให้ 1 คะแนน ถ้าอ่านคาหรือประโยคผิดให้ 0 คะแนน แบบทดสอบทุกชุดมีคะแนนเต็ม 30
คะแนน (การอ่านประโยคจะต้องอ่านถูกต้องทุกคา เนื่องจากผู้วิจัยนาคาศัพท์พื้นฐานมาสร้างประโยคและ
การฝึ กอ่ านซ้ าจะช่ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ดค าคุ้น ตา สามารถอ่า นออกเสี ยงได้ ดีขึ้น ) นาเครื่ องมือที่ ได้ไ ปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3) ทดลองใช้เครื่องมือกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วนามา
หาระดับความยากและอานาจจาแนกของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง มีระดับความยาก
ตั้งแต่ 0.28 – 0.78 และมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.28 – 0.85
4) การสอนอ่านออกเสียงโดยใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น มีขั้นตอนในการสอนอ่านดังนี้
4.1) เลือกนักเรียนที่เป็นผู้สอนและผู้เรียน (นักเรียนผู้เรียนมีระดับการอ่านในระดับดีเยี่ยม)
จับคู่นักเรียนผู้เรียนและผู้สอนโดยถามความสมัครจากนักเรียน อัตราส่วนที่ใช้ผู้เรียนต่อผู้สอน 2: 1
4.2) ชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น
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4.3) ทดสอบก่อนเรียน พร้อมนาผลที่ได้ของนักเรียนไปชี้ แจงให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนฟังเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการอ่านของนักเรียนที่เป็นผู้เรียน
4.4) ฝึกอ่านออกเสียงโดยใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้นด้วยวิธีการอ่านซ้า เมื่อ
อ่านถูกต้องครบทุกคา นักเรียนที่เป็นผู้สอนบอกเขียนคาที่อ่าน
4.5) การทดสอบหลังเรียนใช้ข้อสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
4.6) ผู้วิจัย นักเรียนที่เป็นผู้สอน นักเรียนที่เป็นผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรม
5) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล มีรายละเอียดดังนี้
5.1) คานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่านออก
เสียงก่อนและหลังทดลอง
5.2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงก่อนและหลัง
ทดลอง โดยการทดสอบค่าที (t – test)
5.3) เปรียบเทียบพัฒนาการของการอ่านซ้าโดยภาพรวมนาเสนอในรูปกราฟ
5.4) นาเสนอข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการบันทึกของนักเรียนที่เป็นผู้สอนและผู้เรียน
เมื่อสิ้นสุดการทากิจกรรมในรูปการบรรยาย
ผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการอ่านออกเสียงหลังการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น มีค่าสูงกว่า
ก่อนการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการอ่านออกเสียงก่อนและหลัง
การใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น แตกต่างกันกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
1. ด้านการใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้น
การใช้เทคนิคการสอนโดยเพื่อนต่างระดับชั้นทาให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนพัฒนาทักษะการสอนได้เป็น
อย่างดีเพราะมีความแม่นยาและเชี่ยวชาญในเนื้อหามากขึ้น การสอนในแต่ละครั้งเป็นการทบทวนเนื้อหาไปใน
ตัว สอดคล้องกับ Derrick (2015) ได้กล่าวว่าวิธีนี้นอกจากจะพัฒนาทักษะความรู้ของนักเรียนที่เป็นผู้สอนแล้ว
ยังสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจอีกด้วย จากการวิจัยพบว่าเมื่อนักเรียนที่เป็นผู้เรียนทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่
เป็นผู้สอนจะคอยลุ้นคะแนนว่าจะเพิ่มขึ้นจากทดสอบก่อนเรียนหรือไม่ ถ้าคะแนนเพิ่มขึ้นมากหรือผิดน้อยมาก
นักเรียนที่เป็นผู้สอนจะดีใจ มีกาลังใจในการสอนอ่านครั้งต่อไป ขณะที่สอนอ่านเมื่อนักเรียนที่เป็นผู้ เรียนอ่าน
ออกเสียงไม่ถูกต้อง นักเรียนที่เป็นผู้สอนพยายามหาวิธีเพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง ทุกครั้งก่อนให้นักเรียนที่เป็น
ผู้สอนลงมือฝึกจริง ผู้วิจัยจะให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนอ่านออกเสียงให้ฟังเพื่อความถูกต้อง แม่นยาและนาปัญหา
จากการทดสอบก่อ นเรี ย นมาแนะน าแก่นั กเรียนที่เ ป็นผู้ ส อนก่อ นลงมือ ฝึ ก จริง นอกจากนี้ยัง เป็ นการฝึ ก
ความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้สอน ซึ่งจะต้องรู้หน้าที่ของตนเองโดยทรงสถิต กิตติคุณวัจนะ (2522) ได้
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กล่าวว่าการเลือกนักเรียนที่เป็นผู้สอนควรคานึงความรับผิดชอบของนักเรียนผู้นั้นด้วยเพราะเป็นสิ่งสาคัญที่
ส่งผลต่อการทากิจกรรม ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากงานวิจัย ของ Derrick (2015) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า เมื่อ
นักเรียนที่เป็นผู้สอนมีประสบการณ์มากขึ้น จะนาปัญหาที่เกิดขณะสอนมาพัฒนาจนเกิดวิธีการสอนใหม่ ๆ อยู่
เสมอ จากการสังเกตของผู้วิจัย เมื่อนักเรียนที่เป็นผู้เรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะตัว ค ไม่ได้ นักเรียนที่เป็น
ผู้สอนจะค่อย ๆ ออกเสียงช้า ๆ ให้ฟัง เมื่อนักเรียนที่เป็นผู้ เรียนออกเสียง นักเรียนที่เป็นผู้สอนจะลากมือ
คล้ายๆ กับวาทยกรให้สัญญาณแก่นักดนตรีเพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนออกเสียงตาม หากนักเรียนที่เป็นผู้เรียน
อ่านคาศัพท์พื้นฐานไม่ได้ นักเรียนที่เป็นผู้สอนจะใช้วิธีการบอกใบ้โดยจะบอกใบ้จากสิ่งใกล้ตัว เมื่อนักเรียนที่
เป็นผู้เรียนตอบถูก จะสอนสะกดคาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและฝึกระเบียบ
วินัยในชั้นเรียน (Paquette, 2009) เทคนิคนี้เป็นการทางานร่วมกันของนักเรียน ไม่เฉพาะแค่คู่ตัวเองเท่านั้น
เพราะบางครั้งมีการเปลี่ยนคู่เมื่อนักเรียนที่เป็ นผู้สอนไม่มาโรงเรียน โดยมีการยืมตัวนักเรียนที่เป็นผู้สอนมา
สอนแทน ซึ่ ง บรรเจอดพร รั ต นพั น ธุ์ (2540) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราส่ ว นระหว่ า งผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนไม่
จาเป็นต้องเหมือนกันตลอดระยะเวลาทดลอง นักเรียนต้องปรับพฤติกรรมในการทางานร่วมกัน ต้องใส่ใจใน
ความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ การตรงต่อเวลา ทั้งนักเรียนที่เป็นผู้เรียนและผู้สอนจะรู้หน้าที่
ของตนเองไม่โอ้เอ้ นอกจากนี้ Miller (1989) ได้กล่าวว่านักเรียนที่เป็นผู้เรียนและผู้สอนควนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ทั้งในเรื่องการสอน การตอบ- ถามคาถาม การสาธิต การจัดการแก้ปัญ หาต่างๆ การให้กาลังใจและ
การชมเชย นักเรียนที่เป็นผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
เนื่องจากมีความรู้สึกสบายใจ ไม่กดดันในการทากิจกกรมสอดคล้องกับ เพ็ญสุข ภู่ตระกูล (2528) ที่กล่าวว่า
กิจกรรมนี้ทาให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง หมดความกังวลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วน Paterson and
Elliott (2006) ได้กล่าวว่าอายุที่ใกล้ชิดกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการทาให้ทั้งนักเรียนที่เป็น
ผู้เรียนและผู้สอนรู้สึกสบายใจเมื่อเกิดข้อผิดพลาดไม่รู้สึกอับอายหรือรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ ทั้งนี้การจับคู่นักเรียน
สามารถให้นักเรียนเลือกได้ตามความสมัครใจ จับคู่นักเรียนที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน ส่วนนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่ควรจับให้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพราะจะควบคุมกิจกรรมได้ยากและหากให้นักเรียนสอนกัน
ไประยะหนึ่งโดยนักเรียนชุดเดียวกันอาจเกิดความเบื่ อหน่ายได้ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครูควรให้ความสนใจ
นักเรียนตามความเหมาะสมและไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนมากเกินไปเพราะนักเรียนจะรู้สึกไม่เป็นอิสระ
(บรรเจอดพร รัตนพันธุ์, 2540; ทรงสถิต กิตติคุณวัจนะ, 2522)
อัตราส่วนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ระหว่างนัก เรียนที่เป็นผู้เรียนต่อนักเรียนที่เป็นผู้สอน 2 : 1 ทั้งนี้จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่า อัตราส่วนที่ใช้สามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทในการวิจัย
(ทรงสถิต กิตติคุณวัจนะ, 2522; เพ็ญสุข ภู่ตระกูล, 2528; ยุพา บุญทวีสุข, 2536; บรรเจอดพร รัตนพันธุ์,
2540)
2.ด้านการอ่านออกเสียง
ผลการวิจัยพบว่าการสอนอ่านออกเสียงด้วยการอ่านซ้าช่วยให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ได้ถูกต้อง
ชัดเจนขึ้น โดยส่วนใหญ่จะพบว่านักเรียนอ่านซ้าคนละไม่เกิน 3 ครั้ง จะมีอ่านครั้งที่ 4 ไม่มากนัก ซึ่งงานวิจัย
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ของ Kuhn (2004) พบว่าวิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ที่ยากขึ้นในการถอดรหัส
การอ่านให้ คล่ อง โดยนั กเรี ย นอ่านข้อความสั้ นๆซ้าหลายๆครั้ง จนอ่านได้ถูกต้องชัด เจน นักเรียนจะอ่า น
ข้อความประมาณ 3 – 5 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนผลการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้น และนักเรียน
สามารถอ่านออกเสียงได้ดังนี้
1) อ่ านออกเสี ย งพยั ญชนะ สระ วรรณยุก ต์แ ละตัว สะกด คาควบกล้ า ออกเสี ย งตั ว ร-ล
อักษรนา คาที่มีตัวการันต์ รร พยัญชนะที่ออกเสียงและไม่ออกเสียงได้ถูกต้อง
2) อ่านออกเสียงไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ชี้นิ้วตามคาที่อ่าน
3) ไม่อ่านตู่คา ตกหล่นหรือข้ามคา
4) อ่านได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นอ่านให้ฟัง
5) ใช้น้าเสียงชัดเจนเหมาะสมในการอ่าน
3.ด้านนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน
จากการศึกษานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเป็นรายบุคคล ปัญหาการอ่านที่พบมีดังนี้
1) จาเสียงและรูปพยัญชนะ สระ ไม่แม่นยา ส่งผลให้ไม่สามารถออกเสียงคาได้ถูกต้อง
2) ออกเสียงคาที่มีวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคาที่มีอักษรต่าและอักษรสูง
3) ออกเสียง ร ล เป็นเสียงเดียวกัน
4) ออกเสียงคาควบกล้าไม่ถูกต้อง เช่น กราบ ออกเสียงเป็น กาบ, กวาง ออกเสียงเป็น ฟาง,
ขวา เป็น ฝา, ควาย เป็น ฟาย
5) เนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน จะพูดภาษาไทยกลาง
เฉพาะกับครูผู้สอน ทาให้การออกเสียงพยัญชนะบางตัวผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้นักเรียนเขียนคาผิดตามไปด้วย
พยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงผิดมีดังนี้ ก ออกเสียงเป็น ค/ ข ออกเสียงเป็น ก๋อ/ค ออกเสียงเป็น ก/ง ออก
เสียงเป็น ฮ ,อ/ จ ออกเสียงเป็น ช/ฉ ออกเสียงเป็น จ๋อ/ช ออกเสียงเป็น จ/ซ ออกเสียงเป็น ส/ย ออกเสียง
ควบ ยง ขึ้นจมูก/ ต ออกเสียงเป็น ท/ถ ออกเสียงเป็น ต๋อ/ท ออกเสียงเป็น ต/ป ออกเสียงเป็น พ/ผ ออกเสียง
เป็น ป๋อ/ฝ ออกเสียงเป็น ฟ๋อ,คว๋อ/พ ออกเสียงเป็น ป/ฟ ออกเสียงเป็น ควอ/ห ออกเสียงเป็น อ๋อ/ฮ ออกเสียง
ง ขึ้นจมูก
ผลการศึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านเป็นรายบุคคลข้างต้นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญแข
สุภีกิตย์ (2526) ที่พบปัญหาการอ่านคือ นักเรียนอ่านออกเสียงคาควบกล้าไม่ถูกต้อง ออกเสียง ร,ล ไม่ชัดเจน
ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ผิด
4.ด้านโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กจาเป็นต้องหารูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับบริบท
และปัญหาด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านสานฝัน (นามสมมติ) เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีจานวนนักเรียน 62
คน บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูประจาการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คนและ
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นักการภารโรง 1 คน จะมีครูเวรประจาวันและนักเรียนเป็นผู้ประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากไม่มีแม่ครัว
ปัญหาที่พบมีดังนี้ ครู 1 คนต้องสอนครบทุกกลุ่มสาระที่ตนเองไม่ถนัดรวมทั้งภาระงานด้านอื่น ๆ ครูบางคน
ต้องสอนคละชั้นทาให้ให้ความรู้แก่นักเรียนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ซึ่งงานวิจัยของรัชนีวรรณ สมานมิตร (2554)
ได้กล่ าวถึงการจั ดการเรี ย นรู้ แบบคละชั้น ว่าควรมีการเตรียมความพร้อมของครูผู้ ส อนและปรับวิธีการจัด
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านสานฝันไม่ได้จบ
สาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มาโดยตรง ครูบางส่ ว นขาดความกระตือรือร้นในการสอน สอนตามตาราให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีเทคนิควิธีการสอนที่ทาให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การวัดผลและประเมินที่
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยให้นักเรียนเลื่อนชั้นเรียนทั้งๆที่ยังอ่านไม่ออกคิดเลขไม่ได้ พื้นฐานการเรียน
ในช่วงประถมศึกษาตอนต้นที่ไม่เพียงพอ ทาให้ เป็นอุปสรรคต่อการสอนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผู้บริหารขาด
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านวิชาการ สภาพครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารามีรายได้ไม่แน่นอนและไม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมืองเนื่องจาก
ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง แต่ผู้ ป กครองที่มีฐ านะจะส่ งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนในตัว เมือง
เนื่องจากไม่มั่นใจในการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้จานวนนักเรียนลดลง ปัญหาการเอาใจใส่ด้านการเรียน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุตรหลาน เมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาต่อที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาประจาตาบล บางส่วนมีพฤติกรรมเกเร เสพยาเสพติดหรือพฤติกรรมชู้สาวและต้องเข้าศึกษาต่อใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรีย น ด้านภาษานักเรียนใช้ภ าษาถิ่นใต้ในการสื่ อสาร ยกเว้นเมื่อพูดกับครูจะใช้
ภาษาไทยกลางจึ งเกิดการออกเสี ยงที่ผิ ดเพี้ยนส่ งผลกระทบต่อการอ่านและการเขียน ปัญหาที่กล่ าวมานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิษา เภาวิเศษ (2549) ที่ระบุว่าโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะทางไม่สามารถสอนได้ทุกกลุ่มสาระวิชาในชั้นเดียวกันทาให้ครูต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
มนตรี ศรีเพชร (2546) ยังได้กล่าวว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทาเกิด
ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน สอนได้ไม่เต็มที่เนื่องจากภาระงานที่มาก ครูแต่ละคนสอนมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนและ
ต้องสอนทุกวิชาซึ่งขาดความรู้ในวิชาที่ตนไม่ถนัด ขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆครูขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผล ผู้บริหารและครูย้ายบ่อย ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนใน
เมืองทาให้นักเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1.การสอนอ่านออกเสียงสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน ควรศึกษาปัญหาการอ่านของนักเรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดเพราะนักเรียนที่มีปัญหาการอานแต่ละคนอ่านออกเสียงแตกต่างกัน
บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจาวัน ออกเสียงไม่ชัดตั้งแต่เด็ก
เนื่องจากการเลี้ยงดู
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2.การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้สอน ครูผู้สอนควรคัดเลือกนักเรียนที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน ทุก
ครั้งก่อนให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนฝึกนักเรียนที่เป็นผู้เรียนอ่าน ครูผู้สอนจาเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ลงมือฝึกจริง
3.การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้สอน ควรเลือกนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เมื่อนักเรียนที่เป็นผู้เรียนรู้สึกเบื่อหรือท้อแท้ไม่อยากทากิจกรรม นักเรียนที่เป็นผู้สอน
จะต้องไม่รู้สึกเบื่อตามไปด้วยและต้องหาวิธีกระตุ้นให้เพื่อนกลับมาสนใจอีกครั้ง
4.การจับ คู่นั กเรีย น ครูต้องถามความสมัครใจของนักเรียนทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้นเมื่อ ทากิจกรรมไป
เรื่อยๆ นักเรียนบางคู่อาจทะเลาะกันได้ ส่งผลต่อกระทบต่อการทากิจกรรม
5.เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรยืดหยุ่นและสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนที่
ใช้ในการวิจัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนมีหน้าที่ต้องช่วยงานโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเวลา
ว่างที่ตรงกันในการทากิจกรรม
6.การอ่านซ้าเป็นวิธีพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่าน
นักเรียนสามารถอ่านซ้าได้เรื่อยๆจนกว่าจะอ่านถูกต้องโดยมีนักเรียนที่เป็นผู้สอนคอยฝึกอ่าน
รายการอ้างอิง
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