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แบบเสนอโครงการวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจําปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1)

ชื่อโครงการ
การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สําหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น
The folk tales designing project to support reading for disabled children learning
in opportunity expansion school in Khon Kaen.
ผู้วิจัย

อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล
1) ข้อมูลของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ 11 เดือน/ปี (ไม่เกิน 1 ปี)
งบประมาณ 100,000 บาท
วันที่เริ่มโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561
2) หัวหน้าโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100 )
- ศีกษาวรรณกรรม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบ วิเคราะห์จัดกระทําข้อมูล
และสรุปโครงการวิจัยทุกขั้นตอน
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3) หลักการและเหตุผล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร
มีแม่น้ําโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค
ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกั้น
ประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็น
แนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง
ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทยประมาณ
168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือยอดภูลมโล
ภูหลวง และภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน อาชีพ
หลักของคนภาคอีสานคือ เกษตรกรรมแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะพื้นดินปนทราย มีธาตุ
อาหารพืชน้อย ไม่อุ้มน้ําถึงแม้จะมีฝนเยอะแต่มีประสบความแห้งแล้ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงพยายาม
ปรับตัวในการดําเนินชีวิต ด้วยสาเหตุดังกล่าวที่ในปัจจุบันคนในภาคอีสานจึงนิยมเดินทางไปทํางานยัง
ภูมิภาคอื่นๆ ปัญหาความยากจนที่เกิดกับคนในเขตห่างไกลของภาคอีสานนั้น ทําให้ต้องมีการดิ้นรนเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจาก
ถิ่นฐาน มารับจ้างทํางานในเขตที่มีความเจริญ บางคนก็เข้าสู่ตัวเมืองหรือกรุงเทพฯ แล้วทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น ทอผ้าผลิตอาหารกระป๋อง หรือการรับจ้างทั่วไปในร้านอาหาร ภัตตาคาร บ้านที่อยู่
อาศัย หรือเป็นกรรมกรแบกหาม ขับรถรับจ้าง ฯลฯ ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ห่างไกลจากความ
เจริญ วิถีการดําเนินชีวิตก็ยังเป็นแบบเดิมเนื่องจากความยากจนซึ่งปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป คนชนบท
ยากจนเหล่านี้ไม่มีรายได้เหลือพอที่จะซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่อาหารการกินที่มี
คุณค่าต่อร่างกาย นอกจากคุณภาพชีวิตของสังคมชนบทด้านอาชีพ ความเป็นอยู่และอาหารแล้ว โอกาส
ทางการศึกษาของเด็กในชุมชนห่างไกลของภาคอีสานก็มีโอกาสทางการศึกษาน้อยมากกว่าเด็กที่อยู่ใน
เขตเมืองมีโอกาศเลือกสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ มีสถานศึกษาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน
เด็กในชุมชนห่างไกลมีเพียงแค่โรงเรียนในชุมชนเท่านั้นที่เป็นแหล่งความรู้หลัก ทําให้บางครั้งเด็กขาด
โอกาส และด้วยความยากไร้จึงขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
การศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์ความรู้เพื่อ
มาใช้ในการดําเนินชีวิต การทํางานและการสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเราไม่สามารถปฏิเสธไม่ได้ว่า
การศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน ต่างคนต่างแสวงหาหลักสูตร สถาบัน หรือสถานที่สําคัญเก็บ
เกี่ยวความรู้นั้นๆ อย่างจริงจัง และเป็นที่คาดหวังว่าจะค้นพบตัวตนได้จากการศึกษาในสาขาหรือหลักสูตรนั้น ๆ ด้วยเช่นกันระบบโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอิทธิพล
ต่อหลาย ๆ ประการในสังคม ไม่เว้นแต่ระบบการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกเพื่อก่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้ และสอดคล้องต่อผู้ศึกษาและยังมีส่วนช่วยดึงดูดให้
ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและนําองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป
ประเทศไทยทุกวันนี้ผู้ศึกษา
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการสมัครออนไลน์ การสมัครผ่านไปรษณีย์ และอื่นๆ
อีกหลายวิธีที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นอย่างมาก
มีการนําเทคโนโลยีมาใช้อํานายความสะดวกสําหรับผู้ศึกษา เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบการ
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แจ้งผลการเรียนออนไลน์ เป็นต้น แต่หากผู้เรียนนําเทคโนโลยี หรือระบบที่ทันสมัยไปในทางที่ผิดหรือ
ระบบที่ทันสมัยมาเร็วมากจนไม่สามารถกระจายความรู้ในการ ใช้งานได้อย่างทั่วถึงก็อาจทําให้ผู้เรียนเสีย
โอกาสที่พึงได้รับนั้นได้ หากเทคโนโลยีก้าวไปเร็วแต่ขาดการใช้งานที่ถูกต้อง ขาดความรู้ในการใช้อย่าง
เหมาะสมเทคโนโลยีที่มีก็จะยิ่งทําให้เกิดช่องว่างของโอกาสมาขึ้นเช่นกัน
ปี 2533 หรือก่อนหน้านั้น ประเทศไทยเรามีจํานวนนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาและเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษามีจํานวนน้อยลงด้วยสาเหตุความยากจน ความขาดแคลนของ ผู้ปกครอง จํานวนโรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ก็อยู่ในตัวอําเภอชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลในชนบทต้องใช้เวลาเดินทาง
และเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ขณะที่พ่อแม่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนเพียงพอจึงเกิด โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2533
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติโดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ห่างไกลจาก
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมธัยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลเป็น ผู้รับบผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่สามารถเดินทาง
ไปศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น เปิดโอกาสหรือขยายโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลได้มีพื้นฐาน การศึกษาที่
สูงขึ้น จากการดําเนินของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปีการศึกษา
2544 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทัาวประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 6,663 โรง และในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่ว
ประเทศมีจํานวนถึง 7,083 โรง
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจํานวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของไทยได้กระจายไปสู่เยาวชนทั่วทุกพื้นที่ของ
ประเทศอย่างทั่วถึงแต่ในขณะเดียวกันจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย
และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่า ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาประสบ ปัญหาคล้ายคลึงกันคือ ปัญหาด้านหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้ ทั้งนี้มีผลสืบเนื่อง
มาจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เรื่องหลักสูตร ปัญหาด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลด้านวัสดุ ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และด้านขาด แคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญในแต่ละกลุ่มสาระ ปัญหาการขาดแคลนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้เอง ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนมาก ก็จะมีพัฒนาการของโรงเรียนขยายโอกาสไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างน่าพอใจ ทั้งในเรื่องคุณภาพผู้เรียน ชาวบ้านจํานวนหนึ่งมีความ
คาดหวังแค่ว่าขอให้บุตรหลานได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็เพียงพอแล้ว เมื่อเข้าสู่วัยแรงงานก็จะได้
มีค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของการศึกษาในประเทศไทย
อนึ่งนอกจากปัญหาเรื่องการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสแล้ว จากการวิจัยซึ่งกรมสุขภาพ จิต
กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ระบุว่า เด็กไทยภาคอีสานมีสติปัญญา
น้อยที่สุด สูงขึ้นมาจึงเป็นภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลางตาม ลําดับคิดเป็นระดับเชาวน์ปัญญา -70
ซึ่งต่ําที่สุดในทวีปเอเชียซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งใน
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สาเหตุนั้นคือ ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อํานวยการสถาบันราชา
นุกูล ได้กล่าวว่าปัจจุบันจํานวนเด็กบกพร่องการเรียนรู้จากภาวะทางสมอง ประกอบด้วยสมาธิสั้น แอลดี
เรียนช้าและ ออทิสติก มีจํานวนถึง 12-13% ของประชากรเด็กทั้งหมด แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งมาจากอัตราส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้น การค้นพบเด็กมีมากขึ้น รวมถึงปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษและอาหารล้วนมีผลต่อพัฒนาการทาง สมองของเด็กซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีความ
สามารถในการเรียนรู้ แต่มีวิธีการเรียนที่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการดูแล
หรือไม่ถูกยอมรับก็จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุ่ม เพื่อนหรืออาจเสียโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบใหญ่ของเด็กกลุ่มนี้ และ ดร.ผดุง อารยะวิญญู นายก สมาคมแอลดีแห่ง
ประเทศไทยกล่าวว่า กลุ่มเด็กพิการทาง สมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยกลุ่มที่เป็น ออทิสติก
ในทุก 500 คน จะเกิดขึ้น 1 คน ส่วนแอลดีแท้มีจํานวน 5% ของประชากรเด็กทั้งหมด ขณะที่แอลดีแฝง
หรือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการอ่านมีจํานวน 10% ของประชากรเด็กทั้งหมด ซึ่ง ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
ที่ปรึกษาสสค. กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ยังมีเด็กจํานวนไม่น้อยที่ไม่ถูกคัดกรอง จึงไม่ถูกจัดกระบวน
การเรียนรู้ และแม้ว่าบางส่วนจะถูกคัดกรองจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแล้ว หากไม่มีการส่งต่อข้อมูลกลับ
ไปที่หน่วยดูแลเด็กก็ไม่มีประโยชน์ เพราะคนแก้ปัญหาเด็กอยู่ในชั้นเรียนและครอบครัว เพื่อให้เกิดการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบการจัด ทําเครื่องมืออย่างง่ายสําหรับครูและผู้ปกครองเพื่อคัดกรองเด็กในเบื้องต้น จากนั้นจะเป็นการส่งต่อเด็กไปยังสถานพยาบาล และส่งกลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่เหมาะ
สําหรับเด็กในแต่ละกลุ่ม โดยมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึง
การจัดการสอนที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจของผู้ปกครอง ทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็ก ราว 2 ล้านคนเพื่อไม่ให้ตกหล่นจากการดูแลการศึกษาภาคบังคับ และมีทักษะใน
การใช้ชีวิตเพื่ออยู่รอดในสังคม
LD หรือ Learning Disabilities หมายถึง ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ แสดงออกมาใน
รูปของปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคํา การคํานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ รศ. พญ.
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ ผู้อํานวยการสถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมองครีเอทีฟเบรน กล่าวว่า เด็ก LD หรือ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กที่มีวงจรการทํางานของสมองไม่เป็นไปตามที่ควร จะเป็น
เซลล์สมองบางส่วนอยู่ผิดที่ ทําให้มีปัญหาในการเรียน เรียนอ่อนบางวิชา หรือหลายๆ วิชา ทั้งที่สติปัญญาปกติ การบกพร่องที่พบบ่อยในเด็ก LD บางคนมีปัญหาในการอ่านทั้งที่มีสายตาหรือประสาทตา
ปกติ แต่การแปลภาพในสมองไม่เหมือนคนทั่วไป ปัจจุบัน มีเด็กไทย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่
1-2 กว่า 700,000 คน มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามวัย ทั้งที่มีระดับสติปัญญา (IQ) ปกติหรือสูงกว่าปกติได้ในบางคน การฝึกฝนอาจจะทําให้ทักษะการอ่าน เขียน หรือคํานวณ
พัฒนาขึ้นมาได้บ้างเป็นบางส่วน แต่โดยธรรมชาติวิธีการเรียนรู้ของเด็ก LD จะแตกต่างจาก เด็กอื่นๆ
เทคนิคที่ใช้จึงแตกต่างกันไป ผู้ปกครองและครูจะต้องมีความเข้าใจถึงความแตกต่างและข้อจํากัดของเด็ก
ต้องสอนเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ อาจแยกวิชาที่เด็กอ่อน เช่น อ่อนการสะกดคํา ก็แยกมาสอนเฉพาะเพื่อ
พัฒนาส่วนนั้น รวมทั้งช่วยฝึกฝนประสาทตาและมือให้เด็ก เพราะสองส่วนนี้เป็นสิ่งสําคัญในการใช้อ่าน
และเขียน เด็กที่มีความบพพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD ซึ่งถือว่าเป็นความพิการชนิดหนึ่งที่เด็กจะต้อง
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ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาตามกฎหมาย
ครูมีสิทธิที่จะส่งเด็กไปพบแพทย์
เมื่อตรวจพบ โดยเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อาจจําแนก ได้ดังนี้ คือการได้รับบาดเจ็บทางสมอง การ
เกิดจากภาวะกรรมพันธุ์ และสาเหตุสุดท้ายที่เราสามารถหาทางพัฒนาให้เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มอาการ
ที่ดีขึ้นหรือสามารถหายขาดได้ คือการเกิดจากสิ่งแวดล้อม ในที่นี้หมายถึง สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การได้รับ
บาดเจ็บทางสมองและกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพ
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการหรือ
ร่างกายได้รับสารบางประการอันเนื่องจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัยทารกและ
ในวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม เหล่านี้จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง แต่
องค์ประกอบเหล่านี้อาจทําให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากยิ่งขึ้น
จากแผนพัฒนาเศารฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ ในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่างการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คน
ไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่า
นิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ
เนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
สําหรับแนวทางพัฒนานักเรียนรวมถึงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องประสบกับความล้มเหลวทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่องปีแล้วปีเล่า อาจส่งผลให้เด็กเหล่านี้ประสบกับปัญหาอื่น ๆ ได้ เช่นปัญหาทาง
พฤติกรรม อารมณ์และสังคม เป็นต้น การจัดหาสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกจัดทําสื่อต้นแบบ เครื่อง
มือคัดกรอง เครื่องมือตรวจวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งด้านภาษาและคณิตศาสตร์เอกสารความรู้อื่น ๆ เช่น เทคนิควิธีสอน การพัฒนาสื่อ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหาสื่อและเทคโนโลยี สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียนให้เพียงพอ
จะสามารถช่วยให้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้มีอาการที่ดีขึ้น ตลอดจนอาจรักษาให้หายได้ การออกแบบ
สื่อที่เหมาะสมจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะโรงเรียนขยายโอกาสไม่
สามารถเพิ่มอัตราครูให้เพียงพอ หรือจัดผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ครบทุกโรงเรียนได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อเร่งแก้ปัญหา เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งทางด้านงบประมาณ การ
ว่างของอัตราในการเปิดรับสมัคร และแผนการดําเนินงานในปีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น

6
แต่การส่งสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมไปยังโรงเรียนขยายโอกาสนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่า และสามารถ
กระจายไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาเพื่อช่วยการพัฒนาการของเด็ก LD ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความหมายของสือ่ การเรียนการสอน (Instructional Media) สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่
ใช้ถ่ายทอดหรือนําความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียน
การสอนสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนําความรู้ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อ
การสอน (Instruction Media) ในทางการศึกษามีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการ
สอน เช่น สื่อการสอน (Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการสอน (Educational
media) อุปกรณ์ช่วย สอน (Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนําสื่อการ
เรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการนําเอา
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
สื่อการเรียนการสอนจึงหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัว
กลางทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุด ประสงค์ของการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสําคัญ
ในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนําความ
ต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การใช้สื่อการเรียนรการสอนนั้นต้องคํานึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
การ
สร้างสื่อที่มีความเหมาะสมก็จะเป็นตัวช่วยให้สื่อนั้นประสบผลสําเร็จได้มากยิ่งขึ้น
การสร้างสื่อที่มี
ประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีต่างๆ มาช่วยเสริมให้มี ความเหมาะสมกับผู้เรียน หรือ
ตรงตามตัวชี้วัดในการเรียนรู้สิ่งนั้นๆ หลักทางจิตวิทยา หรือทฤษฎีการเรียนรู้จึง มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างแนวทางการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละกลุ่มหรือแม้แต่เด็กบกพร่อง ทางการเรียนรู้ก็
เช่นเดียวกัน
การใช้ความรู้ด้านเรขศิลป์เข้ามาช่วยในการสื่อความหมายของสื่อการเรียนรู้เป็นเป็นอีกทางหนึ่ง
ที่สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของสื่อได้ งานออกแบบเรขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์คือ คือ การออกแบบ
รูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา (เป็นทัศนศิลป์อย่างหนึ่ง) และมีหน้าที่สื่อความหมายจากสัญลักษณ์
สู่ความหมาย และความหมายของการออกแบบกราฟิก (Definition of Graphic Design) ได้มีผู้ให้
ความหมายของคําว่า “กราฟิก” หมายความถึง ภาพลายเส้น หรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีด
เขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบหรือ
อาจกล่าวอีกนักหนึ่งว่างานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือมีความ
กว้างและความยาวเท่านั้น เช่น คําว่าการออกแบบ (Design) มาจากศัพท์ลาตินคําว่า Design ซึ่งมาจาก
Designare หมายถึงกําหนดออกมาหรือขีดหมายไว้ เป้าหมายที่จะแสดงออกซึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ใน
อํานาจความคิด (Conscious) อันอาจเป็นโครงการรูปแบบหรือแผนผังที่ศิลปินกําหนดขึ้นด้วยการจัด
ท่าทางถ้อยคํา เส้น สี รูปแบบ โครงสร้างและวัสดุต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางความงามหรือสุนทรียภาพ
(Aesthetic Principle) ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ขึ้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดไปจนสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเต็มที่
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ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนให้เหมาะกับเด็ก บกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเข้าใจ การรับรู้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ผู้เรียนควรได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ
และมีประสบการร่วมดังนั้นการ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรรู้ด้านภาษา
ควรจะเริ่มจากเนื้อหาที่
ผู้เรียนชอบนั่นคือนิทาน และนิทานนั้นควรเป็เรื่องที่ใกล้ ตัวมีเนื้อหาที่ไม่รุนแรง หรือเป็นเนื้อหาที่เข้าใจ
ยากมากเกินไป “พระยาคันคาก” นิทานพื้นบ้านอีสานที่เป็นต้นกําเนิด ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นเนื้อเรื่อง
ที่มีความเหมาะสมทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาคําสอนเรื่องความเกียจคร้าน ฃและ ความรับผิดชอบในการ
ทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากท้องของชาวบ้าน เป็นเนื้อเรื่องนี่ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงกับ ประสบการณ์การ
ของเด็กคือการได้เข้าร่วมพิธีการแห่บุญบั้งไฟในท้องถิ่นตนเอง โดยผู้วิจัยได้นําเนื้อเรื่องมาออกแบบเป็น
นิทาน
ส่งเสริมการอ่านโดยได้นําแรงบันดาลใจเรื่องของแนวทางการสร้างภาพประกอบมาจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดสนวนวารีพัฒนาราม ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮูปแต้มอีสาน
และเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญของจังหวัดขอนแก่น เป็นดังสัญลักษณ์ทางโบราณสถานที่มีความเก่าแก่
และแหล่งมรดกทางจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัฐิยา ภูขามคม (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องการใช้นิทานภาพ
ประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ พบว่านักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ เรียนรู้หลังการใช้นิทานภาพประกอบมีความสามารถ
ในการอ่านจับใจ ความสูงกว่าก่อนใช้นิทานภาพประกอบ ทั้งนี้ ก่อนการทดลองนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านจับใจความร้อยละ 40.00 และหลังจากการทดลองนักเรียนมี ความสามารถในการอ่านจับใจ
ความได้ร้อยละ 90.00 โดยมีผลต่างของความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนการ ใช้นิทานประกอบ
ภาพและหลังการใช้นิทานประกอบภาพคิดเป็นร้อยละ 50.00 และอารีรัตน์ สิทธิโอสถ (2552) ได้ศึกษา
เรื่องการสอนโดยใช้การเชื่อมโยงบริบท ของคําประกอบภาพเพื่อ พัฒนาความสามารถด้านการเขียน
สะกดคําของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการ เรียนรู้ พบว่าความสามารถในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอน โดยใช้การเชื่อมโยงบริบทของคํา ประกอบภาพ
เพิ่มขึ้นโดยก่อนการสอนมีความสามารถในการเขียนสะกดคํา ร้อยละ 11.11 หลังการสอนนักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนสะกดคําร้อยละ 83.33 รวมถึงงานวิจัยของ ดารณี ดีทวี (2551) ได้ทําการ
ศึกษาเรื่องการสอนเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีคามบกพร่องทางการ เรียนรู้โดยวิธีการสอนเขียนจาก
นิทานอ่านง่ายพบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้
หลังได้รับการสอนเขียนจากนิทานอ่านง่ายมีค่าสูงกว่า 85% ก่อนการทดลองสอนเขียน ซึ่งมีค่า 29%
การศึกษาส่วนบุคคลครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษไทยของ
นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลัง การเขียนจากนิทานอ่านง่าย จะเห็นได้
ว่าเมื่อสื่อถูกพัฒนาให้มีความง่ายและการซับซ้อนที่น้อยลงก็จะมีผลกับการเรียนรู้ของเด็กบกพร่องทาง
การเรียนรู้เป็นอย่างมาก
จากปัญหาและความสําคัญของเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงนโยบายและแผนพัฒนา การ
ศึกษาที่เน้นการศึกษาที่ทั่วถึง ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มี
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แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และตามนโยบายการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้กับเด็กให้ทั่วถึงและทุกกลุ่มความ
ต้องการ แม้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้านสติปัญญาก็ตาม การออกแบบหนังสือนิทาน
พื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
เขตภาคอีสานและ เพื่อศึกษากระบวนเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาศ และ เพื่อออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน
สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
4) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของอีสาน
4.2 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
4.3 แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4.4 บริบทพื้นที่วิจัย
4.5 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
5) วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อศึกษากระบวนเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาศ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
5.2 เพื่อออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่าน สําหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เข้าใจถึงกระบวนเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาศ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
6.2 ได้หนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการอ่านที่ช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและจดจําคําศัพท์ได้
7) ขอบเขตของโครงการวิจัย
7.1. ขอบเขตเนื้อหา
7.1.1 ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนขยายใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
7.1.2 ศึกษาทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจดจํา
ช่วยให้ผู้ใช้สื่อมีความสนใจและใส่ใจแล้วนําข้อมูลที่ได้ไปเก็บในความทรงจํา และสามารถเรียกกลับ
มาใช้ใหม่ได้
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7.1.3 ศึกษาการออกแบบหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
7.2. ขอบเขตพื้นที่วิจัย
7.2.1 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
7.2.2 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
7.2.3 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
8) วิธีการดําเนินการวิจัย
8.1 กลุ่มเป้าหมาย
เลือกแบบเจาะจง เด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ 3 โรงเรียนในอําเภอชนบท
ซึ่งเป็นโรงเรียน ขยายโอกาศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม และ
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัน หนองหญ้าม้า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จํานวน 15 คน
8.2 ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการ 330 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2561
8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานส่งเสริม การอ่านสําหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1) แบบทดสอบการสนใจ และใส่ใจ
2) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน
3) แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
8.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เพื่อ ที่จะสามารถตอบคําถามของการวิจัยได้ตามกําหนด ไว้โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล 2
ลักษณะ คือ
8.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นการศึกษาเอกสารที่มีการบันทึกเอาไว้ใน
ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยทําการค้นคว้าเอกสารจากหน่วยงานราชการการศึกษาครู ผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ และแหล่งการให้ความรู้ต่างๆ เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทเป็นต้น
8.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีลําดับการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม โดยการสํารวจด้านสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ สังคม
วัฒนาธรรม วืถิชีวิตและศักยภาพพื้นฐานของกลุ่มมเป้าหมาย
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2) ใช้แบบทดสอบเพื่อวักความสนใจ ใส่ใจ วัดการจดจําโดยใช้เกณฑ์ขององค์ประกอบ
ทางเรขศิลป์มาทดสอบเพื่อหาปัจจัยการออกแบบที่มีผลทางการรับรู้ของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว
นํามาจักกระทําข้อมูลเพื่อเป็นกรอบในการออกแบบต่อไป
3) ใช้แบบสัมภาษณ์ทําการสัมภาษณ์ข้อมูลของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
การ
ประเมินหรือการคัดกรองรวมไปถึงการเรียนรู้และนโยบายที่สนับสนุนการเรียนรการสอนลักษณะพิเศษ
4) ใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาภาษาไมยการเล่าเรื่องนิทาน
“พญาคันคาก” ซึ่งเป็นเนื้อหาเพื่อนํามาออกแบบเป็นนิทานส่งเสริมการอ่าน
5) ใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภาพประกอบสําหรับเด็ก
ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
6) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้ใช้นิทานว่ามีความพึงพอใจมากเพียงใดเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเสนอข้อเสนแนะ
8.5 การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1) เมื่อได้ข้อมมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการนําเสนอ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อหากรอบแนวทางในการออกแบบตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
2) ทบทวนความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
3) ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์สรุปรวมรวมข้อมูลและหลักทางด้านสถิติวัดการมีผล
ต่อการรับรู้ของแบบทดสอบที่นําไปลงสนาม
4) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 แบบด้วยกันคือการวิเคราะห์ข้อ
มูลภาคเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
8.6 การนําเสนอข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาการรับรู้ของเด็กบกพร่องทาง
การเรียนรู้ใน โรงเรียนขยายโอกาส 3 โรงเรียนในเขตอําเภอชนบท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
โรงเรียนบ้านวังเวิน กุดหล่ม และ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า เพื่อนําข้อมูลไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายทํา ความเข้าใจกับการเรียนรู้ การรับรู้ที่มีผลต่อองค์ประกอบด้านเรขศิลป์ ใช้วิธี
การนําเสนอแบบค่าเฉลี่ยและ ความถี่แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นกรอบในการออกแบบ แล้วจึงนํา
เครื่องมือคือนิทานส่งเสริมการเรียรู้ที่ได้ ไปวัดความพึงพอใจเป็นข้อมูลเชิงปรืมาณ คิดเป็นร้อยละและ
นําเสนอข้อมูลเป็นจํานวนความพึงพอใจและ ภาพถ่ายในการใช้สื่อนิทานส่งเสริมการอ่าน
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9) ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปี (11 เดือน)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ศึกษาวรรณกรรมและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ลงพื้นที่สํารวจและเก็บข้อมูล
3. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล
4. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
หนังสือนิทาน
6. ส่งผู้เชี่ยวชาญปรับแก้งาน
ออกแบบเพื่อพัฒนา
7. ผลิตนิทานเพื่อใช้ในการ
วัดแลประเมินผล
8. ลงพื้นที่เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อนิทาน
9. รวบรวมข้อมูล
10. สรุปโครงการและข้อ
เสนอแนะ

10) งบประมาณโครงการ
ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้วิจัย)
2. หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิ
และคิดอัตราค่าจ้างตามที่กําหนด)
3. หมวดค่าวัสดุ
3.1 วัสดุในการจัดทําเอกสาร
3.2 ค่าผลิตต้นแบบนิทาน
4. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ
4.1 การลงพื้นที่ครั้งที่ 1
4.2 การลงพื้นที่ครั้งที่ 2
4.3 การลงพื้นที่ครั้งที่ 3
5. ค่าจัดหาข้อมูล และค่าทํารายงาน

จํานวนเงิน (บาท)
10,000
10,000

30,000

30,000

หมายเหตุ

12
5,000

5.1 ค่าจ้างเหมารายงานวิจัย
6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง
6.1 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
6.2 ค่าตอบแทนผู้ตอบแบบทดสอบ

10,000

7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
7.1 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

รวม (บาท)

5,000
100,000
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