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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง  ความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบล วงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถความสามารถในการอ่านค าแบบมี
ภาพประกอบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  เดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
จ านวน 3 คนไดม้าโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากร 
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ ส่ือภาพประกอบค า แผนการสอนการอ่านค าท่ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท า
ข้ึน และ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านค า ก่อน - หลงั การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษา
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการวเิคราะห์คะแนน
ก่อนและหลงั การทดสอบโดยใชภ้าพประกอบค าโดยใชส้ถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed -Ranks  
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ผลของการศึกษาพบว่า 
 หลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอ่านค าแบบมีภาพประกอบ ของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบล วงัจนัทร์ อ  าเภอ แก่งกระจาน จงัหวดั
เพชรบุรี มีความสามารถในการอ่านค าเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
บทน า 
 จากการศึกษาในประเทศไทย พบวา่ ประมาณร้อยละ 6 ถึง 7.3 ของเดก็วยัเรียนจะภาวะ
บกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ Learning Disabilities ตามเกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคทางจิตเวชของ 
DSM-IV-TR หรือเรียกช่ือเตม็วา่ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth 
Edition (American Psychiatric Association)  เกิดจากความบกพร่องของการท างานสมอง ท าให้
เดก็ท่ีมีสติปัญญาปกติ เรียนหนงัสือไดต้  ่ากวา่เกณฑช์ั้นเรียน ความบกพร่องทางการเรียนน้ีอาจ
เป็นเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง (เช่น การอ่าน    การเขียน หรือ การค านวณ) หรือหลายดา้นผสมกนั 
ส่วนใหญ่ของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ น้ีจะแสดงอาการใหเ้ห็นตั้งแต่ชั้นประถม 
หากไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัและช่วยเหลือตั้งแต่เร่ิมแรกเดก็จะไม่ประสบความส าเร็จดา้นการเรียน
เท่าท่ีควร มีโอกาสตกซ ้ าชั้นทั้งๆ ท่ีมีสติปัญญาดี (ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 2558, หนา้ 507) เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการ
อ่าน จะมีลกัษณะการอ่านดงัน้ี คือ อ่านไม่ออก อ่านทีละค า ทีละพยางค ์อ่านชา้ อ่านตะกกุตะกกั  
อ่านขา้มค า อ่านเพิ่มค า ใชค้  าอ่ืนแทนค าท่ีอ่าน อ่านสลบักนั อ่านออกเสียงผดิ อ่านจบัใจความ
ส าคญัไม่ได ้ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านท าใหข้าดความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
ประสบกบัปัญหายุง่ยากในการเรียน หรืออาจเรียนชา้กวา่เพื่อนในวยัเดียวกนั เน่ืองจากมีภาวะ
บกพร่องดา้นการอ่าน (อรนุช ลิมตศิริ, 2559, หนา้ 91)   
 การใชส่ื้อการสอนช่วยท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว ง่ายข้ึนและจ าไดน้าน 
นอกจากน้ีส่ือการสอนยงัช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อน ท าใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนดีข้ึน
ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจต่อบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในการสอนภาษาไทย 
(อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2550, หนา้ 213)  การน าวธีิสอนอ่านค าโดยใชภ้าพประกอบ เป็นวธีิหน่ึงท่ี
เหมาะส าหรับการสอนอ่าน ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน ภาพจึงมี
ความส าคญัต่อการเรียนการสอน ภาพเร่ิมเขา้มามีบทบาททางการศึกษาในราวคริสตศ์ตวรรษ     
ท่ี 17 และมีความส าคญัต่อการศึกษามากข้ึนทุกขณะทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลจะมีการรับรู้ทางสายตา



ไดดี้กวา่การรับรู้ทางประสาทสัมผสัอ่ืนๆคือมีอตัราการรับรู้สูงถึง 75 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น ภาพจึง
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่ือการสอนท่ีใหผ้ลการรับรู้มากอยา่งหน่ึง ในบรรดาส่ือ การสอน
ทั้งหลายวตัถุประสงคข์องการน าภาพเขา้มาใชป้ระกอบการสอนกคื็อเพื่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้ท่ีดี
ข้ึนทั้งน้ีเพราะไม่วา่ผูเ้รียนจะอยูใ่นระดบัใด มีอายเุท่าไรกส็ามารถตีความหมายจากภาพได ้และ
ยงัสามารถจดจ าภาพไดดี้กวา่ค  าหรือส่ิงเร้าประเภทอ่ืนๆ (สุจิตรา สุขเกษม, 2554, หนา้ 7) 
 การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชว้ิธีสอนอ่านค าโดยการใชภ้าพประกอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าพประกอบค ามาช่วยในการเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์และอาศยัการฝึกทกัษะ
ในการเช่ือมโยงการคิดค าใหม่ๆดว้ยวธีิท่ีเหมาะสมมาช่วยในการอ่านไดถู้กตอ้ง ซ่ึงวธีิการสอนน้ี   
จะช่วยใหเ้ดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่าน มีความสามารถในการอ่านไดใ้น
ท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอนแบบมีภาพประกอบ     
ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เดก็นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้น
ซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  เดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรีจ  านวน 
3 คนไดม้าโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑก์ารเลือกท่ีไดรั้บ
การประเมินและคดักรองดงัน้ี 
  1.1. จากการประเมินความสามารถทางเชาวนปั์ญญา ส าหรับเดก็อาย ุ2-15 ปี ระดบั
สติปัญญาอยูใ่นเกณฑป์กติหรือฉลาดกวา่ แต่การเรียนรู้ในดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายๆ ดา้นจะ
ชา้กวา่เดก็วยัเดียวกนั 



  1.2 คดักรองโดยใชแ้บบคดักรองนกัเรียน ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ 
และออทิซึม KUS-SI Rating Scales: ADSD/LD/Autism (PDDs) ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกบัโรงพยาบาลศิริราช พบวา่ มีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียนและค านวณ จึงไดน้ าปัญหา
ดา้นการอ่านมาแกปั้ญหาก่อน เพราะการอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญั 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
     ตวัแปรตน้ คือ การสอนอ่านค าโดยใชภ้าพประกอบของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 
                ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผูส้อนสอนภาษาไทยหรือผูส้อนเดก็ทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จะไดว้ธีิการ
พฒันาเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ส าหรับเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอ่าน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
    การศึกษาคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ 
 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านค าก่อนและหลงั 
 2. แผนการสอนการอ่านค า 
 3. แบบฝึกการอ่านค า โดยใชภ้าพประกอบค า 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง ซ่ึงผูศึ้กษาด าเนินการเกบ็รวบรวม
ดว้ยตนเองโดยแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี1 คือ ขั้นก่อนด าเนินการทดลอง (Pre-Test) ท าการประเมินความสามารถในการ

อ่านค า โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านค า จ  านวน 30 ค  า ท าการบนัทึกผลลงใน

แบบบนัทึกความสามารถทางการอ่าน 

 ระยะท่ี 2 คือ ขั้นด าเนินการสอน ท าการฝึกอ่านค าแบบมีภาพประกอบท่ีผูศึ้กษาสร้าง

ข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้วลาในการฝึก 5 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 13 

กนัยายน พ.ศ. 2561 สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที รวม 15 คร้ัง  



 ระยะท่ี 3 คือ ขั้นหลงัการทดลอง (Post-Test) เม่ือท าการสอนครบ 5 สัปดาห์ ท าการ

ประเมินความสามารถในการอ่านค าของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง (Post-Test)โดยใช้

แบบทดสอบความสามารถในการอ่านค า จ  านวน 30 ค  า ดว้ยแบบประเมินชุดเดียวกบัระยะท่ี 1 

ท าการบนัทึกผลลงในแบบบนัทึกความสามารถทางการอ่าน 

ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน

จงัหวดัเพชรบุรี สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อน

และหลงั การสอนอ่านค าแบบมีภาพประกอบ มีความแตกแต่งกนั โดยหลงัการสอนอ่านค าแบบ

มีภาพประกอบเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านค าไดเ้พิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถการอ่านค าก่อนและหลงั 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ีก่อนการฝึกมีคะแนนความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 8.66 และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.07 จดัวา่มีความสามรถในการอ่านอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง หลงัการฝึก

พบวา่มีคะแนนความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 23.33 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน7.02 ซ่ึงมีความสามารถ

ในการอ่านอยูใ่น ระดบัดี 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ 
 1. ความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี หลงัใชส่ื้อการสอน
อ่านแบบมีภาพประกอบ มีความสามรถในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือการสอนอ่านค าแบบมี
ภาพประกอบเป็นส่ือการเรียนรู้อีกประเภทหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมความสามรถในการอ่านค าของเดก็
ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่าน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศศิธร ธญัญเจริญ 
(2552, หนา้ 66 – 70 ) ไดศึ้กษาและพฒันาการสอนอ่านเป็นค าโดยใชภ้าพประกอบ เพื่อเพิ่ม



ความสามารถในการอ่านค าประสมสระเด่ียวของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้หลงัการสอน
อ่านค าโดยใชภ้าพประกอบ นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่านค า
ประสมสระเด่ียวสูงกวา่ก่อนการสอน การอ่านของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้
วธีิสอนอ่านเป็นค า ดว้ยเทคนิคการใชรู้ปภาพ ช่วยใหผู้เ้รียนอ่านเป็นค าได ้เขา้ใจความหมาย จ า
ไดง่้ายข้ึน จึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุมาลี จอดนอก (2551) พบวา่การสอนอ่านเป็นค า ดว้ย
เทคนิคการใชรู้ปภาพ มีค่าประสิทธิภาพ 88.61/90.41 ความสามารถในการอ่านเป็นค าอยูใ่น
ระดบัดี และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปุณณภา แพ่งพนัธุ์ (2552) พบวา่การศึกษา
ความสามารถในการอ่านของเดก็ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ดา้นการอ่านค าโดยใชสี้เป็นตวัก าหนด
หน่วยเสียงในการอ่านค า เดก็มีความสามารถในการอ่านค าเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี ดงันั้นวธีิการใช้
สี เพลง นิทาน รูปภาพ เป็นส่ือในการสอนอ่านค า จึงเป็นวธีิการสอนอ่านค าไดดี้และเขา้ใจง่าย
และเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยผา่นประสบการณ์ในการมองภาพและจ าค  า ท าความเขา้ใจ
ความหมายของภาพ และประสบการณ์ในการอ่านค าโดยใชภ้าพประกอบ 
 2. ความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงัจนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรีหลงัใชส่ื้อการสอน
อ่านแบบมีภาพประกอบ มีความสามารถในการอ่านค าเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดาราณีย ์จนัทร์หอม (2550,หนา้ 78) พบวา่การศึกษา
ความสามารถในการอ่านค าของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านค าคลอ้งจอง
มีภาพประกอบค าในประโยคค าคลอ้งจอง ท าใหผู้เ้รียนสามารถอ่านค าไดเ้พิ่มข้ึนก่อนและหลงั
การทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จงจิต 
ไชยวงค ์(2550, หนา้ 71) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยระบบแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร พบวา่รูปภาพช่วยพฒันา
ทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไดดี้ข้ึน ท าใหน้กัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาเขา้ใจความหมายไดง่้ายตรงกบัรูปภาพท่ีใชส่ื้อสารตามความเป็นจริง 
ดงันั้นรูปภาพจึงมีประโยชนต่์อการเรียนการสอนเป็นอยา่งมากเพราะภาพประกอบจะช่วย
อธิบายและเสริมเน้ือหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนิท สัตโยภาส 
(2547,หนา้ 43)ไดก้ล่าวถึงคุณและหนา้ท่ีบทบาทของภาพประกอบไวด้งัน้ี ภาพประกอบช่วย
ดึงดูดความสนใจของเดก็สนใจหนงัสือมากยิง่ข้ึน ภาพประกอบช่วยอธิบายส่ือสารและเสริม
เน้ือหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ช่วยใหจุ้ดมุ่งหมายของหนงัสือตรงตามจุดมุ่งหมายของผูจ้ดัท าและ



ภาพประกอบช่วยจุดประกาย และสร้างจินตนาการส าหรับเดก็ส่งเสริมใหเ้ดก็เกิดความประณีต 
และรักความสวยงาม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษามาใช้ 
 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป ส าหรับการศึกษาความสามารถในการอ่านค าแบบมีภาพประกอบ
ของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นซ่อง ต าบลวงั
จนัทร์ อ  าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี มีดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาพบวา่หลงัการใชส่ื้อการสอนอ่านค าแบบมีภาพประกอบของเดก็ท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความสามรถในการอ่านอยูใ่นระดบัดี ดงันั้น ครู ผูป้กครอง และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของเด็ก สามารถท่ีจะน าวธีิการสอนอ่านค าแบบมีภาพประกอบไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาการอ่านของเด็กได ้เพื่อใหเ้ดก็มีความสามารถในการอ่านค า เรียนรู้ค  า อนัเป็นพื้นฐานของ
การอ่านในระดบัต่อไป และเพื่อใหเ้ดก็มีทกัษะพื้นฐานในการอ่านภาษาไทยดีข้ึน 
 2. สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหจ้ดัท าแผนการสอนการใชส่ื้อการสอนอ่านแบบมี
ภาพประกอบ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการอ่านของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ใหม้าก
ท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีต่างออกไป โดยศึกษากลุ่มกรณีอ่ืนๆ 
เพื่อศึกษาผลการสอนอ่านค าแบบมีภาพประกอบกบัเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อ่ืน 
 2. กรณีศึกษาท่ีผูศึ้กษาเลือกท าการศึกษาเป็นทกัษาดา้นการอ่าน ในการศึกษาคร้ังต่อไป
อาจท าการศึกษาทกัษะดา้นการเขียน ซ่ึงควรไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษาดา้นการอ่าน 
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