
 

  

  

การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 

สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้ 
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

A STUDY OF THE ABILITY IN ENGLISH SENTENCE WRITING AMONG GRADE 3 
STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES IN AN INCLUSIVE SCHOOL 

THROUGH THE SIX STEPS METHOD WITH JIGSAW FLASHCARDS 
 

สพุิชชา อดลุยศกัดิ์  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

  

การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้

กลวิธีการสอนซกิส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้ 
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

 

สพุิชชา อดลุยศกัดิ์  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

A STUDY OF THE ABILITY IN ENGLISH SENTENCE WRITING 
AMONG GRADE 3 STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES IN 

AN INCLUSIVE SCHOOL THROUGH THE SIX STEPS METHOD WITH JIGSAW 
FLASHCARDS 

 

SUPICHA ADULYASAK 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Research & Development on Human Potentials)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 

สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้ 
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

ของ 
สพุิชชา อดลุยศกัดิ์ 

  
ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพนัธ์ ศรีวนัยงค์) 

.............................................. ประธาน 
(ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ โพธิสาร) 

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศกัดิศ์ิริผล) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบั
เล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอน
ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้ 
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การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียน
รวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์  สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้ 
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  (Jigsaw Flashcards) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสนุก จงัหวดัพังงา จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards), แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบวัด
ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81 ด าเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 
3 วนั วนัละ 60 นาที รวม 21 ครัง้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามธัยฐาน (Mdn) คา่พิสยั
ระหว่างควอไทล์ (IQR) และสถิติทดสอบ The Sign Test for Median : One Sample และ The 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถเขียนประโยค
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 
ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์  สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) 
ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) อยู่ในระดบัดี (ค่ามธัยฐานเท่ากับ 9.25 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน; t = 5, P – value = 1.000) และเพิ่มขึน้ (T = 0, P < .05) 
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The purpose of this research was to study the English sentence writing 

ability of students in grade 3 with mild intellectual disabilities in an inclusive school 
through the use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards. The samples of this 
research were selected by purposive sampling resulting in 5 students in grade 3 with 
mild intellectual disabilities (IQ 50-70), who have no multiple disabilities, in the first 
semester of the 2018 academic year (B.E.2561), at Bann Ta Sanook School, Phang-nga. 
The instruments used in this study were jigsaw flashcards, 19 lesson plans and a 
English Sentence Writing ability test, which had reliability  at 0.81. The experimental 
procedure consisted of a One Group Pretest – Posttest Design. The samples 
participated in the study for 8 weeks, 3 days a week, 60 minutes a day, a total of 21 
times. The data were analyzed using Median, Interquartile Range, the Sign Test for 
Median : One Sample, and the Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Rank Test. 
The findings of the research showed that the ability level of Grade 3 students in English 
Sentence Writing, among students with mild intellectual disabilities in an inclusive school 
through the use of the Six Steps Method with Jigsaw Flashcards was at a good level. 
(Mdn = 9.25 from total score 10 ; t = 5, P – value = 1.000) and increased significantly. (T 
= 0, P < .05) 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ภาษานับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์
สงัคม การด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้นัน้ต้องมีการติดตอ่ส่ือสารกนั ไม่วา่จะเป็นทกัษะการพดู การฟัง 
การอา่นหรือการเขียนต้องได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตว่ยัเดก็ เพราะทกัษะทัง้ 4 ทกัษะนีจ้ะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ     
อย่างยิ่งในปัจจุบัน สังคมโลกได้ปรับเข้าสู่แนวคิดแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
ซึง่สรุปทกัษะส าคญัท่ีเดก็และเยาวชนควรมีไว้ว่า ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม หรือ 3R ประกอบ
ไปด้วย Reading-การอ่าน, Writing-การเขียน,  Arithmetic-คณิตศาสตร์ และ 4C  ประกอบไป
ด้วย Critical Thinking-การคิดวิ เคราะห์ , Communication-การส่ือสาร , Collaboration-การ
ร่วมมือ, Creativity-ความคดิสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะด้านสารสนเทศส่ือ 
เทคโนโลยี และการบริหารจดัการด้านการศกึษาแบบใหม ่(สกล สวุรรณาพิสิทธ์ิ.  2555: Online) 

ด้วยอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบนั ส่งผลให้ภาษาองักฤษท่ีถือได้ว่าเป็นภาษาสากลยิ่งเข้ามามีบทบาทส าคญัในการด าเนิน
ชีวิต ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญั 
โดยเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
ความรู้และคณุธรรม มีทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต นอกจากนี ้ในการจดัการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนมีเจตคติ  
ท่ีดีตอ่ภาษาตา่งประเทศ สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ; และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.  2542) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้ก าหนดให้
ทกัษะการส่ือสาร (Communication) เป็นหนึ่งในทกัษะส าคญัท่ีเด็กและเยาวชนควรมี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ เพราะไม่ว่าจะเป็นคนเชือ้ชาติไหน สัญชาติใดต่างก็ต้อง
เข้าใจภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากล 
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การเขียนถือได้ว่าเป็นทักษะขัน้สูงท่ีมีความส าคัญ เพราะเป็นทักษะท่ีใช้ภาษาส่ือ
ความหมายแทนค าพูดท่ีสามารถเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานปรากฏได้นาน สามารถเก็บไว้เป็น        
ลายลักษณ์อักษรได้ การเขียนท่ีดีนัน้ต้องอาศยัพืน้ฐานความรู้จากการฟัง การพูด และการอ่าน 
เพราะจากพืน้ฐานดังกล่าว จะท าให้มีความรู้ มีข้อมูล และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะให้เกิด
ความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดออกมาส่ือสารกับผู้อ่านได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ (ชนิดา ภูมิสถิตย์.  2543: Online) ดงันัน้ การเขียนเป็นทกัษะจ าเป็นท่ีต้องฝึกฝน
เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดสิ่งตา่งๆ ออกมาให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหว่างผู้ เขียนและผู้อ่าน รวมถึง
การเรียนการสอนเกือบทุกวิชาต้องอาศยัการเขียนเพ่ือบนัทึก การเขียนจึงเป็นรากฐานส าคญัใน
การเรียนวิชาตา่งๆ (ธิดารัตน์ พานพ่วง.  2554: 1) ซึ่งการเขียนท่ีดีและช่วยให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่ายนัน้ 
จะต้องมีการน าค าชนิดต่างๆ ในภาษามาเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในภาษานัน้ๆ 
อยา่งเป็นระบบ  

แต่การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มักพบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนประโยค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนประโยคภาษาอังกฤษคือ นักเรียนไม่สามารถเขียนเว้นวรรคค าใน
ประโยคภาษาองักฤษ ทุกค าในประโยคจะเขียนติดกันทุกตวัอกัษรจนไม่สามารถอ่านได้เป็นค า   
ซึ่งอาจเกิดจากนักเรียนจะเคยชินกับการเขียนทุกค าติดกันเป็นประโยคยาวๆ ในภาษาไทย       
(มณีรัตน์ ชุ่มขุนทด.  2552: Online) นอกจากนีย้ังพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอยู่ในระดบัต ่ามาก และนกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในทกัษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปัญหาการใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ และกลไกลการเขียน 
รวมทัง้ไม่สามารถรวบรวมความคิดเป็นข้อความท่ีส่ือความหมายได้ (กุลธิดา คนเสง่ียม.  2557: 
อ้างอิงจาก สดุศริิ ศริิคณุ, 2543) 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยเป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งท่ีมักจะ
ประสบปัญหาด้านการเรียน เช่น การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการเขียน เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มนีมี้ข้อจ ากดัทาง
ภาษา แต่ปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ เด็กไม่ทราบว่าจะเขียนอะไรและไม่ทราบว่าจะเขียนอย่างไร    
(ผดุง อารยะวิญญู.  2542: 55) นอกจากนัน้ยังพบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามี
ปัญหาในการเขียนตัวอักษร การเขียนค าศัพท์และการเขียนแสดงความรู้สึก  รวมถึงเขียนยุ่ง 
ลายมืออา่นไม่ออก ปัญหาในการเขียนตวัอกัษรหรือค าให้เหมือนกบัตวัอย่างท่ีให้มา ปัญหาในการ
สะกดค า ปัญหาในการเช่ือมโยงและจดัโครงสร้างเม่ือเขียน (Gluck Samantha.  2014) ซึ่งปัญหา
ต่างๆ เหล่านีส้่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนในทุกวิชา และยังสามารถพัฒนาไปถึงด้าน
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ความรู้สึกของเด็ก เม่ือเด็กเขียนไม่ได้ ไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเขียนก็จะท าให้เด็กไม่อยากเรียน หลีกหนี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน และในท้ายท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และ           
ผลคะแนนของเดก็ 

สืบเน่ืองจากการรองรับในท่ีประชุมระดับโลก เม่ือปีค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เร่ือง
การศึกษาส าหรับผู้ ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีซาลามันกา ประเทศสเปน โดยมีการออก
แถลงการณ์ซาลา มันกา เร่ืองหลักการ นโยบายและการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาส าหรับผู้ ท่ีมี
ความ ต้องการพิ เศษ  (Salamanca Statement on Principle, Policy and Practice in Special 
Needs Education) สาระส าคญัของแถลงการณ์ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรวม
อย่ างจ ริงจัง  (สุ จิ นดา  ผ่อ งอักษ ร 2555: Online) นอกจากนั น้  มาตรา 10 วรรค  2 ใน
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีระบุไว้ว่า การจดัการศึกษาส าหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการหรือทพุพลภาพหรือบคุคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดแูลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ (ส านกังานปฏิรูป
การศกึษา; และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2542: 4) กระทรวงศกึษาธิการจึงได้
ด าเนินการวิเคราะห์ จดัท าหลกัสตูร อบรมครู ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา
พิเศษ เตรียมความพร้อมให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนในชัน้เดียวกับผู้ เรียนปกติ รวมถึงท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
โดยไม่มีการแบง่แยก ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้พฒันาตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ 
และอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) เป็นหนึ่งในกลวิธีการสอนเขียนท่ี
เป็นล าดบัขัน้ตอน ช่วยให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยเข้าใจวิธีการ
เขียนประโยค และความหมายของประโยคนัน้ๆ มากขึน้ โดยเร่ิมจากการเข้าใจค าศพัท์จากรูปภาพ
ก่อน หลงัจากนัน้ก็เช่ือมโยงไปสู่โครงสร้างการเขียนประโยค เข้าใจและสามารถเขียนประโยคท่ี
เช่ือมโยงกับรูปภาพได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคลีคลิก  (Keklik Saadettin.  
2013, November: 607) ท่ีกล่าวว่า ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) พัฒนามาจาก
งานวิจยัท่ีเป็นงานเขียน ซึง่เป็นกระบวนการท่ีคอ่ยๆ เกิดขึน้ ในแตล่ะขัน้ตอนจะท าให้เข้าใจค าศพัท์
ได้มากขึน้ รวมถึงยังขยายวงค าศพัท์ท่ีมีให้กว้างมากขึน้  หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่า กิจกรรม   
การเรียนการสอนด้วยซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจค าศพัท์ใหม่
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ท่ีสอนและสามารถจ าความหมายหรือเร่ืองท่ีสอนได้ในระยะยาว  ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึน้ (Marzano Robert J.  2006, December: 28) 

จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) เป็นอุปการณ์ช่วยในการส่ือสารอย่างง่าย 
(Low Tech Augmentative Communication System) ท่ีไม่ต้องการเทคนิคหรือเทคโนโลยีพิเศษ 
เป็นสิ่งท่ีหาได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกับรูปภาพ กระดานแสดงอักษร       
บตัรส่ือสาร เป็นต้น  (ศรียา นิยมธรรม.  2548: 75) การสอนโดยใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards) เป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและความมัน่ใจ
ในการเรียนรู้ รวมถึงยงัมีส่วนช่วยอย่างมากในการเรียนรู้ค าศพัท์หรือประโยคใหม่ๆ เพราะการใช้
เกมเข้ามาช่วยในการสอน จะเพิ่มความสนกุ ความนา่สนใจและจงูใจให้นกัเรียนอยากมีสว่นร่วมใน
กิจกรรม ช่วยลดความกดดนัและความรู้สึกท่ีไม่อยากเรียน นอกจากนี ้การท่ีนักเรียนได้ลงมือท า
ด้วยตนเอง เช่น การต่อรูปภาพกับค าศัพท์ การต่อประโยค เป็นต้น ส่งผลอย่างมากต่อด้าน
ความจ าของนักเรียน การเรียนรู้และลงมือท าด้วยตนเองจะท าให้นักเรียนจ าค าศัพท์และ             
รูปประโยคเหล่านัน้ได้ในระยะยาว เข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้ถูกต้องตามความหมายและ
โครงสร้างของประโยค สอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนของกุลยา ก่อสุวรรณ (2560: 235) 
ท่ีอธิบายไว้ว่า การใช้ส่ือการเรียนการสอนในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เล็กน้อยเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการปรับเนื อ้หาและวิธีการ
สอนแล้ว ครูจ าเป็นต้องใช้ส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัความเข้าใจของนกัเรียนแตล่ะคนด้วย 

จากเหตุผลและความส าคัญดงักล่าว จึงได้น ากลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six 
Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ทักษะความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม สามารถพฒันาการเขียนประโยคภาษาองักฤษได้
ตามศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการ
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สอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards)  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม ระหว่างก่อนและหลงั
การสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์     
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในการน ากลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป 
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ไปใช้ใน
การพัฒนาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
สตปัิญญาระดบัเล็กน้อยตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ

เล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
ท่ีมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 
การสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอตร่วมกับการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด 
เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาในการเขียนตวัอักษร การเขียน

ค าศัพท์ การเขียนแสดงความรู้สึก การสะกดค า การเช่ือมโยงและการจัดโครงสร้างเม่ือเขียน 
(Gluck Samantha.  2014) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยก าลังศึกษาอยู่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
หลังจากท่ีท าการศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระเร่ืองการเขียน (การเขียนประโยค) ตามหลกัสูตรขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 พบวา่ นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 สามารถเขียนประโยค 3 สว่นได้แล้ว ผู้วิจยัจึง
เลือกใช้เนือ้หาการเขียนประโยค 2 ส่วนและประโยค 3 ส่วน โดยการจ ากดัวงค าศพัท์ท่ีน ามาใช้ให้
อยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 -3 รวมถึงเป็นหมวดท่ีกลุ่มตัวอย่างคุ้ นเคยและใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวนั 

กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการสอน
ทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 2) การกล่าวซ า้ (Restate) 
3) การแสดง (Show) 4) การอภิปราย (Discuss) 5) การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine 
and Reflect) และ 6) การฝึกฝน (Exercise Stage) ซึ่งเม่ือได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า ขัน้ตอน  
การสอนนัน้ สามารถปรับรวมกันได้ จึงปรับขัน้ตอนเป็น 5 ขัน้ตอน แต่ยังคงช่ือเดิมไว้ เพ่ือเป็น
เกียรตแิก่เจ้าของผู้คดิค้นของกลวิธีการสอน  

กลวิ ธีการสอนซิก ส์  ส เต็ป  เม็ ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊ กซอ ว์           
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มีล าดบัขัน้ตอนการสอนทัง้ 2 วิธีร่วมกนั ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 
ครูและนกัเรียนเล่นเกมตอ่จิ๊กซอว์ภาพค าศพัท์ท่ีต้องการจะสอนเขียนประโยค โดยครู

มีหน้าท่ีกระตุ้ นความสนใจและช่วยเหลือนักเรียนด้วยการตัง้ค าถามให้ตอบ พร้อมทัง้จดสิ่งท่ี
นกัเรียนตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัค าศพัท์ลงในกระดาษ 

ขัน้ท่ี 2 การกล่าวซ า้ (Restate) 
ครูเขียนค าศัพท์ท่ีจดไว้ทัง้หมดบนกระดาษ พร้อมทัง้ใช้รูปภาพจิ๊กซอว์เข้ามาช่วย

เช่ือมโยงกบัค าศพัท์ หลงัจากนัน้ ครูเลือกเฉพาะค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัประโยคท่ีจะสอน พร้อมทัง้
ตัง้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนทบทวนค าศพัท์ทีละค าอีกครัง้ แล้วเช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน  

ขัน้ท่ี 3 การแสดง (Show) 
ครูติดบตัรภาพจิ๊กซอว์ 3 ภาพตามโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษท่ีต้องการจะสอน

เขียนบนกระดาน พร้อมตัง้ค าถามให้นกัเรียนตอบ หลงัจากนัน้ ครูติดบตัรค าศพัท์ 3 ค าใต้รูปภาพ     
จิ๊กซอว์ โดยเป็นค าศัพท์ท่ีส่ือความหมายตรงกับบัตรภาพ ทัง้นี ้ในส่วนของบตัรค าศพัท์ ครูใช้สี   
เข้ามาช่วย โดยประธาน (Subject) เป็นสีน า้เงิน, ค ากริยา (Verb) เป็นสีแดง และกรรม (Object) 
เป็นสีเขียว 

* หมายเหตุ    เม่ือนักเรียนเร่ิมคุ้นเคยและเข้าใจประเภทของค าศพัท์แล้ว ครูจะลด
ความชว่ยเหลือในการใช้สีกบับตัรค าศพัท์ลง โดยเร่ิมจากบตัรจิ๊กซอว์ค าศพัท์เป็นสีทัง้แผ่น เปล่ียน
มาเป็นสีแคต่วัค าศพัท์ และท้ายท่ีสดุ บตัรค าศพัท์จะกลายเป็นตวัหนงัสือสีด าปกติ 
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ขัน้ท่ี 4 การฝึกฝน (Exercise Stage) 
4.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บตัรภาพจิ๊กซอว์และบตัรภาพค าศพัท์เข้ามา

ช่วย ให้นักเรียนดูเป็นตวัอย่างทีละขัน้ตอน โดยเร่ิมจากแสดงรูปภาพประโยคท่ีต้องการจะเขียน 
แล้วแสดงบตัรจิ๊กซอว์ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัประโยค หลงัจากนัน้ ครูหยิบบตัรค าศพัท์มาตอ่ทีละค า
ตามรูปภาพ พร้อมทัง้อ่านออกเสียงค าศัพท์ เม่ือต่อบัตรค าเสร็จ ครูอ่านออกเสียงทัง้ประโยค       
อีกครัง้ พร้อมเช่ือมโยงกบัรูปภาพเพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจความหมาย 

4.2 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจิ๊กซอว์และบัตรค าศัพท์ แล้วให้
นกัเรียนท าตามขัน้ตอนดงักลา่วทีละขัน้ตอน โดยครูจะคอยเป็นผู้ชว่ยชีแ้นะเม่ือเกิดปัญหา 

4.3 นักเรียนฝึกเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจิ๊กซอว์และบัตรค าศัพท์ตามขัน้ตอน
ตา่งๆ ในขัน้ท่ีกลา่วมาข้างต้นด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้ชว่ยชีแ้นะเม่ือเกิดปัญหา 

4.4 ครูแจกใบงานให้นกัเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง 
* หมายเหตุ    เม่ือนักเรียนเร่ิมคุ้นเคยและเข้าใจประเภทของค าศพัท์แล้ว ครูจะลด

ความชว่ยเหลือในการใช้สีกบับตัรค าศพัท์ลง โดยเร่ิมจากบตัรจิ๊กซอว์ค าศพัท์เป็นสีทัง้แผ่น เปล่ียน
มาเป็นสีแคต่วัค าศพัท์ และท้ายท่ีสดุ บตัรค าศพัท์จะกลายเป็นตวัหนงัสือสีด าปกติ 

ขัน้ท่ี 5 การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลับ (Refine and Reflect) 
นกัเรียนน าเสนอประโยคท่ีตนเองแตง่ หลงัจากนัน้ นกัเรียนและครูร่วมกนัตรวจสอบ

ความถกูต้อง ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด นกัเรียนต้องแก้ไขประโยคให้ถกูต้องตามโครงสร้างท่ีได้ฝึกไป
ข้างต้น  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  หมายถึง การน าค ามาเรียบเรียงกันให้

ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค 2 ส่วนตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือ ภาคประธานและ   
ภาคแสดง และโครงสร้างประโยค 3 ส่วนตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือ ภาคประธาน    
ภาคแสดงและกรรม จากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ โดยอาศยัรูปภาพจิ๊กซอว์เข้ามาช่วยให้เข้าใจง่ายขึน้ 
ทัง้นีป้ระโยคจะต้องมีความหมายสมบรูณ์ เพ่ือให้ผู้อา่นและผู้ เขียนเข้าใจตรงกนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การสอนเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
ด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เมท็ทอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จ๊ิกซอว์  

แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
ขัน้ตอนการสอน เนือ้หา 

ขัน้ที่ 1 การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 
     ครูและนักเรียนเล่นเกมต่อจ๊ิกซอว์ภาพค าศพัท์ที่ต้องการจะสอนเขียน
ประโยค  
ขัน้ที่ 2 การกล่าวซ า้ (Restate) 
     ครูเขียนค าศัพท์ที่จดไว้ทัง้หมด พร้อมทัง้ใช้รูปภาพจ๊ิกซอว์เข้ามาช่วย 
หลงัจากนัน้ ตัง้ค าถามเพื่อให้นกัเรียนทบทวนค าศพัท์ทีละค าอีกครัง้  
ขัน้ที่ 3 การแสดง (Show) 
     ครูติดบตัรภาพจ๊ิกซอว์ 3 ภาพตามโครงสร้างประโยคที่ต้องการจะสอน
บนกระดาน พร้อมตัง้ค าถามให้นกัเรียนตอบ  
ขัน้ที่ 4 การฝึกฝน (Exercise Stage) 
     4.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจ๊ิกซอว์และบตัรภาพ
ค าศพัท์เข้ามาช่วยทีละขัน้ตอน  
     4.2 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บตัรภาพจ๊ิกซอว์และบตัรค าศพัท์ 
แล้วให้นกัเรียนท าตามทีละขัน้  
     4.3 นักเรียนฝึกเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจ๊ิกซอว์และบัตรค าศัพท์
ตามขัน้ตอนตา่งๆ ด้วยตนเอง  
     4.4 ครูแจกใบงานให้นกัเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง 
ขัน้ที่ 5 การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลับ (Refine and Reflect) 
     นักเรียนน าเสนอประโยคที่ตนเองแต่ง หลังจากนัน้ นักเรียนและครู
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด นกัเรียนต้องแก้ไข
ประโยคให้ถกูต้อง 
 
 
(Marzano Robert J.  2006, December) และ (Keklik Saadettin.  2013, 
November) 

1. หมวดครอบครัว (My family) 
father, mother, brother,  
sister 

2. หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food and Drink) 
banana, apple, cake, pizza,  
ice cream, milk, coke,  
orange juice 

3. หมวดอุปกรณ์ (Instruments) 
guitar, computer, drum, TV,  
book 

4. หมวดกีฬา (Sport) 
football, basketball, volleyball 

5. ค ากริยา (Verb) 
run, smile. sleep, swim 
play, eat, drink, watch, read 

6. ค าสรรพนาม (Pronoun) 
I, he, she 
 
 
 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั น้ พื ้น ฐาน  ส านั ก วิ ช าก ารแ ล ะ
มาตรฐานการศกึษา.  2552) 

 

ความสามารถ
เขียนประโยค
ภาษาองักฤษ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)   
อยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ี

มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอน
ซิก ส์  ส เต็ป  เม็ ททอต  (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊ กซอ ว์  แฟลชกา ร์ด  (Jigsaw 
Flashcards) มีการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

 
1. เดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดับเล็กน้อย 
    1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
    1.2 สาเหตขุองเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
    1.3 การจดัประเภทและลกัษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา 
    1.4 ลกัษณะและข้อบกพร่องการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั

เล็กน้อย  
    1.5 การชว่ยเหลือด้านการเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 
2. การจัดการเรียนรวม 
    2.1 ความหมายการเรียนรวม 
    2.2 ปรัชญาการศกึษาแบบเรียนรวม 
    2.3 หลกัการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม 
    2.4 องค์ประกอบการเรียนรวม 
    2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรวม 
3. การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) 
    3.1 ความหมายของ Universal Design 
    3.2 ความส าคญัของ Universal Design 
    3.3 หลกัการของ Universal Design 
    3.4 Universal Design for Instruction 
    3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั Universal Design 
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4. การเขียนประโยค 
    4.1 ความหมายของการเขียนประโยค 
    4.2 ความส าคญัของการเขียน 
    4.3 โครงสร้างประโยคในภาษาองักฤษ 
    4.4 วิธีการสอนเขียนประโยคในภาษาองักฤษ 
    4.5 วิธีประเมินการเขียนประโยค 
    4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียน 
5. กลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) 
    5.1 ความหมายของซิกส์ สเตป็ เม็ททอต 
    5.2 ความส าคญัของซิกส์ สเตป็ เม็ททอต  
    5.3 ขัน้ตอนการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต  
    5.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัซิกส์ สเตป็ เม็ททอต 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
    6.1 ความหมายของจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  
    6.2 ความส าคญัของจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  
    6.3 ขัน้ตอนการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  
    6.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  
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1. เดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดับเล็กน้อย 
1.1 ความหมายของเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

เด็ก ท่ี มีความบกพ ร่องทางสติ ปัญญาห รือภาษาอังกฤษ คือ Children with 
Intellectual Disabilities ได้มีผู้ให้ค าจ ากดัความตา่งๆ ดงันี ้

สจุินต์ สวา่งศรี (2552: 20) ให้ความหมายเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ไว้ว่า 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีบ่งบอกลักษณะโดยข้อจ ากัดอย่างชัดเจน ทัง้ความสามารถทาง
สติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตัวท่ีแสดงให้เห็นใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการรับรู้ ทักษะทาง
สงัคม และทกัษะการปรับตวัท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง และแสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี มีข้อจ ากัด
อยา่งมากในการแสดงความสามารถ จากความสามารถทางสตปัิญญาท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ประกอบกบั
ทกัษะในการส่ือความหมาย การช่วยเหลือตนเอง ทกัษะทางสงัคม ลกัษณะนิสยัท่ีจ าเป็นในการ
ท างาน และการประกอบอาชีพ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้าน
หนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเข้าไปมีสว่นร่วมทางสงัคมได้อย่าง
บคุคลทัว่ไป 

ราชกิจจานุเบกษา (2552: 46) ได้ให้ความหมายของ เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ไว้วา่ บคุคลท่ีมีความจ ากดัอยา่งชดัเจนในการปฏิบตัติน (functioning) ในปัจจบุนั ซึง่มี
ลกัษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัร่วมกบัความ
จ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การส่ือความหมาย,     
การดแูลตนเอง, การด ารงชีวิตภายในบ้าน, ทกัษะทางสงัคม/การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน, การรู้จกัใช้
ทรัพยากรในชมุชน, การรู้จกัดแูลควบคมุตนเอง, การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั, การท างาน, 
การใช้เวลาว่าง, การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทัง้นีไ้ด้แสดงอาการดังกล่าวก่อน
อาย ุ18 ปี 

ณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล (2554: อ้างอิงจาก องค์การอนามยัโลก. 2010: Online) ให้
ความหมายความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Deficiency) หมายถึง บุคคลท่ีมีความ
ล่าช้า และบกพร่องของพฒันาการทุกด้าน เช่น พฒันาการด้านการเคล่ือนไหว สติปัญญา สงัคม
และภาษา เกิดขึน้ตัง้แต่แรกเกิดหรือวยัเด็กตอนต้น ไม่ใช่การเจ็บป่วยด้านจิตใจ แต่อาจมีความ
เจ็บป่วยด้านจิตใจเกิดขึน้ภายหลัง และมีการใช้ค าศัพท์อ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเดียวกัน ได้แก่ 
ปัญญาอ่อน (Mental retardation) ความบกพร่องด้านพัฒนาการ (Developmental disability) 
หรือความบกพร่องด้านจิตใจ (Mental deficiency) 

สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง  บุคคลท่ีมีข้อจ ากัดอย่าง
ชดัเจนในการปฏิบตัติน มีความสามารถทางสตปัิญญาต ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึง
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มีความจ ากัดในพฤติกรรมและทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่     
การส่ือความหมาย, การดแูลตนเอง, การด ารงชีวิตภายในบ้าน, ทกัษะสงัคม/การมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ อ่ืน, การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน, การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง, การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั, การท างาน,  การใช้เวลาว่าง, การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย ทัง้นี ้
อาการดงักล่าวแสดงอายกุ่อน 18 ปี ไม่ใช่การเจ็บป่วยด้านจิตใจ แต่ความเจ็บป่วยด้านจิตใจอาจ
เกิดขึน้ภายหลัง นอกจากนีมี้การใช้ค าศัพท์อ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเดียวกัน ได้แก่ ปัญญาอ่อน 
(Mental retardation) ความบกพร่องด้านพัฒนาการ (Developmental disability) หรือความ
บกพร่องด้านจิตใจ (Mental deficiency) 

 
1.2 สาเหตุของเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

นักวิจัยและนักวิชาการท าการศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าให้เด็กมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาอยู่หลายท่าน แตก็่ยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจนว่าสาเหตจุริงๆ นัน้เกิดจากอะไร ซึ่งปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การเกิดความบกพร่องมาจากหลายสาเหตรุ่วมกนั ดงันี ้

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เลขา (2551: Online) ได้เสนอไว้ว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุหา
สาเหตท่ีุชดัเจนได้ (ร้อยละ 30-50) มกัเกิดจากหลายสาเหตเุป็นปัจจยัร่วมกนั ทัง้ปัจจยัทางชีวภาพ 
และปัจจยัทางจิตสงัคม 

ปัจจยัทางชีวภาพ เป็นสาเหตไุด้ตัง้แต่ขณะตัง้ครรภ์ ขณะคลอด และหลงัคลอด 
มกัพบมีความผิดปกติอ่ืนร่วมด้วย สาเหตไุด้แก่ โรคทางพันธุกรรม การติดเชือ้ การได้รับสารพิษ 
การขาดออกซิเจน การขาดสารอาหาร การเกิดอบุตัเิหตตุา่งๆ เป็นต้น 

 ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ขาดการเลีย้งดูท่ีเหมาะสม ถูกทอดทิง้ ครอบครัว
แตกแยก ฐานะยากจน อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้น 
ขาดแรงจงูใจท่ีดี เป็นต้น 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553: 59) ได้เสนอไว้ว่า ภาวะบกพร่องของสติปัญญาเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ แต่โดยทั่วไปแล้ว สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งได้เป็น 2   
กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ ความผิดปกติด้านพันธุกรรม และกลุ่มท่ี 2 คือความผิดปกติด้านปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ซึง่แตล่ะสาเหตมีุรายละเอียดดงันี ้ 

ปัจจยัด้านพันธุกรรม เกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คือ ความผิดปกติท่ียีน (Gene) 
เช่น โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทัง้นี  ้กุมารแพทย์หรือนักการศึกษาในอดีต
สนันิษฐานว่า เด็กท่ีมีความผิดปกติจากพันธุกรรมต้องเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
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ระดับรุนแรงเท่านัน้ แต่ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นจริงเสมอไป เน่ืองจากความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีสาเหตมุาจากพนัธุกรรมมีทัง้ระดบัเล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ภาวะบกพร่อง
ทางสตปัิญญาท่ีเกิดจากสาเหตทุางพนัธุกรรมท่ีพบเห็นได้คอ่นข้างบอ่ย ได้แก่  

1. ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ ท่ี  21 มี
โครโมโซมเกินมา 1 แท่ง คือ แทนท่ีจะมีโครโมโซม 2 แท่งเหมือนคู่อ่ืน แต่คู่นีก้ลับมี 3 แท่ง 
(Samuel Kirk; et al.  2012: 171; กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553: 60) ท าให้เด็กมีโครโมโซมทัง้หมด 47 
แท่ง แทนท่ีจะมี 46 แท่ง ดงัเช่นคนทัว่ไป เรียกว่า ไตรโซม่ี 21 (trisomy 21) พบความผิดปกติจาก
กลไกนีเ้ป็นส่วนใหญ่ และพบบ่อยขึน้เม่ือมารดามีอายมุากขึน้ โครโมโซมท่ีเกินมานีเ้กิดจากการท่ี
โครโมโซมไม่แยกจากกันในระหว่างการแบ่งตวัของเซลล์สืบพันธุ์ในมารดาและบิดา (นพวรรณ    
ศรีวงศ์พานิช และ พฎั โรจน์มหามงคล.  2554: 308) 

2. ภาวะพีเคยู หรือ ฟินิลคีโตนยูเรีย (Phenylketonuria หรือ PKU) เป็นความ
ผิดปกติอย่างหนึ่งของระบบท่ีเรียกว่า ฟีนิลอะลานิน (Phenylalanine) ท่ีเปล่ียนโปรตีนในเนือ้สตัว์
ให้เป็นไทโรซีน (Tyrosine) ได้ การท่ีร่างกายสะสมสารฟินิลอะลานีนไว้ปริมาณมาก ส่งผลให้
พฒันาการทางสมองผิดปกต ิ

3. วิลเลียมส์ ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ท่ี 7 
ผิดปกติหรือหายไป ลักษณะของเด็กกลุ่มนี ้คือ จมูกเชิดเล็กน้อย ดัง้จมูกแบน ตาบวม หูรูปไข ่   
คางเล็ก ปากกว้างและ ริมฝีปากล่างอ่ิมเต็ม เด็กวิลเลียมส์ ซินโดรมมีพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตล่าช้า คือ มีระดบัสติปัญญาอยู่ในช่วง 40-100 หรือมีค่าเฉล่ียประมาณ 60 (กุลยา   
ก่อสุวรรณ.  2553: 61; อ้างอิงจาก Martens, Wilsin & Reutens.  2008) สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ถึงแม้
เด็กวิลเลียมส์ ซินโดรมจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท าให้มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
คณิตศาสตร์ และมิตสิมัพนัธ์ แตจ่ดุเดน่ของเดก็กลุม่นีม้กัมีจดุแข็งท่ีภาษาพดูและทกัษะทางสงัคม 

ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อม ความยากจนมกัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย เน่ืองจากพ่อแม่ฐานะยากจน มกัเลีย้งดูไม่เหมาะสม ประกอบกับ
อาหารท่ีรับประทานไม่มีประโยชน์ตอ่การเจริญเติบโตและสารอาหารไม่เพียงพอ ท าให้สมองของ
เดก็ไมพ่ฒันาเท่าท่ีควร นอกเหนือจากความยากจนแล้ว ยงัมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีท าให้เกิด
ภาวะบกพร่องทางสตปัิญญา ได้แก่ 

1. การติดเชือ้ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยหลายชนิดเกิดจากแม่
ติดเชือ้ในช่วงตัง้ครรภ์ เช่น หัดเยอรมันท่ีส่งผลให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตัง้แต่ระดับ
เล็กน้อยถึงรุนแรง เด็กท่ีมีศีรษะเล็ก (Microcephaly) ก็มีสาเหตุมาจากมารดาติดเชือ้ระหว่าง
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ตัง้ครรภ์ รวมถึงภาวะตัวเหลือง (Kernicterus) ท่ีเกิดจาก Rh Factor ของพ่อแม่ไม่เข้ากันท าให้ 
เม็ดเลือดแดงของทารกถูกท าลายตัง้แต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลให้สมองของเด็กมีความบกพร่อง 
นอกจากนี ้การได้รับสารพิษ ยา และความผิดปกติของเอนไซม์ต่างๆ ล้วนเป็นปัจจยัให้เกิดภาวะ
บกพร่องทางสตปัิญญาได้ 

2. การใช้สารเสพติด สารทุกอย่างท่ีแม่รับเข้าสู่ร่างกายของตนไม่ว่าด้วยการ
รับประทาน การสูดดม หรือการฉีดก็ตาม เด็กท่ีอยู่ในครรภ์จะซึมซบัสิ่งเหล่านีเ้ข้าไปด้วย สขุภาพ
ของแม่ขณะตัง้ครรภ์ เป็นตัวบ่งชีสุ้ขภาพและระดับสติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน 
แอลกอฮอล์ และสารเสพตดิ แม้เพียงเล็กน้อยก็ท าอนัตรายตอ่เด็กทารกได้ เน่ืองจากสารเหล่านีจ้ะ
เข้าไปท าลายระบบประสาทของทารกในครรภ์ 

3. สารพิษ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัมีสารพิษปะปนอยู่มากมาย สารเหล่านีมี้ส่วน
ท าลายสมองทัง้สิน้ เช่น การได้รับสารตะกั่ว ปรอท เม่ือสารพิษเหล่านีถู้กดดูซึมเข้าไปในร่างกาย 
แล้วจะไปท าลายเนือ้เย่ือของระบบประสาทส่วนกลาง เด็กท่ีได้รับสารพิษเหล่านี ้จะมีปัญหา
ทางการเรียน พิษจากสารตะกัว่ ท าให้เด็กเกิดอาการงุ่มง่าม ซุ่มซ่าม วอกแวกง่าย รวมถึงมีปัญหา
เร่ืองสมาธิและ ชว่งความสนใจสัน้ 

4. อาหาร ท่ีมีประโยชน์และถูกสุขอนามยัเป็นสิ่งส าคญัต่อการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของเด็ก อาหารมีความส าคัญต่อเด็กตัง้แต่อยู่ในครรภ์และหลังคลอด การขาด
สารอาหาร มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมาก ทัง้ทางร่างกายและสมอง ส่งผลให้
เดก็มีพฒันาการลา่ช้าและมีปัญหาพฤตกิรรมด้วย 

5. การถูกทอดทิง้ เด็กท่ีถูกทอดทิง้หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ท่ีเหมาะสม     
ท าให้เด็กขาดการกระตุ้นและขาดประสบการณ์ทางสงัคม ท าให้เด็กมีพฒันาการล่าช้า ส่วนใหญ่
มกัเกิดกับเด็กในครอบครัวยากจน และครอบครัวท่ีพ่อแม่ทิง้ให้เด็กอยู่กับปู่ ย่าตายายหรือพ่ีเลีย้ง
โดยไมไ่ด้รับการสอนหรือไมไ่ด้ท ากิจกรรมท่ีให้เดก็เรียนรู้เหมาะสมกบัวยั เดก็เหลา่นีม้กัเข้าโรงเรียน
ลา่ช้า บางคนอาจไมไ่ด้รับการศกึษาเลย 

อรนชุ ลิมตศริิ (2554: 36-37) ได้เสนอสาเหตขุองการท่ีท าให้เดก็มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาไว้ดงันี ้

1. ความผิดปกติของยีน/โครโมโซม (Chromosomal Abnormalities) ความ
ผิดปกติของยีนท่ีสงัเกตได้ชดัคือ อาการของเด็กดาวน์ซินดรอม (Down Syndrome) เน่ืองจากเด็ก
มีโครโมโซมเกินมาคือ 47 โครโมโซม ซึ่งในเด็กปกติจะมีแค่ 46 โครโมโซม ท าให้เด็กปัญญาอ่อน
เล็กน้อยหรือปัญญาอ่อนปานกลาง และมีปัญหาเก่ียวกับการได้ยิน โครงกระดูก และปัญหา
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เก่ียวกับหัวใจ สาเหตุของดาวน์ซินดรอมนัน้เก่ียวกับอายุของมารดา กล่าวคือมารดาท่ีอายุเกิน    
35 ปีหรือมากกว่านัน้ สามารถให้ก าเนิดลูกท่ีเป็นดาวน์ซินดรอมได้มากกว่า 50% นอกจากนียี้น
ของพอ่เองก็เป็นผู้ ท่ีมีสว่นท าให้ลกูเป็นดาวน์ซินดรอมได้ถึง 20-25% 

2. สาเหตุจากสารพิษ จากงานวิจัยพบว่า มารดาท่ีด่ืมสุรามากขณะตัง้ครรภ์
สามารถส่งผลให้ลูกเป็นปัญญาอ่อนได้ เพราะแอลกอฮอล์จะเข้าไปในเส้นเลือดและท าลายการ
ท างานของระบบประสาทของทารก นอกจากนีแ้ล้วสารพิษจากตะกั่วท่ีอยู่ในบรรยากาศหรือจาก    
สีทาบ้านนัน้อาจสะสมในร่างกายสง่ผลในเดก็ในครรภ์เป็นปัญญาอ่อนได้ 

สรุปได้ว่า สาเหตขุองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่สามารถระบุสาเหตท่ีุ
ชดัเจนได้ มกัเกิดจากหลายสาเหตรุ่วมกนั ดงันี ้

1. ความผิดปกติของยีน/โครโมโซม (Chromosomal Abnormalities) ท่ีพบเห็นได้
ค่อนข้างบ่อย ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) มีสาเหตมุาจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา  
1 แท่ง ท าให้มีจ านวนโครโมโซมรวมเป็น 47 แท่ง มักพบในกรณีท่ีมารดาอายุเกิน 35 ปี, ภาวะ  
พีเคยู หรือ ฟินิลคีโตน  ยูเรีย (PKU หรือ Phenylketonuria) เป็นความผิดปกติของระบบฟีนิล      
อะลานินท่ีเปล่ียนโปรตีนในเนือ้สตัว์ให้เป็นไทโรซีนได้ ถ้าร่างกายสะสมมากเกินไปจะท าให้สมอง
ผิดปกติ, วิลเล่ียม ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ท่ี 7 ผิดปกติหรือ
หายไป มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตล่าช้า คือ มีระดับสติปัญญาอยู่ในช่วง 40-80 หรือมี
คา่เฉล่ียประมาณ 60 เด็กกลุ่มนีมี้ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และมิติสมัพนัธ์ แตมี่
ภาษาพดูและทกัษะทางสงัคม 

2. ความผิดปกติขณะตัง้ครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด เช่น มารดาท่ีด่ืมสุรา
มากขณะตัง้ครรภ์ แอลกอฮอล์จะเข้าไปท าลายเส้นเลือดและการท างานของระบบประสาท,      
การตดิเชือ้ขณะตัง้ครรภ์ เชน่ หดัเยอรมนั หรือการขาดออกซิเจนนานเกินไปขณะคลอด เป็นต้น 

3. ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม เช่น  ฐานะยากจน ขาดการเลี ย้งดูท่ี เหมาะสม 
รับประทานอาหารท่ีไมมี่ประโยชน์และไมถ่กูสขุลกัษณะ เป็นต้น 

 
1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสตปัิญญา 

นกัวิชาการและนกัการศกึษาได้แบง่ประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยแบง่ตามระดบัความรุนแรง ดงันี ้
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อรนุช ลิมตศิริ (2554: 34 อ้างอิงจาก กรอสแมน, 1983) ได้ให้ค านิยามเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาว่า เด็กปัญญาอ่อน และแบ่งประเภทของเด็กตามระดบัสติปัญญาเป็น     
3 ประเภท คือ 

1. เด็กปัญญาอ่อนเล็กน้อย (Mild) หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 50-55 ถึง 70 วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน คือมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ต ่ากว่าค่าเฉล่ียระหว่าง 2 ถึง 3 เม่ือค่าเฉล่ียของระดบัสติปัญญาเท่ากับ 
100 และผลการประเมินพฤตกิรรมการปรับตวัต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 

2. เด็กปัญญาอ่อนปานกลาง (Moderate) หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดับ
สติปัญญาอยู่ระหว่าง 35-40 ถึง 50-55 วดัโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานคือ มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ต ่ากว่าคา่เฉล่ียระหว่าง 3 ถึง 5 เม่ือคา่เฉล่ียของระดบัสติปัญญา
เทา่กบั 100 และการประเมินผลทางพฤตกิรรมต ่ากวา่อายตุามปฏิทิน 

3. เด็กปัญญาอ่อนขัน้รุนแรงและรุนแรงมาก (Severe & Profound) หมายถึง 
เดก็ปัญญาออ่นท่ีมีระดบัสตปัิญญาต ่ากวา่ 35 

ซามันทา กลุ๊ ค  (Gluck Samantha.  2014: Online) ได้เสนอว่า ผู้ เช่ียวชาญแบ่ง
ประเภทของความบกพร่องทางสติปัญญาออกเป็น 4 ประเภทคือ ความบกพร่องระดบัเล็กน้อย 
ความบกพร่องระดบัปานกลาง ความบกพร่องระดบัรุนแรง และความบกพร่องระดบัรุนแรงมาก  
ระดบัของความบกพร่องทางสติปัญญาแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง DSM-V ให้ความส าคญักับ
ระดบัความบกพร่อง เช่น ระดบั IQ และประเภทของความต้องการจ าเป็นพิเศษน้อยลง แตก็่ยงัถือ
ว่าเป็น   ส่วนหนึ่งท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งใน DSM-V ต้องค านึงถึงสาเหตุและลกัษณะของความบกพร่อง
ทางสติปัญญาท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัย ผู้ เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตต้องพิจารณา
ความสามารถหรือความบกพร่องทัง้ 3 ทักษะคือ ทักษะสติปัญญา ทักษะสังคมและทักษะการ
ด ารงชีวิต 

1. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (Mild Intellectual Disabilities) 
ระดับ IQ 50-70 มีพัฒนาการทุกด้านล่าช้ากว่าเด็กทั่วไป ไม่มีความผิดปกติทางลักษณะทาง
กายภาพ สามารถเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิตได้ เรียนรู้ทักษะการอ่านและคณิตศาสตร์ได้จนถึง
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีส่วนร่วมในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้   
ร้อยละ 85 ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจดัอยู่ในประเภทท่ีมีความบกพร่องระดบั
เล็กน้อย และมีหลายคนท่ีประสบความส าเร็จในด้านวิชาการ แม้ว่าจะสามารถอ่านได้ แต่ก็มี
ปัญหาในด้านความเข้าใจในสิ่งท่ีอา่น 
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2. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disabilities) ระดบั IQ 35-49 มีพฒันาการลา่ช้าอย่างเห็นได้ชดั เช่น การพดู ทกัษะการเคล่ือนไหว 
มีความผิดปกติในลกัษณะทางกายภาพ เช่น ลิน้หนา สามารถพดูคุยส่ือสารขัน้พืน้ฐานโดยวิธีการ
ง่ายๆ ได้ สามารถเรียนรู้ทกัษะสขุภาพและความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานด้วยวิธีการง่ายๆ เรียนรู้ด้าน
สขุภาพพืน้ฐานและทกัษะความปลอดภยัได้ สามารถท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดแูลตนเองได้ 
เดนิทางไปยงัสถานท่ีใกล้ๆ หรือคุ้นเคยได้ด้วยตนเอง บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
ปานกลาง มีทักษะการส่ือสารดี แต่ไม่สามารถส่ือสารในระดับทั่วไปหรือซับซ้อนได้ มีความ
ยากล าบากกบัสถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมและมีปัญหากบับทบาทสงัคมและการตดัสินใจ บุคคล
เหล่านีส้ามารถดูแลตัวเองได้ แต่ยังต้องการค าแนะน าและการสนับสนุนมากกว่ าคนทั่วไป     
หลายคนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ แต่ก็มีบางคนท่ีต้องการการสนับสนุนจากสถาน
สงเคราะห์ ประมาณร้อยละ 10 ของบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจดัอยูใ่นกลุม่นี ้

3. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (Severe Intellectual Disabilities) 
ระดับ IQ 20-34 มีความบกพร่องทางพัฒนาการล่าช้าอย่างเห็นได้ชัดเจน เข้าใจค าพูด แต่มี
ความสามารถเพียงเล็กน้อยในการส่ือสาร สามารถเรียนรู้กิจวตัรประจ าวนัได้ อาจเรียนรู้การดแูล
ตวัเองอย่างง่าย ต้องการการก ากับดูแลในสถานการณ์ทางสังคม มีเพียงร้อยละ 3 หรือ 4 ของ
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการวินิจฉัยให้อยู่ในกลุ่มนี ้บุคคลเหล่านีส้ามารถ
พูดคยุส่ือสารได้ในระดบัพืน้ฐาน ไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดแูลตนเองได้และต้องการ
การก ากบัดแูล รวมถึงการสนบัสนุน คนเหล่านีไ้ม่สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 

4. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ รุนแรงมาก  (Profound Intellectual 
Disabilities) ระดบั IQ ต ่ากว่า 20 มีความบกพร่องทางพัฒนาการทุกด้านช้าอย่างเห็นได้ชดัเจน   
มีความผิดปกติทางกายภาพอย่างเห็นได้ชัดเจนมาตัง้แต่ก าเนิด ต้องการการก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ต้องการคนช่วยเหลือในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลตวัเอง อาจตอบสนองต่อ
กิจกรรมทางกายภาพและสงัคม ไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องระดบัรุนแรงมากต้องการการสนบัสนนุและดแูลตลอด 24 ชัว่โมง ต้องพึง่พาคนอ่ืนทกุเร่ือง
ในชีวิตประจ าวันและมีข้อจ ากัดอย่างมากในการส่ือสาร รวมถึงยังมีข้อจ ากัดอย่างอ่ืนๆ ทาง
กายภาพ ร้อยละ 1-2 ของบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาจดัอยูใ่นกลุม่นี ้

ใน DSM-V กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสังคมระดับรุนแรง แต่มีระดับ      
IQ 80 หรือ 85 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความบกพร่องระดับเล็กน้อย เพราะการเปล่ียนแปลงใน 
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DSM-V ต้องการผู้ เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตในการประเมินระดบัความบกพร่อง โดยใช้ระดบั IQ 
เทียบกบัความสามารถในการปฏิบตัทิกัษะและกิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั 

สถานราชานุกูล (2560: Online) ได้เสนอว่า พัฒนาการล่าช้า เป็นอาการท่ีส าคัญ
ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะบกพร่องทางสติปัญญายิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้า
ของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็วขึน้เท่านัน้ ลักษณะทางคลินิกของภาวะบกพร่องทาง
สตปัิญญา แบง่ตามระดบัได้ดงันี ้

1. ภาวะบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัรุนแรงมาก (ระดบั IQ ต ่ากวา่ 20) 
พัฒนาการล่าช้าชัดเจนตัง้แต่เล็กๆ  ทัง้ในด้านประสาทสัมผัสและการ

เคล่ือนไหว  อาจจะฝึกการชว่ยเหลือตนเองได้บ้าง แตต้่องอาศยัการฝึกอยา่งมาก ส่วนใหญ่พบวา่มี
พยาธิสภาพ ต้องการการดแูลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

2. ภาวะบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัรุนแรง (ระดบั IQ 20-34) 
พบความผิดปกติของพัฒนาการตัง้แต่ขวบปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้า     

ทกุด้าน โดยเฉพาะพฒันาการด้านภาษา ส่ือความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพดูไมไ่ด้เลย บางราย
เร่ิมพดูได้เม่ือเข้าสู่วยัเรียน  มีปัญหาในการเคล่ือนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกวา่ 1 อยา่ง 
มีทกัษะการป้องกนัตนเองน้อย มีความจ ากัดในการดแูลตนเอง ท างานง่ายๆได้ ส่วนใหญ่ต้องการ
การดแูลอยา่งใกล้ชิดหรือต้องชว่ยในทกุๆด้านอย่างมาก ตลอดชีวิต 

3. ภาวะบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัปานกลาง (ระดบั IQ 35-49)   
มกัได้รับการวินิจฉัยตัง้แต่วยัก่อนเรียน เม่ืออายุประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่า

อาจมีความแตกตา่งของระดบัความสามารถในด้านตา่งๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ล่าช้าในด้านการ
ใช้ภาษา กลุม่อาการวิลเล่ียม (Williams syndrome) บกพร่องในทกัษะการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัมิติ
สมัพนัธ์ (visuo-spatial processing skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเดน่ ในบางราย
พบพยาธิสภาพชดัเจน สามารถเรียนได้ถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2-3 ในวยัเรียนมกัต้องการการจดั
การศกึษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล าพงัได้ในสถานท่ีท่ีคุ้นเคย ใช้ชีวิตในชุมชนได้ดี
ทัง้การด ารงชีวิตและการงาน แตต้่องการความชว่ยเหลือปานกลาง ตลอดชีวิต ประมาณร้อยละ 20 
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้ด้วยตนเอง 

4. ภาวะบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย (ระดบั IQ 50-70)  
มักได้รับการวินิจฉัยเม่ือเด็กเข้าสู่วัยเรียนแล้ว เน่ืองจากในวัยก่อนเรียน

พฒันาทกัษะทางสงัคมและการส่ือความหมายได้เพียงพอ  ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชัน้ประถมศึกษา   
ปีท่ี 6 หรือสงูกว่า เม่ือเป็นผู้ ใหญ่สามารถท างาน แต่งงาน ดแูลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความ
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ช่วยเหลือบ้างเป็นครัง้คราวเม่ือมีปัญหาชีวิตหรือหน้าท่ีการงาน มกัไม่พบสาเหตทุางพยาธิสภาพ 
ส่วนใหญ่จะสมัพนัธ์กับปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจนหรือด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อภาวะบกพร่องทาง
สตปัิญญา 

สรุปได้ว่า ประเภทและลกัษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถแบ่งตาม
ระดบัความรุนแรงท่ีประเมินได้จากระดบั IQ และความสามารถในการปฏิบตัิทกัษะและกิจกรรม
ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ออกเป็น 4 ระดบั โดยในแตล่ะระดบัมีความสามารถแตกตา่งกนั ดงันี ้

1.เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual 
Disabilities) มีระดบั IQ 50 – 70 มกัได้รับการวินิจฉัยเม่ือเด็กเข้าสูว่ยัเรียนแล้ว พฒันาการทกุด้าน
ล่าช้ากว่าเด็กทัว่ไป แตไ่ม่มีความผิดปกติทางกายภาพ สามารถเรียนรู้ทกัษะการด ารงชีวิต รวมถึง
ทกัษะการอา่นและคณิตศาสตร์ได้จนถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 แม้ว่าจะสามารถอ่านได้ แตก็่
มีปัญหาในด้านความเข้าใจ มีส่วนร่วมในสงัคม ช่วยเหลือตนเองและท างานได้ แตอ่าจจะต้องการ
ความช่วยเหลือบ้างเป็นครัง้คราวเม่ือเจอปัญหาร้อยละ 85 ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาจดัอยูใ่นประเภทท่ีมีความบกพร่องระดบัเล็กน้อย 

2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disabilities)  มีระดบั IQ 35 – 49 มกัได้รับการวินิจฉัยตัง้แตก่่อนวยัเรียน มีพฒันาการล่าช้าอย่าง
เห็นได้ชดั เช่น การพูด ทักษะการเคล่ือนไหว มีทกัษะการส่ือสารดี พูดคุยส่ือสารขัน้พืน้ฐานโดย
วิธีการง่ายๆ ได้ แตไ่ม่สามารถส่ือสารในระดบัทัว่ไปหรือซบัซ้อนได้ เรียนรู้ทกัษะสขุภาพและความ
ปลอดภัยขัน้พืน้ฐานโดยวิธีการง่ายๆ สามารถท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลตนเองได้      
หลายคนสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งอิสระ เรียนรู้การเดนิทางตามล าพงัในสถานท่ีท่ีคุ้นเคย มีปัญหา
กับบทบาทสังคมและการตัดสินใจ ต้องการค าแนะน าและการช่วย เหลือมากกว่าคนทั่วไป 
ประมาณร้อยละ 10 ของบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจดัอยูใ่นกลุม่นี ้

3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual 
Disabilities) มีระดับ IQ 20 – 34 พบความผิดปกติของพัฒนาการตัง้แต่ขวบปีแรก พัฒนาการ
ล่าช้าทุกด้านอย่างเห็นได้ชดัโดยเฉพาะพฒันาการด้านภาษา ส่ือความหมายได้เล็กน้อยหรือพูด
ไม่ได้เลย เรียนรู้กิจวัตรประจ าวันได้ มี ข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง ต้องการก ากับดูแลใน
สถานการณ์ทางสังคม มีทักษะการป้องกันตนเองน้อย ไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วย
ตนเอง ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุกด้านอย่างมากตลอดชีวิต มีเพียงร้อยละ   
3 หรือ 4 ของบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาจดัอยูใ่นกลุม่นี ้
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4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disabilities) มีระดบั IQ ต ่ากว่า 20 พัฒนาการทัง้ด้านประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหวล่าช้า
ชดัเจนตัง้แต่เล็กๆ ต้องการการก ากับดแูลอย่างใกล้ชิด ต้องการคนช่วยเหลือในการท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการดแูลตนเอง ไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง ต้องการการช่วยเห ลือ
และดแูลตลอด 24 ชัว่โมง แม้จะเป็นผู้ ใหญ่แล้วก็ได้ ร้อยละ 1 – 2 ของบคุคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา มีข้อจ ากดัอยา่งมากในการส่ือสารจดัอยูใ่นกลุม่นี ้

 
1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการเขียนของเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

ลกัษณะและข้อบกพร่องการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาส่งผลให้
เด็กมีปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวนัตามมา ซึ่งมีนกัวิชาการได้เสนอถึงลกัษณะและ
ข้อบกพร่องการเขียนไว้ ดงันี ้

สุจินต์ สว่างศรี (2552: 95) ได้แนะน าไว้ว่า สิ่งท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดัในเร่ือง
ของการเขียนระหว่างเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยกับเด็กปกติ ก็คือ        
การท างานของกล้ามเนือ้มดัเล็ก เช่น กล้ามเนือ้นิว้มือ ซึ่งจ าเป็นในการจบัดินสอ กล่าวคือ เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญามีพฒันาการทางกล้ามเนือ้นิว้มือด้อยกว่าเด็กปกติ แตอ่ย่างไรก็ตาม 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีความพร้อมในการเขียน หากเด็กได้รับการเตรียมความ
พร้อมมาก่อน เช่น ฝึกการขีดเขียน การลากเส้น การวาดภาพ เป็นต้น นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาเป็นจ านวนมากมีความพร้อมท่ีจะเขียนเม่ือเด็กมีความพร้อมในการอ่านและได้รับ
การเตรียมความพร้อมในการอ่านมาเป็นอยา่งดีแล้ว ปัญหาส าคญัในการสอนเขียนแก่นกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสตปัิญญาคือ เดก็ไมท่ราบวา่จะเขียนอะไร และไมท่ราบวา่จะเขียนอยา่งไร 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553: 28) ได้แนะน าไว้ว่า ปัญหาการเขียนนอกจากจะส่งผลต่อ
การเรียนในทกุวิชาแล้ว อาจพฒันาเป็นความรู้สกึไม่อยากเรียนได้ เดก็จึงพยายามหลีกหนีกิจกรรม  
การเขียน ท าให้สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการเรียนรู้ของเดก็อยา่งมาก  

ซามนัทา กลุ๊ค (Gluck Samantha.  2014: Online) ได้เสนอไว้ว่า ความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในเร่ืองการเขียนจะรวมถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียน กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเข้าใจ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือมโยงหรือทัง้หมดท่ีกล่าวมา เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญามีปัญหาในการเขียนตวัอกัษร การเขียนค าศพัท์และการเขียนแสดงความรู้สึก นอกจาก
ปัญหาท่ีกล่าวมานัน้ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น เขียนยุ่ง ลายมืออ่านไม่ออก ปัญหาในการเขียน
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ตวัอกัษรหรือค าให้เหมือนกับตวัอย่างท่ีให้มา ปัญหาในการสะกดค า ปัญหาในการเช่ือมโยงและ
จดัโครงสร้างเมื่อเขียน   

สรุปได้ว่า ลักษณะและข้อบกพร่องการเขียนของเด็กท่ี มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อยท่ีพบได้ มีดงันี ้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการทาง
กล้ามเนือ้มดัเล็กด้อยกว่าเด็กปกติ ส่งผลกระทบให้มีปัญหาด้านการเขียน เช่น เขียนยุ่ง ลายมือ
อา่น  ไมอ่อก เขียนเลียนแบบตวัอยา่งไม่ได้ มีปัญหาในการเขียนตวัอกัษรและเขียนแสดงความรู้สึก 
จนไปถึงการเช่ือมโยงหรือจดัโครงสร้างเม่ือเขียน ทัง้นีเ้พราะเดก็ไม่ทราบวา่จะเขียนอะไร และเขียน
อยา่งไร 

 
1.5 การช่วยเหลือด้านการเขียนของเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

ในการสอนเขียนแก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีนักการศึกษา
แนะน าวิธีการชว่ยเหลือและวิธีการสอนไว้ ดงันี ้

สจุินต์ สว่างศรี (2552: 95-96) ได้แนะน าไว้ว่า ในการสอนเขียนแก่นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาควรยดึหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรเน้นลายมือเป็นส าคญั ให้ลายมืออยู่ในระดบัท่ีพออ่านได้ ไม่จ าเป็นต้อง
เน้นความเร็วในการเขียนมากนกั ควรให้เวลาแก่เด็กอย่างเพียงพอในการเขียน เม่ือเด็กเขียนแล้ว
ครูควรอ่านลายมือของเด็กได้ ความเร็วในการเขียนจะตามมาเอง หากเด็กเขียนได้แล้ว และครูควร
ฝึกให้เขียนบอ่ยๆ และสม ่าเสมอ 

2. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นจ านวนมากเขียนหนังสือโดย
ลากเส้นตดิกนัทกุตวัอกัษร การเขียนในลกัษณะดงักล่าวอ่านยาก ครูจึงควรเน้นให้นกัเรียนเขียนให้
ชดัเจน ไมล่ากเส้นตดิตอ่กนัทกุตวัอกัษร นกัเรียนจะเขียนได้ดี หากได้รับการฝึกฝนอยา่งเป็นประจ า
และฝึกถกูต้องตามหลกัการเขียน 

3. การเขียนควรเป็นการส่งเสริมการจ าและการสะกดค า นั่นคือ การสอนเขียน
สะกดค าและการจ าควรท าควบคูก่นัไป เพราะเม่ือเดก็จ าค าศพัท์ได้ จ าตวัอกัษรได้ สะกดค าได้แล้ว 
เดก็จะสามารถเขียนได้  

4. สอนเด็กให้นั่งถูกต้อง เช่น นั่งตวัตรง ไม่ก้มหรือเงยจนเกินไป จับปากกาให้
ถกูต้อง วางมือและแขนให้พอเหมาะ โต๊ะเก้าอีต้้องพอเหมาะกบัเดก็ เป็นต้น ในขณะเดียวกนัก็ควร
ค านงึถึงเดก็ท่ีเขียนด้วยมือซ้ายด้วย ควรอ านวยความสะดวกให้นกัเรียนพอสมควร ไม่ควรให้ความ
ถนดัซ้ายเป็นอปุสรรคในการสอนเขียนแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
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5. ควรให้เด็กเขียนในสิ่งท่ีมีความหมายต่อเด็ก เช่น เขียนในสิ่งเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของเด็กหรือเขียนให้สมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน ควรน าวิชาอ่ืนมาสมัพนัธ์กบัการเขียน จะท า
ให้บทเรียนมีความหมายตอ่เดก็มากขึน้  

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553: 288 อ้างอิงจาก Troia & Graham, 2002) ได้แนะน าว่า 
การสอนทักษะการเขียนนัน้คล้ายกับวิธีการสอนทักษะการคดัลายมือซึ่งต้องเน้นเป็นรายบุคคล   
ครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องจ าเป็นต้องเอาใจใส่เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนของเด็กเหล่านีด้้วย 
ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้ 

1. ก าหนดเวลาในการฝึกเขียน เด็กท่ีมีความบกพร่องระดับเล็กน้อยสามารถ
เรียนรู้ด้านการเขียนได้ แตค่รูต้องให้โอกาสเดก็ได้ฝึกฝน  

2. เด็กควรได้รับมอบหมายงานเขียนหลายรูปแบบ เช่น ครูมอบหมายให้เขียน
บนัทกึทกุวนัหรือให้บรรยายบรรยากาศของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน เป็นต้น  

3. ครูสร้างบรรยากาศของการเขียนให้เดก็ผ่อนคลาย สนกุสนาน ไมใ่ช้การบงัคบั  
4. บูรณาการการเขียนเข้ากับกิจกรรมอ่ืน ครูควรเพิ่มโอกาสในการเขียน โดยให้

เดก็เขียนอยา่งมีความหมาย เชน่ การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง หรือถึงเพื่อนท่ีอยูห่า่งไกล  
5. ครูควรช่วยให้เด็กพฒันากระบวนการเขียน เช่น การวางแผนว่าจะเขียนเร่ือง

อะไร การขยายความและการแก้ไข  
6. ครูชว่ยให้เดก็วางเปา้หมายของการเขียนเพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนตอ่ไป  
7. ไม่ควรเน้นในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขียน เช่น เร่ืองรูป

ประโยคหรือค าผิด แตค่วรให้ความส าคญัตอ่กระบวนการและแนวคดิในการเขียนมากกวา่  
8. ให้เดก็ได้น าเสนอผลงานเขียนของเขาในโอกาสตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรม

อีกหลายอยา่งท่ีชว่ยสง่เสริมทกัษะด้านการเขียน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกบัหวัข้อท่ีจะเขียน เพราะ
ถ้ารู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีคุ้นเคย เด็กจะเขียนได้ง่ายกว่า แตห่ากต้องพยายามเขียนเร่ืองท่ี เขาคิดว่าเขา
ไมรู้่ การเขียนก็จะเป็นเร่ืองยากมากขึน้และเนือ้หาย่อมไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ 

สรุปได้ว่า ในการสอนเขียนแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยนัน้ 
ครูควรยดึหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็กในส่วนของมือและนิว้มือ โดยเร่ิมจากการลากเส้น วาดรูป
และขีดเขียน ซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานของการเขียน เพ่ือฝึกให้เดก็มีความพร้อมในการเขียน 

2. ฝึกให้เด็กนัง่ในท่าท่ีถูกต้อง เช่น นัง่ตวัตรง จบัปากกาให้ถูกต้อง เป็นต้น และ
ควรค านงึถึงเดก็ท่ีถนดัมือซ้ายด้วย อยา่ให้ความถนดัซ้ายมาเป็นอปุสรรคตอ่การเขียน 
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3. ควรเน้นลายมือเป็นส าคญั เขียนให้ชัดเจนโดยไม่ลากเส้นติดกัน เน้นการฝึก
เขียนบอ่ยๆ และสม ่าเสมอภายในเวลาท่ีก าหนด 

4. ในการเขียนควรฝึกให้เด็กสะกดค าศพัท์และจ าควบคู่กนัไป เพราะเม่ือเด็กจ า
ค าศพัท์จ าตวัอกัษรและสะกดค าได้ เดก็ก็จะสามารถเขียนได้ 

5. ครูควรสร้างบรรยากาศของการเขียนให้ผอ่นคลาย สนกุสนาน โดยให้เดก็เขียน
ในสิ่งท่ีมีความหมายต่อเด็ก เช่น เร่ืองของชีวิตประจ าวันหรือเร่ืองท่ีเด็กชอบ บูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมหรือวิชาอ่ืนๆ เชน่ การเขียนจดหมาย 

6. ค รูค วรช่ วย วาง เป้ าห ม ายแล ะพัฒ นากระบ วนการ เขี ยนของ เด็ ก                  
เน้นความส าคญัตอ่กระบวนการและแนวคิดในการเขียนมากกวา่รูปประโยคหรือค าผิด 

7. เด็กควรได้น าเสนอผลงานเขียนของเขาในโอกาสต่างๆ เช่น น าเสนอในกลุ่ม 
น าเสนอหน้าชัน้เรียน หรือกิจกรรมวนัส าคญัตา่งๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัขึน้ เป็นต้น 

 
2. การจัดการเรียนรวม 

2.1 ความหมายการเรียนรวม 
ในส่วนของการจดัการเรียนการสอนแบบเรียนรวมนัน้ ได้มีนกัการศึกษาหลายคนได้

ให้ความหมายของการเรียนรวมไว้ ดงันี ้
ภคันิพิชญ์ ภู่นิ่ม (2553: 19 อ้างอิงจาก Knight, 1999: 3) ได้ให้ความหมายของการ

เรียนรวมไว้ว่า การเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความบกพร่องเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกของ
โรงเรียนโดยไม่มีการแบง่แยก เด็กทกุคนจะได้รับการศกึษารวมกบัเพ่ือนในสภาพแวดล้อมเดียวกนั 
โรงเรียนท่ีจดัการศกึษาแบบเรียนรวมจะตัง้อยูบ่นฐานความเช่ือมัน่ว่า โลกคือประชาคมโดยรวมท่ีมี
พลเมืองแตกตา่งกนั ทัง้ความบกพร่อง ศาสนา เชือ้ชาติ การเรียนรวมนัน้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
จะเข้าสูห้่องเรียนปกต ิทกุคนจะได้เรียนรู้ตามคณุลกัษณะและความต้องการท่ีหลากหลาย 

พรรณิดา ผสดีุ (2555: Online) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรวม ไว้ว่า การศึกษา
แบบเรียนรวม หมายถึง การรับเด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก หรือ  
คดัแยกเด็กท่ีด้อยกว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชัน้เรียน แต่จะใช้การบริหารจดัการและวิธีการในการ
ให้เดก็เกิดการเรียนรู้และพฒันาการตามความต้องการจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเป็นรายบคุคล 

มีนู ชาวฮาร่ี (Choudhary Meenu.  2015: Online) ได้ให้ความหมายของการเรียน
รวม ไว้ว่า การเรียนรวม เป็นการก าหนดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพฒันาด้าน
ลกัษณะเฉพาะตวั ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของผู้ เรียนทกุคน โดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ ชนชาต ิ
สีผิว เพศ ความสามารถ รสนิยมทางเพศ รูปแบบการเรียนรู้และภาษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (2560: Online) ได้ให้ความหมายของการเรียนรวม     
ไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตาม
ความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยโรงเรียนและครูจะต้องมีการปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อม หลักสูตร เทคนิคการสอน ส่ืออุปกรณ์  การประเมินผล เพ่ือให้เด็กๆ ทุกคน        
เรียนรวมกนัได้และได้รับการพฒันาเตม็ศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 

เศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ (2560: Online) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรวม ไว้ว่า  
การจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษา
เดียวกันกับเด็กทั่วไป โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การด ารงชีวิต อย่างไม่มีข้อจ ากัดและ
อปุสรรคใดๆ ตามศกัยภาพของผู้ เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีสามารถเรียนได้ 

จากค าจ ากัดความข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรวม หมายถึง การรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเข้าศกึษารวมกบัเด็กปกติโดยไม่แบง่แยกความบกพร่อง เชือ้ชาติ ศาสนา การเรียนรู้  
เป็นต้น ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การด ารงชีวิต อย่างไม่มีข้อจ ากัดและอุปสรรค      
โดยโรงเรียนมีหน้าท่ีบริหารจัดการและหาวิธีการ โดยอาจปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม หลักสูตร 
เทคนิคการสอน ส่ือ อปุกรณ์ รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้เด็กทกุคนเรียนรวมกนัตามคณุลกัษณะ
และความต้องการท่ีหลากหลาย รวมถึงได้รับการพฒันาเตม็ศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 

 
2.2 ปรัชญาการศึกษาแบบเรียนรวม 

การจดัการศกึษาแบบเรียนรวมเป็นการจดัการศกึษาท่ีเน้นในเร่ืองของความเทา่เทียม
กนัของเดก็ทกุคน ซึง่มีนกัการศกึษาหลายคนได้กลา่วถึงปรัชญาการศกึษาแบบเรียนรวม ไว้ดงันี ้

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2551: 6-7) ได้เสนอปรัชญาการศกึษาแบบเรียนรวม ดงันี ้
1. โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) บุคคลทกุคนควรได้รับโอกาสทาง

การศกึษาอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าบคุคลนัน้จะมีความบกพร่อง มีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคม
อยูใ่นระดบัใดก็ตาม 

2. ความหลากหลาย (Diversity) ในมวลหมู่มนุษย์ทัง้ปวงย่อมมีความแตกต่าง
หลากหลาย จะให้มนษุย์เหมือนกนัทกุคนไมไ่ด้ การให้การศกึษาจงึต้องยอมรับในความแตกตา่งใน
หมูช่น การศกึษาท่ีจดัให้จะต้องแตกตา่งกนั แตท่กุคนต้องเคารพในความหลากหลาย 

3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตวั (Normalization) และต้องยอมรับในความปกติ
นัน้ ในประเด็นนี ้หมายถึง มนุษย์ทุกคนอยากมีความปกติเหมือนคนอ่ืน ไม่มีใครอยากผิดปกต ิ
ดงันัน้ ทกุคนจงึควรได้รับการศกึษาไปพร้อมๆ กบัผู้ อ่ืนโดยไมมี่การแบง่แยก 
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4. สังคมท่ีมีความสามารถหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Society) 
ในแตล่ะสงัคมยอ่มมีความหลากหลายทางวฒันธรรม คนในสงัคมต้องยอมรับในความหลากหลาย
นัน้ การให้การศกึษาจงึต้องค านงึถึงความหลากหลายของคนหลายวฒันธรรมในสงัคมนัน้ๆ 

5. ศักยภาพของบุคคล (Potential) มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรก็ตาม
ย่อมมีศักยภาพทัง้นัน้ เพียงแต่มีศักยภาพไม่เท่ากัน ดังนัน้การให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุ
ศกัยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ให้การศึกษาในปริมาณท่ีเท่ากนั คณุภาพเท่ากนัแตไ่ม่สอดคล้องกับ
ศกัยภาพของแตล่ะคน 

6. มนษุยนิยม (Humanism) มนษุย์ทกุคนมีคณุคา่และมีศกัดิ์ศรี คนในสงัคมควร
มีความเข้าใจกนัเพ่ือให้ทกุคนอยูร่วมกนัได้ 

7. การเป็นสังคม (Socialization) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราไม่สามารถแยก
มนุษย์ออกจากกันได้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องใช้ชีวิติยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือพึ่งพากัน การให้
การศกึษาโดยแบง่แยกจงึไมส่อดคล้องกบัความเป็นมนษุย์ 

8. ความเป็นส่วนบุคคล (Individualization) บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะ
เฉพาะท่ีไม่เหมือนผู้ อ่ืน ดงันัน้ ในการจัดการศึกษาควรค านึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละ
บคุคล 

9. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Dependency) มนุษย์มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกนั การจดัการเรียนรวมท าให้เกิดการชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

10. สภาวะแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัดน้อยท่ีสุด (Least Restrictive Environment) 
การให้การศกึษาจะต้องให้ในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กเรียนได้และต้องน าเขากลบัสู่สงัคมปกติโดยเร็ว
ท่ีสดุ 

สรุปได้วา่ การเรียนรวมเกิดจากปรัชญาการศกึษาท่ีระบไุว้วา่ การศกึษาเพ่ือทกุคน  
(Education for All) เป็นการจดัการศึกษาท่ีเน้นในเร่ืองของโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษกับผู้ เรียนปกติ เคารพในความหลากหลาย โดยเช่ือว่า      
คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ความสามารถ      
มีศกัยภาพท่ีจะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการ
สง่เสริมศกัยภาพต้องท าตัง้แตค้่นพบความพิการตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ทัง้นีจ้ะต้องเป็นการร่วมมือกนั
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง   
จดัการศกึษาให้จนบรรลศุกัยภาพของแตล่ะบคุคล เข้าใจกนั ช่วยเหลือพึ่งพากนั เพ่ือให้ทุกคนอยู่
รวมกนัในสงัคมได้อยา่งสงบสขุ 
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2.3 หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ในการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม ซึ่งจะต้องมีทัง้เด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษอยู่ในชัน้เรียนเดียวกัน จะต้องมีการก าหนดหลักการ เพ่ือให้การจัดการศึกษาท่ีมีผู้ เรียน
หลากหลายประสบความส าเร็จ โดยจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

ฉวีวรรณ โยคิน (2553: Online) ได้เสนอไว้ว่า การเรียนรวมเป็นปรัชญา เป็นแนวคิด
เป็นความเช่ือของนักการศึกษาและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจดัการศึกษาพิเศษ แนวคิดนี ้
อาจสะท้อนหลกัการตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็น  
สว่นหนึ่งของสงัคม เม่ือเด็กปกติทกุคนได้รับการศกึษาในโรงเรียนปกติ เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ
ควรได้รับการศกึษาในโรงเรียนปกติด้วย หากกีดกนัไม่ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนปกต ิ
หลายคนมีความเช่ือว่า  นั่นคือความไม่ยุติธรรมในสังคม นักการศึกษาจ านวนมากเช่ือว่า       
ความยตุธิรรมในสงัคม จะน ามาซึง่ความสขุในสงัคมนัน้มีความสมัพนัธ์กบัความต้องการทางสงัคม
ของเด็ก กล่าวคือ เด็กทุกคนรวมทัง้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ต้องการความรัก 
ต้องการความเข้าใจ ต้องการยอมรับ ต้องการมีบทบาท และมีการส่วนร่วมในสงัคม เพราะมนษุย์
ทุกผู้ ทุกนามล้วนเป็นสัตว์สังคมทัง้สิน้ การศึกษาพิเศษในอดีตท่ีผ่านมามุ่งเห็นความแตกต่าง
มากกว่ามุ่งเน้นความเหมือน มุ่งเน้นจดุอ่อนหรือความไมส่ามารถมากมาย บางคนมีความสามารถ
มากกว่าคนปกติเสียอีก ดงันัน้ แนวการจดัการศึกษาพิเศษ จึงมุ่งเน้นความสามารถของเด็ก และ
การยอมรับของสงัคม 

2. การคืนสู่สภาวะปกติ (Normalization) หมายถึง การจดัสภาพการใดๆ เพ่ือให้
ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางด้านตา่งๆ สามารถได้รับบริการเชน่เดียวกบัคนปกต ิเช่น ในด้านท่ีอยูอ่าศยั 
ในอดีต คนพิการ มักถูกส่งเข้าไปอยู่รวมกันในสถานสงเคราะห์ ต่อมามีการสร้างบ้านส าหรับ      
คนพิการขึน้ในชุมชน เพ่ือให้เขาด ารงชีพเป็นส่วนตัวอยู่ในสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์          
คนพิการในรูปแบบตา่งๆ จึงลดลงและหนัมาให้บริการแก่ผู้บกพร่องในลกัษณะดงักล่าวแทน ผู้ ท่ีมี
ความบกพร่องอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ วฒันธรรมต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกต ิ
ความเคล่ือนไหวนี ้มีขึน้ในระบบการศึกษา มีการหยุดโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษ เช่น 
โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด แตห่นัมาส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนปกติ เด็กท่ี
อยูโ่รงเรียนเฉพาะทัง้หลายจงึถกูสง่กลบับ้าน เพ่ือให้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 

3. สภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากัดน้อยท่ีสุด (Least Restrictive Environment) คือ 
การจดัให้เดก็เรียนในสภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากดัน้อยท่ีสดุ จึงจะเป็นผลดีกบัเดก็มากท่ีสดุ โดยเด็ก
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ได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด โรงเรียนพิเศษ เช่น โรงเ รียนโสตศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษ หรือ
โรงเรียนเฉพาะประเภทอ่ืนๆ รวมถึงชัน้พิเศษด้วย จดัอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากดั เน่ืองจาก
เดก็ต้องถกูจ ากดัให้อยูใ่นโรงเรียนเฉพาะไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ โรงเรียนแบบเรียนร่วม
เป็นโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคนรวมทั ง้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาด้วย       
เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าใจเด็กว่าในโลกนีย้งัมีเด็กประเภทนีอ้ยู่ในโลก อยู่ร่วมสงัคมกบัเรา เขาเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม พืน้ฐานท่ีจะท าให้การเรียนร่วมประสบผลส าเร็จ ท่ีจะท าให้คนในสังคมอยู่
รวมกันได้ อย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนไม่จ าเป็นต้องเรียนร่วมในโรงเรียนพิเศษของประเทศท่ีเจริญ
แล้ว ไม่วา่จะเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยโุรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือญ่ีปุ่ น ตา่งด าเนิน
ไปในลักษณะนีท้ัง้นัน้ นั่นคือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากดัน้อยท่ีสดุ 

4. การเรียนรู้ (Learning) มีความเช่ือว่า เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าเด็ก 
คนนัน้จะเป็นเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา   
หลายคนเช่ือว่า เด็กปัญญาอ่อนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ แต่ต่อมาได้มีการพิสูจน์ว่ าเด็ก   
ปัญญาอ่อนสามารถเรียนหนังสือได้ ท่ี เห็นเด่นชัดก็คือ เด็กปัญญาอ่อนประเภทเรียนได้ 
(Educable mentally retarded children) สามารถเรียนหนังสือได้ในชัน้ประถมศึกษาหรือใน
ระดับชัน้ ท่ีสูงกว่า หากเด็กมีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและถูกวิธี            
เด็กปัญญาอ่อนท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่ามากแม้จะไม่สามารถเรียนหนงัสือได้เช่นเดียวกบัเด็กปกต ิ
แตเ่ขาก็สามารถเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของเขา เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษหลายคนอาจเรียนรู้ได้ดี 
แต่การประเมินการสอน จะต้องจัดให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กให้สอดคล้องกับ
ระดบัความสามารถของแต่ละคน การสอนให้จ าอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสอนท่ีดีและไม่เป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี เพราะเด็กท่ีเรียนรู้ได้ดีในเนือ้หาวิชา อาจไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต
การงานก็ได้ การเรียนรู้ท่ีดีอาจพิจารณาได้จากการท่ีเด็กมีความพึงพอใจในการ เรียน มีความ     
พึงพอใจในงานท่ีตนเองท า ซึ่งความพึงพอใจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดงันัน้ โรงเรียนท่ีจะ
จัดการเรียนรวมได้ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี ควรปรับกระบวนการใหม่ตัง้แต่ปรัชญาการศึกษา 
หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผล ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้ เรียน 

มีนู ชาวฮาร่ี (Choudhary Meenu.  2015: Online) ได้เสนอไว้ว่า หลักการจัดการ
ศกึษาแบบ   เรียนรวม มีดงันี ้

1. ไมมี่การเลือกปฏิบตักิบันกัเรียน 
2. นกัเรียนทกุคนมีโอกาสทางการศกึษาเท่ากนั 
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3. โรงเรียนปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของนกัเรียน 
4. นกัเรียนทกุคนได้รับประโยชน์ทางการศกึษาอยา่งเทา่เทียมกนั 
5. ฟังมมุมองของนกัเรียนและด าเนินการอยา่งจริงจงั 
6. ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมีมากมายและหลากหลาย ซึ่งไม่ถือว่า

เป็นปัญหา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (2560: Online) ได้เสนอไว้ว่า การจัดการศึกษา       

แบบเรียนรวมจะต้องมีหลกัในการจดั ดงันี ้
1. มีแนวคิดว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในการจัดการเรียนการสอน      

จะเน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล โดยการเรียนรู้ตามระดบัความสามารถของเด็กแตล่ะคน 
2. โรงเรียนจะต้องมีการแก้ปัญหาเก่ียวกับตัวเด็ก คือ จะต้องมีการเตรียม     

ความพร้อมให้กบัเด็ก มีการปรับเปล่ียนหลกัสตูร จดัสภาพแวดล้อม ตลอดจนจดับริการสิ่งอ านวย   
ความสะดวกให้แก่เดก็ เพ่ือจะได้เรียนรู้ตามความสามารถของแตล่ะคน 

3. การวดัผลประเมินผล เน้นการประเมินรายบคุคล และประเมินตามสภาพจริง 
สรุปได้วา่ หลกัการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม จะต้องมีการจดัโดยค านงึถึงหลกัการ 

ตา่งๆ ดงันี ้
1. ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาสทางการศกึษาและการยอมรับจากสงัคมเทา่กนั 
2. โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียน จัดการเรียนรวมท่ีส่งเสริม        

การเรียนรู้ได้ดี ควรปรับกระบวนการใหม่ตัง้แต่ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน      
จัดสภาพแวดล้อมตลอดจนจัดบริการส่ือ สิ่งอ านวยความสะดวก และปรับการประเมินผลให้
สอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผู้ เรียน 

3. การจดัการเรียนการสอนต้องเน้นความแตกตา่งระหว่างบคุคล โดยมุง่เน้นตาม
ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน 

4. ผู้ เรียนทุกคนได้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่ากัน โดยการจัดสภาพการใดๆ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ต้องได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้ เรียนปกติ มีโอกาส
เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากดัน้อยท่ีสดุ 

5. ครูต้องฟังมุมมองและความคิดเห็นของนักเรียน และด าเนินการปรับใช้ให้
เหมาะสมจริงจงั 
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2.4 องค์ประกอบการเรียนรวม 
การด าเนินการปฏิรูปโรงเรียนเพ่ือจัดการเรียนรวม จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ

พืน้ฐานท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
ภัคนิพิชญ์ ภู่นิ่ม (2553: 23-24 อ้างอิงจาก Booth; & Hawkins, 2005) ได้เสนอ

องค์ประกอบส าคญัของการเรียนรวม ไว้ดงันี ้
1. องค์ประกอบด้านผู้ เรียนและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและความสมัพนัธ์ใน

ชุมชน การเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาท่ีให้คุณค่ากับความเท่าเทียม ความยุติธรรม การมี    
ส่วนร่วม การสนบัสนุนของชุมชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ความมัน่คง
และการมีสิทธิ ซึ่งนักการศึกษาได้พัฒนาการท างานเพ่ือมุ่งสู่การเรียนรวมโดยค านึงถึงปัจจัย
ตอ่ไปนี ้

1.1 ควรตระหนกัในสิทธิของผู้ เรียนท่ีจะได้รับการศึกษาในโรงเรียนในชุมชน
ของตนเอง 

1.2 ควรเพิ่มโอกาสและการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนทกุคน 
1.3 ควรจดัการเรียนการสอนโดยไมมี่การแบง่แยก 
1.4 การพฒันาหลกัสตูร นโยบายและการปฏิบตัขิองโรงเรียนสามารถสะท้อน

และตอบสนองความหลากหลายของผู้ เรียนในชมุชนนัน้ๆ 
1.5 โรงเรียนควรพฒันาคณะท างานเพ่ือจดัการศกึษาให้กบัเด็กทกุคน 
1.6 แสวงหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก    

ทกุคน 
1.7 ให้ความส าคญักบัการเรียนรวมในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

ดงันัน้ การเรียนรวมจึงเป็นการท างานทุกสิ่งทกุอย่างในโรงเรียน การเรียนรวมอยู่ใน
ทุกๆ บทเรียน การเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กเรียนด้วยกัน คณะครูได้ท างานร่วมกัน 
สอนร่วมกัน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของโรงเรียน ท าให้เกิดการเข้าใจกนัระหว่าง
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและผู้ ใหญ่ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง การเรียนรวมจึงเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัการใช้ชีวิตร่วมกนัและเรียนรู้ร่วมกนัในโรงเรียน 

2. การวางแผนก าหนดกรอบการท างาน การวางแผนก าหนดกรอบการท างาน
ของโรงเรียนสามารถพฒันาขึน้ โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

2.1 การสร้างสรรค์วฒันธรรมการเรียนรวมด้วยการสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้
และเห็นคณุค่าของการเรียนรวมด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับนกัเรียนและผู้ปกครอง 
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คณะท างานร่วมมือร่วมใจกันท างาน คณะท างานและผู้ เรียนให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
คณะท างาน นกัเรียนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการแบง่ปันการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

2.2 การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการเรียนรวมด้วยการพัฒนา
นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคน คณะท างานร่วมกันจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คณะท างานพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความหลากหลายของผู้ เรียน ชว่ยกนัท างานเพ่ือลดปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ 

2.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรวมด้วยการวางแผนการเรียนรู้
ส าหรับเด็กทุกคน ผู้ เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง การจดัห้องเรียนอยู่
บนฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผู้ เรียนมีความแตกต่างกันจึงสามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับการสอนและการเรียนรู้ ก าหนดและแสวงหาแหลง่เรียนรู้ในชมุชน 

อาพร ศรีนูเดช;พรมณี หาญหัก; และปริศนา สันค า (2560: Online อ้างอิงจาก 
Reymolds and Birch 1982: 94) ได้เสนอองค์ประกอบท่ีจะท าให้การเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษกบัเดก็ปกติประสบผลส าเร็จมี 10 ประการ คือ 

1. ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติจะต้องท างานประสานกันและร่วมมือกัน   
อยา่งด ี

2. หากครูท่ีสอนเด็กปกติมีปัญหาในการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทาง
โรงเรียนควรหาทางแก้ไข 

3. ครูผู้สอนควรมีเจตคตเิชิงบวกตอ่กาเรียนรวม กลา่วคือ 
3.1 ครูมีความเช่ือวา่เดก็ทกุคนมีสิทธิได้รับการศกึษา 
3.2 ครูมีความตัง้ใจในการสอน 
3.3 ครูมีการวางแผนการศกึษาอยา่งรอบคอบ 
3.4 ครูจดัการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นได้ รวมทัง้ขนาดของชัน้เรียน 
3.5 ครูตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กด้านอารมณ์ สังคม มีความส าคัญ

เชน่เดียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. การอบรมครูปกตใิห้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความต้องการพิเศษ 
5. การเรียนร่วมควรได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียน 
6. การประเมินผลการเรียนความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กควรกระท าอย่าง

สม ่าเสมอ 
7. การใช้ประโยชน์แหง่ทรัพยากรจากชมุชนให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 
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8. ผู้ปกครองควรมีสว่นร่วมและรับรู้เก่ียวกบัการเรียนร่วม 
9. โรงเรียนควรมีความพร้อมก่อนลงมือจดัการเรียนร่วม 
10. การคดัเลือกเด็กก่อนเข้าเรียนร่วม ควรพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กเป็น

ส าคญั 
สรุปได้วา่ องค์ประกอบการเรียนรวม สามารถแบง่ได้ดงันี ้

1. ด้านผู้ เรียน ตระหนักในสิทธิของผู้ เรียน ให้โอกาสเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยก ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถของ
ตนเอง เคารพซึง่กนัและกนั 

2. ด้านครู ครูการศกึษาพิเศษและครูปกติจะต้องท างานร่วมกนั มีเจตคติเชิงบวก
ต่อการเรียนรวม อบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ และต้องประเมินผล
ผู้ เรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ด้านโรงเรียน ผู้ บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน โรงเรียนควรมีความพร้อม 
พฒันาหลกัสูตร นโยบายและการปฏิบตัิ ตอบสนองความหลากหลายของผู้ เรียน แสวงหาแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

4. ด้านชุมชน วางแผนก าหนดกรอบการท างาน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และ
เห็นคณุคา่ของการเรียนรวม ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใิห้ทกุคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรวม 

สุภาพร ชินชัย (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัด    
เรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม ่   
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการ
ระดมแนวคิดเพ่ือสร้างอนาคตร่วมกัน  (Future Search Conference : F.S.C.) ท าการศึกษาใน
โรงเรียนวดักู่ค า (เมธาวิสยัคณาทร) อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวัดในเชิ งคุณภาพ ได้แก่   การสนทนากลุ่ม             
การสมัภาษณ์เจาะลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและไม่มีส่วนร่วม เคร่ืองมือวดัเชิงปริมาณเป็น
แบบสอบถามวดัความรู้ของนกัเรียนในเร่ืองเพ่ือนท่ีมีความต้องการพิเศษ แบบวดัความรู้ของครูใน
การสอนเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน แบบวดัเจตคตขิองนกัเรียนตอ่เพ่ือนท่ีเป็น
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และแบบวดัเจตคติของครูผู้สอนตอ่การรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เข้าเรียนรวมในโรงเรียน กระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะเตรียมการ ระยะก าหนด



  33 

แนวทางและวางแผนแก้ปัญหา ระยะด าเนินการและระยะประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า              
1) โรงเรียนยงัมีปัญหาในการจดัการเรียนรวมในสว่นของการขาดความรู้ของครูในเร่ืองการคดักรอง
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้และสมาธิสัน้ ซนผิดปกต ิ
ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ความรู้เร่ืองของการกระตุ้นพฒันาการ
เบือ้งต้น เด็กนกัเรียนปกติมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อเพ่ือนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพร่องของตัวเองอยู่ ท าให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ
ผู้ปกครองท่ียงัขาดการเอาใจใส่ ช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองอย่างเต็มท่ี 2) การพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรวมในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
ตรงตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ     
เรียนรวมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั ตัง้แต่การคิดค้นหาปัญหา การหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน เกิดเป็นโครงการในการแก้ปัญหา             
7 โครงการ ได้แก่ โครงการคดักรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โครงการเทคนิคการสอนเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการสร้างเจตคติท่ีดีต่อเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษให้แก่เด็กปกติ โครงการให้ความรู้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในเร่ืองการ
พฒันาการควบคมุตนเอง โครงการส่งเสริมพฒันาการด้านการรับความรู้สึกและการใช้กล้ามเนือ้ 
ซึง่เป็นโครงการพฒันาปัจจยัภายในโรงเรียน และโครงการผู้ปกครองสอนลกูซึง่เป็นโครงการพฒันา
ปัจจยัภายนอกโรงเรียน ในการด าเนินโครงการทกุโครงการมีการประเมินผลร่วมกนัระหว่างผู้วิจยั
และผู้ รับผิดชอบโครงการในระหว่างการด าเนินงาน 3 รอบ เพ่ือน าปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้มา
ปรับปรุงแก้ไข และน าไปปฏิบตัิใหม่จนบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ 3) การใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเทคนิค F.S.C. สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตัง้แตก่ารค้นหาปัญหาและความต้องการ การก าหนด
แนวทางและวางแผนในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบตัิและการประเมินผล ท าให้ฝ่ายต่างๆ เกิด
การเรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรวมในชมุชนของตนเอง
อย่างยั่งยืน 4) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
กรณีศกึษาคือ APACP Model 

ภัคนิพิชญ์ ภู่นิ่ม (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาเจตคติต่อการ   
เรียนรวมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของนกัเรียนปกติจากการใช้โปรแกรมส่งเสริม 
เจตคติทางบวก จ านวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนชาย-หญิงอายุระหว่าง 7-10 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนวัดลาดพร้าว ส านักงาน       
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เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนจดัการเรียนร่วมของกรุงเทพมหานคร ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งในห้องเรียนนัน้มีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ( IQ 50-70)     
เรียนรวมอยู่ด้วยจ านวน 3-5 คน ด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมส่งเสริมเจตคติทางบวก 
ประกอบด้วยหนงัสือนิทาน ซึง่ผู้วิจยัแตง่ขึน้ เกม แผนการจัดกิจกรรมใช้นิทานและเกม และแบบวดั
เจตคติต่อการเรียนรวม ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที         
รวมทัง้สิน้ 18 ครัง้ ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนรวมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาของนกัเรียนปกติระดบัประถมศกึษา หลงัการใช้โปรแกรมส่งเสริมเจตคติทางบวกสงูขึน้ 
และอยูใ่นระดบัสงู 

อรทยั แสนชยั (2016: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรวมของโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี จ านวน 196 คนคือ ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการหรือหวัหน้าวิชาการ ครูผู้สอนและครูการศึกษาพิเศษ เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยัคือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบการ       
เรียนรวม จงัหวดันนทบรีุ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ความถ่ี     
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานการจดัการเรียนรวมของโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม จงัหวัดนนทบุรี โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานครบถ้วน ซึ่งในการด าเนินงานนัน้ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็น
รายได้ พบว่า มีการด าเนินงานในระดบัมาก 3 ด้านคือ การบริหารจดัการงบประมาณ มาตรฐาน
ด้านคณุภาพผู้ เรียน และมาตรฐานด้านการบริหารจดัการเรียนรวม และมีการด าเนินงานในระดบั
ปานกลาง 6 ด้านคือ การจดัท าโครงการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรวม การประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการเรียนรวม มาตรฐานด้านการสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอน และการด าเนินงานของศนูย์บริหาร
ทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรียนมี
การด าเนินงานการจดัการเรียนรวม แตย่งัไม่สมบรูณ์ ปัญหาท่ีพบ ได้แก่ ขาดการประสานงานกับ
เครือข่ายหรือหน่วยงานอ่ืนๆ นอกกระทรวงศกึษาธิการ ครูยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
จดัท าการประกนัคณุภาพภายในให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และขาดการจดัตัง้ศนูย์บริการ
ทางการศกึษาพิเศษ 
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3. การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) 
3.1 ความหมายของ Universal Design 

Universal Design เป็นค าท่ีพบได้บอ่ยในด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีและ
สิ่งของต่างๆ รวมถึงในกลุ่มบุคคลท่ีท างานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการหรือผู้ ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งใน
ท่ีนี ้ได้มีผู้ให้ความหมายของ Universal Design ไว้หลายคน ดงันี ้

ธีระชัย สุขสด (2010: Online) ได้ให้ความหมายของ Universal Design  ไว้ว่า 
Universal Design หรือ UD อาจจะอธิบายความออกมาหลากหลาย แต่มีนัยคล้ายกัน คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัผู้บริโภค  ผลิตภณัฑ์เพ่ือทกุคน การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพ่ือบุคคล
ทุกเพศทุกวยัและทุกสภาพร่างกาย  Universal Design มีความมุ่งหมายให้เป็น Design  for all 
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ประโยชน์จากอยา่งเดียวกนัด้วยกนัได้ 

ศิรินทิพย์ (2554: Online) ได้ให้ความหมายของ Universal Design ไว้ว่า เป็น
แนวคิดเร่ืองการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานท่ี และสิ่งของต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนท่ีอยู่ใน
สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านัน้ได้อย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการ
ออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ  ค านึงถึงการใช้
งานการ ใช้ให้คุ้มค่า สมประโยชน์ ครอบคลุมส าหรับทุกคน โดยเร่ิมต้นจากการคิดว่าท าอย่างไร  
คนประเภทต่างๆ จึงจะมีโอกาสมาใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น คนสูงอายุ คนป่วย สตรีตัง้ครรภ์ 
คนพิการ ฯลฯ 

ไทยเว็บแอ๊คเซสสิบิลิตี .้คอม  (ThaiWebAccessibility.com.  2016: Online) ได้ให้
ความหมายของ Universal Design ไว้ว่า อารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล 
ออกแบบให้กบัคนทกุๆ กลุ่ม โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สงูอาย ุ(Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people 
with disabilities) เป็นการท าให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free) ในการใช้งาน โดยกินความหมาย
กว้างกวา่ Accessibility Design 

เดอะแม๊ทเทอร์ทีม (TheMATTERTeam.  2017: Online) ได้ให้ความหมายของ 
Universal Design ไว้ว่า  Universal Design ห รือท่ี ใครหลายคนอาจคุ้ นหูกันมาบ้างอย่าง 
Inclusive design เป็นแนวความคิดในการออกแบบสร้างอาคาร ผลิตภณัฑ์ และสภาพแวดล้อมท่ี
ทกุคนเข้าถึงและเข้าใช้งานได้ ไม่ว่าคนเหล่านัน้จะมีความแตกต่างกันทัง้ทางอายุ ความสามารถ 
สถานะ หรือความพิการ 

สรุปได้ว่า Universal Design หรืออาจจะคุ้ นหูในช่ือ Inclusive Design หมายถึง 
การออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล เป็นแนวคิดเร่ืองการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างอาคารสถานท่ี 
และสิ่งของตา่งๆ เพ่ือให้ทกุคนท่ีอยูใ่นสงัคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลา่นัน้ได้อยา่งเต็มท่ีและ
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เท่าเทียมกัน มุ่ งเน้นให้เป็น Design for all โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิ เศษ หรือ
เฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลใด ค านึงถึงการใช้งานให้คุ้ มค่า ครอบคลุม โดยเร่ิมจากการคิดว่า         
ท าอย่างไร คนประเภทต่างๆ จึงจะมีโอกาสใช้งานได้เท่าเทียมกัน เช่น คนสูงอายุ สตรีตัง้ครรภ์    
คนพิการ ฯลฯ  

 
3.2 ความส าคัญของ Universal Design 

Universal Design หรือการออกแบบท่ีเป็นสากล มีความส าคัญต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัในด้านตา่งๆ อยากหลากหลาย ซึ่งได้มีผู้อธิบายความส าคญัของ Universal Design 
ไว้ดงันี ้

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2555: Online) ได้แนะน าไว้ว่า Universal 
Design (UD) เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นส าหรับ
ใครคนใดคนหนึ่ง ดงันัน้การน าหลกัการ Universal Design (UD) มาใช้ในการศึกษา จึงสามารถ
ลดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ และสร้างความยืดหยุ่นในการจดัการศึกษา เพ่ือให้ผู้ ท่ีมี
ความแตกตา่งกนัสามารถเรียนรู้ได้อยา่งเทา่เทียมกนัให้ได้มากท่ีสดุ 

ภาภรอัณ ณ์  (2014: Online) ได้แนะน าไว้ว่า  Universal Design มีประโยชน์
นานปัการ ดงันี ้

ประโยชน์ส าหรับทุกคนในสังคม 
- การด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 
- เสริมสร้างความปลอดภยัและลดอตัราการเกิดอบุตัเิหต ุ
ประโยชน์ส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุ 
-  สามารถพึง่พาตนเองได้ 
- มีความภาคภมูิใจในความสามารถของตน 
- จิตใจเข้มแข็ง พร้อมเผชิญหน้ากบัอปุสรรคทัง้ปวง 
ด้านทัศนียภาพ 
- จดัระเบียบบ้านเมืองให้มีความเรียบร้อยสวยงาม 
สภาพการณ์ในอนาคตอันใกล้ 
- คนพิการและผู้สงูอายจุะเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
- สงัคมมีความเสมอภาคเทา่เทียม ไมมี่การแบง่แยก 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของ Universal Design คือ เป็นการอ านวยความสะดวก
ส าหรับทกุคนในการด าเนินชีวิตให้ง่ายขึน้ รู้จกัพึง่พาตนเอง ชว่ยในเร่ืองของความปลอดภยั ลดการ
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เกิดอุบตัิเหตุต่างๆ ท าให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี ้ยังส่งผลให้สังคมมี
ความเสมอภาคเทา่เทียมกนั ไมมี่การแบง่แยกกนั ทกุคนจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
 

3.3 หลักการของ Universal Design 
ส าหรับการน า Universal Design มาใช้หรือประยุกต์ใช้นัน้ ได้มีผู้ก าหนดหลกัการท่ี

ส าคญัไว้ ดงันี ้
ธีระชัย สุขสด (2010: Online) ได้เสนอไว้ว่า หลักการของ Universal Design มี

ทัง้หมด 7 ประการ คือ 
1. เสมอภาค ใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีการแบ่งแยกและ

เลือกปฏิบตัิ เช่น การติดตัง้ตู้ โทรศพัท์สาธารณะสองระดบั ระดบัทัว่ไปส าหรับผู้ ใหญ่หรือคนท่ีนั่ง
รถเข็นใช้ได้  

2. ยืดหยุ่น ใช้งานได้กบัผู้ ท่ีถนดัซ้ายและขวาหรือปรับสภาพความสงูต ่าขึน้ลงได้ตาม
ความสงูของผู้ใช้ 

3. เรียบง่ายและเข้าใจได้ดี  เช่น มีภาพหรือค าอธิบายท่ีเรียบง่าย ส าหรับคนทุก
ประเภทไม่ว่าจะมีความรู้ระดบัไหน อ่านหนงัสือออกหรือไม่ อ่านภาษาตา่งประเทศได้หรือไม่ หรือ
อาจใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์สากล ส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย ฯลฯ 

4. มีข้อมลูพอเพียง มีข้อมลูง่ายส าหรับประกอบการใช้งานท่ีพอเพียง 
 5. ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาด  เช่น มีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้

ผิดพลาด รวมทัง้ไมเ่สียหายได้โดยง่าย   
6. ทุน่แรงกาย สะดวกและไมต้่องออกแรง 
7. ขนาดและสถานท่ีท่ีเหมาะสมและใช้งานในเชิงปฏิบัติได้ โดยคิดออกแบบเผ่ือ

ส าหรับคนร่างกายใหญ่โต คนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายยาก คนพิการ คนชรา 
ศริินทิพย์ (2554: Online) ได้เสนอไว้วา่ หลกัการของ Universal Design มีดงันี ้

Fairness ความเสมอภาคใช้งาน ทกุคนในสงัคมสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ไมมี่การแบง่แยกและเลือกปฏิบตั ิเชน่การตดิตัง้ตู้โทรศพัท์สาธารณะ 2 ระดบั 

Flexibility มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน คือสามารถใช้ได้กบัผู้ ท่ีถนดัซ้ายและขวา 
หรือปรับสภาพความสงูต ่าขึน้ลงได้ตาม ความสงูของผู้ใช้ 

Simplicity มีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพหรือค าอธิบายท่ีเรียบง่าย
ส าหรับคนทกุประเภท ไม่ว่าจะมีความรู้ระดบัไหนอ่านหนงัสือออกหรือไม่ อ่านภาษาต่างประเทศ
ได้หรือไม ่หรืออาจใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์สากลส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย ฯลฯ 
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Understanding มีข้อมลูพอเพียงส าหรับการใช้งาน 
Safety มีความทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาด เช่น มีระบบป้องกันอันตราย

หากมีการใช้ผิดพลาด รวมทัง้ไมเ่สียหายได้โดยง่าย 
Energy conservation ทุ่นแรง เชน่ ใช้ท่ีเปิดก๊อกน า้แบบยกขึน้-กดลง แทนการใช้

มือขนัก๊อกแบบเป็นเกลียว เป็นต้น 
Space มีขนาดและสถานท่ีท่ีเหมาะสม สามารถใช้งานเผ่ือส าหรับคนร่างกาย

ใหญ่โต คนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายยาก เช่น คนพิการท่ีมีรถเข็นคนัใหญ่ต้องมีพืน้ท่ีส าหรับหมุนรถ
กลบัไปมาในบริเวณห้องน า้ 

ไทยเว็บแอ๊คเซสสิบิลิตี.้คอม (ThaiWebAccessibility.com.  2016: Online) ได้เสนอ
ไว้วา่ หลกัการของ Universal Design มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

- การใช้งานอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable use) 
- มีความยืดหยุน่ในการใช้งาน (Flexibility in use) 
- เรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย (Simple and intuitive) 
- ข้อมลูสารสนเทศ สามารถรับรู้ได้ (Perceptible information) 
- ทนตอ่ความผิดพลาด (Tolerance for error) 
- ใช้ได้ด้วยความสามารถทางกายภาพต ่า (Low physical effort) 
- ขนาดและพืน้ท่ี ส าหรับการใช้งาน (Size and space for approach and use) 
มูลนิ ธิ โลกสี เขียว (2561: Online) ได้ เสนอไว้ว่า  หลักการ Universal Design

ประกอบด้วยหลกัส าคญั 7 ประการ คือ 
1. Fairness ความเสมอภาค ทกุคนในสงัคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่

มีการแบง่แยกและเลือกปฏิบตั ิ
2. Flexibility ความยืดหยุ่น ใช้งานได้ทัง้กับผู้ ท่ีถนัดซ้ายและขวา หรือปรับความสูง

ต ่าให้ขึน้ลงได้ตามความสงูของผู้ใช้ 
3. Simplicity ความเรียบง่ายและเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพ ค าอธิบาย หรือสญัลกัษณ์

สากล ส าหรับคนทกุกลุม่ไมว่า่จะมีความรู้ระดบัไหน อา่นหนงัสือออกหรือไม่ 
4. Understanding ความเข้าใจง่าย มีข้อมูลค าอธิบายหรือรูปภาพประกอบการใช้

งานท่ีเพียงพอ 
5. Safety มีความปลอดภยัขณะใช้งาน ทนทานตอ่การใช้งานท่ีผิดพลาด 
6. Energy conservation ทุน่แรง สะดวก ท าให้ไมต้่องออกแรงมาก 
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7. Space มีขนาด-สถานท่ีท่ีเหมาะสมและใช้งานในเชิงปฏิบตัิได้ โดยการออกแบบ
คดิเผ่ือส าหรับคนร่างกายใหญ่โต คนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายยาก 

สรุปได้วา่ หลกัการของ Universal Design ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน คือ 
1. ความเสมอภาค (Fairness) ทุกคนในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน 

ไมมี่การแบง่แยกและเลือกปฏิบตัิ 
2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถใช้งานได้ทัง้ผู้ ท่ีถนัดซ้ายและขวา หรือปรับ

สภาพความสงูต ่าตามผู้ใช้ได้ 
3. ความเรียบง่ายและใช้งานง่าย (Simplicity) มีภาพ ค าอธิบายหรือสัญลักษณ์

สากล ส าหรับคนทกุกลุม่ ไมว่า่จะมีความรู้ระดบัใด อา่นภาษาองักฤษได้หรือไม่ 
4. ความเข้าใจง่าย (Understanding) มีข้อมูลค าอธิบายหรือรูปภาพประกอบท่ี

เพียงพอ 
5. ความปลอดภยั (Safety) มีความทนทานตอ่การใช้งานท่ีผิดพลาด 
6. ทุน่แรง (Energy Conservation) สะดวก ไมต้่องออกแรงมาก 
7. ขนาดและพืน้ท่ี (Space) มีขนาดและพืน้ท่ีใช้งานเหมาะสม โดยการออกแบบเผ่ือ

คนร่างกายใหญ่โต คนพิการ คนท่ีเคล่ือนไหวล าบาก 
 

3.4 Universal Design for Instruction 
Universal Design for Instruction (UDI) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับ

การเรียนรวมของผู้ เรียนท่ีมีความหลากหลาย รวมไปถึงผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งการ
ประยุกต์หลักการของ Universal Design for Instruction (UDI) มาใช้ในการเรียนการสอนท าได้ 
ดงันี ้

ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2555: Online) ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ 
UDI ในการเรียนการสอนตามวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ให้เป็นบรรยากาศท่ีเคารพในความเป็นอตับคุคล
ของผู้ เรียน อาจเขียนไว้ในแนวการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้บอกความต้องการของตนเองในการเรียนเร่ือง
นัน้ๆ ด้วยหรือหากมีนกัศกึษาพิการ ก็ให้นกัศกึษาได้มีโอกาสบอกข้อจ ากดัในการเรียนรู้ของเค้า 

2. การมีปฏิสมัพันธ์ ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน 
และในกลุ่มผู้ เรียนกันเอง หรือออกแบบงานกลุ่มท่ีให้ผู้ เรียนได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้เปล่ียนแปลง
บทบาทตา่งๆ 
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3. ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยจดัสภาพแวดล้อม ส่ือ กิจกรรมให้สะดวก 
ปลอดภยัส าหรับผู้ เรียนทกุคน ทัง้ผู้ เรียนท่ีตาบอดหรือนัง่รถเข็น 

4. ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ออกแบบกิจกรรมหรืองานท่ีให้ผู้ เรียนเลือกได้
ตามความถนดัและความสามารถ 

5. ข้อมูลสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยี เช่น เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน
และข้อมูลอ่ืนๆ มีความยืดหยุ่นพอส าหรับนกัศกึษาทกุคนทกุประเภท เช่น แจกค าอธิบายรายวิชา
และเอกสารประกอบก่อนเร่ิมสอน เพ่ือให้นกัศกึษาท่ีเรียนรู้ได้ช้าได้อา่นลว่งหน้า หรือปริน้ท์เอกสาร
เป็นอกัษรเบรลล์ เพ่ือนกัศกึษาตาบอดได้อา่นเชน่เดียวกนักบัเพ่ือน เป็นต้น 

6. มีการสะท้อนผลงานของนักศึกษาเป็นระยะๆ ส าหรับโครงการท่ีนักศึกษาท า 
เพ่ือให้สามารถปรับปรุงงานได้ทนัก่อนจบโครงการ 

7. มีวิธีประเมินผลการเรียนและใช้เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย เช่น ในบางกรณี
อาจประเมินผลงานกลุม่ งานบางชิน้ก็ประเมินเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

8. ปรับส่ือ สิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมส าหรับนักศึกษาพิการในห้องเรียน 
เช่น จดัหรือแลกเปล่ียนห้องเรียนท่ีมีความสะดวกส าหรับนกัศกึษาท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
ปรับตารางสอนให้ยืดหยุน่ส าหรับนกัศกึษาท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เชน่ เจ็บป่วยบอ่ยๆ ต้อง
พบแพทย์เสมอในเวลาท่ีต้องเรียนวิชานัน้ๆ เป็นต้น 

วิกิพีเดีย (Wikipedia.  2018: Online) ได้เสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Universal 
Design (UD) ในการจดัการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอน ใช้วิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
บรรยาย การอภิปราย การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง โครงการ กรณีศึกษา และการเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ทุกวิธีจะต้องจดัให้เหมาะสมกับระดบัความสามารถและประสบการณ์ท่ีต่างกันของ
นกัเรียน 

2. วิธีการเรียนและส่ือ ส่ือตา่งๆ ท่ีใช้ควรเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงค าอธิบาย
ข้อความกราฟิกบนหน้าเว็บเพจ ใช้เคร่ืองมือน าเสนอท าให้การน าเสนอชดัเจน ใช้ค าบรรยายวิดีโอ 
ให้วางเค้าโครงล่วงหน้าเพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้เตรียมพร้อมส าหรับหวัข้อท่ีจะน าเสนอ สร้างส่ือใน
รูปแบบพืน้ฐาน ใช้งานง่ายและสอดคล้องกนั 

3. ปฏิสัมพันธ์ กระตุ้นด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเอง และนักเรียนกับผู้ สอน ในท่ีนีร้วมถึงการสนทนาและอภิปรายในชัน้เรียน          
การท างานกลุม่และการส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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4. ข้อเสนอแนะ ให้การกระตุ้ น ท่ี มีประสิทธิภาพระหว่างท ากิจกรรมและให้
ข้อเสนอแนะหลงัจากท่ีงานเสร็จแล้ว ข้อเสนอแนะจะช่วยให้ผู้ เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดและสิ่งท่ีไม่
เข้าใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง ผู้ สอนต้องมั่นใจว่า การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงผู้ เรียนได้หลากหลายกลุม่นัน้เหมาะกบัการให้ข้อเสนอแนะ 

5. การประเมินผล มีการประเมินผลอย่างสม ่าเสมอและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถประเมิน
ได้มากกว่าการสอบหรือการท าใบงาน เช่น การท างานกลุ่ม การทดลอง แฟ้มสะสมผลงาน วิดีโอ
หรือการน าเสนอ 

6. ข้อจ ากัดทางร่างกาย ห้องเรียนและสถานท่ีเรียนต้องปรับให้เข้ ากับความ
หลากหลายทางร่างกายของนกัเรียน อปุกรณ์และกิจกรรมตา่งๆ มีความเหมาะสมกบันกัเรียนปกติ
และนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมถึงต้องค านงึถึงความปลอดภยัของนกัเรียนทกุคนด้วย 

เดอะ ดีโอ-ไอที เซ็นเตอร์ (center The DO-IT.  2018) ได้เสนอตัวอย่างการปรับใช้ 
Universal Design ในการเรียนการสอน แบง่เป็น 8 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

1. ห้องเรียน ปรับการฝึกเพ่ือให้มีประสิทธิผลสูงสุดโดยจะต้องค านึงถึงความ
หลากหลายและการเรียนรวม เช่น ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน บอกสิ่งท่ีตวัเอง
ชอบหรือสนใจ ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นต้น 

2. ปฏิสมัพนัธ์ กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเอง และผู้ เรียนกบั
ผู้สอน โดยวิธีการส่ือสารท่ีน ามาใช้จะต้องเหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุคน เช่น การมอบหมายงานกลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีระดบัความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย คนท่ีเรียนเก่งจะต้องชว่ยเหลือคน
ท่ีเรียนออ่น และทกุคนในกลุม่จะต้องมีหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ส่ือและสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม ส่ือและอุปกรณ์ต้อง
เหมาะสมกับศักยภาพและใช้ได้กับผู้ เรียนทุกคน รวมถึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย เช่น 
พฒันากระบวนการรักษาความปลอดภัยของผู้ เรียน ต้องรวมถึงผู้ เรียนท่ีตาบอด หูหนวกและใช้    
เก้าอีร้ถเข็น (วีลแชร์) 

4. วิธีการสอน ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุคน เชน่ ใช้วิธีท่ี
หลากหลายในการสอนเนือ้หา โดยสร้างตวัเลือกให้ผู้ เรียน กระตุ้นและเช่ือมโยงเข้ากับเนือ้หาท่ี
บรรยาย ปฏิบตักิิจกรรมจริงร่วมกนัเป็นกลุม่ มีการส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5. ข้อมูลและเทคโนโลยี ส่ือ สัญลักษณ์และข้อมูลต้องเช่ือมโยงกัน ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับผู้ เรียนทุกคน เช่น เลือกส่ือและเตรียมการเรียนการสอนก่อน เพ่ือท่ีจะให้ผู้ เรียนได้      
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ดส่ืูอและท างานท่ีได้รับมอบหมายก่อน ทัง้นี ้ผู้สอนจะได้เลือกวิธีสอนและแบ่งเวลาในการสอนให้
สอดคล้องกนั 

6. ข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะอย่างสม ่าเสมอ เช่น ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การท างานใหญ่ๆ เพ่ือจะให้ข้อเสนอแนะก่อนท่ีงานชิน้นัน้จะสิน้สดุ 

7. การประเมินผล ใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการประเมินอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการเรียนการสอน เชน่ ประเมินเป็นกลุม่แทนการประเมินเดี่ยว 

8. ข้อตกลง วางแผนเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่
สามารถเรียนตามวิธีการสอนปกตไิด้ เชน่ ปรับส่ือ เปล่ียนสถานท่ีเรียนหรือวิธีการประเมินใหม่ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้ Universal Design ในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
ท าได้ ดงันี ้

1. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ต้องค านึงถึงความหลากหลายและเคารพใน
ความเป็นอตับคุคล ปรับการฝึกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

2. การมีปฏิสมัพนัธ์ กระตุ้นผู้ เรียนให้มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเอง ผู้ เรียน
กบัผู้สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การท างานกลุม่ การอภิปราย 

3. ส่ือและสภาพแวดล้อม กิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต้อง
เหมาะกบัศกัยภาพ และใช้ได้กบัผู้ เรียนทกุคน ควรปรับน ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ สร้างส่ือ
ในรูปแบบพืน้ฐาน ใช้งานง่ายและสอดคล้องกนั 

4. วิธีการสอน ใช้วิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น บรรยาย 
อภิปราย ลงมือปฏิบตัจิริง ฯลฯ เพ่ือให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุคน 

5. ข้อมูลสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทุกอย่างต้องเช่ือมโยงกัน ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุคน เชน่ เลือกส่ือและเตรียมการสอนก่อน 

6. ข้อเสนอแนะ ควรให้ข้อเสนอแนะอย่างสม ่าเสมอ เพราะจะช่วยให้นักเรียนแก้ไข
ข้อผิดพลาดและสิ่งท่ีไมเ่ข้าใจ 

7. การประเมินผล มีการประเมินผลอย่างสม ่าเสมอและยืดหยุ่น  ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน่ การท างานกลุม่ การทดลอง แฟ้มสะสมผลงาน 

8. ข้อตกลง ปรับส่ือ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือเปล่ียนสถานท่ีเ รียนให้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือผู้ เรียนท่ีไมส่ามารถเรียนแบบวิธีปกตไิด้ 
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3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ Universal Design 
อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ (2556: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษาและพฒันา

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกล่อง ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน ส าหรับผู้ ท่ีมี
ภาวะสายตาเลือนราง ด าเนินการวิจยัโดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้1) แบบสมัภาษณ์กลุ่มผู้
ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จ านวน 20 คน เก่ียวกับพฤติกรรมการส่ือสารและการรับรู้ท่ีมีผลตอ่การ
เลือกซือ้เคร่ืองดื่มประเภทกล่อง 2) แบบสอบถามความคิดเห็นและการสมัภาษณ์จากผู้ เช่ียวชาญ
เก่ียวกับองค์ประกอบทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกล่อง โดยเช่ือมโยงกับ
หลกัการออกแบบเพ่ือมวลชลหรือ Universal Design 3) แบบประเมินแบบร่างรูปแบบบรรจภุณัฑ์
เคร่ืองด่ืมประเภทกล่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ เพ่ือหาแนวทางการออกแบบและ
ประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ได้แก่ รูปทรง ขนาด ระยะการมองเห็น     
ค่าความเข้ม พืน้ผิว ภาพประกอบ สี ตัวอักษร และสัญลักษณ์  ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารโดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

ธีรวฒุิ บุญยศกัดิ์เสรี; และจรัญญา พหลเทพ (2015: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง
แนวทางการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพพืน้ท่ีส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร
เพ่ือตอบสนองการใช้งานของคนผู้พิการท่ีเป็นไปตามหลกัการ Universal Design การวิจยันีเ้ป็น
การศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีประเมินลักษณะทางกายภาพหลังการเข้าใช้พื น้ท่ี  (Post 
Occupancy Evaluation, POE) ซึ่งใช้วิธีการประเมิน 2 แบบคือ แบบส ารวจและวิธีการทดลอง 
โดยแบบส ารวจมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
การใช้พืน้ท่ีท ากิจกรรมส าหรับคนพิการ จากการส ารวจของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเชิง
พืน้ท่ีๆ มีความรู้ความช านาญในการออกแบบเพ่ือมวลชน และการออกแบบท่ีเก่ียวข้องกับสถาน
บริการสุขภาพ ส่วนในการทดลองจะเป็นการทดลองจากกลุ่มคนพิการประเภทต่างๆ เพ่ือศึกษา
กิจกรรมและพฤติกรรมการเข้าใช้พืน้ท่ีจริงในส่วนของ Public Zones ของโรงพยาบาล สุดท้าย
งานวิจยัจะได้แนวทางการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล 
เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการท่ีเป็นไปตามหลกัการ Universal Design 

พทุธพร โชว์สงูเนิน;วราภรณ์ เต็มแก้ว; และอภิรดา นามแสง (2017, January - June 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบของสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ            
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด าเนินการวิจยัโดย 1) ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและข้อมูลทุติยภูมิ   
2) ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานด้วยการเข้ารับฟังการสัมมนาและบรรยายทางวิชาการ 3) ส ารวจ   
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สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  4) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 11 คน ได้แก่ ผู้ บริหาร ผู้ เช่ียวชาญและตัวแทนคนพิการภายในงานสัมมนา  5) สังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มคนพิการในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคและใช้
การตรวจสอบแบบสามเส้า ได้แก่ 1) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล  2) การตรวจสอบ   
สามเส้าด้านทฤษฎี 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบว่า 1) สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือคนพิการท่ีได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องตามรายการท่ีระบุในกฎกระทรวง
คมนาคม มีจ านวน 9 รายการ ได้แก่ ประตูคนพิการ พืน้ท่ีส าหรับจอดรถเข็น ทางลาด ราวจับ 
ห้องน า้คนพิการ ลิฟต์คนพิการ ท่ีจอดรถคนพิการ ปา้ยแสดงสิ่งอ านวยความสะดวก และจดุบริการ
ข้อมูลคนพิการ รายการท่ีไม่สามารถใช้งานได้ คือ โทรศพัท์สาธารณะคนพิการ 2) ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เลือกใช้แนวทางของกฎกระทรวงคมนาคมร่วมกับหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์     
ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ และ 3) ท่าอากาศยานดอนเมือง ควรน า
หลกัการออกแบบบริการมาใช้ควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ 
 
4. การเขียนประโยค 

4.1 ความหมายของการเขียนประโยค 
การเขียนประโยค เป็นการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นภาษาเขียน 

ซึ่งจะต้องเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ เพ่ือให้ประโยคมีความสมบูรณ์ มีนกัการศึกษา
หลายทา่นได้ให้ความหมายของประโยคไว้ ดงันี ้

สนุทร โคตรบรรเทา (2545: 14-15) ได้ให้ความหมายของ "ประโยค" ไว้ว่า กลุ่มค าท่ี
น ามาเรียงกนัอยู่อยา่งมีระเบียบวิธีของหลกัไวยากรณ์ และมีความหมายสมบรูณ์ โดยทัง้ผู้พดูและ
ผู้ ฟังเข้าใจถูกต้องและตรงกันหรือผู้ เขียนกับผู้ อ่านเข้ าใจถูกต้องและตรงกัน ซึ่งเรียกเป็น
ภาษาองักฤษได้วา่ Sentence (เซ้นเทนซ์) เชน่ 

- We are students. พวกเราเป็นนกัเรียน 
- Our school is very beautiful. โรงเรียนของเราสวยมาก 
- Students are playing in the field. นกัเรียนก าลงัเลน่อยูใ่นสนามหญ้า 

ฉตัรกมล อตัรคปุต์ (2550: 137-138) ได้ให้ความหมายของ "ประโยค" ไว้วา่ กลุ่มของ
ค าหลายๆ ค า ซึ่งขึน้ต้นด้วยตวัพิมพ์ใหญ่และลงท้ายด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  เคร่ืองหมาย
ค าถาม (?) หรือเคร่ืองหมายอทุาน (!) ในประโยคจะประกอบด้วยประธานและภาคแสดง  

ประธานของประโยคอาจจะเป็นคนหรือสิ่งของท่ีแสดงกริยาของประโยค 
กรรมของประโยค คือ ผู้ถกูกระท า ซึง่จะอยูห่ลงักริยา เชน่ 
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- The boy climbed a tree. เดก็ผู้ชายปีนต้นไม้ 
ถ้าอยากให้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับประธาน (เด็กผู้ชาย) หรือกรรม (ต้นไม้) 

ก็สามารถเตมิค าคณุศพัท์ลงไปได้ เชน่  
- The young boy climbed a tall tree. เดก็หนุม่ปีนต้นไม้สงู 

ถ้าต้องการขยายกริยาว่าเขาปีนต้นไม้อย่างไร สามารถเติมค ากริยาวิเศษณ์       
ลงไปได้ เชน่ 

- The young boy quickly climbed a tall tree. เด็กหนุ่มปีนต้นไม้สูงอย่าง
รวดเร็ว 

ประโยคจะดูน่าสนใจขึน้ถ้ามันให้ข้อมูลผู้ อ่านหรือผู้ ฟังมากขึน้ มีหลายสิ่งท่ี
สามารถเพิ่มเตมิลงไปเพ่ือปรับปรุงประโยคให้สวยงามยิ่งขึน้ 

วิกิพีเดีย (2560: Online) ได้ให้ความหมายของ “ประโยค” ไว้วา่ หนว่ยหนึง่ของภาษา 
ท่ีมีความสมบูรณ์โดยเป็นการแทนความหมายของสภาพ จะประกอบด้วยสองส่วนเป็นอย่างน้อย 
คือ ภาคประธานและภาคแสดง การประกอบจะประกอบค าซึ่งมีสองค าหลกั  ท าหน้าท่ีเป็นค านาม
ในภาคประธาน และค ากริยาในภาคแสดง โดยมากจะยึดหลักท่ีว่า ประโยคสมบูรณ์ จะต้อง
ประกอบด้วยกริยาแท้อย่างน้อยหนึง่ตวั เชน่ ฝนตกหนกั ฉนัไปท างาน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การเขียนประโยค หมายถึง การน ากลุ่มค าท่ีแทนความหมายของสภาพ  
มาเรียงกันอย่างมีระเบียบวิธีของหลักไวยากรณ์ และมีความหมายสมบูรณ์ โดยขึน้ต้นด้วยตัว  
พิมพ์ใหญ่และลงท้ายด้วยเคร่ืองหมาย เช่น เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ อ่านและ
ผู้ เขียนเข้าใจถกูต้องตรงกนั ซึ่งประโยคท่ีสมบรูณ์จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธานและ
ภาคแสดง เรียกเป็นภาษาองักฤษได้วา่ Sentence (เซ็นเทนซ์) 

 
4.2 ความส าคัญของการเขียน 

นกัวิชาการและนกัการศกึษาได้อธิบายความส าคญัของการเขียนไว้ ดงันี ้
เจน่ี (Jeny.  2008: Online) ได้แนะน าไว้วา่ ความส าคญัของการเขียนสรุปได้ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ ท่ีต้องการถ่ายทอดความคิดความ
เข้าใจ และประสบการณ์ของตนเองเสนอตอ่ผู้อา่น 

2. เป็นการเก็บบนัทกึรวบรวมข้อมลู ท่ีตนได้มีประสบการณ์มาก่อน 
3. เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง ในเร่ืองท่ีผู้ เขียนเกิดความรู้สกึประทบัใจหรือ

มีประสบการณ์ 
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4. เป็นเคร่ืองถ่ายทอดมรดกวฒันธรรม เช่น ถ่ายทอดสมยัหนึ่งไปสู่อีกสมยัหนึ่ง 
เป็นต้น 

5. เป็นเคร่ืองมือพัฒนาสติปัญญา เน่ืองจากการเรียนรู้ทุกอย่างต้องอาศัยการ
เขียนเป็นเคร่ืองมือส าหรับบนัทกึสิ่งท่ีได้ฟังและได้อา่นและน าไปสู่การพฒันาสืบไป 

6. เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ตามจุดประสงค์ท่ีแต่ละคนปรารถนา 
เช่น เพ่ือต้องการท าให้รู้เร่ืองราว ท าให้รัก ท าให้โกรธและสร้างหรือท าลายความสามคัคีของคนใน
ชาต ิ

7. เป็นการแสดงออกซึง่ภมูิปัญญาของผู้ เขียน 
8. เป็นอาชีพอยา่งหนึง่ 
9. เป็นการพัฒนาความสามารถและบุคลิกภาพ ท าให้บุคคลมีความเช่ือมั่นใน

ตวัเองในการแสดงความรู้สกึและแนวคิด 
10. เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสงัคม 
รสริน ดษิฐบรรจง (2552: 2) ได้แนะน าไว้วา่ การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัอีกทาง

หนึ่งในปัจจุบนั เพราะนอกจากจะส่ือความได้อย่างชดัเจนแล้ว ยงัเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วย 
ความส าคญัของการเขียน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเขียนเป็นการให้ความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ความคิดต่างๆ ไปยัง
ผู้อา่น เพ่ือพฒันาสตปัิญญาและเปิดโลกทศัน์ของผู้อา่นให้กว้างมากขึน้ 

2. การเขียนเป็นส่ือกลางในการติดตอ่ส่ือสาร การเขียนสามารถส่งต่อไปยงัผู้ อ่ืน
ได้อย่างกว้างขวางและไม่จ ากัดจ านวน อีกทัง้ยังน าส่งไปยังส่ืออ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึง
สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้ ท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างง่ายดาย เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
นอกจากนีย้ังสามารถเผยแพร่เร่ืองราวได้ทุกแง่มุม มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น บันทึก 
จดหมาย เป็นต้น ท่ีเก็บไว้เป็นหลกัฐานสืบค้นได้ 

3. การเขียนเป็นการพัฒนาความคิด เน่ืองจากเม่ือผู้ อ่านได้รับสาร จะต้องคิด
ตามข้อมลูท่ีก าลงัได้มา เป็นการฝึกทกัษะสมอง ท าให้มีความคดิก้าวไกล 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553: 286-287) ได้แนะน าไว้ว่า ความสามารถในการเขียนเป็น
ทกัษะส าคญัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม หากนกัเรียนมีปัญหาด้านการเขียน ย่อมส่งผลทางลบ
ตอ่การเรียนวิชาต่างๆ อย่างแน่นอน เด็กท่ีคะแนนไม่ดีอาจไม่ได้เกิดจากปัญหาเด็กไม่รู้เร่ืองท่ีสอบ 
แต่เกิดจากปัญหาท่ีเด็กไม่สามารถอธิบายค าตอบท่ีตวัเองรู้ในรูปของการเขียนได้ ยิ่งไปกว่านัน้   
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ครูมกัเอนเอียงโดยการให้คะแนนเด็กท่ีมีปัญหาการเขียนน้อยกว่าเด็กคนอ่ืน นอกจากปัญหาการ
เรียนในทุกวิชาแล้ว ปัญหาด้านการเขียนอาจพัฒนาเป็นความรู้สึกไม่อยากเรียนได้ เด็กจึง
พยายามหลีกหนีกิจกรรมการเขียน ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก  
อย่างมาก ดงันัน้ หากเด็กต้องการแก้ปัญหาด้านการเขียนของตนเอง เด็กจะต้องอดทนกับการท่ี
ตนเองเขียนผิดพลาด พยายามฝึกเขียนให้มากขึน้ ครูควรสอนให้เด็กใช้ความพยายาม และช่ืนชม 
ให้ก าลงัใจตวัเองในความพยายามนัน้ หากท าได้เชน่นีเ้ดก็จะเขียนได้ดีขึน้อย่างแนน่อน 

โสภิตา กาพย์เกิด (2556: Online) ได้แนะน าไว้ว่า การเขียนเป็นวิธีการส่ือสารท่ี
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือส่ือไปยังผู้ รับได้อย่างกว้างไกล 
นอกจากนัน้การเขียนยงัมีคณุคา่ในการบนัทกึเป็นข้อมลูหลกัฐานให้ศกึษาได้ยาวนาน 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการเขียน หมายถึง วิธีการส่ือสารรูปแบบหนึ่งท่ีใช้
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางและไม่จ ากดั ช่วยเปิด
โลกทัศน์ของผู้ อ่านได้มากขึน้  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถและบุคลิกภาพ เพราะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองในการแสดงความรู้สึกและ
แนวคิด นอกจากนัน้ การเขียนยงัเป็นการบนัทึกข้อมูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหลกัฐานชดัเจน
และเก็บไว้ได้ยาวนาน 

 
4.3 โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ 

การเขียนประโยคเพ่ือส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจนัน้ ประโยคควรจะมีใจความสมบูรณ์   
เม่ืออา่นหรือฟังแล้ว ผู้ รับสารสามารถเข้าใจหรือท าตามสิ่งท่ีผู้ส่งสารต้องการได้ ดงันัน้ จึงมีนกัการ
ศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงโครงสร้างประโยค ดงันี ้

สนุทร โคตรบรรเทา (2545: 15) ได้เสนอไว้วา่ ประโยคมีส่วนประกอบแบง่ได้เป็นสอง
สว่นหรือสองภาค คือ ภาคประธานและภาคแสดง 

1. ภาคประธาน เป็นส่วนแรกของประโยค ค าท่ีท าหน้าท่ีอยู่ในภาคประธานคือ 
ค านามและค าสรรพนาม เทา่นัน้ ค าวา่ ประธาน เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ Subject (ซับ้เจคท์) 

2. ภาคแสดง เป็นส่วนท่ี 2 ของประโยค ค าท่ีท าหน้าท่ีอยู่ในภาคแสดง คือ 
ค ากริยาเพ่ือแสดงให้ทราบการกระท าของประธานในประโยค ค าว่าภาคแสดง เรียกเป็น
ภาษาองักฤษวา่ Predicate (เพร้ดดเิคท) 

สวาสดิ์ พรรณา (2554: 1-5) ได้เสนอไว้ว่า ประโยค (Sentence) คือ กลุ่มค าท่ีน ามา
ประกอบกันเข้าตามระเบียบของแต่ละภาษา เพ่ือแสดงข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งและได้ความ
สมบูรณ์ โดยโครงสร้างประโยคประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง 
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(Predicate) เน่ืองจากกริยามีความส าคญัและมีบทบาทตอ่ค าอ่ืนๆ ในประโยคมากท่ีสดุ โครงสร้าง
หรือรูปแบบของประโยค (Sentence Structure) จึงจ าแนกออกตามประเภทของค ากริยาได้
ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. Linking Verb (กริยาเช่ือมต่อ) หรือ Copulative Verb คือ กริยาท่ีท าหน้าท่ี
เช่ือมต่อระหว่างประธาน (Subject) กับส่วนสมบูรณ์ (Complement) เช่น be, become, feel, 
look, grow 

Subject + Linking Verb + Complement 
(ประธาน + กริยาเช่ือมตอ่ + สว่นสมบรูณ์) 

2. Transitive Verb (สกรรมกริยา) คือ กริยามีกรรม (Object) มารับ จึงได้
ใจความสมบรูณ์ เชน่ read, like, play, learn, do, eat 

Subject + Transitive Verb + Object 
(ประธาน + สกรรมกริยา + กรรม) 

3. Intransitive Verb (อกรรมกริยา) คือ  ก ริยา ท่ี ไม่ ต้องมีกรรมมารับ ก็ได้
ความหมาย เชน่ go, sleep, walk, run, sit 

Subject + Intransitive Verb 
(ประธาน + อกรรมกริยา) 

ตวัอยา่ง 
1. Subject + Linking Verb + Complement (S + VL + C) 

- She is a student. หลอ่นเป็นนกัศกึษา 
- My teacher was Prof. Siri. ครูของฉนัคืออาจารย์ศริิ 
- He becomes my friend. เขากลายเป็นเพ่ือนฉนั 
- They look happy. พวกเขาดมีูความสขุ 
- The curry tastes good. แกงมีรสอร่อย 

กริยาเช่ือมตอ่ คือ กริยาท่ีเช่ือมประธานและส่วนสมบรูณ์เข้าด้วยกนั เป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกัน ตวัอย่างข้างบนจะเห็นว่ากริยา is, was, becomes, look และ tastes เป็นตวัเช่ือมต่อ
ประธานและส่วนสมบูรณ์เข้าด้วยกัน คือ she กับ a student, my teacher กับ Prof. Siri, he กับ 
my friend, they กบั happy และ curry กบั good กริยาชนิดนีมี้ to be ส าคญัท่ีสดุ 

2. Subject + Transitive Verb + Object (S + VT + O) 
- I read newspapers. ฉนัอา่นหนงัสือพิมพ์ 
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- She likes singing. หลอ่นชอบร้องเพลง 
- They play football. พวกเขาเลน่ฟตุบอล 
- We learn English. เราเรียนภาษาองักฤษ 
- He tastes the curry. เขาชิมแกง 

กริยาชนิดนีเ้ป็นตวัชีบ้อกว่า ประธานเป็นผู้ท าอะไรกบัตวักรรม คือ มีตวักรรมเป็น
ผู้ รับผลกระท ากริยาของประธาน ดงันัน้ กริยา read, like, play, learn และ tastes จึงต้องมีกรรม 
(Object) คือ newspapers, singing, football, English และ the curry มารับ ซึ่งเป็นการกระท า
ของประธาน คือ I, she, they, we และ he 

จะเห็นว่า กริยาเช่ือมต่อกับสกรรมกริยา และส่วนสมบูรณ์กับตัวกรรมมีความ
แตกตา่งกนั ตวัอย่าง She is a student. หล่อนเป็นนกัศกึษา กบั She likes a student. หล่อนชอบ
นกัศกึษา ในประโยคแรก She กบั a student เป็นคนเดียวกนั สว่นในประโยคท่ีสองเป็นคนละคน 

3. Subject + Intransitive Verb (S + VI) 
- Birds fly. นกบนิ 
- The children sleep. เดก็ๆ นอน 
- They sit in the room. พวกเขานัง่อยูใ่นห้อง 
- We walk happily. เราเดนิอยา่งมีความสขุ 
- He runs very fast. เขาวิง่เร็วมาก 

กริยาชนิดนีมี้ความหมายสมบูรณ์อยู่ในตัว ไม่ต้องมีค าอ่ืนมาช่วยก็เข้าใจได้ 
เพียงแต่เพิ่มเข้ามาเพ่ือช่วยขยายความเท่านัน้ ดงันัน้ จากประโยคข้างบน กริยา fly, sleep, sit, 
walk และ runs ท าให้เข้าใจความหมายได้เลยว่า ประธานคือ birds, the children, they, we และ 
he เป็นผู้ท าอะไร โดยไมต้่องมีตวักรรม (Object) มารับเลย 

รมณี กอวัฒนา (2558: 21-24) ได้เสนอไว้ว่า เม่ือพิจารณากลุ่มค าประเภทต่างๆ 
ท่ีมารวมตวักันเป็น “ประโยค” (Sentence) แล้ว จะเห็นได้ว่า กลุ่มค าเหล่านัน้จะต้องมีลักษณะ
บางอย่างท่ีเหมือนกัน คือ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง 
(Predicate) 

ภาคประธาน หมายถึง สิ่งท่ีก าลงักล่าวถึง เป็นส่วนท่ีจะตอบค าถามว่า "ใครหรือ
อะไร" (Who or what is being talked about?) ส่วนของประโยคท่ีสามารถตอบค าถามนีไ้ด้คือ 
ภาคประธาน ซึ่งอาจเป็นค านามหรือสรรพนามค าเดียวโดดๆ หรืออาจมีส่วนขยายตา่งๆ ด้วยก็ได้ 
เชน่ 
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- The baby is crying. ตอบค าถาม  Who is crying? 
- Milk is good for everyone. ตอบค าถาม What is good? 

ภาคแสดง หมายถึง ส่วนท่ีอธิบาย บอกการกระท า ระบสุภาวะหรือลกัษณะของ
ประธาน เป็นส่วนท่ีตอบค าถามว่า "ก าลังพูดอะไรเก่ียวกับประธาน" (What is said about the 
subject?) สว่นท่ีตอบค าถามนีไ้ด้คือ ภาคแสดง เชน่ 

- This box is heavy. อธิบายลกัษณะของ "box" 
- The children sing happily. บอกวา่ "the children" ท าอะไรอยู ่

Pattern One: Subject + Verb (SV) 
- Jane smiles 
- Birds sing sweetly. 
- The baby is sleeping. 

ในโครงสร้างแบบนี ้ภาคแสดงประกอบด้วยกริยาหรือกริยากับค าขยายเท่านัน้ 
เราเรียกกริยาประเภทนีว้่า อกรรมกริยา (Intransitive verb) เช่น go, walk, bark, sleep, smile, 
cry เป็นต้น 

Pattern Two: Subject + Verb + Object (SVO) 
- John hit the ball. 
- Mary is cooking dinner. 
- The students have to finish their assignments. 

ในประโยคชนิดนี ้ภาคแสดงประกอบด้วยกริยาและกรรม เพราะกริยาประเภทนี ้
เป็นสกรรมกริยา (Transitive Verb) ซึ่งต้องมีกรรมตามมาด้วย หากขาดกรรม ประโยคจะมี
ใจความไม่สมบูรณ์  เช่น  ถ้าเขียนว่า "John hit." คงจะต้องมีผู้ ถามต่อว่า "John hit what?"           
(ตีอะไร?) 

Pattern Three: Subject + Verb + Complement (SLV CN/CA) 
- John is an artist. (Noun) 
- The music is good. (Adjective) 
- The joker is I. (Pronoun) 

ส าหรับประโยคชนิดนี ้ภาคแสดงเป็นกริยาอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแสดงสภาวะหรือ
ลักษณะของประธาน ค ากริยากลุ่มนีเ้รียกว่า Linking Verb ส่วนข้อความท่ีเขียนตามหลังกริยา
เรียกวา่ Complement หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีมาชว่ยเตมิให้ใจความสมบรูณ์ 
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Complement นี ้แบง่ออกเป็น 3 ชนิดคือ 
1. Noun Complement (CN) คือ ค านามท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็มหรือท า

ให้ประโยคสมบูรณ์ บางต าราเรียกว่า Subject Complement เน่ืองจากเป็นสิ่งเดียวกับประธาน
ของประโยค และเป็นค าประเภทเดียวกับประธานในแง่ของไวยากรณ์ (equal grammatical 
value) ฉะนัน้จงึอาจเขียนสลบัท่ีกบัประธานได้ โดยมีความหมายคงเดมิ เชน่  

- Puffy is my cat or my cat is Puffy. 
2. Adjective Complement (CA) คือ ค าคุณศัพท์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติม

เตม็ท่ีท าให้ประโยคสมบรูณ์ โดยจะชว่ยอธิบายลกัษณะของประธาน ไมส่ามารถสลบัท่ีกบัประธาน
ได้ เพราะเป็นค าคนละประเภทกนั ท าหน้าท่ีแทนกนัไมไ่ด้ 

3. Pronoun Complement (CP) คือ ค าสรรพนามท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติม
เตม็ท่ีท าให้ประโยคสมบรูณ์ จะมีลกัษณะเหมือนกบั Noun Complement 

สรุปได้ว่า ประโยคภาษาอังกฤษ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน 
หมายถึง ส่วนท่ีตอบค าถามว่า “ใครหรืออะไร” (Who or what is being talk about?) ส่วนมากจะ
เป็นค านามหรือค าสรรพนาม และภาคแสดง หมายถึง ส่วนท่ีอธิบาย บอกการกระท า ระบสุภาวะ
หรือลักษณะของประธาน เน่ืองจากค ากริยาในส่วนภาคแสดง มีความส าคญัและมีบทบาทต่อ     
ค าอ่ืนๆ ในประโยค โครงสร้างหรือรูปแบบของประโยค (Sentence Structure) จึงจ าแนกตาม
ประเภทของค ากริยาได้ออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. Subject + Verb (SV) ภาคแสดงประกอบด้วยค ากริยาหรือค ากริยากับ       
ค าขยายเท่านัน้ เราเรียกค ากริยาประเภทนีว้่า อกรรมกริยา ( Intransitive verb) เช่น go, walk, 
sleep, smile, bark เป็นต้น 
ตวัอยา่งประโยค  Jane smiles./ The baby is sleeping. 

2. Subject + Verb + Object (SVO) ภาคแสดงประกอบด้วยค ากริยาและกรรม 
เพราะค ากริยาประเภทนีเ้ป็นสกรรมกริยา (Transitive verb) ซึ่งต้องมีกรรมมาด้วย หากขาดกรรม 
ประโยคจะมีใจความไมส่มบรูณ์ 
ตวัอยา่งประโยค  I read newspaper./ The students have to finish their assignments. 

3. Subject + Verb + Complement (SLV CN/CA) ภาคแสดงเป็นกริยาอีกกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งแสดงสภาวะหรือลักษณะของประธาน ค ากริยากลุ่มนีเ้รียก Linking verb ส่วนข้อความ
ตามหลังเรียกว่า Complement ช่วยเติมให้ใจความประโยคสมบูรณ์ เป็นได้ทัง้ค านามหรือ
ข้อความ 
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ตวัอยา่งประโยค  John is an artist./ The music is good. 
 

4.4 วิธีการสอนเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ 
ในการสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษนัน้ ครูควรเอาใจใส่ จดักิจกรรมและเลือกใช้

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เด็กได้แสดงศกัยภาพของตนให้ได้มากท่ีสุด โดยนักวิชาการได้
เสนอวิธีการสอนเขียนประโยค ดงันี ้

เลิร์นนิ่งวิทเอ๊าท์เทียร์ (LearningWithoutTears.  2008: Online) ได้เสนอวิธีการสอน
ทกัษะการเขียนประโยคท่ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนประโยคได้ง่ายและช านาญขึน้ หาก
สอนการเขียนตาม 3 ขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

1. เลียนแบบครู – ขัน้ท่ีง่ายท่ีสดุ ครูแสดงวิธีการเขียนตวัอกัษร ค า การเว้นระยะ 
และเคร่ืองหมายวรรคตอน โดยให้นกัเรียนลอกตามท่ีครูเขียน 

2. คดัลอกประโยค – ขัน้ท่ี 2 นกัเรียนดปูระโยคและลอกตามให้เหมือนตวัอยา่ง 
3. เขียนประโยคด้วยตวัเอง – ในขัน้นี ้นกัเรียนจะต้องเขียนประโยคโดยไม่มีการ

สาธิตหรือ  ตัวแบบ กิจกรรมเปล่ียนผ่านต้องให้ครูบอกเขียนตัวอักษร การเว้นระยะ และ
เคร่ืองหมายวรรคตอนก่อน แล้วท้ายท่ีสดุ เดก็จะเขียนประโยคได้ด้วยตนเอง 

ในการสอนเขียนประโยคตามกระบวนการนี  ้จะท าให้เด็กเรียนรู้การเขียน
ตวัอักษรจากค าได้ดีเท่ากับการเรียนรู้ท่ีจะใช้การเว้นระยะห่างและเคร่ืองหมายวรรคตอน เม่ือ
นกัเรียนเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นจนครบ นกัเรียนก็จะสามารถเขียนได้อยา่งสร้างสรรค์ 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553: 290 อ้างอิงจาก Vallecorsa, Ledford, & Parnell, 1991) 
ได้เสนอวา่ การสอนการเขียนแบบองค์รวม เป็นการสอนทกัษะด้านการเขียนโดยใช้ความพยายาม
ของเด็กเอง ซึ่งวิธีนีมี้ประสิทธิภาพในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดับเล็กน้อยเป็นอย่างดี 
กระบวนการเขียนแบบองค์รวม มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ เต รียมตัว เด็กต้องคิดว่าเขาจะเขียนเก่ียวกับเร่ืองอะไร ซึ่งอาจใช้
ประสบการณ์และความสนใจมาพฒันาเป็นหวัข้อเร่ือง และการวางโครงร่างของเร่ืองท่ีจะเขียนด้วย 

2. ขัน้ร่าง เด็กใส่ความคิดเห็นลงไปในเร่ืองท่ีเขียน ครูช่วยโดยการให้เด็กอ่าน  
ออกเสียงเร่ืองท่ีเขาเขียนและครูช่วยแนะน า พร้อมมอบหมายให้เดก็ฝึกเขียนบนัทกึของตนเอง หรือ
การท่ีครูสาธิตการเขียนให้ดจูะชว่ยให้เดก็เรียนรู้ในระยะนีไ้ด้ 

3. ขัน้ปรับปรุง เด็กอ่านเร่ืองท่ีตนเขียน แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การเขียน
ของตวัเองดีขึน้ อาจมีการเพิ่มเตมิเนือ้หาด้วยก็ได้ 
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4. ขัน้ตรวจค าผิด ระยะนีเ้ป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นการสะกดค าผิด 
การเว้นวรรค หรือการใช้รูปประโยคไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้ครูและเพ่ือนสามารถชว่ยได้ 

5. ขัน้เขียนใหม่ เป็นระยะสุดท้าย เด็กจะแก้ไขและเขียนใหม่ให้ถูกต้อง โดย
พิจารณาเพ่ือความสวยงาม เรียบร้อย เนือ้หาล่ืนไหล สอดคล้องกับหวัข้อเร่ือง ครูอาจจดัให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานของเดก็ในวารสารของโรงเรียนก็ได้ 

ดีสรีดดิ่งมาม่ะ (ThisReadingMama.  2014: Online) ได้เสนอว่า ส าหรับเด็กเล็กท่ี
ยงัไม่พร้อมเขียนหรือไม่รู้จักตวัพยัญชนะ แนะน าให้ใช้วิธีการเขียนตามค าบอก แต่ถ้าเด็กโตจน
สามารถส่ือสารได้แล้ว แนะน าให้เขียนข้อความหรือประโยคสลบักบัครู ซึง่วิธีการทัง้สองแบบนีเ้ป็น
ต้นแบบท่ีดีให้นกัเรียนรู้วิธีการเขียนประโยค ในขณะเรียนรู้กระบวนการฝึกเขียน เด็กก็ต้องการเวลา
ฝึกของตนเอง แตค่รูก็ยงัคงต้องช่วยเหลือ ซึง่ในท่ีนีข้อเสนอการใช้ “Magic lines” มาใช้ในการสอน
เขียน ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ครูถามนกัเรียนว่าจะเขียนประโยคอะไร นกัเรียนตอบว่า “Happy birthday to 
you, …………” 

2. ครูกล่าวประโยคซ า้แบบเสียงดังฟังชัด และบอกว่าเราจะมาวาด “Magic 
lines” กนั โดยให้จ านวนเส้น 1 เส้นแทนจ านวนค า 1 ค า เพ่ือท่ีจะได้รู้วา่ต้องเขียนค าตรงไหน 

3. นกัเรียนและครูกล่าวประโยคซ า้อีกครัง้พร้อมกันช้าๆ และนบัจ านวนค าท่ีพูด 
(ระวงัจ านวนค าท่ีนบั เพราะเด็กแตล่ะคนอาจนบัไม่เหมือนกัน เช่น ค าว่า yesterday อาจนบัเป็น   
2 ค า แยกเป็น yester - day) 

4. หลังจากนับจ านวนค า ครูวาดเส้นแทนจ านวนค าท่ีเขียน โดยความยาวของ
เส้นท่ีขีดนัน้ขึน้อยูก่บัเสียงสัน้ – ยาวของค า 

5. นกัเรียนเขียนข้อความบนเส้นท่ีลากไว้ 
6. หลงัจากนัน้ นกัเรียนวาดรูปภาพของพี่สาว 
7. นกัเรียนน าการ์ดท่ีท าเสร็จแล้วไปวางไว้ข้างๆ เตียงพี่ 

สรุปได้ว่า วิธีการสอนเขียนประโยคในภาษาองักฤษนัน้ ก่อนอ่ืน ครูควรประเมินระดบั
ความสามารถในปัจจบุนัของนกัเรียน เพ่ือจะได้วางแผนวิธีการสอนให้ตรงกบัระดบัความสามารถ 
ความสนใจและความถนดัของนกัเรียน รวมถึงจะได้สอนได้อยา่งเป็นระบบ ท าตามขัน้ตอนได้อยา่ง
ถูกต้อง เป็นระเบียบ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ซึ่งแรกๆ อาจจะมีครูและ
เพ่ือนคอยช่วยเหลือ สนับสนุน หลังจากนัน้ นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถเขียน จนเขียน
ประโยคได้อยา่งสร้างสรรค์และถกูต้องด้วยตนเอง 



  54 

4.5 วิธีประเมินการเขียนประโยค 
การประเมินถือได้ว่าเป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการตรวจสอบความถกูต้อง

ของการเขียน ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบท่ีแตกตา่งกันออกไป ขึน้อยู่กับประเภทของงานเขียน  ในท่ีนี ้
ได้มีผู้ เช่ียวชาญเสนอวิธีการประเมินการเขียนไว้ ดงันี ้

ชวลิต ชูก าแพง (2550: 173-177) ได้ให้ข้อแนะน าว่า วิธีประเมินการเขียนสามารถ
แบง่ตามเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลได้ 2 ประเภท ดงันี ้

1. เค ร่ืองมือประเภท ท่ีใช้ในการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานเน้นท่ีทักษะความสามารถในการท างาน ความถูกต้องของการปฏิบัต ิ
ล าดบัการท างาน วิธีการวดัท่ีมีความเท่ียงตรงคือ การใช้การสงัเกตประเมินพฤติกรรมการท างาน 
เคร่ืองมือท่ีใช้กันมาก ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (checklist) ระเบียนพฤติการณ์ (anec-dotal 
record) มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) เป็นต้น 

2. เคร่ืองมือประเภทท่ีใช้ในการวัดผลงาน ส าหรับการวดัคณุภาพของผลงานท่ี
ผู้ เรียนท าส่ง ไม่ว่าจะเป็นผลงาน รายงาน การทดลอง ( lab report) work sample โครงงาน
น าเสนอเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยม ดงันี ้

2.1 แบบตรวจสอบรายการ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัพฤติกรรมท่ีต้องการ 
โดยเน้นท่ีการบนัทกึข้อมลูท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการปฏิบตัิของผู้ถกูประเมินว่าได้ปฏิบตัิงานตามข้อ
รายการท่ีแสดงไว้หรือไม่ มกัใช้กับกิจกรรมของงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิท่ีเป็นล าดบัขัน้ตอน 
เช่น การให้ประกอบอุปกรณ์จากชิน้ส่วนวสัดท่ีุก าหนดให้ซึ่งมีขัน้ตอนของการประกอบท่ีมีล าดบั
ก่อนหลงั เม่ือผู้ถกูทดสอบปฏิบตังิาน ผู้วดัจะสงัเกตการณ์ปฏิบตัิ แล้วตรวจเช็คโดยท าเคร่ืองหมาย
ขีดถูกในช่องท่ีต้องการ หลงัจากบนัทึกข้อมูลเสร็จ ผู้ ถูกทดสอบมกัจะได้รับข้อมูลอันเป็นผลจาก
การสงัเกตของผู้ประเมินเพ่ือทราบทกัษะการปฏิบตัิของตนเอง อนัจะเป็นประโยชน์กบัการปรับปรุง
แก้ไขตอ่ไป เป็นการให้ข้อมลูปอ้นกลบักบัผู้ปฏิบตัิ 
- ตวัอยา่งแบบตรวจสอบรายการ 
 

พฤตกิรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. มีการล้างมือก่อนการปฏิบตังิาน /  
2. เตรียมอปุกรณ์ในการท างานครบถ้วน /  
3. ท าความสะอาดอปุกรณ์ก่อนใช้งาน /  
4. ท าความสะอาดอปุกรณ์หลงัการใช้งาน  / 
รวม 3 1 



  55 

จะสังเกตเห็นว่าเนือ้หาท่ีปรากฏในเคร่ืองมือท่ีใช้วัดการปฏิบตัิงานมักแสดงข้อ
รายการเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีวัด โดยเฉพาะในแบบตรวจสอบรายการผู้ ท่ีสร้างเคร่ืองมือต้อง
ตดัสินใจในเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1.1 ข้อรายการทุกข้อท่ีปรากฏในแบบตรวจสอบรายการมีความส าคัญ
เท่ากนัทกุข้อหรือไม่ ถ้าเท่ากัน คะแนนท่ีให้ย่อมเท่ากนัทกุข้อ แตถ้่าไม่เท่ากันต้องก าหนดว่าจะให้
น า้หนกัในรายการใดมากกวา่หรือน้อยกว่า ตามตวัอยา่งท่ีให้มาทกุข้อมีคะแนนเทา่กนั 

2.1.2 ในการก าหนดน า้หนักความส าคัญ ให้กับแต่ละรายการนัน้ ต้อง
พิจารณาดูว่ารายการใดท่ีมีความจ าเป็นหรือส าคัญต่อทักษะท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ตามตัวอย่าง    
หากผู้ สร้างเคร่ืองมือเห็นว่าการปฏิบัติงานท่ีดีนัน้ การล้างมือก่อนลงมือท างานเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดก็ควรก าหนดน า้หนกัความส าคญัให้มากกว่าข้ออ่ืน อาจเป็น 2 หรือ 3 เท่า
ของข้ออ่ืน 

2.1.3 จากคะแนนท่ีใช้กับพฤติกรรมท่ีวดั ต้องก าหนดเกณฑ์ท่ีแสดงถึงระดบั
ของทกัษะความสามารถท่ีถือว่าอยู่ในขัน้ท่ีปฏิบตัิได้หรือรอบรู้ จากแบบตรวจสอบรายการดงักล่าว
ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ ผู้ วดัอาจก าหนดเกณฑ์ว่าผู้ ท่ีผ่านการวดัต้องได้คะแนน 3 คะแนนขึน้ไป ในกรณีท่ี   
ทกุข้อมีน า้หนกัเทา่กนั 

แบบตรวจสอบรายการ เหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเป็น
กระบวนการ ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีคอ่นข้างแน่นอนตายตวั ข้อสงัเกตการใช้แบบตรวจสอบ
รายการมักไม่ใช่ในรูปการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ ประเมินมีหน้าท่ีสังเกตดูว่า      
ผู้ปฏิบตัิได้ท างานในขัน้ตอนท่ีก าหนดหรือไม่ และท าได้หรือไม่ได้ แตจ่ะไม่ตดัสินว่าท าได้ดีหรือไม ่
สวยหรือไม่สวยเพียงใด การตัดสินผลการวัดขึน้อยู่กับเกณฑ์ท่ีวางไว้ บางครัง้หากทักษะท่ีให้
ปฏิบตัิงานมีความส าคญัทุกขัน้ตอน ผู้ ปฏิบตัิท่ีไม่ผ่านการประเมินในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งอาจ 
ถือวา่ไมมี่ทกัษะในการปฏิบตังิานนัน้ทัง้หมด 

2.2 ระเบียนพฤติการณ์ (anecdotal record) มักใช้บันทึกข้อมูลจากการ
สงัเกตอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Informal observation) ในห้องเรียน โดยเฉพาะหากเป็นชัน้เรียนเล็กๆ 
ครูผู้สอนจะสงัเกตพฒันาการของนกัเรียนแล้วจดบนัทึก ส่วนในชัน้เด็กโตระดบัมัธยมศึกษาหรือ
อดุมศึกษา เป็นเคร่ืองมือท่ีอาจน าไปใช้ในการวดัความรู้สึกซาบซึง้ในศิลปะ วฒันธรรม วรรณคดี
หรือดนตรี ซึ่งหาเคร่ืองมือได้ไม่ยาก พฤติกรรมท่ีบันทึกในระเบียนนัน้ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้
คาดคะเนล่วงหน้าว่าจะต้องเกิด ผู้บนัทึกมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าการบนัทึกพฤติกรรมท่ี
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เก่ียวข้องกบัจดุมุง่หมายของการเรียนการสอน แตจ่ะไมก่ าหนดพฤตกิรรมท่ีต้องการสงัเกต ผู้บนัทึก
มีหน้าท่ีบนัทกึพฤตกิรรมท่ีเห็นวา่จ าเป็นและมีความส าคญักบัการเรียนการสอน 

ระเบียนพฤติการณ์เหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานท่ีผู้ สอนเน้นการน า
ข้อมูลมาช่วยในการปรับแก้ทกัษะการปฏิบตัิงาน เคร่ืองมือชนิดนีอ้าจไม่เหมาะท่ีน ามาใช้ในการ
ตดัสินทักษะความสามารถเพ่ือการประเมินผลสรุป (Summative) เพราะมีความเป็นปรนัยน้อย 
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับการประเมินการปฏิบตัิงานของแต่ละคน โดยธรรมชาติของ
ระเบียนพฤตกิารณ์จงึไมมี่การให้คะแนนเก่ียวกบัระดบัคณุภาพของการท างาน 

2.3 มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) แบบประมาณคา่หรือมาตราสว่น
ประมาณคา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้วดัทกัษะการปฏิบตัิได้ ทัง้ในการวดักระบวนการและ
ผลงานโดยการแสดงรายการพฤติกรรมท่ีวดัและตวับ่งชีค้ณุภาพของระดบัการปฏิบตัิ ซึ่งก าหนด
เป็นโครงสร้างและมีช่วงของมาตรท่ีมีคา่เป็นตวัเลขหรือระดบัของพฤติกรรมให้ผู้ประเมินเลือกตาม
การตดัสินของตนเอง 

ขัน้ตอนการสร้างมาตราส่วนประมาณค่าท่ีส าคญัคือ การระบุจุดมุ่งหมายของ
การวดัเพ่ือหาตวับง่ชีพ้ฤติกรรมท่ีจะวดัให้ได้ หลงัจากนัน้เลือกรูปแบบของมาตรท่ีจะใช้แล้วก าหนด
ว่าจะแบ่งช่วงของมาตรวดัเป็นเท่าใด การเลือกมาตรวดัอาจใช้รูปแบบผสมคือ ใช้แบบแสดงด้วย
ตวัเลขกบัแบบกราฟิก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมและลกัษณะของพฤตกิรรมท่ีวดั 

มาตรวัดท่ีก าหนดจะมีช่วงคะแนน ซึ่งอาจเป็น 3, 5, 7, 9 ช่วง แต่ละแบบจะมี
คะแนนไม่เท่ากนั การตรวจให้คะแนนจะรวมคะแนนจากแตล่ะข้อรายการเป็นคะแนนรวมทัง้หมด 
หากเห็นว่าพฤติกรรมใดมีความส าคญักว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ประเมินอาจให้น า้หนกัคะแนนมากกว่า
ข้ออ่ืน ดังนัน้ ในการรวมคะแนนน า้หนักของแต่ละข้อจะถูกน ามาคิดค านวณด้วย การก าหนด
น า้หนกัคะแนนท่ีแทนความส าคญัของรายการพฤติกรรมจะท าโดยผู้ ท่ีมีความช านาญในกิจกรรม
หรืองานนัน้ๆ 

มาตราส่วนประมาณค่าจะใช้ในกรณีท่ีพฤติกรรมท่ีวัดสามารถเห็นได้ชัดเป็น
รูปธรรมและสามารถระบุระดบัหรือขนาดของคณุภาพได้อย่างชดัเจนและเปิดเผย อย่างไรก็ตาม 
การวดัโดยใช้มาตราส่วนประมาณคา่ยงัหลีกหนีอคติจากผู้ประเมินได้ยาก เพราะการก าหนดระดบั
ของคุณภาพขึน้อยู่กับการตัดสินของผู้ ประเมิน มาตราส่วนประมาณค่าจึงมักใช้โดยก าหนด         
ผู้ประเมินมากกวา่หนึง่คน เพ่ือปอ้งกนัความล าเอียงในการประเมิน 

ขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินการปฏิบัติงาน 
ขัน้ตอนส าคญัในการสร้างเคร่ืองมือวดัการปฏิบตังิานมีดงันี ้
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1. การก าหนดพฤติกรรมท่ีบ่งชีท้กัษะการปฏิบตัิ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
จดุมุง่หมายของการเรียนการสอนให้ชดัเจน ผู้ ท่ีก าหนดเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในงานท่ีท าอยา่งดี 

2. การเลือกรูปแบบของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและสร้างข้อรายการท่ีแทน
พฤติกรรมท่ีวดั ขัน้ตอนนีผู้้ วดัตดัสินใจว่าจะใช้แบบสงัเกตแบบใดในการประเมินพฤติกรรม ทัง้นี ้
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการวดั หากพฤตกิรรมท่ีมุง่วดัเน้นท่ีล าดบัขัน้ตอนการท างาน 
ก็อาจใช้แบบตรวจสอบรายการ แต่หากเน้นท่ีคุณภาพของการปฏิบัติก็อาจใช้มาตราส่วน    
ประมาณคา่ เป็นต้น 

3. การสร้างข้อรายการพฤติกรรมท่ีต้องการวดั โดยปกติจะแยกเป็นสองส่วน
คือ รายการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบตังิาน และรายการท่ีแสดงถึงคณุภาพของงานท่ีปฏิบตั ิ
ตวัอย่างเช่น การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบตัิงาน (scoring rubric) 
และเกณฑ์การประเมินคณุภาพของงาน  ในขัน้ตอนนี ้การสร้างคูมื่อเพ่ือยดึเป็นกฎเกณฑ์ในการให้
คะแนน เป็นสิ่งท่ีต้องกระท าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การให้คะแนนมีความเป็นปรนยัมากท่ีสุด วิธีการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภท ได้แก่ คณุภาพท่ีก าหนดเป็นข้อความทัว่ไปไม่ยึดติดกับ
เนือ้หา (general scoring rubrics) และคณุภาพท่ีก าหนดเป็นข้อความท่ีเจาะจงยึดติดกบัเนือ้หาท่ี
ต้องการวดั (specific scoring rubrics) 

ประเภทของการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดเกณฑ์แบบองค์รวม (holistic rubrics) เป็นการก าหนดเกณฑ์
กว้างๆ ไมแ่ยกให้คะแนนตามแตล่ะองค์ประกอบยอ่ย 

2. การก าหนดเกณฑ์แบบเกณฑ์ย่อย (analytic rubrics) เป็นการก าหนด
เกณฑ์ โดยแยกการให้คะแนนตามแตล่ะองค์ประกอบย่อย แล้วสรุปเป็นคะแนนรวมทีหลงั 

ไซลัน สาและ (2560: 3-13) ได้ให้ข้อแนะน าว่า การประเมินการเขียนโดยเกณฑ์ 
(Scoring Rubics) เป็นชุดคะแนนท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับการประเมินผลงานของผู้ เรียน ซึ่งมี
ลกัษณะดงันี ้

องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubics) 
การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 

1. ประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria) คือ สิ่งท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้หลกัๆ หรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเปา้หมายของแตล่ะหนว่ย/ภาระงาน 

2. ระดับความสามารถ (Performance Levels) ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็น   
เลขค่ีมากกว่าเลขคู่ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการให้คะแนนท่ีตกอยู่ตรงกลาง ท าให้จ าแนกความสามารถ        
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ได้ยาก และแต่ละระดบัอาจก าหนดเป็นตวัเลขหรือค าแสดงคุณภาพต่างๆ เช่น ดีมาก ดี พอใช้   
ต้องปรับปรุง เป็นต้น 

3. ค าอธิบายคณุภาพของแต่ละระดบัความสามารถ (Quality Descriptors) 
ว่าคุณภาพของความสามารถแต่ละระดบัท่ีคาดหวงันัน้เป็นอย่างไร ค าบรรยายเหล่านีจ้ะต้องมี
ความชดัเจนในการใช้ภาษาท่ีกะทดัรัด เข้าใจง่ายและเห็นความแตกตา่งระหวา่งระดบัความชดัเจน 

การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เป็นการระบุคณุภาพของงานหรือการกระท าท่ีครูต้องการ

ให้นักเรียนกระท าหรือตอบสนอง การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจะช่วยให้สิ่งท่ีคาดหวังและ
มาตรฐานของงานชดัเจนยิ่งขึน้ และเกณฑ์ยงัช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองเม่ือทราบเกณฑ์ท่ีครู
และนกัเรียนร่วมกนัก าหนด การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมีวิธีการ 2 แบบคือ 

1. การก าหนดเกณฑ์โดยภาพรวม (Holistic Score) เป็นการให้คะแนนโดย
พิจารณาผลงานของผู้ เรียนในภาพรวมว่ามีคณุภาพสอดคล้องกบัเกณฑ์ในระดบัใด และมีคะแนน
เดี่ยวส าหรับงานนัน้ ซึ่งจะมีค าอธิบายคณุภาพของงานประกอบการให้คะแนนและตดัสินคะแนน
ต่างๆ ได้ด้วย เช่น การประเมินการแปรงฟันอย่างถูกวิธี จะได้ระดับคะแนนออกมาเป็นระดับ
คะแนนเดียว เชน่ ดีมาก ดี พอใช้ ยงัต้องปรับปรุง 

2. การก าหนดเกณฑ์โดยจ าแนกสิ่งท่ีจะประเมินออกเป็นประเด็นย่อย 
(Analytic Score) เป็นการให้คะแนนเป็นส่วนๆ โดยระบุรายละเอียดออกเป็นประเด็นย่อยๆ และ
แตล่ะประเดน็มีคณุภาพอยา่งไร เช่น การประเมินการเขียน จะแบง่เป็นด้านส านวนภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ การเขียนถูกหลักไวยากรณ์ หรือการประเมินการแปรงฟันอย่างถูกวิธี จะจ าแนก
ประเดน็ การประเมินออกเป็นวิธีการแปรงฟัน ความสะอาดของฟัน และลกัษณะนิสยั ได้แก่ การใช้
น า้ การใช้ยาสีฟัน เป็นต้น (กรมวิชาการ ส านกังานทดสอบทางการศกึษา.  2544: 12) 

การก าหนดระดับคะแนนใน Rubics 
การก าหนดระดับคะแนนใน Rubics ส่วนใหญ่จะมีตัง้แต่ 3-8 ระดับขึน้อยู่กับ

ลักษณะของงานและความต้องการของครูว่าจะพิจารณางานละเอียดมากน้อยเพียงใด การให้
ระดบัคะแนน 3 ระดบั คือ สงู ปานกลาง ต ่า เป็นการง่ายในการอธิบายคณุลกัษณะและง่ายตอ่การ
ตดัสินใจ แต่บางคนชอบใช้ 4 ระดบัเพราะสมัพันธ์กับการให้ grade คือ 1 2 3 และ 4 จะเลือกใช้
อย่างไรขึน้อยู่กบัความต้องการของครูและนกัเรียนท่ีจะตกลงร่วมกัน ในการก าหนดระดบัคะแนน 
เม่ือครูและนกัเรียนมีความเข้าใจและมีทกัษะแล้ว คอ่ยเพิ่มเป็น 5 หรือ 6 ระดบัได้ 
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การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
แนวทางในการให้คะแนนนัน้ถือว่าเป็นสิ่งส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้

การประเมินครอบคลุม พร้อมทัง้การให้คะแนนมีความยุติธรรม การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน     
จงึควรพิจารณา ดงันี ้

1. ต้องแน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนได้เน้นประเด็นท่ีส าคัญของงาน (Be 
sure the criteria focus on important aspects of the performance) 

2. มีความสอดคล้องระหว่างคะแนนกบัจดุมุ่งหมายของการประเมิน (Match 
the type of rating with the purpose of assessment) ถ้าจุดมุ่งหมายของการประเมินกว้างและ
ต้องใช้การตดัสินทกุๆ สว่นของชิน้งาน ควรจะใช้การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Scale) แตถ้่า
การประเมินต้องการการสะท้อนกลบัให้เห็นความแตกต่างของประเด็นต่างๆ ของงาน ควรใช้การ
ประเมินแบบแยกเป็นรายด้าน (Analytical approach) 

3. ข้อความท่ีใช้อธิบายในแต่ละระดบัคะแนน ต้องเป็นข้อความท่ีสามารถ
ประเมินหรือสงัเกตได้ (The descriptions of the criteria should be directly observable) 

4. ควรให้นักเรียน ผู้ ปกครองและผู้ เช่ียวชาญได้ร่วมกันสร้างเกณฑ์ (The 
criteria should be written so that students, parents and other understand them) การเปิ ด
โอกาสให้นกัเรียนได้ร่วมสร้างเกณฑ์ การปฏิบตัิงานนัน้ๆ จะเป็นการกระตุ้ นนกัเรียนให้สนใจท่ีจะ
ท างาน และจะท าให้นกัเรียนน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานนัน้ๆ 

5. คุณ ลักษณ ะห รือสิ่ ง ท่ี ต้ อ งการจะวัดควรนิ ยาม ให้ ชัด เจน  (The 
characteristics and traits used in the scale should be clearly and specifically defined) 

6. แสดงขัน้ตอนหรือล าดบัขัน้ท่ีเหมาะสมของคะแนนในแต่ละระดบั เพ่ือให้
เกิดความคลาด เค ล่ื อน น้อย ท่ีสุด  (Take an appropriate to minimize scoring error) เช่น 
หลีกเล่ียงการให้คะแนนท่ีสูงเกินไป (Generosity error) การให้คะแนนต ่าเกินไป (Severity error) 
การให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลาง (Central tendency error) และการให้คะแนนท่ีเกิดจาก
ความพงึพอใจเป็นการสว่นตวัของครูท่ีมีตอ่นกัเรียนคนนัน้ๆ (Halo effect) 

7. ระบบของการให้คะแนนต้องมีความเป็นไปได้ (The scoring system 
needs to be feasible) กล่าวคือ การให้คะแนน นิยมแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 – 8 ระดบั ดังนัน้     
ในแตล่ะระดบัคะแนนต้องมีความชดัเจนและแยกจากกนัได้ 
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ขัน้ตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 เน้นการประเมินให้

ด าเนินการควบคู่กันไปในกิจกรรมการเรียน ดังนัน้ การสร้างและพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน 
สามารถท าได้ดงันี ้(กรมวิชาการ ส านกังานทดสอบทางการศกึษา.  2544: 13) 

1. เนือ้หา หน่วยการเรียนหรือภาระงานท่ีก าหนดขึน้นัน้ตรงกับมาตรฐาน    
การเรียนรู้ข้อใด 

2. ประเด็นท่ีจะน ามาประเมินภาระงานนัน้ สามารถบอกได้ว่าเป็นคุณภาพ
ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้อใดบ้าง 

3.  จดัท ากรอบการประเมินท่ีครอบคลมุประเด็นท่ีจะน ามาประเมิน 
4. อธิบายการแสดงออกถึงระดบัความสามารถตามประเด็นท่ีก าหนดเป็น

ระดบัๆ 
5. ทดลองหาความชัดเจนของเกณฑ์โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาและให้

ผู้ เรียนได้ท าความเข้าใจ 
6. หลงัจากน าเกณฑ์ไปใช้ประเมินผู้ เรียนแล้วให้หาข้อดี ข้อควรปรับปรุงแก้ไข

ด้านตา่งๆ เชน่ ความชดัเจน ความสะดวกในการน าไปใช้ ฯลฯ 
7. ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ท่ียงัมีข้อบกพร่องหรือพฒันาเกณฑ์อ่ืนๆ ให้ดี

ยิ่งขึน้ 
การเขียน Rubics 

ในการเขียน Rubics จะเป็นแบบประเมินภาพรวมหรือประเมินแยกเป็นด้านๆ 
ขึน้อยู่กบัความถนดัของครู โดยให้ยึดตามแนวทางคณุลกัษณะท่ีดีของ Rubics ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 
เทคนิคการเขียน Rubics อาจเร่ิมจากด้านดีท่ีสุดกับด้านแย่ท่ีสุด ให้ตรงกันข้ามกันก่อน เพ่ือง่าย 
ตอ่การเขียนในระดบัอ่ืนๆ หรืออาจจะเขียนด้านดีท่ีสดุก่อน (เขียนเหมือนกบัแบบประเมินภาพรวม) 
แล้วระบุด้านลบหรือด้านไม่ดีในระดบัคะแนนท่ีต ่าลงมา หรืออาจเขียนด้านแย่ท่ีสุดก่อนเป็นด้าน
ลบทัง้หมด ซึ่งเป็นคะแนนต ่าสุด แล้วในระดบัคะแนนท่ีสูงขึน้ให้เพิ่มด้านบวกหรือด้านดีไปเร่ือยๆ 
ในท่ีนีผู้้ เขียนขอเสนอแนวทางการเขียน Rubics ดงันี ้

การเขียนแบบประเมินภาพรวม ให้อธิบายคณุลกัษณะของงานในแตล่ะระดบั 
โดยต้องให้ครอบคลมุคณุภาพในระดบันัน้ แตต้่องไม่ใช่สิ่งเพ้อฝันเกินความเป็นจริงจนนกัเรียนไม่
สามารถท่ีจะปฏิบตั ิ
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- ตวัอยา่งการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม 
ตวัอยา่งเกณฑ์การประเมินทกัษะการเขียน 
 

ระดับคะแนน ลักษณะของงาน 
3 
(ดี) 

เขียนได้ตรงประเด็นและชัดเจน มีค าน า เนือ้หาและบทสรุปอย่างชัดเจน 
ตวัสะกดและไวยากรณ์มีความถกูต้องสมบรูณ์ ท าให้ผู้อา่นเข้าใจง่าย มีแนวคิด
ท่ีนา่สนใจ มีเหตผุล ใช้ภาษาสละสลวย 

2 
(ผา่น) 

เขียนได้ตรงประเด็นตามท่ีก าหนดไว้ มีค าน า เนือ้หาและบทสรุป ภาษาท่ีใช้ท า
ให้ผู้อา่นเกิดความสบัสน เหตผุลยงัไมค่อ่ยสอดคล้องกนั 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจดัระบบการเขียน เช่น ค าน า เนือ้หาและบทสรุป 
ภาษาท่ีใช้ท าให้ผู้อา่นเกิดความสบัสน ขาดเหตผุลสนบัสนนุ ใช้ศพัท์ท่ีเหมาะสม 

0 ไมมี่ผลงาน 
(ไซลนั สาและ.  2560: 8 อ้างอิงจาก บญุเรียง ขจรศลิป์, 2544: 60) 
 

การเขียนแบบแยกเป็นประเด็นย่อย การให้คะแนนแบบนีจ้ะดีกว่าการให้
คะแนนแบบภาพรวม เพราะมีความเป็นปรนัยในการให้คะแนนมากขึน้ และในการตัดสินให้
คะแนน ผู้ประเมินสามารถตดัสินใจได้ง่ายขึน้ โดยเทียบงานกบัเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะระดบั 
ในแตล่ะประเดน็ 

- ตวัอยา่งการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกเป็นประเดน็ยอ่ย 
ตวัอยา่งแบบประเมินแฟ้มผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ น า้หนัก
จุดเน้น ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. อธิบายเหตผุล
ในการเลือก
ชิน้งาน 

แสดงออกถงึ
พฒันาการและ
ความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้
มาก และ
สะท้อนเจตคติท่ี
ดีตอ่การเรียนรู้ 

แสดงออกถงึ
พฒันาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้
พอสมควร และ
สะท้อนเจตคติท่ีดี
ตอ่การเรียนรู้ 

แสดงออกถงึ
พฒันาการและ
ความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้
พอสมควร แตไ่ม่
สะท้อน 
เจตคติท่ีดีตอ่การ
เรียนรู้ 

แสดงออกถงึ
พฒันาการและ
ความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้
พอสมควร และ
ไมส่ะท้อน 
เจตคติท่ีดีตอ่
การเรียนรู้ 

3 
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รายการ
ประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ น า้หนัก
จุดเน้น ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

2. ความ
ครอบคลมุของ
เนือ้หา 

ชิน้งาน
ครอบคลมุ
เนือ้หาของ
รายวิชาและมี
ความ
หลากหลาย 

ชิน้งานครอบคลมุ
เนือ้หาของรายวิชา 
แตไ่มม่ีความ
หลากหลาย 

ชิน้งานไม่
ครอบคลมุเนือ้หา
ของรายวิชา แตม่ี
ความหลากหลาย 

ชิน้งานไม่
ครอบคลมุ
เนือ้หาของ
รายวิชาและไมม่ี
ความ
หลากหลาย 

3 

3. การจดัการ
ระบบและความมี
ระเบียบเรียบร้อย 

การจดัเรียง
สว่นประกอบ
ของแฟ้มไว้อย่าง
เป็นระบบ
ครบถ้วนและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยอย่างดี 

การจดัเรียง
สว่นประกอบของ
แฟ้มไว้อย่าง
คอ่นข้างเป็นระบบ
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
พอสมควร 

การจดัเรียง
สว่นประกอบของ
แฟ้มยงัไมเ่ป็น
ระบบ แตง่านมี
ความเรียบร้อย
พอสมควร 

การจดัเรียง
สว่นประกอบ
ของแฟ้มยงัไม่
เป็นระบบและ
งานขาดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

2 

4. ความชดัเจน
และความสมบรูณ์
ของแผ่นสรุป
นกัเรียน 

แผ่นสรุปเขียนได้
เข้าใจง่าย 
ชดัเจน สมบรูณ์
มากทัง้รูปแบบ
และสาระ 

แผ่นสรุปเขียนได้
เข้าใจง่าย ชดัเจน 
สมบรูณ์พอสมควร
ทัง้รูปแบบและ
สาระ 

แผ่นสรุปเขียน
เข้าใจยาก ขาด
ความชดัเจน 
สมบรูณ์บาง
ประเดน็ 

แผ่นสรุปเขียน
เข้าใจยาก 

2 

(ไซลนั สาและ.  2560: 9-11 อ้างอิงจาก สมศกัดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 176-177) 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
คะแนน   ระดับคุณภาพ 
ต ่ากวา่ 14  1 (ปรับปรุง) 
15-24   2 (พอใช้) 
25-34   3 (ดี) 
35 ขึน้ไป  4 (ดีมาก) 
 
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า Rubics ทัง้ 2 รูปแบบ เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยใน

การให้คะแนนงานของนกัเรียน ซึ่งการประเมินงานของนกัเรียนต้องสมัพนัธ์กับเกณฑ์และระดบั
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คณุภาพของเกณฑ์ เพ่ือเป็นการประกันคณุภาพของการประเมินด้วย ดงันัน้ การค านวณเกณฑ์
และระดับคุณภาพของเกณฑ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือบ่งบอกความเท่ียงตรงของ             
การประเมิน ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการปรับปรุงตนเอง 
(Self-adjustment) 

สรุปได้ว่า วิ ธีประเมินการเขียนประโยคมีหลายวิธี แต่วิ ธี ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ            
การประเมินการเขียนโดยเกณฑ์ (Scoring Rubics) เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับ
ทกัษะการปฏิบตัิ ซึ่งการประเมินนีส้ามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบคือ การประเมินแบบโดยรวม เช่น              
การประเมินการแปรงฟันอย่างถกูวิธี จะได้ระดบัคะแนนออกมาเป็นระดบัคะแนนเดียว เช่น ดีมาก 
ดี พอใช้ ยังต้องปรับปรุง และการประเมินแบบโดยย่อย การประเมินการแปรงฟันอย่างถูกวิธี      
จะจ าแนกประเด็นการประเมินออกเป็นวิธีการแปรงฟัน ความสะอาดของฟัน และลักษณะนิสัย 
ได้แก่ การใช้น า้ การใช้ยาสีฟัน เป็นต้น จะใช้วิธีการประเมินแบบไหน ขึน้อยู่กบังานและความถนดั
ของครู ทัง้นีต้้องดูประเด็นท่ีจะประเมิน ระดบัความสามารถ และค าอธิบายคุณภาพของแต่ละ
ระดบัความสามารถให้สมัพนัธ์กนั เพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพของการประเมินให้มีความเท่ียงตรง 
น าไปสูก่ารประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการปรับปรุงตนเอง (Self-adjustment) 

 
4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน 

พนสั นาคบญุ (2550: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษาความสามารถในการ
เขียนประโยคของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค จ านวน 7 คน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัด
พิษณุโลก ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ     
แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค ทดสอบก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวดั
ความสามารถการเขียนประโยคท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครัง้     
ครัง้ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยคของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ประสิทธิภาพสงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนีย้ังพบว่า ความสามารถในการเขียนประโยค ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หลงัได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค อยู่ใน
ระดบัดีมาก และสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05 

สุนิตย์ ยอดขันธ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยใช้ชดุฝึกการเขียนตาม     
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ค าบอก จ านวน 40 คน ได้มาจากนกัศกึษาท่ีเรียนรายวิชา ENG 122 (English II) ในภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2552 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ         
วดัทกัษะการเขียน ชดุฝึกการเขียนตามค าบอกจ านวน 6 ชดุ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ    
หลงัเรียน โดยใช้ชดุฝึกการเขียนตามค าบอกสูงขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 นอกจากนีย้ังพบว่า ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการเขียน  
ตามค าบอกสงูกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือพิจารณารายชดุ
พบว่า นกัศกึษามีทกัษะการเขียนภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์และสงูกว่าเกณฑ์ ยกเว้นชดุท่ี 2 ทกัษะ
การเขียนค ายาก และชดุท่ี 5 ทกัษะการเขียนประโยคท่ีนกัศกึษามีทกัษะต ่ากวา่เกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และความพึงพอใจตอ่การใช้ชดุฝึกการเขียนตามค าบอกของ
นกัศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  

เนติ พงศ์ศรี (2557: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสามารถเขียนค า 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จากการสอนด้วยทกัษะปฏิบตัร่ิวมกบั
เทคนิคฟีทซ์เจอรัลด์ จ านวน 6 คน โรงเรียนอนุบาลเขว้า จังหวดัชัยภูมิ ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนค า 
และทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนค า ตามแบบแผนการทดลองแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 
นาที รวมทัง้สิน้ 23 ครัง้ ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถเขียนค า ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
4 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หลงัจากการสอนด้วยทกัษะปฏิบตัิร่วมกับเทคนิคฟิทซ์เจอรัลด์ อยู่ใน
ระดบัดี และสงูขึน้ 
 
5. กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) 

5.1 ความหมายของซิกส์ สเตป็ เม็ททอต  
การให้ความหมายของค าว่าซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) มีนกัวิชาการ

ให้ความหมายไว้ ดงันี ้   
โรเบิร์ต เจ มาร์ซาโน (Marzano Robert J.  2006, December: 28) ให้ความหมาย

ของซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียน
เข้าใจค าศพัท์ใหมท่ี่สอนและสามารถจ าความหมายหรือเร่ืองท่ีสอนได้ในระยะยาว 
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โร เบิ ร์ ต  เจ  ม า ร์ซ า โน  (Marzano Robert J.  2009 , September: Online) ใ ห้
ความหมายของซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ไว้ว่า กลวิธีชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการสอน
ค าศพัท์ ซึง่สง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มขึน้ 

ซาดีททิน คลีคลิก (Keklik Saadettin.  2013, November: 607) ให้ความหมายของ
ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ไว้ว่า ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) พฒันา
มาจากงานวิจยัท่ีเป็นงานเขียน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีคอ่ยๆ เกิดขึน้ ในแตล่ะขัน้ตอนจะท าให้เข้าใจ
ค าศพัท์ได้มากขึน้ รวมถึงยงัขยายวงค าศพัท์ท่ีมีให้กว้างมากขึน้ วิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (การสร้างความรู้จากการช่วยกนัแก้ปัญหา) ซึ่งท าให้เรามัน่ใจได้ว่าข้อมูล
จะถูกสร้างผ่านการคิดค้นและการวิจัย นักเรียนมีหน้าท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่วนครูช่วย
อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ คอยชีแ้นะ พยายามให้นกัเรียนคิด และกระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ในบทเรียน 

จากท่ีได้ให้ความหมายมา สรุปได้ว่า ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) 
หมายถึง กลวิธีชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการสอนค าศพัท์ พัฒนามาจากงานวิจัยท่ีเป็นงานเขียน ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีค่อยๆ เกิดขึน้ ในแต่ละขัน้ตอนจะท าให้เข้าใจค าศพัท์ได้มากขึน้ รวมถึงยังขยาย     
วงค าศพัท์ท่ีมีให้กว้างมากขึน้ วิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (การสร้าง
ความรู้จากการช่วยกันแก้ปัญหา) ซึ่งท าให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกสร้างผ่านการคิดค้นและ    
การวิจัยกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์ใหม่ท่ีสอนและสามารถจ า
ความหมายหรือเร่ืองท่ีสอนได้ในระยะยาว โดยนกัเรียนมีหน้าท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่วนครู
ช่วยอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ คอยชีแ้นะ พยายามให้นักเรียนคิด และกระตุ้นให้มี   
สว่นร่วมในบทเรียน 

 
5.2 ความส าคัญของซิกส์ สเตป็ เม็ททอต  

มาร์ซาโน ได้เสนอถึงประโยชน์ของการสอนโดยใช้เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six 
Steps Method) ไว้ว่า การสอนแบบซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ช่วยให้ครูสามารถ
สอนค าศพัท์ใหม่และให้การเสริมแรงในชัน้เรียนได้อย่างประสบผลส าเร็จ (Marzano Robert J.  
2006, December: 28-29) 

นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ 6 ประเดน็ส าคญั คือ  
1. กลยทุธ์นีใ้ช้ได้ผลกบันกัเรียนทกุระดบัชัน้ (อนบุาล-มธัยมศกึษา) 
2. กลยทุธ์นีจ้ะใช้ได้ผลดีมากขึน้ หากท าตามทกุขัน้ตอนแบบไมข้่ามขัน้ 
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3. มีบางงานวิจัยท่ีแสดงประสิทธิผลในทางลบจากการใช้ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต 
(Six Steps Method) แตถื่อวา่มีจ านวนน้อย 

4. นักเรียนจะเข้าใจและเรียนรู้ได้ ดีกว่า ถ้าค าอธิบายความหมายค าศัพท์
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 

5. ขัน้ตอนท่ี 3 (วาดภาพ) มีความส าคัญมาก ถ้านักเรียนท าได้ดีก็จะประสบ
ผลส าเร็จด ี

6. เกมมีสว่นชว่ยอยา่งมากในการจ าค าศพัท์ 
จากท่ีได้น าเสนอมา สรุปได้ว่า ประโยชน์ของซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps 

Method) มีดงันี ้
1. ชว่ยให้ครูสามารถสอนค าศพัท์ใหมแ่ละให้การเสริมแรงในชัน้เรียน 
2. กลยทุธ์นีใ้ช้ได้ผลกบันกัเรียนทกุระดบัชัน้ (อนบุาล-มธัยมศกึษา) 
3. กลยทุธ์นีจ้ะใช้ได้ผลดีมากขึน้ หากท าตามทกุขัน้ตอนแบบไมข้่ามขัน้ 
4. มีบางงานวิจัยท่ีแสดงประสิทธิผลในทางลบจากการใช้ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต 

(Six Steps Method) แตถื่อวา่มีจ านวนน้อย 
5. นักเรียนจะเข้าใจและเรียนรู้ได้ดีกว่า ถ้าค าอธิบายความหมายค าศัพท์

เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 
6. ขัน้ตอนท่ี 3 (วาดภาพ) มีความส าคัญมาก ถ้านักเรียนท าได้ดีก็จะประสบ

ผลส าเร็จด ี
7. เกมมีสว่นชว่ยอยา่งมากในการจ าค าศพัท์ 

 
5.3 ขัน้ตอนการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต 

มาร์ซาโน ได้ก าหนดขัน้ตอนการสอนโดยใช้เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps 
Method) ไว้ 6 ขัน้ตอน (Marzano Robert J.  2006, December: 28-29) ดงันี ้ 

1. อธิบาย (Explain) ให้ค าอธิบายหรือตวัอยา่งของค าศพัท์ใหม่ 
ครูควรให้ข้อมลูเก่ียวกบัค าศพัท์ใหมแ่ก่นกัเรียน ซึง่มีหลายวิธีท่ีครูสามารถท าได้ 

- เลา่เร่ืองโดยใช้ค าศพัท์ใหม ่
- ใช้วิดีโอหรือภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ 
- ใช้เหตกุารณ์ปัจจบุนัเช่ือมโยงค าศพัท์ใหมก่บัอะไรท่ีคล้ายกนั 
- บรรยายภาพในความคดิท่ีเก่ียวกบัค าศพัท์นัน้ 
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- หาหรือสร้างรูปท่ีเป็นตวัอยา่งค าศพัท์ใหม่ 
การอธิบายด้วยภาษาพดูและภาษาทา่ทางจะชว่ยพฒันาความเข้าใจค าศพัท์และ

ชว่ยเตรียมพร้อมส าหรับการสร้างรูป กราฟิกหรือการน าเสนอในขัน้ตอนท่ี 3 ด้วยตนเอง 
2. กล่าวซ า้ (Restate) ครูให้นักเรียนพูดซ า้ค าอธิบายหรือตัวอย่างด้วยภาษา

ของตวัเอง 
ครูขอให้นกัเรียนพดูซ า้ความหมายของค าศพัท์ด้วยภาษาของตนเอง เพ่ือให้นกัเรียน

ได้คิดแทนการลอกค าพูดของครู ซึ่งความหมายท่ีนกัเรียนคิดเองไม่จ าเป็นต้องซบัซ้อน แต่จะต้อง
ไม่ผิดพลาด นักเรียนควรมีสมุดจดค าศัพท์เป็นของตัวเอง ซึ่งในสมุดควรมีพืน้ท่ีส าหรับเขียน        
ค าบรรยาย (ขัน้ท่ี 2) พืน้ท่ีส าหรับวาดรูปหรือน าเสนอค าศพัท์ (ขัน้ท่ี 3) และพืน้ท่ีว่างส าหรับเขียน
ข้อมลูเพิ่มเตมิในขัน้ท่ี 4, 5 และ 6 

3. แสดง (Show) ครูขอให้นกัเรียนสร้างรูป, สญัลกัษณ์หรือกราฟิกของค าศพัท์ 
ครูให้นักเรียนสร้างรูป, สัญลักษณ์หรือกราฟิกของค าศพัท์ ซึ่งจะท าให้นักเรียนคิด

พิจารณาค าศพัท์นัน้ในทางหลากหลาย การเขียนหรือการพูดบรรยายเป็นกระบวนการให้ข้อมูล
ทางภาษาพูด รูปภาพ , สัญลักษณ์และกราฟิกเป็นกระบวนการให้ข้อมูลทางภาษาท่าทาง           
ถ้านักเรียนไม่เคยสร้างรูปและกราฟิก ครูต้องช่วยแนะน าและเป็นต้นแบบให้ แม้ว่านักเรียนจะมี
ประสบการณ์การด้านภาษาท่าทาง พวกเขาก็ยังต้องการความช่วยเหลือในกรณีท่ีค าศัพท์ใหม ่
ยากหรือเป็นนามธรรม 

4. อภิปราย (Discuss) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอภิปราย เพ่ือช่วย
เพิ่มความรู้ของค าศัพท์ในสมุดศัพท์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีถูกออกแบบให้ช่วยกัน
อภิปรายและทวนค าศพัท์ในสมุด ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ค าศพัท์ จดักลุ่ม ค าศพัท์ ระบุค าท่ีมีความหมายเหมือนกันและความหมายตรงกันข้าม สร้างค า
อปุมาอุปไมยโดยใช้ค าศพัท์ ในระหว่างนี ้ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนเพิ่มและแก้ไขสิ่งท่ีเขียนลง
ในสมดุค าศพัท์ 

5. ปรับปรุงและให้ผลสะท้อน (Refine and Reflect) ครูคืนสมุดค าศัพท์ให้
นกัเรียน เพ่ืออภิปรายและปรับปรุงข้อมูล ทัง้งานวิจยัและการตดัสินทัว่ไปเสนอว่า การมีปฏิกิริยา
โต้ตอบแบบกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายลึกซึง้ขึน้ โดยเฉพาะเม่ือเรียนค าศพัท์ใหม ่
นกัเรียนตรวจสอบความหมายท่ีเขียนในสมดุค าศพัท์เพ่ือแก้ไข ลดหรือเพิ่ม ซึง่ครูให้นกัเรียนท าเป็น
คูห่รือกลุม่ ดงันี ้

- เปรียบเทียบค าบรรยายค าศพัท์ 
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- บรรยายรูปของตวัเองให้เพ่ือนฟัง 
- อธิบายข้อมูลใหม่ท่ีแต่ละคนเรียนรู้หรือความคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ หลังจากทวน

ค าศพัท์ครัง้สดุท้าย 
- เว้นท่ีส าหรับข้อขดัแย้งหรือข้อสงสยั และหาค าตอบท่ีชดัเจน 
6. น าไปใช้ในเกมการศึกษา (Apply in Learning Games) ครูให้นกัเรียนเล่น

เกมท่ีเก่ียวข้องกบัค าศพัท์นัน้ 
เกม คือ เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีใช้ในการศกึษา ครูควรใช้เกมหลากหลายช่วยใน

การจ าค าศพัท์ใหม่และให้นกัเรียนตรวจสอบความเข้าใจค าศพัท์ ซึ่งครูควรให้นกัเรียนได้เล่นเกม
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อกระตุ้นและแนะน าให้เขาทบทวนและใช้ค าศพัท์นัน้ 

นอกจากนีใ้นปีค.ศ. 2007 มาร์ซาโนได้ปรับการสอนโดยใช้ เทคนิคซิกส์ สเต็ป      
เม็ททอต (Six Steps Method) (Marzano Robert J.  2009, September: Online) ดงันี ้

1. ให้ค าบรรยาย, ค าอธิบายหรือตวัอยา่งของค าศพัท์ใหม่ 
2. ให้นกัเรียนพดูซ า้ค าบรรยาย, ค าอธิบายหรือตวัอยา่งด้วยภาษาของตวัเอง 
3. ให้นกัเรียนสร้างรูปภาพหรือการน าเสนอสญัลกัษณ์ของค าศพัท์ 
4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีช่วยเพิ่มความรู้เก่ียวกับค าศพัท์ และจด

เพิ่มเตมิลงในสมดุค าศพัท์ 
5. ให้นกัเรียนอภิปรายค าศพัท์ร่วมกนักบัเพ่ือน 
6. ให้นกัเรียนเลน่เกมเก่ียวข้องกบัค าศพัท์ค านัน้ 

คีคลิก ได้ก าหนดขัน้ตอนการสอนโดยใช้เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps 
Method) ไว้ 6 ขัน้ตอน (Keklik Saadettin.  2013, November: 608-610) ดงันี ้

1. การเดา (Guess Study) ในขัน้แรก ครูให้นกัเรียนเดาความหมายของค าศพัท์
จากประโยค, ยอ่หน้า, เนือ้หาและบริบท งานวิจยัหลายฉบบัเสนอว่า ความหมายของค าศพัท์ท่ีไม่รู้
ต้องเดาจากเนือ้หาหรือบริบทเป็นส่วนแรก เพราะค าศัพท์มีความแตกต่างและความหมาย
หลากหลาย เราสามารถเข้าใจความหมายของค าศพัท์ได้จากการดปูระโยคและเนือ้หาในส่วนท่ี
ค าศัพท์นัน้ปรากฏ การเดาจะช่วยให้ผู้ อ่านในทุกระดับเพิ่มทักษะความเข้าใจ ความรับรู้และ  
เชาวน์ปัญญา นอกจากนีจ้ะต้องมีประโยคหนึ่งประโยคท่ีสมัพนัธ์หรือบรรยายค าศพัท์ เพ่ือช่วยให้
นกัเรียนเดาความหมายได้ แม้ว่านกัเรียนไม่สามารถเดาความหมายได้ แต่อย่างน้อยนกัเรียนก็ได้
พดูถึงค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2. การเปิดพจนานุกรม (Dictionary Study) นักเรียนหรือครูเปิดหาค าศัพท์
จากพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายจริงๆ ถ้านักเรียนเป็นคนหาความหมาย ครูต้องคอยแนะให้
เลือกความหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริบท แตถ้่าครูเป็นคนหาความหมาย ครูต้องปรับระดบัความยาก
ง่ายให้เหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน เพราะความหมายหรือค าอธิบายในพจนานกุรมอาจใช้
ค าซบัซ้อนและยากเกินความจ าเป็นท่ีต้องรู้ การเช่ือมโยงข้อมูลกับรูปภาพหรือวตัถุจะช่วยจ าได้
ง่ายขึน้ ครูอาจใช้การสาธิตหรือวาดภาพบนกระดาน นอกจากนีก้ารใช้คอมพิวเตอร์, สไลด์,   
เคร่ืองฉายหรือวีดิโอ ถ้าค าศัพท์ไหนสามารถแสดงท่าทางหรือเลียนแบบได้ก็จะช่วยใ ห้เข้าใจ
ค าศพัท์ยิ่งขึน้ 

3. ความหมาย (Meaning Study) ข้อมูลจะถูกจัดล าดับและเก็บเป็นความ   
ทรงจ าระยะยาวในรูปแบบรายการ แต่ละรายการแสดงให้เห็นถึงความคิดและความสัมพันธ์ใน   
แตล่ะสว่นของข้อมลู เม่ือมีค าศพัท์หรือข้อมลูใหมเ่ข้ามา เราก็น าไปจดัเก็บไว้ในรายการเพ่ือช่วยให้      
จ าง่ายขึน้ ท าให้เข้าใจและตีความหมายได้ดี ในการเรียนค าศพัท์ เราจะรู้เพียงความหมายอย่าง
เดียวไม่ได้ เราต้องรู้ความหมายแท้จริง ค าอุปมาอุปไมย ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันและค าท่ีมี
ความหมายตา่งกนั เพราะฉะนัน้ในขัน้ตอนนีต้้องสอนความหมายพืน้ฐานและสอนค าอ่ืนๆ 

4. โครงสร้างค า (Structure Study) นกัวิจยัแนะน าว่า ระหวา่งกระบวนการสอน
ค าศพัท์ใหม่ให้นกัเรียน การวิเคราะห์รากศพัท์และส่วนขยายโครงสร้างจะช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
ความหมายและความซับซ้อนของค าศพัท์ ใน  Six Steps Method ต่อจากขัน้ศึกษาความหมาย    
ก็เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างค า ถ้ามีค าศพัท์ใหม่ท่ีมีรากค า มาจากศพัท์หรือส่วนหลกัของค าท่ีถกู
อธิบาย เพราะฉะนัน้ ความหมายของค าศพัท์จะสอนได้เร็วกว่าการสอนค าศพัท์ค าเดียว ในขัน้ท่ี 4 
ครูจะต้องสอนค าประสมและท าแบบฝึกหดั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า นกัเรียนเข้าใจค าประสมท่ีเก่ียวข้อง
กบัค าศพัท์ค านัน้ 

5. การเรียนรู้จากความหมายของประโยคหรือเนื ้อหา (Learning by 
Means of Sentence or Text) เพ่ือให้นักเรียนเรียนค าศัพท์ได้มากขึน้หากรู้จักค าศพัท์เหล่านัน้ 
นกัเรียนอาจเรียนรู้การใช้และให้ความหมายของค าศพัท์ใหม่จากความหมายของบริบทรอบๆ ท่ี
แสดงให้เห็นโครงสร้างทางภาษา เนือ้หาจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูดและเขียน รวมถึง
ทักษะทางค าศัพท์และทักษะทางสติปัญญาก็พัฒนาขึน้ นอกจากนี ้เขาก็จะมีทักษะการรับรู้     
การด ารงชีวิตและวัฒนธรรมไปด้วย ในขัน้ท่ี 5 ขณะท่ีสอนค าศัพท์ใหม่ ศัพท์ก็จะถูกเช่ือมโยง     
เข้ากับเนือ้หาท่ีหลากหลายผ่านสุภาษิต ส านวน กลอน นวนิยายหรือเร่ืองราว ซึ่งท าให้ได้รู้
ความหมายท่ีหลากหลาย 
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6. การฝึก (Exercise Stage) ขัน้ท่ี 1-5 เป็นส่วนของทักษะความเข้าใจ แต่ใน 
ขัน้ท่ี 6 เป็นส่วนของทักษะท่ีแสดงออก นักวิจัยแนะน าว่าการจะเข้าใจค าศัพท์ได้อย่างแท้จริง     
เราจะต้องรู้ความหมายและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมท่ีหลากหลายตามจุดประสงค์   
ซึง่มีเพียงทกัษะการเขียนเท่านัน้ท่ีเป็นทกัษะแสดงออก มีข้อควรระวงัว่าถ้าหากไม่ได้ท าแบบฝึกหดั
เก่ียวกับค าศัพท์ใหม่ซ า้ๆ ก็จะท าให้ลืมได้ ครูจึงควรให้เด็กมีโอกาสท่ีจะได้แต่งประโยคหรือท า
แบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัท์นัน้ๆ ตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพราะการท่ีเราบอกให้เด็กท าจะท าให้เขา
เรียนรู้ได้ ไมดี่เท่าการลงมือท าด้วยตนเอง ในขัน้ท่ี 6 จึงน ากิจกรรมการเขียนมาปรับใช้โดยกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 คือ ส่วนท่ี 1 แบบฝึกหัดส าหรับความหมายและโครงสร้างของค าศัพท์แต่ละค า 
ส่วนท่ี 2 แบบฝึกหดัส าหรับการใช้ค าศพัท์แต่ละค าในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ ดงันัน้ นกัเรียน
เรียนรู้ค าศพัท์ใหมซ่ า้ๆ ผา่นค าศพัท์อ่ืนๆ ประโยคและการแทนท่ี 

จากท่ีได้เสนอมา สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการสอนโดยใช้เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six 
Steps Method) จะมีทัง้หมด 6 ขัน้ตอน โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบคือ 

รูปแบบท่ี 1 เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ของ โรเบิร์ต 
เจ. มาร์ซาโน (Robert J. Marzano) ปี 2006 และปี 2009 

1. อธิบาย (Explain) ให้ค าอธิบาย ค าบรรยายหรือตวัอยา่งของค าศพัท์ใหม่ 
ครูควรให้ข้อมลูเก่ียวกบัค าศพัท์ใหมแ่ก่นกัเรียน ซึง่มีหลายวิธีท่ีครูสามารถ ท าได้ 

- เลา่เร่ืองโดยใช้ค าศพัท์ใหม ่
- ใช้วิดีโอหรือภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ 
- ใช้เหตกุารณ์ปัจจบุนัเช่ือมโยงค าศพัท์ใหมก่บัอะไรท่ีคล้ายกนั 
- บรรยายภาพในความคดิท่ีเก่ียวกบัค าศพัท์นัน้ 
- หาหรือสร้างรูปท่ีเป็นตวัอยา่งค าศพัท์ใหม่ 

การอธิบายด้วยภาษาพดูและภาษาทา่ทางจะชว่ยพฒันาความเข้าใจค าศพัท์และ
ชว่ยเตรียมพร้อมส าหรับการสร้างรูป กราฟิกหรือการน าเสนอในขัน้ตอนท่ี 3 ด้วยตนเอง 

2. กล่าวซ า้ (Restate) ครูให้นักเรียนพูดซ า้ค าบรรยาย ค าอธิบายหรือตวัอย่าง
ด้วยภาษาของตวัเอง 

ครูขอให้นักเรียนพูดซ า้ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาษาของตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนได้คิดแทนการลอกค าพูดของครู ซึ่งความหมายท่ีนักเรียนคิดเองไม่จ าเป็นต้องซับซ้อน    
แต่จะต้องไม่ผิดพลาด นกัเรียนควรมีสมุดจดค าศพัท์เป็นของตวัเอง ซึ่งในสมุดควรมีพืน้ท่ีส าหรับ
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เขียนค าบรรยาย (ขัน้ท่ี 2) พืน้ท่ีส าหรับวาดรูปหรือน าเสนอค าศพัท์ (ขัน้ท่ี 3) และพืน้ท่ีว่างส าหรับ
เขียนข้อมลูเพิ่มเตมิในขัน้ท่ี 4, 5 และ 6 

3. แสดง (Show) ครูขอให้นกัเรียนสร้างรูป, สญัลกัษณ์หรือกราฟิกของค าศพัท์ 
ครูให้นกัเรียนสร้างรูป, สญัลกัษณ์หรือกราฟิกของค าศพัท์ ซึ่งจะท าให้นกัเรียนคิด 

พิจารณาค าศพัท์นัน้ในทางหลากหลาย การเขียนหรือการพูดบรรยายเป็นกระบวนการให้ข้อมูล
ทางภาษาพูด รูปภาพ , สัญลักษณ์และกราฟิกเป็นกระบวนการให้ข้อมูลทางภาษาท่าทาง           
ถ้านักเรียนไม่เคยสร้างรูปและกราฟิก ครูต้องช่วยแนะน าและเป็นต้นแบบให้ แม้ว่านักเรียนจะมี
ประสบการณ์การด้านภาษาทา่ทาง พวกเขาก็ยงัต้องการความช่วยเหลือในกรณีท่ีค าศพัท์ใหม่ยาก
หรือเป็นนามธรรม 

4. อภิปราย (Discuss) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอภิปราย เพ่ือช่วย
เพิ่มความรู้ของค าศัพท์ในสมุดศัพท์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีถูกออกแบบให้ช่วยกัน
อภิปรายและทวนค าศพัท์ในสมุด ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ค าศพัท์ จัดกลุ่มค าศพัท์ ระบุค าท่ีมีความหมายเหมือนกันและความหมายตรงกันข้าม สร้างค า
อปุมาอุปไมยโดยใช้ค าศพัท์ ในระหว่างนี ้ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนเพิ่มและแก้ไขสิ่งท่ีเขียนลง
ในสมดุค าศพัท์ 

5. ปรับปรุงและให้ผลสะท้อน (Refine and Reflect) ครูคืนสมุดค าศัพท์ให้
นกัเรียน เพ่ืออภิปรายและปรับปรุงข้อมูล ทัง้งานวิจยัและการตดัสินทัว่ไปเสนอว่า การมีปฏิกิริยา
โต้ตอบแบบกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายลึกซึง้ขึน้ โดยเฉพาะเม่ือเรียนค าศพัท์ใหม ่
นกัเรียนตรวจสอบความหมายท่ีเขียนในสมดุค าศพัท์เพ่ือแก้ไข ลดหรือเพิ่ม ซึง่ครูให้นกัเรียนท าเป็น
คูห่รือกลุม่ ดงันี ้

- เปรียบเทียบค าบรรยายค าศพัท์ 
- บรรยายรูปของตวัเองให้เพ่ือนฟัง 
- อธิบายข้อมลูใหม่ท่ีแตล่ะคนเรียนรู้หรือความคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ หลงัจากทวน

ค าศพัท์ครัง้สดุท้าย 
- เว้นท่ีส าหรับข้อขดัแย้งหรือข้อสงสยั และหาค าตอบท่ีชดัเจน 

6. น าไปใช้ในเกมการศึกษา (Apply in Learning Games) ครูให้นกัเรียนเล่น
เกมท่ีเก่ียวข้องกบัค าศพัท์นัน้ 
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เกม คือ เคร่ืองมือส าคญัอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการศึกษา ครูควรใช้เกมหลากหลาย
ช่วยในการจ าค าศพัท์ใหม่และให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจค าศพัท์ ซึ่งครูควรให้นกัเรียนได้
เลน่เกมสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพ่ือกระตุ้นและแนะน าให้เขาทบทวนและใช้ค าศพัท์นัน้ 

รูปแบบท่ี 2 เทคนิคซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ของ คลีคลิก 
(Keklik) ปี 2013 

1. การเดา (Guess Study) ในขัน้แรก ครูให้นกัเรียนเดาความหมายของค าศพัท์
จากประโยค, ยอ่หน้า, เนือ้หาและบริบท งานวิจยัหลายฉบบัเสนอว่า ความหมายของค าศพัท์ท่ีไม่รู้
ต้องเดาจากเนือ้หาหรือบริบทเป็นส่วนแรก เพราะค าศัพท์มีความแตกต่างและความหมาย
หลากหลาย เราสามารถเข้าใจความหมายของค าศพัท์ได้จากการดปูระโยคและเนือ้หาในส่วนท่ี
ค าศัพท์นัน้ปรากฏ การเดาจะช่วยให้ผู้ อ่านในทุกระดับเพิ่มทักษะความเข้าใจ ความรับรู้และ 
เชาวน์ปัญญา นอกจากนีจ้ะต้องมีประโยคหนึ่งประโยคท่ีสมัพนัธ์หรือบรรยายค าศพัท์ เพ่ือช่วยให้
นกัเรียนเดาความหมายได้ แม้ว่านกัเรียนไม่สามารถเดาความหมายได้ แต่อย่างน้อยนกัเรียนก็ได้
พดูถึงค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การเปิดพจนานุกรม (Dictionary Study) นักเรียนหรือครูเปิดหาค าศัพท์
จากพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายจริงๆ ถ้านักเรียนเป็นคนหาความหมาย ครูต้องคอยแนะให้
เลือกความหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริบท แต่ถ้าครูเป็นคนหาความหมาย ครูต้องปรับระดับความ   
ยากง่ายให้เหมาะกบัความสามารถของนกัเรียน เพราะความหมายหรือค าอธิบายในพจนานุกรม
อาจใช้ค าซบัซ้อนและยากเกินความจ าเป็นท่ีต้องรู้ การเช่ือมโยงข้อมูลกับรูปภาพหรือวตัถุจะช่วย
จ าได้ง่ายขึน้ ครูอาจใช้การสาธิตหรือวาดภาพบนกระดาน นอกจากนีก้ารใช้คอมพิวเตอร์ , สไลด์, 
เคร่ืองฉายหรือวิดีโอ ถ้าค าศัพท์ไหนสามารถแสดงท่าทางหรือเลียนแบบได้ก็จะช่วยให้เข้าใจ
ค าศพัท์ยิ่งขึน้ 

3. ความหมาย (Meaning Study) ข้อมูลจะถูกจัดล าดับและเก็บเป็นความ   
ทรงจ าระยะยาวในรูปแบบรายการ แต่ละรายการแสดงให้เห็นถึงความคิดและความสัมพันธ์        
ในแตล่ะส่วนของข้อมลู เม่ือมีค าศพัท์หรือข้อมลูใหมเ่ข้ามา เราก็น าไปจดัเก็บไว้ในรายการเพ่ือชว่ย
ให้จ าง่ายขึน้ ท าให้เข้าใจและตีความหมายได้ดี ในการเรียนค าศัพท์ เราจะรู้เพียงความหมาย   
อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ความหมายแท้จริง ค าอุปมาอุปไมย ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันและ    
ค าท่ีมีความหมายตา่งกนั เพราะฉะนัน้ ในขัน้ตอนนีต้้องสอนความหมายพืน้ฐานและสอนค าอ่ืนๆ 

4. โครงสร้างค า (Structure Study) นกัวิจยัแนะน าว่า ระหวา่งกระบวนการสอน
ค าศพัท์ใหม่ให้นกัเรียน การวิเคราะห์รากศพัท์และส่วนขยายโครงสร้างจะช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
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ความหมายและความซบัซ้อนของค าศพัท์ ใน Six Steps Method ต่อจากขัน้ศึกษาความหมายก็
เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างค า ถ้ามีค าศพัท์ใหม่ท่ีมีรากค า มาจากศพัท์หรือส่วนหลกัของค าท่ีถูก
อธิบาย เพราะฉะนัน้ ความหมายของค าศพัท์จะสอนได้เร็วกว่าการสอนค าศพัท์ค าเดียว ในขัน้ท่ี 4 
ครูจะต้องสอนค าประสมและท าแบบฝึกหดั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า นกัเรียนเข้าใจค าประสมท่ีเก่ียวข้อง
กบัค าศพัท์ค านัน้ 

5. การเรียนรู้จากความหมายของประโยคหรือเนื ้อหา (Learning by 
Means of Sentence or Text) เพ่ือให้นักเรียนเรียนค าศัพท์ได้มากขึน้หากรู้จักค าศพัท์เหล่านัน้ 
นกัเรียนอาจเรียนรู้การใช้และให้ความหมายของค าศพัท์ใหม่จากความหมายของบริบทรอบๆ ท่ี
แสดงให้เห็นโครงสร้างทางภาษา เนือ้หาจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูดและเขียน รวมถึง
ทักษะทางค าศัพท์และทักษะทางสติปัญญาก็พัฒนาขึน้ นอกจากนี ้เขาก็จะมีทักษะการรับรู้     
การด ารงชีวิตและวัฒนธรรมไปด้วย ในขัน้ท่ี 5 ขณะท่ีสอนค าศัพท์ใหม่ ศัพท์ก็จะถูกเช่ือมโยง     
เข้ากับเนือ้หาท่ีหลากหลายผ่านสุภาษิต ส านวน กลอน นวนิยายหรือเร่ืองราว ซึ่งท าให้ได้รู้
ความหมายท่ีหลากหลาย 

6. การฝึก (Exercise Stage) ขัน้ท่ี 1 – 5  เป็นส่วนของทกัษะความเข้าใจ แตใ่น 
ขัน้ท่ี 6 เป็นส่วนของทักษะท่ีแสดงออก นักวิจัยแนะน าว่าการจะเข้าใจค าศัพท์ได้อย่างแท้จริง     
เราจะต้องรู้ความหมายและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมท่ีหลากหลายตามจุดประสงค์   
ซึง่มีเพียงทกัษะการเขียนเท่านัน้ท่ีเป็นทกัษะแสดงออก มีข้อควรระวงัว่าถ้าหากไม่ได้ท าแบบฝึกหดั
เก่ียวกับค าศัพท์ใหม่ซ า้ๆ ก็จะท าให้ลืมได้ ครูจึงควรให้เด็กมีโอกาสท่ีจะได้แต่งประโยคหรือท า
แบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัท์นัน้ๆ ตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพราะการท่ีเราบอกให้เด็กท าจะท าให้เขา
เรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าการลงมือท าด้วยตนเอง ในขัน้ท่ี 6 จึงน ากิจกรรมการเขียนมาปรับใช้โดยกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 คือ ส่วนท่ี 1 แบบฝึกหัดส าหรับความหมายและโครงสร้างของค าศัพท์แต่ละค า 
ส่วนท่ี 2 แบบฝึกหดัส าหรับการใช้ค าศพัท์แต่ละค าในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ ดงันัน้ นกัเรียน
เรียนรู้ค าศพัท์ใหมซ่ า้ๆ ผา่นค าศพัท์อ่ืนๆ ประโยคและการแทนท่ี 

  
5.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับซิกส์ สเตป็ เม็ททอต  

เจเน็ท เอส. ซูอิง้ (Suing Janet S.  2012: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลกระทบ
จากกระบวนการสอนค าศพัท์ 6 ขัน้ตอนของมาร์ซาโนเร่ืองความรู้ ความคล่องแคล่วและความ
ซบัซ้อนของประโยคแก่นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบวิธีการท่ี
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตเมืองตอบสนองตอ่กระบวนการสอนค าศพัท์ 6 ขัน้ตอนของ
มาร์ซาโนในระยะเวลา 9 สปัดาห์ รวมถึงตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการสอนค าศพัท์ทางตรง
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กับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีวดัด้วยแบบทดสอบค าศัพท์ แบบทดสอบทักษะการอ่าน A-Z และ
แบบทดสอบความซับซ้อนของประโยค นักวิจัยส ารวจผลกระทบของการแทรกแซงค าศัพท์ใน
นกัเรียน 2 กลุ่ม โดยกลุม่ท่ี 1 มีคะแนนต ่ากว่าคะแนนมาตรฐาน สว่นกลุม่ท่ี 2 มีคะแนนเท่ากบัหรือ
มากกว่าคะแนนมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มคะแนนขึน้อยู่กับการทดสอบ ซึ่งค าถามหลักส าหรับ
งานวิจยันีคื้อ มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติของคะแนนความรู้ ความคล่องแคล่วและ
ความซับซ้อนของประโยคระหว่างนักเรียนกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 หรือไม่ ข้อมูลถูกรวบรวมจาก
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 21 คน หลงัจากวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่านยัส าคญัทางสถิติ
เร่ืองความรู้ค าศัพท์เพิ่มขึน้ทัง้ 2 กลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอด 9 สัปดาห์เพิ่มขึน้อยู่ ท่ี
ระดบัเปอเซนไทล์ท่ี 32 – 33    

ซาดีททิน คลีคลิก (Keklik Saadettin.  2013, November: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั
เร่ืองการน าเสนอวิธีการใหม่ในการสอนค าศพัท์: วิธีการ 6 ขัน้ตอน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันา
วิธีการใหม่ส าหรับสอนค าศพัท์ในประเทศตรุกี และแสดงผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนจากการทดลอง 
นกัวิจยัพฒันาและสร้าง Six Steps Method จากงานวรรณกรรม ซึง่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้จาก
การคาดเดา, การเรียนรู้จากการเปิดพจนานุกรม, การเรียนรู้จากความหมาย, โครงสร้างของค า, 
การเรียนรู้จากความหมายของประโยคหรือข้อความ และขัน้ฝึกฝน งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิง
ทดลองท่ีมีกลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาจ านวน 42 คน ขณะท าการทดลอง ครูสอนความหมายค าศพัท์ให้กลุ่มทดลองด้วยวิธี 
Six Steps Method และสอนกลุ่มควบคุมตามหนังสือคู่มือครู งานวิจัยจ ากัดหัวข้อและค าศัพท์  
(20 ค า) การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการเก่ียวกับค าศพัท์ถูกน ามาใช้ ผลวิจยัพบว่า การสอน
ค าศพัท์ด้วยวิธี Six Steps Method ให้ผลดีกว่าการฝึกท่ีระบุไว้ในหลักสูตรบทเรียนของประเทศ
ตรุกีปี 2006 

 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcard) 

6.1 ความหมายของจิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด  
วิกิพีเดีย (Wikipedia.  2011: Online) ได้ให้ความหมายของปริศนาจิ๊กซอว์ (Jigsaw 

Puzzle) ไว้ว่า จิ๊กซอว์เปรียบเหมือนการปกูระเบือ้งท่ีต้องประกอบด้วยการประสานกนัของชิน้ส่วน
หลายๆ ชิน้ท่ีมีรูปทรงและลวดลายท่ีหลากหลาย ในแต่ละชิน้จะมีส่วนเล็กๆ ของรูปภาพ เม่ือต่อ
รวมกนัทัง้หมดจะได้รูปภาพท่ีเสร็จสมบรูณ์ จิ๊กซอว์ตามท้องตลาดบางอนัก็จะมีลกัษณะพิเศษ เช่น 
จิ๊กซอว์ ทรงกลมหรือจิ๊กซอว์ท่ีเป็นภาพลวงตา 
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คอลลิน  อิงลิ ช ดิกชันนารี (Dictionary Collins English.  2017: Online) ได้ให้
ความหมายของปริศนาจิ๊กซอว์ (Jigsaw puzzle) ไว้ 2 ความหมาย โดยความหมายแรกเป็นแบบ 
บริทิช คือ เกมปริศนาท่ีผู้ เล่นต้องประกอบรูปภาพขึน้มาใหม่จากชิน้ส่วนท่ีถกูตดัออกเป็นรูปทรงท่ี
น ามาต่อกันได้เป็นจ านวนมาก โดยติดไว้บนไม้หรือกระดาษแข็ง และความหมายท่ีสองเป็นแบบ
อเมริกัน คือ เกมปริศนาท่ีประกอบด้วยรูปภาพท่ีถูกตดัออกเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งต้องน ามาต่อเข้า
ด้วยกนัใหมอี่กครัง้ เพ่ือให้ได้รูปภาพเดมิ 

ไอแอมแฟลชการ์ด  (Iamflashcards.  2556: Online) ได้ ให้ความหมายของ        
แฟลชการ์ด (Flashcard) ไว้ว่า แฟลชการ์ดเป็นกระดาษแข็งท่ีประกอบด้วยค าศพัท์ ประโยคหรือ
ตวัอยา่งรูปภาพ แฟลชการ์ดถือวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีมีประโยชน์และช่วยในการเรียนรู้ นอกจากนี ้ครูยงั
สามารถใช้แฟลชการ์ดในการฝึกฝนและน าเสนอค าศพัท์ใหม่ 

อมัรินทร์ เบบี ้แอนด์ คิดส์ (Kids Amarin Baby &.  2559: Online) ได้ให้ความหมาย
ของแฟลชการ์ด (Flashcard) ไว้ว่า แฟลชการ์ดหรือบตัรค า บตัรภาพ บตัรขนาดใหญ่ท่ีมีค าศพัท์ 
รูปภาพ ตัวเลข หรือจ านวน บัตรมีทัง้บัตรค าจริงท่ีท าจากกระดาษและบัตรท่ีท าผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ   ดีวีดี เป็นเคร่ืองมือชว่ยจ า ชว่ยกระตุ้นสมองซีกขวา 

สรุปได้ว่า จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcard) หมายถึง เกมปริศนาท่ีช่วยใน
การเรียนรู้หรือฝึกฝนเก่ียวกับค าศัพท์ ซึ่งเป็นบัตรภาพขนาดใหญ่ ท่ีท าจากกระดาษแข็ง  
ประกอบด้วยชิน้ส่วนของค าศัพท์ รูปภาพหรือประโยคท่ีถูกตัดแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วน ผู้ เล่น
จะต้องประกอบชิน้สว่นขึน้มาใหมอี่กครัง้ เพ่ือให้ได้รูปภาพเดมิ  

 
6.2 ความส าคัญของจิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด  

ครูพิง้ (2014: Online) ได้เสนอถึงประโยชน์ของการใช้แฟลชการ์ดไว้ ดงันี ้
1. ช่วยให้เรารวบรวมสมาธิพุ่งไปท่ีเนือ้หาส่วนท่ียากก่อน ซึ่งเม่ือส่วนท่ียาก

จดัการได้แล้ว สขุภาพจิตโดยรวมจะดีขึน้ เราจะรู้สกึมีก าลงัใจท่ีจะจ าสว่นท่ีง่ายขึน้ตอ่ 
2. ชว่ยให้เราได้มีโอกาสทบทวนเนือ้หาเหล่านัน้ซ า้ๆ ซึ่งจ าเป็นมากส าหรับการท า

ให้ตวัเองจ าได้ขึน้ใจ เร่ิมจากการเขียนไปสู่การพลิกดเูพ่ือศึกษา และทดสอบตวัเองด้วยการเขียน
ค าตอบโดยไมพ่ลิกดเูฉลยในภายหลงั 

3. ช่วยให้เราได้ทบทวนหัวข้อท่ียากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งท าให้การอ่าน
หนงัสือของเรามีประสิทธิภาพมากขึน้ อาจจะพกติดตวัเวลาเดินทาง หรือ พลิกดเูร็วๆ ก่อนนอน ก็
นา่จะชว่ยสะกดจิตให้เราจ ามนัได้ดีขึน้ในชว่งหลบัก็ได้ 
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จาเร็ด เลวิส (Lewis Jared.  2017: Online) ได้เสนอถึงข้อดีของแฟลชการ์ดไว้ ดงันี ้
แฟลชการ์ดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพด้านความจ าท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว แม้วา่จะเช่ือมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแฟลชการ์ดกบัผู้ เรียน
ท่ียังเด็กหรือการท าข้อสอบของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย บทความเร่ือง "การทบทวน          
แฟลชการ์ด" ของ อนาสตาเซีย ซลัเทอร์ (Anastasia Salter) ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์การศกึษาระบวุ่า 
การเรียนรู้ด้วยแฟลชการ์ดแบบใหม่ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้สามารถช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กใน
มหาวทิยาลยัมีประสิทธิผลสงูขึน้ 

1. ราคาไม่แพง แฟลชการ์ดเป็นหนึ่งในวัสดุทางการศึกษาท่ีมีราคาถูก เราไม่
จ าเป็นต้องไปซือ้การ์ดท่ีมีภาพประกอบสวยงาม เพียงแคต่ดักระดาษขนาด 3-5 นิว้ท่ีมีเส้นหรือไม่มี
เส้นก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีเราต้องการ 

2. พกพาได้ แฟลชการ์ดเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีสามารถพกพาได้ โดยนกัเรียน
ไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องพกหนงัสือหรือสมดุตดิตวั 

3. มีประสิทธิภาพ การพกพาแฟลชการ์ดจะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ    
มากขึน้ เพราะนกัเรียนสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนได้มากขึน้ แม้กระทัง่ตอนอยูบ่นลูว่ิ่ง 

4. ท าให้การเรียนรู้ง่ายขึน้ ข้อผิดพลาดประการหนึ่งท่ีนกัเรียนระดบัมหาวิทยาลยั
มกัจะท าคือ การพยายามเรียนรู้ด้วยส่ือท่ีหลากหลายในเวลาเดียวกนั ซึ่งท าให้กระบวนการเรียนรู้
ยุง่ยากและมากจนเกินไป แฟลชการ์ดสามารถจ ากดัข้อมลูภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องได้ โดยมุง่เน้นแค่
สว่นประกอบส าคญัท่ีนกัเรียนจ าเป็นต้องรู้ 

5. มีประโยชน์หลายอยา่ง เราสามารถใช้ประโยชน์จากแฟลชการ์ดได้หลากหลาย
วิชา เพราะแฟลชการ์ดเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีส าคัญในการจ าค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ , 
ภาษาองักฤษ, สตูรคณิตศาสตร์, วนัหรือเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์, ค าศพัท์จิตวิทยาหรือหวัข้อ
ท่ียากกวา่นัน้ เชน่ ค าศพัท์เฉพาะทางการแพทย์ 

6. น าเสนอวิธีการศึกษาหลากหลาย เน่ืองจากแฟลชการ์ดสามารถสลบัล าดบัได้ 
จึงป้องกันการตอบแบบท่องจ าของนกัเรียนเป็นการเรียนรู้แบบระยะยาว การสลบัแฟลชการ์ดจะ
ท าให้เห็นค าตอบก่อน เพราะฉะนัน้ นกัเรียนก็ต้องเดาวา่ค าถามคืออะไร 

แอนดริว โคเฮ็น (Cohen Andrew.  2017: Online) ได้เสนอเหตุผลส าคัญไว้ว่า   
แฟลชการ์ดเป็นหนึ่งในวิธีท่ีค่อนข้างจะน่าเบื่อในการศึกษา แต่มนัก็มีเหตผุลท่ีท าให้แฟลชการ์ด
เป็นวิธีท่ีนิยมมาไม่ต ่ากว่าหนึ่งร้อยปี นัน่คือ มนัใช้ได้ผล นอกจากนี ้แฟลชการ์ดยงัเป็นวิธีการท่ีมี
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ประสิทธิภาพท่ีสุดส าหรับ จูงใจนักเรียนในการเรียนและการสร้างความรู้แบบถาวร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ถ้าใช้ในทางท่ีถกูต้อง ซึง่ในท่ีนี ้แฟลชการ์ดมีสว่นชว่ยในการเรียนรู้ ดงันี ้

1. แฟลชการ์ดเก่ียวข้องกบัการระลกึได้ 
เม่ือคณุมองท่ีด้านหน้าของแฟลชการ์ด แล้วนกึถึงค าตอบ เท่ากบัคณุก าลงัใช้

สติปัญญาหรือท่ีเรียกว่า การระลึกได้หรือกล่าวได้วา่ คุณพยายามจ าแนวคิดจากร่องรอยแทนการ
จ าข้อความจากหนงัสือ หรือการตระหนกัถึงค าตอบในแบบทดสอบตวัเลือก การระลึกได้ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างความเช่ือมโยงของเซลล์ประสาทได้ และแฟลชการ์ดสามารถท าซ า้ได้
ง่าย จงึเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการสร้างเหตกุารณ์ท่ีระลกึได้ในหน่วยความจ าท่ีหลากหลาย 

2. แฟลชการ์ดใช้สตปัิญญาจากการรู้คดิ 
เม่ือคณุเปิดแฟลชการ์ดด้านท่ีเป็นค าตอบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง คณุก็

ต้องถามตัวเองว่าค าตอบนัน้ถูกต้องหรือไม่ แล้วตัวคุณเองรู้หรือไม่รู้ค าตอบมากน้อยเพียงใด      
ซึ่งการกระท าท่ีเป็นการให้ผลย้อนกลบัในลกัษณะนี ้เรียกการรู้คิด งานวิจยัแสดงให้เห็นว่า การใช้
การรู้คดิจะฝังความจ าในความรู้ของคณุได้แนน่ขึน้ 

3. แฟลชการ์ดเพ่ือการฝึกซ า้ให้เกิดความมัน่ใจ 
แฟลชการ์ดมีความยืดหยุ่นในการใช้มากกว่าหนงัสือหรือเอกสาร จึงสามารถ

แบ่งตามจ านวนหรือความบ่อยท่ีต้องการฝึกได้ การฝึกซ า้ให้เกิดความมั่นใจได้รับการพิสูจน์จาก
งานวิจยัมาเป็นสิบปีแล้วว่าเป็นวิธีเหมาะสมในการพัฒนาความจ า มันก็จริงอยู่ท่ีว่า คุณควรจะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการลงมือท าหรือการถามค าถาม แต่ในส่วนของการเรียนรู้หรือทบทวน
ความคดิ การใช้แฟลชการ์ดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบเป็นล าดบัขัน้ตอน 

สรุปได้ว่า ความส าคญัหรือประโยชน์ของจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด คือ นกัเรียนสามารถ
พกพาแฟลชการ์ดติดตวัไปได้ตลอด นอกจากนัน้ แฟลชการ์ดเป็นส่ือท่ีราคาไมแ่พง เพราะสามารถ
ท าขึน้มาได้เอง ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพและความมัน่ใจในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้
ท่ีตนเองมี คิดทบทวนค าถามและค าตอบ เพ่ือความถูกต้อง รวมถึงยังส่งผลต่อการจ าระยะยาว 
เพราะการใช้แฟลชการ์ดนัน้ นักเรียนไม่สามารถใช้การท่องจ าค าตอบเป็นล าดับได้ เพราะครู
สามารถสลับต าแหน่งได้หมด อีกทัง้ แฟลชการ์ดสามารถประยุกต์เข้ากับการเ รียนการสอนใน
หลายๆ วิชา เช่น การเรียนค าศัพท์ใหม่ การเรียนค าศัพท์เฉพาะทางอย่างแพทย์หรือจิตวิทยา    
การจ าสตูรตา่งๆ เป็นต้น 
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6.3 ขัน้ตอนการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด  
ขัน้ตอนในการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcard) ถือได้ว่ามีความส าคัญ

เป็นอย่างมาก ผู้ ใช้จะต้องแฟลชด้วยวิธีท่ีถูกต้อง เป็นล าดบัขัน้ตอน เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียนในการเรียนรู้ นอกจากนัน้ แฟลชการ์ดท่ีใช้ควรมีขนาดใหญ่ มีตวัอกัษรเห็นได้ชดัเจน ซึ่งมี
ผู้ เช่ียวชาญหลายทา่นได้เสนอขัน้ตอนไว้ ดงันี ้

ไอแอมแฟลชการ์ด (Iamflashcards.  2556: Online) ได้เสนอขัน้ตอนการใช้แฟล
ชการ์ดไว้ ดงันี ้

1. ถือการ์ดไว้ในมือ 10 – 30 ใบ ใช้มือประคองโดย หวันิว้โปง้ดนัหลงัภาพไว้  
2. แล้วหยิบภาพจากข้างหลงัมาด้านหน้า พร้อมกลา่วช่ือรูปนัน้ๆ 
3. แฟลชด้วยความเร็วท่ีสดุท่ีท าได้ (ไมเ่กิน 1 วินาทีตอ่ใบ) 
4. อาจใสน่ิว้มือยาง หรือ ใช้ขีผ้ึง้นบักระดาษชว่ยในการจบัการ์ดให้ตดิดี 

อมัรินทร์ เบบี ้แอนด์ คิดส์ (Kids Amarin Baby &.  2559: Online) ได้เสนอขัน้ตอน
การใช้แฟลชการ์ดไว้ ดงันี ้

1. น าบตัรค าศพัท์มาสลับให้เด็กดู ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ขวบคร่ึงจะต้อง
สลบัให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่ถ้าเป็นเด็กโต ผู้สอนต้องปรับการสลบัให้ช้าลง ให้มีช่วงเวลาพกั
และชีน้ าให้มองดบูตัรค า 

2. นอกจากสอนให้ดบูตัรค า ต้องกระตุ้นประสาทการรับรู้ทางอ่ืนๆ ด้วย เพราะจะ
ท าให้สามารถซึมซบัและจ าข้อมูลได้ง่าย เช่น แทนท่ีจะอ่านค าศพัท์ให้ฟังอย่างเดียว เราสามารถ
สอนการอา่นและความหมายไปได้พร้อมๆ กนัในขณะท่ีแฟลชบตัรภาพ 

ไทยแลนด์ โฮมสคลู (Thailand HomeSchool.  2560: Online) ได้เสนอวิธีการแฟลช
และแสดงบตัรค าท่ีถูกต้องไว้ว่า การเเฟลชบตัรค ามีหลากหลายแบบ เช่น เเฟลชด้วยความเร็วสูง
เพ่ือกระตุ้นสมอง เเฟลชเพ่ือเน้นความหมายค าศพัท์ แฟลชค าศพัท์อย่างเดียวหรือเเฟลชรูปอย่าง
เดียว ผู้ สอนควรท าความเข้าใจกับการเเฟลชบตัรค าท่ีถูกต้อง เพ่ือท่ีจะได้น าไปสอนเด็กให้ได้ผล
เป็นอย่างดี และอย่าลืมว่าต้องดูอาการตอบรับของเด็กด้วย หากเด็กแสดงอาการไม่รับ ไม่ชอบ   
ไมอ่ยากด ูให้หยดุการเเฟลชโดยทนัที ซึง่ในท่ีนีไ้ด้อธิบายขัน้ตอนการแฟลชไว้ 2 แบบ ดงันี  ้

1. ขัน้ตอนการเเฟลชบตัรค าเพ่ือแสดงค าศพัท์หรือรูปภาพอยา่งเดียว 
1.1 บตัรค าควรจะมีขนาดใหญ่ ตวัหนังสือต้องใหญ่และชดัเจน สามารถใช้

กระดาษขนาด A4 พิมพ์บตัรค า จะได้บตัรค าขนาดท่ีพอดีท่ีสดุ (210 มม × 297 มม) 
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1.2 เรียงบตัรค าโดยสลบัจากหน้าไปหลงั ค าท่ีอยากให้เด็กดกู่อนจะอยู่ล าดบั
สดุท้ายของชดุบตัรค านัน้ 

1.3 จดัให้เด็กหันหน้าเข้าหาคุณ โดยนั่งห่างจากคุณประมาณ 2-3 ฟุต หรือ
หากคณุมีผู้ชว่ยและสอนเดก็เพียงคนเดียว จดัให้เดก็นัง่ตกัผู้ชว่ยในขณะท่ีคณุเเฟลชบตัรค า 

1.4 เร่ิมเเฟลชโดยดงึค าท่ีอยู่ล าดบัสดุท้ายออกมาให้เด็กดกู่อนแล้วน ามาเก็บ
ไว้ด้านหน้า 

1.5 อ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีคุณดึงออกมาไว้หน้าสุด และต้องปิดหรือบัง   
บตัรค าก่อนหน้านีใ้ห้มิด 

1.6 ท าให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ เพราะการเเฟลชบตัรค าแบบนีเ้ป็นการเเฟลช
เร็วเพ่ือกระตุ้ นสมองซีกขวา แต่ในขณะท่ีสอนคุณต้องท าด้วยความมั่นใจ สีหน้าร่าเริงและ
สนกุสนาน อ่านออกเสียงค าศพัท์ให้ดงัและชดัเจน ช่วงเวลาท่ีหยดุระหว่างบตัรค าแตล่ะใบนัน้ต้อง
เร็วมาก ไมค่วรเกิน 0.5 – 1 วินาที 

2. การใช้บตัรค าเพ่ือแสดงทัง้ค าศพัท์ รูปภาพ และความหมายของค านัน้ 
2.1 ให้เด็กดบูตัรค า โดยค าท่ีเด็กจะได้ดเูป็นค าแรกคือท่ีอยู่ล าดบัสดุท้ายของ

ชดุบตัรค า 
2.2 ให้เดก็ดคู าศพัท์และอา่นออกเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกนั 
2.3 บตัรค าประเภทนีจ้ะมีสองด้าน ด้านแรกคือ แสดงค าศพัท์อยา่งเดียว และ

อีกด้านแสดงรูปภาพ ผู้สอนควรเลือกใช้บตัรค าท่ีค าศพัท์และรูปภาพอยู่คนละด้านกัน เพราะการ
ท าเชน่นีเ้ดก็จะเพง่ความสนใจไปท่ีค าศพัท์และรูปภาพ 

2.4 เม่ือเด็กดูค าศพัท์ให้อ่านออกเสียงค าศพัท์ (ครัง้แรก) พลิกอีกด้านเพ่ือ
แสดงรูปและอธิบายให้เด็กฟังว่ารูปนีคื้ออะไร คุณอาจจะท าเป็นเสียงร้องแทนก็ได้ เช่นค าว่า       
ไก่ อา่น ไก่ และพลิกดรููปก็ท าเสียง กุ๊กๆๆๆ เป็นต้น (ครัง้ท่ี 2) 

2.5 หลงัจากเด็กดรููปเสร็จแล้ว ก็ให้พลิกบตัรค าอีกครัง้ (ครัง้ท่ี 3) เพ่ือให้เด็ก
ได้ดคู าศพัท์อีกครัง้ 

2.6 วิธีการแสดงบัตรค าแบบนีใ้ช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ คุณควรกระตุ้ น
ประสาทการรับรู้หลายๆ ด้านของเดก็ เชน่ การฟัง ด ูทดลองท า หรือแม้แตก่ารชิม 

สรุปได้วา่ ขัน้ตอนในการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcard) ผู้ ใช้สามารถท า
ได้ตามล าดบั ดงันี ้
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1. ถือการ์ดไว้ในมือ 10 – 30 ใบ เรียงบตัรค าโดยสลบัจากหน้าไปหลงั ค าท่ีอยาก
ให้เดก็ดกู่อนจะอยูล่ าดบัสดุท้าย 

2. หยิบภาพจากข้างหลงัมาด้านหน้า ให้ดบูตัรค าและอา่นออกเสียง  
3. ถ้าในกรณีท่ีมีทัง้ค าศัพท์และรูปภาพ (ค าศัพท์และรูปอยู่คนละด้าน) ให้ครู

พลิกอีกด้านเพ่ือแสดงรูปและอธิบาย แล้วพลิกให้นักเรียนดูค าศพัท์อีกครัง้ ทัง้นีจ้ะใช้เวลานาน
เทา่ไหร่ขึน้อยู่กบัการรับรู้ของเดก็ แตค่รูควรกระตุ้นประสาทการรับรู้หลายๆ ด้าน เช่น ให้ด ูฟัง และ
ลงมือท า 

 
6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด  

เอลซ่า ยสูริก้า ซิทอมพลั (Sitompul Elsa Yusrika.  2013: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยั
เร่ือง การสอนค าศพัท์โดยใช้แฟลชการ์ดกบัรายการค าศพัท์ โดยการศกึษานีต้้องการตรวจสอบผล
ของการใช้แฟลชการ์ดหรือรายการค าศพัท์ 50 ค า และค้นหาการตอบสนองของนักเรียนในการ
เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษผ่านกลยุทธ์ทัง้ 2 วิธี ในรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ซึ่งก่อนการทดลอง ทัง้ 2 กลุ่มจะต้องมี
ความรู้เร่ืองค าศพัท์ใกล้เคียงกัน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด ส่วนกลุ่มควบคมุสอน
โดยรายการค าศพัท์ ผลการศกึษาพบวา่ ความรู้ด้านค าศพัท์ของนกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มเพิ่มขึน้หลงัจาก
ได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ดและรายการค าศพัท์ นกัเรียนกลุม่ทดลองบอกวา่ พวกเขาสามารถจ า
ค าศพัท์ได้ง่ายขึน้และยงัมีแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษมากขึน้ ในทางกลบักนั นกัเรียนกลุ่ม
ควบคมุบอกว่า การเรียนโดยการใช้รายการค าศพัท์เป็นเร่ืองน่าเบื่อ สรุปได้ว่า ควรใช้แฟลชการ์ด
ในการสอนค าศพัท์ให้เดก็เล็ก 

โครล-กีราท เวโรนา (Król-Gierat Werona.  2014: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
การใช้บัตรภาพจิ๊กซอว์แบบสัมผัสในการสอนค าศัพท์ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบัตรภาพจิ๊กซอว์แบบสัมผัสสามารถใช้สอนค าสอนค าศัพท์
ภาษาองักฤษให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ เทคนิคนีไ้ด้แรงบนัดาลใจจาก Montessori's Three 
Periods Lesson ท่ีเสนอโดย Dorota Beltkiewicz ในเดือนมีนาคม 2012 ระหว่างการประชุมด้าน
มุมมองของพัฒนาการส าคัญในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Jan 
Kochanowski ในเมืองคีลซ์ ประเทศโปแลนด์ และวันเปิดมหาวิทยาลัยครู Cracow ประเทศ
โปแลนด์ในปี 2012 และ 2013 ซึ่งทดสอบกบัเด็กระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนเรียนร่วม 
Ludwika Wawrzynska เทอม 2 ของปีการศกึษา 2012/2013 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการ
สอนท่ีใช้กลวิ ธีการสอนซิกส์  สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์          
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. วิธีด าเนินการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 

(IQ   50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ

เล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) มีขัน้ตอนดงันี ้

1. สัมภาษณ์ครูผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเรียนรวม เพ่ือขอทราบข้อมูลและ
รายช่ือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (IQ 50-70) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีมีใบรับรองแพทย์ ได้จ านวน 5 คน 

2. สมัภาษณ์ครูประจ าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือขอทราบข้อมลูปัญหาด้านการ
เรียนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการเขียนประโยคภาษาองักฤษ และพฤติกรรมอ่ืนๆ ในชัน้เรียนของ
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นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ( IQ 50-70) เช่น พฤติกรรมขณะเรียน     
ให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ท างานกลุ่มกับเพ่ือนได้หรือไม่ พฤติกรรมขณะอยู่ร่วมกับเพ่ือน 
เลน่กบัเพ่ือน เป็นต้น 

3. พิจารณาผลงานของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 
(IQ 50-70) โดยพิจารณาท่ีสมุด ใบงาน แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน เพ่ือใช้
ประกอบกับการสัมภาษณ์ของครูประจ าชัน้ว่า นักเรียนกลุ่มนี มี้ปัญหาด้านการเขียนประโยค
ภาษาองักฤษอยา่งไร  

4. น าข้อมูลของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ( IQ   
50-70) มาสรุป เพ่ือใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้จ านวนทัง้หมด 5 คน รายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 1 ข้อมลูของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คนท่ี เพศ ระดับชัน้ อายุ 
(ปี) 

ระดับสตปัิญญา 
(IQ) 

ระดับ/ลักษณะของภาวะความ
บกพร่องทางสตปัิญญา 

1 
2 
3 
4 
5 

ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
ชาย 

ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 
ป.3 

9  
9 
9 
10 
10 

68 
68 
69 
68 
63 

บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 
บกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย 

หมายเหต ุ: ระดบัสตปัิญญาของของนกัเรียนทกุคนได้รับการตรวจวดัโดยจิตแพทย์ 
 

นกัเรียนคนท่ี 1 เป็นเพศชาย ระดบัสติปัญญา 68 รูปร่างสมส่วน ผิวคล า้ ฟังและปฏิบตัิ
ตามค าสัง่ได้ พดูเสียงเบาอยู่ในล าคอ ขาดความมัน่ใจในการท างานและตอบค าถาม สามารถบอก
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวท่ีคุ้ นเคยได้ เช่น a, b, c เป็นต้น เขียนพยัญชนะ ค าและประโยค
ภาษาองักฤษตามตวัอยา่งได้ แตย่งัสบัสนในทิศทางการเขียน เชน่ เขียน b – d, y สลบัด้านเหมือน
ส่องกระจก ต้องเน้นย า้ พร้อมเขียนเป็นตวัอย่างให้ดกู่อน แล้วให้เขียนใหม่  เขียนพยญัชนะตวัเล็ก
กบัตวัใหญ่เท่ากนัหมด เขียนตวัใหญ่เต็มบรรทดั ท างานคอ่นข้างสะอาด ขณะท่ีเรียนในชัน้เรียนให้
ความร่วมมือดีมาก 
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นกัเรียนคนท่ี 2 เป็นเพศชาย ระดบัสติปัญญา 68 รูปร่างคอ่นข้างเจ้าเนือ้ ผิวสองสี ฟังและ
ปฏิบตัติามค าสัง่ได้ พดูเสียงเบา ขาดความมัน่ใจ เวลาถามหรือให้ท ากิจกรรมอะไรแล้วไม่สามารถ
ตอบหรือท าได้จะร้องไห้ สามารถบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องใช้การ    
ถามซ า้ เขียนพยญัชนะ ค า และประโยคภาษาองักฤษตามตวัอย่างได้ เขียนพยญัชนะตวัเล็กกับ 
ตวัใหญ่เท่ากันหมด เขียนตวัใหญ่เต็มบรรทัด ท างานสะอาด ลายมืออ่านง่าย ในขณะท่ีเรียนใน  
ชัน้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดี มีก่อกวนชัน้เรียนโดยการลกุออกจากท่ีนัง่ เดนิไปเดินมาบ้าง 
แตเ่ม่ือมีกิจกรรมให้ท าก็สามารถนัง่ท างานอยูก่บัท่ีได้ 

นกัเรียนคนท่ี 3 เป็นเพศหญิง ระดบัสติปัญญา 69 รูปร่างสูง ผิวคล า้ ฟังและปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ได้ พดูชดัเจน สามารถบอกพยญัชนะภาษาองักฤษได้เป็นส่วนใหญ่ เขียนพยญัชนะ ค า และ
ประโยคภาษาองักฤษตามตวัอยา่งได้ แตใ่นบางครัง้ยงัสบัสนในทิศทางการเขียน เช่น เขียน s สลบั
ด้านเหมือนส่องกระจก, y สลบัด้านเหมือนส่องกระจก เป็นต้น เขียนพยญัชนะตวัเล็กกับตวัใหญ่
เท่ากนัหมด เขียนตวัใหญ่เต็มบรรทดั ขาดความสะอาดในการท างาน เขียนแล้วลบบอ่ย ในขณะท่ี
เรียนในชัน้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดี มีบางคาบท่ีขาดสมาธิในการท างาน แตเ่ม่ือกระตุ้น
ด้วยการเรียกช่ือก็กลบัมาให้ความสนใจบทเรียนดี 

นกัเรียนคนท่ี 4 เป็นเพศชาย ระดบัสติปัญญา 68 รูปร่างผอม ผิวคล า้ ฟังและปฏิบตัิตาม
ค าสั่งได้ พูดชัดเจน สามารถบอกพยัญชนะภาษาอังกฤษได้ เขียนพยัญชนะ ค า และประโยค
ภาษาอังกฤษตามตวัอย่างได้ถูกต้อง โดยรู้จักแยกระหว่างพยัญชนะตวัเล็กกับตวัใหญ่ แต่ขาด
ความสม ่าเสมอในการเขียน บางครัง้ก็เขียนตวัเท่ากันเต็มบรรทดัทัง้หมด ขาดความสม ่าเสมอใน
การเขียนเว้นวรรคระหว่างค า ส่วนมากจะเขียนยาวติดกันทัง้ประโยค ลายมืออ่านง่าย ท างาน
คอ่นข้างสะอาด ในขณะท่ีเรียนในชัน้เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดี 

นกัเรียนคนท่ี 5 เป็นเพศชาย ระดบัสติปัญญา 63 รูปร่างสมส่วน ผิวคล า้ ฟังและปฏิบตัิ
ตามค าสัง่ได้ พดูชดัเจน สามารถบอกพยญัชนะภาษาองักฤษได้เป็นส่วนใหญ่ เขียนพยญัชนะ ค า 
และประโยคภาษาอังกฤษตามตวัอย่างได้ถูกต้อง ขาดความสม ่าเสมอในการเขียนตวัพยญัชนะ   
ตวัเล็กกับตัวใหญ่ ลายมืออ่านง่าย ท างานค่อนข้างสะอาด ในขณะท่ีเรียนในชัน้เรียนให้ความ
ร่วมมือในการเรียนค่อนข้างดี มีบางคาบท่ีห่วงเล่นมากกว่า ต้องอาศยัการเสริมแรงเข้ามาช่วยใน
การวางเง่ือนไข เพ่ือให้นกัเรียนให้ความร่วมมือ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
1. จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)  
2. แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาองักฤษ จ านวน 19 แผน 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 
 
ขัน้ตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้

1. จิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)  
การสร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด  (Jigsaw Flashcards) มีขัน้ตอนการสร้างแสดงไว้ใน

ภาพประกอบ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนการสร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
 

1. ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

3. คดัเลือกค าศพัท์และรูปภาพท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ 
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

2. ศกึษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการผลิตจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

5. สร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ด้วยโปรแกรม Flash Jigsaw Producer 

6. น าจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ไปทดลองใช้ (Try Out)  
กบันกัเรียนปกตแิละนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 

7. สร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) เพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ 

4. คดัเลือกค าศพัท์ท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อยท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
คุ้นเคย เพ่ือท่ีจะได้น าไปสร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
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การสร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มีขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้
1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระเร่ืองการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 

1.2 ศกึษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการผลิตจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
จากหนงัสือ วารสาร บทความ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.3 คดัเลือกค าศพัท์ท่ีเหมาะสมกับระดบัความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจ ากัดวงค าศัพท์ให้อยู่แค่ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้จ านวนค าศัพท์ทัง้หมด 32 ค า แบ่งเป็นค านาม (Noun) จ านวน 20 ค า      
ค าสรรพนาม (Pronoun) จ านวน 3 ค า และค ากริยา (Verb) จ านวน 9 ค า ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 ค าท่ีใช้ในการสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษโดยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six  

Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
 

ค านาม (Noun) ค าสรรพนาม (Pronoun) ค ากริยา (Verb) 
1. หมวดครอบครัว (My family) 
father, mother, brother, sister 
2. หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(Food and drinks) 
banana, apple, cake, pizza, ice 
cream, milk, coke, orange juice 
3. หมวดอุปกรณ์ (Instruments) 
guitar, computer, drum, TV, 
book 
4. หมวดกีฬา (Sport) 
football, basketball, volleyball 

I, he, she 1. ประโยค 2 ส่วน 
run, smile, sleep, swim 
2. ประโยค 3 ส่วน 
play, eat, drink, watch, read 

 
1.4 คัดเลือกค าศัพท์ท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยท่ีเป็น   

กลุ่มตวัอย่างคุ้นเคย เพ่ือท่ีจะได้น าไปสร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ท่ีจะใช้เป็น
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ตวัอย่างในการสอนเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งได้เลือกค าศัพท์จากตารางด้านบนมาสร้าง
ภาพจิ๊กซอว์ทัง้หมด 10 ภาพ มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

- ภาพจิ๊กซอว์ My family ประกอบไปด้วย father, mother, brother และ sister 
อยูใ่นภาพเดียวกนั 

- ภาพจิ๊กซอว์ run 
- ภาพจิ๊กซอว์ smile 
- ภาพจิ๊กซอว์ sleep 
- ภาพจิ๊กซอว์ swim 
- ภาพจิ๊กซอว์ play football 
- ภาพจิ๊กซอว์ eat ice cream 
- ภาพจิ๊กซอว์ drink milk 
- ภาพจิ๊กซอว์ watch TV 
- ภาพจิ๊กซอว์ read book 

1.5 สร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) โดยใช้หลักการสร้างจาก
โปรแกรม Flash Jigsaw Producer จ านวนทัง้หมด 10 ภาพ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.4) 

1.6 น าจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ท่ีสร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้   
(Try Out) กบันกัเรียนปกตแิละนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จ านวน 30 
คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2560 โรงเรียนบ้านท่าสนกุ จงัหวดัพงังา ในวนัท่ี 7 – 8  มีนาคม 2561 ใช้เวลาทัง้สิน้ 2 ชัว่โมง โดย
ให้ท าเป็นกิจกรรมกลุม่ กลุ่มละ 6 คน ทัง้หมด 5 กลุม่ ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มชว่ยกนัตอ่ภาพจิ๊กซอว์
ให้ส าเร็จ หลังจากนัน้ ผู้ วิจัยตัง้ค าถามถามนักเรียนว่า “ภาพท่ีเห็นคือภาพอะไร” , “คนในภาพ
ก าลงัท าอะไร” , “ในภาพมีจ านวนก่ีคน ใครบ้าง” ผลการทดลองพบว่า นักเรียนสามารถต่อภาพ  
จิ๊กซอว์ทัง้ 10 ภาพได้ถูกต้องทัง้หมด แต่มีประเด็นปัญหาท่ีต้องช่วยเหลืออยู่ 2 ประเด็น คือ         
1) ภาพจิ๊กซอว์ครอบครัว ในตอนแรก นักเรียนเพียงแค่บอกว่าเป็นภาพครอบครัว ผู้ วิจัยจึงตัง้
ค าถามถามนกัเรียนว่า “ในภาพครอบครัวมีจ านวนทัง้หมดก่ีคน แล้วแตล่ะคนคือใครบ้าง” นกัเรียน
จึงสามารถบอกได้ว่าคนๆ นัน้คือใคร 2) ภาพจิ๊กซอว์ smile ในตอนแรก นกัเรียนเพียงแค่บอกว่า 
คนในภาพก าลังหัวเราะ คนในภาพมีความสุข ผู้ วิจัยจึงตัง้ค าถามถามนักเรียนว่า “ก่อนท่ีเรา
หวัเราะ เรามีความสุขใช่ไหม แล้วก่อนท่ีจะหวัเราะได้เราต้องแสดงอาการอย่างไรก่อน ” พร้อมทัง้
สาธิตการยิม้ให้นกัเรียนดเูป็นตวัอยา่ง 
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1.7 สร้างจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) เพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนท่ี
ต้องการจะใช้ในการทดลองจริง และน าจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งตอ่ไป  
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2. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 

สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)     
มีขัน้ตอนในการสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ ดงันี ้

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษ โดยใช้ 

กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์           
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

2. ศกึษาเนือ้หาท่ีจะน ามาใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ปรับเนือ้หาท่ีได้โดยการจดัล าดบัความยากง่าย 

4. ออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาองักฤษ 
ท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้ 

จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) จ านวน 19 แผน โดยแบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 
  2. การกลา่วซ า้ (Restate) 
  3. การแสดง (Show) 
  4. การฝึกฝน (Exercise Stage) 
  5. การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine and Reflect) 

 

5. น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (หาคา่ IOC) 

6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ให้ถกูต้องเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) 
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การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มี
ขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้

2.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551   
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

2.2 ศึกษาเนือ้หาท่ีจะน ามาใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัเนือ้หา ดงันี ้

1) ค านาม 
2) ค ากริยา 
3) ประโยคและโครงสร้างของประโยคบอกเลา่ 

ลกัษณะของประโยค 2 สว่น (S + V) 
ลกัษณะของประโยค 3 สว่น (S + V + O) 

2.3 ปรับเนือ้หาท่ีได้จากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 2 โดยการจดัล าดบัความยากง่ายให้
เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อยท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

2.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้กลวิธีการ
สอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards) พร้อมทัง้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 19 แผน โดยแบ่งขัน้ตอนการสอน
ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) ผู้สอนแจกภาพจิ๊กซอว์ให้นกัเรียน
ตอ่ เพ่ือให้นกัเรียนคาดเดาเนือ้หาประโยคท่ีจะเรียน 

2. การกล่าวซ า้ (Restate) ผู้สอนใช้การตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนตอบเฉพาะ
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาในประโยค และชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจความหมายของค าศพัท์ 

3. การแสดง (Show) ผู้สอนตดิจิ๊กซอว์บตัรภาพและค าศพัท์บนกระดาน เพ่ือเป็น
การแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงรูปแบบโครงสร้างในการเขียนประโยคภาษาองักฤษ 

4. การฝึกฝน (Exercise Stage) ผู้ สอนให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง
ตามโครงสร้างประโยคท่ีได้สอนไป  

5. การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine and Reflect) นกัเรียนและผู้สอน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ หากพบความผิดพลาดก็ต้อง
ด าเนินการแก้ไขทนัที 
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2.5 น าแผนการจัดการเรียน รู้ท่ี เส ร็จแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่             
ครูการศึกษาพิเศษ ครูภาษาอังกฤษ และครูสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (หาคา่ IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ข) โดยให้
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ ลงความเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนตรงกับ
วตัถปุระสงค์หรือไม ่โดยก าหนดไว้ดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบท่ีมัน่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบท่ีไมแ่นใ่จวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบท่ีแนใ่จวา่วดัไมไ่ด้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
น าคะแนนรวมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน น าไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2523: 117) โดยใช้สตูร ดงันี ้
 

       IOC     =    
∑ 𝑅

𝑁
 

เม่ือ       IOC แทน    ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ข้อสอบกบั 
จดุประสงค์ 

                ∑ 𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
   N   แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ  
 

แล้วเลือกแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องท่ีต้องการวดัตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
จากการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่เทา่กบั 1.00 

2.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ดงันี ้1) ใบงาน การวดัและประเมินผล ควรก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้สอดคล้องและหลากหลายตรงตามตวัชีว้ัด 2) ใบงาน ควรปรับให้เรียบท่ีสุด ไม่ควรมี
รูปภาพหรือลวดลายท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาท่ีสอน เพราะจะท าให้นกัเรียนเกิดความสบัสน 

2.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไข จ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จ านวน 2 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ก าลังศึกษาศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
บ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ใช้เวลาทัง้สิน้ 1 ชั่วโมง พบว่า 1) ในการ       
ตอ่ภาพจิ๊กซอว์ ครูควรก าหนดเวลาท่ีชดัเจนให้กบันกัเรียน และต้องคอยกระตุ้นเตือนด้วยการบอก



  91 

เวลาท่ีเหลืออยู่เป็นระยะ เพราะถ้าหากปล่อยให้นักเรียนต่อเองจนเสร็จ จะใช้เวลานานเกินไป      
2) ภาพจิ๊กซอว์กับบตัรค าศพัท์จิ๊กซอว์ควรแจกแยกกัน โดยท าตามล าดบัขัน้ตอนการสอน เร่ิมจาก
การแจกภาพจิ๊กซอว์ก่อน แล้วถึงแจกบตัรค าศพัท์จิ๊กซอว์ตาม เพราะเม่ือแจกพร้อมกนันัน้ จะท าให้
นักเรียนเกิดความสับสนและมุ่งไปสนใจบตัรค าศัพท์มากกว่าภาพจิ๊กซอว์ จากนัน้ น าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีได้จากการทดลองสอนนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ มีขัน้ตอนการสร้าง

แสดงไว้ในภาพประกอบ ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 

 

1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

 

2. ศกึษาจดุประสงค์ ขอบเขตเนือ้หา คูมื่อการวดัและการประเมินผล 

4. หาคณุภาพของแบบทดสอบ โดยสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่นตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (หาคา่ IOC) 

3. สร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ จ านวน 15 ข้อ 
3.1 การจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ 7 ข้อ 
3.2 การเรียงค าให้เป็นประโยคตามรูปภาพ 8 ข้อ 

 

5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนปกต ิระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
 

7. ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน าและเลือกแบบทดสอบไว้ 10 ข้อ 
7.1 การจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ 5 ข้อ 
7.2 การเรียงค าให้เป็นประโยคตามรูปภาพ 5 ข้อ 

 
 

6. วิเคราะห์หาความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r)  
 
 
 

8. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
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การสร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้
3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
3.2 ศกึษาจดุประสงค์ ขอบเขตของเนือ้หา รวมถึงคูมื่อการวดัและการประเมินผลของ

ครู 
3.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ จ านวน 15 ข้อ ดงันี ้

3.3.1 การจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ 7 ข้อ 
3.3.2 การเรียงค าให้เป็นประโยคตามรูปภาพ 8 ข้อ 

3.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยมี
วิธีการด าเนินการ ดงันี ้

น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษทัง้ 15 ข้อให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน คือ ครูด้านการวดัและประเมินผล ครูภาษาองักฤษและครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (หาคา่ IOC) ของแบบทดสอบ (ภาคผนวก ข) 
โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ ลงความเห็นวา่ข้อสอบแตล่ะข้อตรงกบัวตัถปุระสงค์หรือไม ่
โดยก าหนดไว้ดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบท่ีมัน่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
 คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบท่ีไมแ่นใ่จวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
 คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบท่ีแนใ่จวา่วดัไมไ่ด้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
น าคะแนนรวมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน น าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2523: 117) โดยใช้สตูร ดงันี ้
 

       IOC     =    
∑ 𝑅

𝑁
 

เม่ือ       IOC แทน    ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ข้อสอบกบั 
จดุประสงค์ 

                ∑ 𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
   N   แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ  
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แล้วเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องท่ีต้องการวดัตัง้แต่ .50 ขึน้ไป จากการหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.33 ถึง 1.00  

3.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนปกติ จ านวน 26 คน ก าลัง
ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลต าบล
บางเตย จงัหวดัพงังา ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษในระดบัดี พอใช้และออ่น   

3.6 หลงัจากนัน้น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) โดยพิจารณาเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 จากการหาค่าความยากง่าย 
(p) ท่ีมีคา่อยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 1.00 และค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ มีค่าตัง้แต่ .20     
ขึน้ไป จากการหาคา่อ านาจจ าแนก (r) ท่ีมีคา่อยูร่ะหวา่ง -0.08 ถึง 0.77 (ภาคผนวก ข) 

3.7 พิจารณาเลือกแบบทดสอบท่ีผ่านการวิเคราะห์คณุภาพแล้ว จากจ านวนทัง้หมด     
15 ข้อให้เหลือแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีของคเูดอร์ -ริชาร์ด
สนั (KR – 20) ท่ีมีคา่เทา่กบั 0.81 ก่อนท่ีจะน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง ดงันี ้

3.7.1 การจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ 5 ข้อ 
3.7.2 การเรียงค าให้เป็นประโยคตามรูปภาพ 5 ข้อ 

3.8 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะข้อแตล่ะประโยค ดงันี ้
3.8.1 การจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน โดยก าหนดให้คะแนน 

ดงันี ้ข้อใดตอบถกูต้องให้ 1 คะแนน ข้อใดตอบผิดให้ 0 คะแนน 
3.8.2 การเรียงค าให้เป็นประโยคตามรูปภาพ จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน โดย

ก าหนดให้คะแนน ดังนี ้ข้อใดตอบถูกต้องทัง้หมดให้ 1 คะแนน แต่ถ้าข้อใดตอบผิด จะหักใน
ต าแหนง่ท่ีผิด ต าแหนง่ละ 0.25 คะแนน 

3.8.3 น าคะแนนจากแบบทดสอบทัง้ 2 ตอนมารวมกนั แล้วพิจารณาตามเกณฑ์ 
ดงันี ้

  คะแนน   7-10 คะแนน  หมายถึง ดี 
  คะแนน   4-6 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
  คะแนน   0-3 คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 

 
 



  95 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นี ใ้ช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design 

(Burke Johnson; และLarry Christensen.  2012: 298) ซึง่มีรูปแบบการทดลอง ดงันี ้
 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 
O1 XT O2 

 
O1 แทน การประเมินความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ก่อนการสอนท่ีใช้ 

กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้     
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

XT แทน การสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษจากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอน 
ซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์  
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)  

O 2 แทน การประเมินความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ หลงัการสอนท่ีใช้ 
กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้     
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 

 
2. ขัน้ตอนการทดลอง 

2.1 ก่อนท่ีจะด าเนินการวิจัยได้เสนอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเรียนเชิญผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั และขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขออนญุาตผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย   

2.2 น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษไปทดสอบนักเ รียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง และนักเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีเรียนรวมกันในชัน้เรียนก่อนสอน (Pretest) ผลการทดสอบ
พบว่า คะแนนของนักเรียนทัง้ 2 กลุ่มอยู่ระหว่าง 3 – 5 คะแนน ซึ่งมีคะแนนไม่แตกต่างกันมาก   



  96 

จึงวางแผนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเรียนรวมกันด้วยวิธีการสอนเดียวกัน และให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดัชดุเดียวกนั 

2.3 ด าเนินการทดลอง จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps 
Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) กบันกัเรียนทัง้ชัน้เรียน รวม 32 
คน โดยผู้ วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้จดัท าขึน้ จ านวน 19 แผน 
ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ ภายในห้องเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 วนัจนัทร์ วนัองัคาร
และวนัพธุ เวลา 10.30 – 11.30 น. วนัละ 60 นาที ระหวา่งวนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 – 23 กรกฎาคม 
2561 ตามก าหนดการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
 

ตาราง 3 ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน เดือน ปี ประโยค แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี 

เนือ้หา 

1 จนัทร์ 4 มิ.ย. 61   ทดสอบก่อนเรียน 

องัคาร 5 มิ.ย. 61 1 Family members: I, father, 
mother, brother, sister 

พฤหสับดี  
7 มิ.ย. 61 

2 Pronoun: He, she 

2 จนัทร์  
11 มิ.ย. 61 

ประโยค 2 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) 

3 ประธาน: I, he, she, father, 
mother, brother, sister 
กริยา: run, smile, sleep 
ตัวอย่างประโยค: 
- I run. / My mother runs. 
- I smile. / My father smiles. 
- I sleep. / My brother sleeps. 

องัคาร 
 12 มิ.ย. 61 

4 

พธุ 13 มิ.ย. 61 5 

3 จนัทร์  
18 มิ.ย. 61 

ประโยค 2 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) 

6 ประธาน: I, he, she, father, 
mother, brother, sister 
กริยา: swim 
ตัวอย่างประโยค: 
- I swim. / She swims. 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน เดือน ปี ประโยค แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี 

เนือ้หา 

 องัคาร  
19 มิ.ย. 61 

 7 ทบทวนประโยค 2 ส่วน 
ตัวอย่างประโยค: 
- I run. / My sister swims. /  
He smiles. / She sleeps. 

พธุ 20 มิ.ย. 61  8 Vocabularies: football, 
basketball, volleyball, guitar, 
computer 

4 
 

จนัทร์  
25 มิ.ย. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

9 ประธาน: I 
กริยา: play 
ตัวอย่างประโยค: 
- I play football. 
- I play computer. 

องัคาร  
26 มิ.ย. 61 

10 ประธาน: He, she 
กริยา: play 
ตัวอย่างประโยค: 
- He plays basketball. 
- She plays guitar. 

5 จนัทร์ 2 ก.ค. 61 ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

11 Vocabularies: banana, apple, 
cake, pizza, ice cream 

องัคาร 3 ก.ค. 61 12 ประธาน: I 
กริยา: eat 
ตัวอย่างประโยค: 
- I eat cake. 
- I eat ice cream. 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน เดือน ปี ประโยค แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี 

เนือ้หา 

 พธุ 4 ก.ค. 61  13 ประธาน: He, she 
กริยา: eat 
ตัวอย่างประโยค: 
- He eats pizza. 
- She eats apple. 

6 จนัทร์ 9 ก.ค. 61 ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

14 Vocabularies: milk, coke, 
orange juice 

 องัคาร  
10 ก.ค. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

15 ประธาน: I 
กริยา: drink 
ตัวอย่างประโยค: 
- I drink milk. 
- I drink coke. 

พธุ 11 ก.ค. 61 16 ประธาน: He, she 
กริยา: drink 
ตัวอย่างประโยค: 
- He drinks coke. 
- She drinks orange juice. 

7 จนัทร์  
16 ก.ค. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

17 ประธาน: I/ He/ She 
กริยา: watch 

กรรม: TV 
ตัวอย่างประโยค: 
- I watch TV. 
- He watches TV. 
- She watches TV. 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน เดือน ปี ประโยค แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี 

เนือ้หา 

 องัคาร  
17 ก.ค. 61 

 18 ประธาน: I/ He/ She  
กริยา: read 

กรรม: book 
ตัวอย่างประโยค: 
- I read book. 
- He reads book. 
- She reads book. 

 พธุ 18 ก.ค. 61 ประโยค 2 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V), 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน (S) + 
กริยา (V) + 
กรรม (O) 

19 ทบทวนประโยค 2 ส่วน และ 
ประโยค 3 สว่น 
ตัวอย่างประโยค: 
- My mother run. /  
My sister swims. / He smiles. / 
She sleeps. 
- He plays volleyball. /  
I eat banana. /  
She drinks coke. /  
My father watches TV. / 
I read book. 

8 จนัทร์  
23 ก.ค. 61 

  ทดสอบหลงัเรียน 

 
2.4 เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์แล้ว น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค

ภาษาองักฤษไปทดสอบนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และนกัเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีเรียนรวมกนัในชัน้เรียน 
หลงัสอน (Posttest) ซึง่แบบทดสอบเป็นชดุเดียวกบัท่ีใช้ทดสอบก่อนสอน 
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2.5 จากการทดลองพบวา่ มีนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งยงัไม่เข้าใจบทเรียนและต้องย า้เป็นกรณี
พิเศษ ผู้สอนจึงได้เรียกนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมาสอนเพิ่มเติมท่ีโต๊ะผู้สอนหลงัจากจบบทเรียนในแต่
ละครัง้ จนกวา่นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งเข้าใจและมีความสามารถผา่นบทเรียนนัน้ๆ ได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
1. การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอนโดยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป 
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาสถิติ พื น้ฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range: IQR) แล้วทดสอบค่ามัธยฐานกับเกณฑ์การประเมินระดับ โดยใช้ The 
Signed Test for Median : One Sample ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 

2. เป รียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนัก เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดย
กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด 
(Jigsaw Flashcards) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-
Ranks Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
  

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ (ไพฑูรย์ โพธิสาร.  2559: 1-7) มี

ดงันี ้
1.1 ค่าดชันีความเท่ียงตรงตามโครงสร้างเนือ้หาของแบบทดสอบความสามารถ

เขียนประโยคภาษาองักฤษ โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณจากสตูร  

       IOC     =    
∑ 𝑅

𝑁
 

 เม่ือ IOC แทน    ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการ/ข้อสอบกบัจดุประสงค์ 

                ∑ 𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
   N   แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. คา่ IOC พิจารณาเป็นรายข้อ (item) 

2. คา่ IOC ท่ีค านวณ  ≥ .50 เป็นเกณฑ์ตดัสินวา่มีความเท่ียงตรงท่ีเหมาะสม 
 

1.2 คา่ความยากง่ายของแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 
วิเคราะห์เป็นรายข้อ (ล้วน สายยศ.  2543: 96) โดยมีสตูร ดงันี ้

    p = 
𝑅

𝑁
 

  เม่ือ p แทน ดชันีคา่ความยากง่าย 
   R แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าข้อสอบถกู 
   N แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าข้อสอบทัง้หมด 
 

1.3 คา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้อสอบเป็นรายข้อของแบบทดสอบ
ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ใช้คา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบเป็นรายข้อ  
(บญุชม ศรีสะอาด.  2545: 50) โดยมีสตูร ดงันี ้

    r = 
𝐻−𝐿

𝑁/2
 

  เม่ือ r แทน คา่ความยากของข้อสอบ 
   H แทน จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้ 
   L แทน จ านวนคนในกลุม่ต ่าท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้ 
   N แทน จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่สงูและกลุม่ต ่า 
 

1.4 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค
ภาษาองักฤษ โดยใช้คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) KR-20 (ล้วน สายยศ.  2543: 183) 
โดยมีสตูร ดงันี ้

    𝑟𝑡𝑡 = 
𝑘

𝑘−1
 {1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑠2  } 
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  เม่ือ 𝑟𝑡𝑡 แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
   k แทน จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบ 
   p แทน คะแนนท่ีตอบถกู 
   q แทน คะแนนท่ีตอบผิด 
   𝑠2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบครัง้นัน้ 

   𝑆2  = 
𝑁 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)

𝑁2  

   𝑁 แทน จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบ 
   ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนสอบทัง้หมด 

   𝑥2 แทน คะแนนสอบของนกัเรียนยกก าลงัสอง 
 

2. การหาคา่สถิตพืิน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
2.1 ค่าคะแนนมัธยฐาน (Median) โดยใช้สูตร (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  2544: 174) 

ดงันี ้

    Mdn = 
𝑋𝑁+1

2
 

  เม่ือ Mdn แทน มธัยฐานหรือคา่กลาง 
   X แทน จ านวนคะแนนหรือข้อมลูท่ีเป็นเลขคู่ 

   
𝑋𝑁

2
 แทน คะแนนตวัท่ี 

𝑁

2
 

   
𝑋𝑁+1

2
 แทน คะแนนตวัท่ี 

𝑁+1

2
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2.2 การหาค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range = IQR) ค านวณจาก
สตูร (ยทุธพงษ์ ไกยวรรณ์.  2543: 152) ดงันี ้

    IQR = Q3 – Q1  

  เม่ือ IQR แทน คา่พิสยัควอไทล์ 
   Q1 แทน คา่ท่ีต าแหนง่ ¼ หรือ 25% หาได้จาก  

     Q1 = 
𝑁

4
 

   Q3 แทน คา่ท่ีต าแหนง่ ¾ หรือ 75% หาได้จาก 

     Q3 = [
𝑁

4
] x 3 

   N แทน จ านวนข้อมลู 
 

2.3 การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานท่ีค านวณของความสามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ ใช้สถิติทดสอบ The Sign Test for Median : One Sample (Milton 
Susan J;Mcteer Paul M; และCorbet Janet J 1997: 594-595) โดยมีสตูร ดงันี ้

P(X ≤ M) = P(X ≥ M) = 
1

2
 

 เม่ือ M แทน คา่มธัยฐานท่ีตัง้ไว้ (เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้) 
  X แทน จ านวนคา่ของตวัแปรท่ีน้อยกวา่คา่มธัยฐานท่ีก าหนด 

ไว้ (-) หรือจ านวนคา่ของตวัแปรท่ีมากกวา่คา่มธัยฐานท่ี
ก าหนดไว้ (+) โดยพิจารณาใช้คา่ + เม่ือตัง้สมมตฐิาน 

Ha : M <  M0  

และพิจารณาใช้คา่ – เม่ือตัง้สมมตฐิาน Ha : M > M0 

เม่ือ M เป็นคา่มธัยฐานท่ีได้จากการทดลอง  

และ M0 เป็นคา่มธัยฐานท่ีก าหนดไว้ 
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2.4 การเปรียบเทียบระดบัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ก่อนและหลงัการสอนท่ีใช้
กลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด 
(Jigsaw Flashcards) โดยใช้สถิต ิ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test  
(นิภา ศรีไพโรจน์.  2533: 93) โดยใช้สตูร ดงันี ้

    D  = Y – X 

  เม่ือ D แทน คา่ความแตกตา่งของผลคะแนนก่อนและหลงัการสอน 
   X แทน คะแนนท่ีได้จากการประเมินก่อนสอน 
   Y แทน คะแนนท่ีได้จากการประเมินหลงัสอน 
 

จดัอนัดบัคา่ความแตกต่างจากค่าน้อยไปหาคา่มาก ก ากับอนัดบัท่ีด้วยเคร่ืองหมาย
บวกหรือเคร่ืองหมายลบตามล าดบัของผลรวมท่ีน้อยกว่า (โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย) เรียกคา่นี ้
วา่ T (คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบัท่ีน้อยกว่า) 

Z = 
𝑇−𝐸(𝑇)

𝑆1
 

  เม่ือ E(T) แทน 
𝑁(𝑁+1)

4
 

   𝑆1 แทน 
𝑁(𝑁+1)(2𝑁+1)

4
 

  เม่ือ E(T) แทน    คา่เฉล่ียของผลรวมอนัดบัท่ีน้อยกวา่ 
   N แทน    จ านวนนกัเรียน 
   𝑆1 แทน    คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Z แทน    คะแนนมาตรฐาน 
   T แทน    คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบัท่ีน้อยกว่า 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียน                         

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จาก
การสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์     
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธี
การสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws 
Flashcards) มีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 4 จ านวนคะแนนคา่มธัยฐาน และ คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์แสดงถึงความสามารถเขียน 

ประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป 
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) 

 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ระดบั คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ระดบั 

1 
2 
3 
4 
5 

1.75 
5 

2.75 
5.25 
3.25 

ปรับปรุง 
พอใช้ 
ปรับปรุง 
พอใช้ 
ปรับปรุง 

9.25 
9.75 
9.25 
7.5 
7.5 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

Mdn 
IQR 

3.25 
3.33 

ปรับปรุง 9.25 
2 

ดี 

 
จากตาราง 4  แสดงว่า ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียน                          

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวมจาก
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การสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์     
แฟลชการ์ด  (Jigsaws Flashcards) โดยก่อนสอนจะมีคะแนนระหว่าง 1.75 – 5.25 คะแนน 
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.25 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 3.33 ความสามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปรับปรุง และหลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต      
(Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียนมีคะแนน
ระหว่าง 7.5 – 9.75 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 9.25 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 2 
ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี 
 

ข้อมลูจากตารางท่ี 1 แสดงด้วยกราฟ ได้ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แผนภมูิแสดงความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถม 
ศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการ
สอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ 
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีค านวณได้กบัคา่มธัยฐานท่ีเป็นเกณฑ์ของความสามารถ 
เขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป   
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) 

 

คนท่ี คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 10 

คะแนน) 

คา่มธัยฐานท่ี
ก าหนดไว้ระดบัดี 

เคร่ืองหมาย t P-value 
+ - 

1 
2 
3 
4 
5 

9.25 
9.75 
9.25 
7.5 
7.5 

7-10 + 
+ 
+ 
+ 
+ 

 5 1.000 

Mdn 
IQR 

9.25 
2 

≥ 7 5 0  H0 : M ≥ 7 
Ha : M < 7 

 
จากตาราง 5  แสดงวา่ คา่มธัยฐานความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม      
หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ 
แฟลชกา ร์ด  (Jigsaws Flashcards) แตกต่ างจากค่ ามั ธยฐาน ท่ี เป็ น เกณ ฑ์ ใน ระดับ ดี                  
(7-10 คะแนน) อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีตัง้ไว้ว่า
ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป   
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) อยู่ใน
ระดบัดี 
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2. การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียน             
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม 
หลังจากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้     
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards)  
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม จากการสอนท่ี
ใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์       
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) 

 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน ผลตา่ง
ของ

คะแนน 
D = Y-X 

ล าดบัท่ีของ
ความ
แตกตา่ง 

เคร่ืองหมาย T 
ก่อนสอน 
(X) 

หลงัสอน 
(Y) 

+ - 

1 
2 
3 
4 
5 

1.75 
5 

2.75 
5.25 
3.25 

9.25 
9.75 
9.25 
7.5 
7.5 

7.5 
4.75 
6.5 
2.25 
4.25 

5 
3 
4 
1 
2 

+5 
+3 
+4 
+1 
+2 

 0* 

 รวม T+ = 15 T- = 0 H0 : My ≤  Mx 
Ha : My > Mx 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
จากตาราง 6  แสดงว่า ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียน                          

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม      
หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ 
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) สูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อท่ี  2 ท่ีตัง้ไว้ว่า ความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้
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ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการ
สอนท่ีใช้กลวิ ธีการสอนซิกส์  สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์          
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) เพิ่มขึน้ 
 



 

บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม          
จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ 
แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) มีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา       
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธี
การสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards)  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม ระหว่างก่อนและหลงั
การสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟล
ชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)   
อยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
เพิ่มขึน้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 

(IQ 50-70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1       
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสนุก จังหวัดพังงา จ านวน 5 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาองักฤษท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six 
Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) จ านวน 19 แผน และ
แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 

ด าเนินการทดลองโดยท าการทดสอบก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถ
เขียนประโยคภาษาองักฤษ แล้วท าการสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษโดยใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)   
ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั (วนัจนัทร์ วนัพุธและวนัศุกร์) ตัง้แต่วนัท่ี    
4 มิถุนายน 2561 – 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น. วนัละ 60 นาที เม่ือเสร็จสิน้การ
ทดลอง ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ    
ชุดเดียวกับท่ีท าการประเมินก่อนสอน แล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน  ค่าพิ สัยระหว่างควอไท ล์  และสถิติทดสอบ The Signed Test for Median :          
One Sample และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards)   
อยู่ในระดบัดี (ค่ามธัยฐานเท่ากับ 9.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน; t = 5, P – value = 
1.000) 

2. ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลงัการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ 
สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
เพิ่มขึน้ (T = 0, p < .05) 
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อภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียน      
เรียนรวม จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการ
ใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. จากการศกึษาความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จากการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป     
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) อยู่ใน
ระดบัดี ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีตัง้ไว้วา่ ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียน      
เรียนรวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการ
ใช้ จิ๊ ก ซ อ ว์  แฟ ลชกา ร์ด  (Jigsaw Flashcards) อ ยู่ ใน ระดับ ดี  ปั จ จัย ท่ี ส่ งผ ลดั งก ล่ า ว                   
อาจเน่ืองมาจากกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) เป็นวิธีการท่ีมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (การสร้างความรู้จากการช่วยกันแก้ปัญหา) ซึ่งนักเรียนมีหน้าท่ี
สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูมีหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้          
คอยชีแ้นะ กระตุ้นให้นกัเรียนคดิและมีสว่นร่วมในชัน้เรียน (Keklik Saadettin.  2013, November: 
607) นอกจากนี ้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ 
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มีความส าคญัในเร่ืองของการเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ท่ีจะน ามาใช้
ในการเขียนประโยค เม่ือนักเรียนจ าค าศัพท์ได้ จ าตัวอักษรได้ สะกดค าได้แล้ว นักเรียนก็จะ
สามารถเขียนประโยคได้ (สจุินต์ สว่างศรี.  2552: 95-96) และการเสริมแรงท่ีจะชว่ยให้การจดัการ
เรียนรู้ประสบความส าเร็จ เพราะการเรียนรู้เป็นล าดบัขัน้ตอนร่วมกบัการใช้รูปภาพจากแฟลชการ์ด
เข้ามาเป็นส่ือนัน้ มีส่วนช่วยให้นกัเรียนได้ใช้การคาดเดา ความรู้ตา่งๆ และประสบการณ์ท่ีมีมาใช้
เช่ือมโยงและสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ในแต่ละ ขัน้ตอนนัน้ ผู้ เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ซึง่จะไปสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาของจอนห์น ดิวอี ้(บพุผา เรืองรอง.  2561: Online) 
ท่ีกล่าวไว้ว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง (Learning by doing) 
จะท าให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้นและมีความสขุท่ีจะเรียน รวมถึงถ้าหากปฏิบตัิตามกลวิธี
ซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method)  เป็นล าดบัขัน้ตอนทกุขัน้ตอน จะยิ่งท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
ดียิ่งขึน้  
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การสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้     
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน โดยเร่ิมจากขัน้ท่ี 1 การเรียนรู้จาก
การคาดเดา (Guess Study) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการน าเกมจิ๊กซอว์ภาพค าศัพท์ท่ี
ต้องการจะสอนเขียนประโยค เข้ามาช่วยเช่ือมโยงความรู้และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้
คาดเดาถึงเนือ้หาท่ีจะเรียนได้ แล้วมีการจ ากดัวงค าศพัท์ ในขัน้กล่าวซ า้ (Restate) โดยเน้นเฉพาะ
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกับประโยคท่ีจะเขียนในขัน้ถัดไป เม่ือได้เฉพาะค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกับประโยค
แล้ว ครูก็ข้ามไปสอนในขัน้การแสดง (Show) โดยในขัน้นี ้เร่ิมจากครูติดบตัรภาพจิ๊กซอว์ 3 ภาพ
ตามโครงสร้างประโยคท่ีต้องการจะสอนบนกระดาน พร้อมทัง้ถามนกัเรียนว่าแต่ละภาพคือภาพ
อะไร หลงัจากนัน้ ครูตดิบตัรค าศพัท์ 3 ค า ใต้รูปภาพจิ๊กซอว์ ท่ีส่ือความหมายตรงกบัภาพ เพ่ือเป็น
การสร้างความเข้าใจให้นักเรียน ต่อไปในขัน้ฝึกฝน (Exercise Stage) ครูสาธิตวิธีการเขียน
ประโยคโดยใช้บตัรภาพจิ๊กซอว์และบตัรค าศพัท์เข้ามาช่วยทีละขัน้ตอน โดยเร่ิมจากแสดงรูปภาพ
ประโยคแล้วแสดงบตัรจิ๊กซอว์ค าศพัท์ หลงัจากนัน้  ครูหยิบบตัรค าศพัท์มาตอ่ทีละค าตามรูป และ
อา่นออกเสียงให้นกัเรียนอ่านตาม เม่ือตอ่เสร็จ ครูอา่น ทัง้ประโยคอีกครัง้ เพ่ือให้นกัเรียนอ่านออก
เสียงตาม เช่ือมโยงกับรูปภาพเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ แล้วครูก็ให้นกัเรียนฝึกเขียนประโยค โดยท า
ตามทีละขัน้ตอนท่ีกล่าวมาข้างต้นด้วยตนเอง ครูมีหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้นะเม่ือนกัเรียนมีปัญหา เม่ือฝึก
จนเสร็จ ครูแจกใบงานให้นกัเรียนท า ถดัไปในขัน้ท่ี 5 การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine 
and Reflect) ขัน้นีเ้ป็นขัน้สดุท้าย ถือได้ว่าเป็นขัน้สรุปผลรวมทัง้หมด นกัเรียนน าเสนอประโยคใน
ใบงาน เพ่ือให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ และครูชว่ยกนัตรวจสอบความถกูต้องและแก้ไขสว่นท่ีผิด ในกรณีท่ี
เกิดความผิดพลาด ซึง่ถือได้วา่เป็นการทบทวนความรู้ทัง้หมด   

ดังนัน้  จึงกล่าวได้ว่า การสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps 
Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) มีส่วนช่วยในการเขียนประโยค
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะการสอน
เขียนและการจ าควรท าควบคูก่นัไป จะท าให้นกัเรียนสามารถจ าค าศพัท์ตา่งๆ ได้ยาวนานขึน้และ
สามารถน าค าเหลา่นัน้ มาใช้ในการเขียนประโยคภาษาองักฤษได้ด้วยตนเอง 
 

2. การเป รียบ เทียบความสามารถ เขียนประโยคภาษาอังกฤษ  ของนัก เรียน                    
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลังการสอนท่ีใช้กลวิธี       
การสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws 
Flashcards) เพิ่มขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 2 ท่ีตัง้ไว้วา่ 
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ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในโรงเรียนเรียนรวม หลังการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป   
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) เพิ่มขึน้ 
อาจเน่ืองมาจากกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) เป็นกลวิธีท่ีช่วยให้
นกัเรียนสามารถเขียนประโยคได้ถกูต้องตามโครงสร้าง เข้าใจความหมาย และสามารถจดจ าเร่ือง
ท่ีเรียนได้ในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
เจ เน็ท  เอส.ซู อิ ง้  (Suing Janet S.  2012: 48 -53) ท่ี ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจาก
กระบวนการสอนค าศพัท์ 6 ขัน้ตอน ของมาร์ซาโน เร่ืองความรู้ ความคล่องแคลว่และความซบัซ้อน
ของประโยคแก่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 จ านวน 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน พบว่า              
ค่านัยส าคัญทางสถิติเร่ืองความรู้ค าศัพท์เพิ่มขึน้ทัง้ 2 กลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอด            
9 สปัดาห์เพิ่มขึน้อยูท่ี่ระดบัเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 32 – 33 นอกจากนี ้การใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards) เข้ามาเป็นส่ือในการเรียนการสอน เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดส าหรับจูงใจ
นกัเรียนในการเรียนและสร้างความรู้แบบถาวร เพราะการใช้แฟลชการ์ดฝึกซ า้ๆ จะท าให้เกิดความ
มั่นใจ (Cohen Andrew.  2017: Online) สอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2542: 131-133)       
ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรเน้นให้เด็กท่องจ าค าหรือข้อความ 
โดยให้พูดให้ได้ยินเสียงชดัเจน ทบทวนสิ่งท่ีเรียนบ่อยๆ จ าแนกเร่ืองท่ีเรียนเป็นหมวดหมู่ และใช้
ภาพประกอบอธิยายเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ และงานวิจัยของเอลซ่า ยูสริก้า ซิทอมพัล 
(Sitompul Elsa Yusrika.  2013: 57) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง การสอนค าศพัท์โดยใช้แฟลชการ์ด
กบัรายการค าศพัท์ กบันกัเรียนจ านวน 2 กลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบกนั พบว่า ความรู้ด้านค าศพัท์ของ
นกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มเพิ่มขึน้ โดยกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยแฟลชการ์ด บอกว่า พวกเขาสามารถจ า
ค าศพัท์ได้ง่ายขึน้ และยงัมีแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้ 

ความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต      
(Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) พัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีขึน้ โดยสามารถเปรียบเทียบผลการพฒันาการเรียนรู้เป็นรายบคุคลได้ ดงันี ้
นกัเรียนคนท่ี 1 ขาดความมัน่ใจในการท างาน ไม่สามารถแยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา 
กรรม) ในประโยคได้ ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนท าคะแนนก่อนเรียนได้ 1.75 คะแนน แต่หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป     
เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียน 
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สามารถแยกแยะหน้าท่ีของค าได้ เขียนประโยคภาษาอังกฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง    
แต่ยังคงเขียนติดกันทัง้ประโยคอยู่ มีความมั่นใจในการท างานมากขึน้ และสามารถท าคะแนน 
หลงัเรียนได้ 9.25 คะแนน 

นักเรียนคนท่ี 2 ขาดความมั่นใจในการท างาน แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา 
กรรม) ในประโยคได้ แต่ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนท าคะแนนก่อนเรียนได้ 5 คะแนน หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต 
(Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียนสามารถ 
เขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง แตย่งัมีเขียนตดิกนัทัง้ประโยคอยู่บ้าง 
มีความมัน่ใจในการท างานและตอบค าถามมากขึน้ สามารถท าคะแนนหลงัเรียนได้ 9.75 คะแนน 

นักเรียนคนท่ี 3 สับสนในทิศทางการเขียน เช่น เขียน s สลับด้านเหมือนส่องกระจก ,         
y สลบัด้านเหมือนส่องกระจก เป็นต้น แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้ 
แต่ไม่สม ่าเสมอ ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรียน
ท าคะแนนก่อนเรียนได้ 2.75 คะแนน แต่หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต   
(Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียนสามารถ
เขียนพยญัชนะได้ถูกทิศทาง แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้ เขียน
ประโยคภาษาอังกฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้ 9.25 
คะแนน 

นักเรียนคนท่ี 4 แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้ แต่ไม่
สม ่าเสมอ รวมถึงไม่สามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นกัเรียน
ท าคะแนนก่อนเรียนได้ 5.25 คะแนน แต่หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต   
(Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียนสามารถ
แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้  เขียนประโยคภาษาอังกฤษ 2 ส่วน
และ 3 สว่นได้ด้วยตนเอง สามารถท าคะแนนหลงัเรียนได้ 7.5 คะแนน 

นักเรียนคนท่ี 5 ขาดความสม ่ าเสมอในการเขียนตัวพยัญชนะตัวเล็กกับตัวใหญ่             
ไม่สามารถแยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้ ไม่สามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วนได้ด้วยตนเอง นักเรียนท าคะแนนก่อนเรียนได้ 3.25 คะแนน      
แต่หลังการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้       
จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) นกัเรียนสามารถเขียนตวัพยญัชนะตวัเล็กกบัตวัใหญ่
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ได้ แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา กรรม) ในประโยคได้ และสามารถเขียนประโยค
ภาษาองักฤษ 2 สว่นและ 3 สว่นได้ด้วยตนเอง สามารถท าคะแนนหลงัเรียนได้ 7.5 คะแนน 

จากการอภิปรายข้างต้น พบว่า หลงัจากการสอนด้วยกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต 
(Six Steps Method) ร่วมกบัการใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) นกัเรียนทัง้ 5 คนมี
คะแนนการเขียนประโยคภาษาองักฤษ หลงัเรียนเพิ่มขึน้ เขียนพยญัชนะได้ถกูทิศทาง เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างการเขียนพยัญชนะตัวเล็กกับตัวใหญ่ แยกแยะหน้าท่ีของค า (ประธาน กริยา 
กรรม) มีความมัน่ใจท่ีจะเขียนประโยคและสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 ส่วนและ 3 ส่วน
ได้ด้วยตนเอง แต่ทัง้นีพ้บว่า ในส่วนของการเว้นวรรคระหว่างค าในประโยคนัน้ ยังต้องปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึน้ โดยนกัเรียนคนท่ี 1 และนกัเรียนคนท่ี 2 ยงัเขียนตดิกนัทัง้ประโยคอยูบ้่าง 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการทดลอง 
จากกลวิธีการสอนซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊กซอว์              

แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) ท่ีใช้ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัพบว่า การสอนท่ีมีส่ือรูปภาพ
ท าให้นกัเรียนมีความสนใจและให้ส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้ นอกจากนี ้การใช้สีเข้ามาช่วยใน
การสอนเขียนประโยคภาษาองักฤษ (ขัน้การแสดง) เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแยกแยะหน้าท่ีของค า 
(ประธาน กริยา กรรม) ถือว่ามีส่วนช่วยอยากมากท่ีท าให้นกัเรียนสามารถจ าและน าไปเขียนเป็น
ประโยคได้ถกูต้องตามโครงสร้าง 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อย และการวิจยัในครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 

   ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ก่อนจะเร่ิมสอนแตล่ะครัง้ ผู้สอนควรเตรียมอปุกรณ์ จิ๊กซอว์บตัรภาพ และจิ๊กซอว์ 

ค าศพัท์ให้พร้อม เพ่ือความสะดวกในการสอน 
2. ผู้สอนควรใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเช่ือมโยงกบัเนือ้หาในการน าเข้าสูบ่ทเรียน เพ่ือเป็น 

การดงึดดูและกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 
3. ผู้สอนควรสงัเกตสิ่งท่ีนกัเรียนชอบหรือสนใจ และไมช่อบหรือไมส่นใจเป็นรายบคุคล  

เพ่ือใช้สิ่งนัน้มาช่วยในการวางเง่ือนไขการเสริมแรง กระตุ้นให้นกัเรียนกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
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4. จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) ท่ีใช้ ควรปรับขนาดให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือชว่ยให้ 
นกัเรียนสามารถเห็นได้อยา่งทัว่ถึง 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน าการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบั 

การใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) ไปทดลองสอนกับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อยในชัน้อ่ืนๆ เชน่ ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 เป็นต้น 

2. ควรน าการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบั 
การใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) ไปทดลองสอนกับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาระดบัเล็กน้อยในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. ควรน าการสอนท่ีใช้กลวิธีการสอนซิกส์ สเตป็ เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกบั 
การใช้จิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaws Flashcards) ไปทดลองสอนการเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้าง
ประโยคท่ีซบัซ้อนมากขึน้ เช่น ประโยคท่ีประกอบด้วยประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย เป็นต้น 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
(แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ) 

 
1. อาจารย์ ดร.พชัรีวรรณ  คณุช่ืน 

วฒุิการศกึษา  กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะศกึษาศาสตร์ 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เช่ียวชาญ  ด้านการศกึษาพิเศษ 

 
2. อาจารย์อมัพวรรณ  สิริรักษ์ 

วฒุิการศกึษา  ค.ม. (นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  นกัพฒันาหลกัสตูรและครูการศกึษาพิเศษ 

    ประจ าโรงเรียนพระมหาไถ่ศกึษา กรุงเทพมหานคร 
เช่ียวชาญ  ด้านการศกึษาพิเศษ 

 
3. นางสาวภทัรจรัส  บ ารุงพงษ์ 

วฒุิการศกึษา  ค.บ. (ภาษาองักฤษ – ภาษาเยอรมนั) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  เจ้าหน้าท่ีสถานทตูฯ 

    ประจ าสถานทตูออสเตรีย 
เช่ียวชาญ  การสอนภาษาองักฤษ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
(แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ) 

 
1. อาจารย์อมัพวรรณ  สิริรักษ์ 

วฒุิการศกึษา  ค.ม. (นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสตูร) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  นกัพฒันาหลกัสตูรและครูการศกึษาพิเศษ 

    ประจ าโรงเรียนพระมหาไถ่ศกึษา กรุงเทพมหานคร 
เช่ียวชาญ  ด้านการศกึษาพิเศษ 

 
2. อาจารย์วิไล  แจม่เจริญ 

วฒุิการศกึษา  กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  ครูช านาญการพิเศษ 

    ประจ าโรงเรียนสมทุรปราการ 
เช่ียวชาญ  ด้านการวดัและประเมินผล 

 
3. นางสาวภทัรจรัส  บ ารุงพงษ์ 

วฒุิการศกึษา  ค.บ. (ภาษาองักฤษ – ภาษาเยอรมนั) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  เจ้าหน้าท่ีสถานทตูฯ 

    ประจ าสถานทตูออสเตรีย 
เช่ียวชาญ  การสอนภาษาองักฤษ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา  โดยหาจากดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
กลวิ ธีการสอนซิก ส์  ส เต็ป  เม็ ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับการใช้จิ๊ กซอ ว์           
แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
- ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา โดยหาจากดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียน รู้ ( IOC) ของแบบทดสอบ                  
วัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ผู้ เช่ียวชาญ 
- คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทอดสอบวดัความสามารถเขียน
ประโยคภาษาองักฤษ 
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ตาราง 7 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา โดยหาจากดชันีความ 
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
กลวิธีซิกส์ สเต็ป เม็ททอต (Six Steps Method) ร่วมกับจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw 
Flashcards) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

แผนท่ี 
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ตาราง 8 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา โดยหาจากดชันีความ 
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียน รู้ ( IOC) ของแบบทดสอบ                  
วัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ผู้ เช่ียวชาญ 

 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
-1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.67 
1 
1 

0.67 
1 
1 
1 

0.33 
1 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
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ตาราง 9 คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถเขียน 
ประโยคภาษาองักฤษ 
 

ข้อที ่
คา่ความยากงา่ย 

(p) 
แปลผล คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

แปลผลคณุภาพของ
ข้อสอบ 

*1 
2 
*3 
*4 
*5 
*6 
7 
*8 
9 
10 
*11 
*12 
*13 
14 
*15 

0.62 
0.42 
0.65 
0.62 
0.62 
0.58 
0.15 
0.50 
0.35 
1.00 
0.65 
0.73 
0.58 
0.69 
0.62 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

0.77 
-0.08 
0.54 
0.77 
0.62 
0.69 
0.15 
0.23 
0.08 
0.00 
0.23 
0.23 
0.23 
0.15 
0.31 

ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ตดัทิง้ 
ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ใช้ได้ 

ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ใช้ได้ 

 

* ข้อท่ีเลือกเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 
  คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) KR – 20 = 0.81 

หมายเหต ุ ดชันีคา่ความยากง่าย (p) ตัง้แต ่.20 ถึง .80 
  ดชันีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
       - แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 

         - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ (ประโยค 2 ส่วน) 
         - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ (ประโยค 3 ส่วน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ช่ือ ........................................... นามสกลุ ................................................ เลขท่ี .......... 
 

ค าชีแ้จง   
 แบบทดสอบฉบบันีป้ระกอบด้วย 2 ตอน รวมทัง้หมด 10 ข้อ อยู่ในฉบบัเดียวกนั      
ผู้ คุมสอบแจกแบบทดสอบให้นักเรียนก่อน หลังจากนัน้ให้นักเรียนทัง้ห้องเร่ิมท า
แบบทดสอบพร้อมกนั โดยปฏิบตัิตามค าสัง่ในแต่ละตอน เม่ือหมดเวลา นกัเรียนจะต้อง
หยุดท า และผู้คุมสอบจะเดินเก็บแบบทดสอบเอง เวลาท่ีใช่ในการท าแบบทดสอบ 30 
นาที 
 
ตอนที่ 1   Match the verbs with the pictures and write them in the blanks. 

ให้นกัเรียนจบัคู่ค ากริยากับภาพท่ีก าหนดให้ แล้วเติมลงในช่องว่างให้ประโยค
สมบรูณ์  
จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

 
ตอนที่ 2   Put the words in the correct order to make the sentences  

meaningful. 
จากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ จงเรียงเป็นประโยคให้ถกูต้อง  
จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
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จากภาพครอบครัวด้านล่าง จงใช้บทบาทของตวัละครในการท าแบบทดสอบทัง้ 2 ตอน
ท่ีก าหนดให้ ดงันี ้
 

 
 

My mother  My father   My sister     My brother 
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ตอนที่ 1 
ค าชีแ้จง Match the verbs with the pictures and write them in the blanks. 

ให้นกัเรียนจบัคู่ค ากริยากบัภาพท่ีก าหนดให้ แล้วเติมลงในช่องว่างให้
ประโยคสมบรูณ์ จ านวน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
1.  
 

 My father ………………………… 
 
 
 
 

2.  
 

 My brother………………………… 
 
 
 
3. 
 

 My sister ………………………… coke, 
 
 

drinks  eats 
swims smiles  watches 



 140 
 

4.   
My father …………………… TV. 

 
 
 
 
5.  
 

My mother ………………… ice cream. 
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ตอนที่ 2  
ค าชีแ้จง Put the words in the correct order to make the sentences 

meaningful. 
 จากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ จงเรียงเป็นประโยคให้ถกูต้อง  จ านวน 5 ข้อ 
 
1.  

 run / . / My mother 
 …………………………………………. 
 …………………………………………. 

 
 

 
2.  

My sister / book / . / My read 
 …………………………………………. 
 …………………………………………. 

 
 
 
3.  

 
. / football / plays / My brother

 …………………………………………. 
 …………………………………………. 
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4. 
milk / My mother / . / drinks /

 …………………………………………. 
 …………………………………………. 

 
 
 
5.  

My father / cake / eats / .
 …………………………………………. 
 …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนการทดสอบ 
ตอนท่ี 1 ท าได้ .................... คะแนน 
ตอนท่ี 2 ท าได้ .................... คะแนน 

รวม .................... คะแนน 
 

................................................... ผู้ประเมิน 
วนัท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ..........



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ (ประโยค 2 ส่วน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
รายวิชา    ภาษาองักฤษ     ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
เร่ือง การเขียนประโยค 2 ส่วน    ผู้สอน นางสาวสพุิชชา อดลุยศกัดิ์ 
 (verb swim) 
วนัท่ีสอน  วนัท่ี........ เดือน.................... พ.ศ. .......... เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 
 
    ตัวชีวั้ด 
 ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบตัติามค าสัง่ และค าขอร้องท่ีฟังหรืออา่น 

ต 1.1 ป. 3/2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ 
(Chant) ง่ายๆ ถกูต้องตามหลกัการอา่น 
 ต 1.1 ป. 3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคท่ีฟัง 
 
 2. สาระส าคัญ 

ประโยค 2 ส่วนในภาษาอังกฤษ จะต้องประกอบด้วยประธาน (Subject) และกริยา 
(Verb) ซึง่การฝึกทกัษะการเขียนประโยค 2 ส่วน ให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์  จะเป็นพืน้ฐานท่ีดี
ท่ีช่วยให้นกัเรียนเข้าใจวิธีการเขียนประโยค และสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนประโยค 3 ส่วนได้ง่าย
ขึน้ รวมถึงใช้ภาษาส่ือสารได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นกัเรียนสามารถอา่นออกเสียงค าศพัท์ตามท่ีก าหนดให้ได้ 
 3.2 นกัเรียนสามารถระบคุวามหมายของค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ได้ โดยการจบัคูร่ะหว่างบตัร
ภาพและบตัรค าศพัท์ 
 3.3 นกัเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 2 สว่นตามโครงสร้างท่ีสอนได้ถกูต้อง 

3.4 นกัเรียนสามารถปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
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4. เนือ้หา 

ประโยค “I swim. / He swims. / She swims.” 
ประธาน (Subject) ได้แก่ I, he, she, father, mother, brother, sister 
กริยา (Verb)  ได้แก่ swim 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขัน้การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 
1.1 ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน และพดูทบทวนเร่ืองท่ีได้เรียนไปแล้ว 
1.2 ครูบอกนกัเรียนวา่ “วนันีค้รูมีภาพจิ๊กซอว์ภาพใหม ่มาให้นกัเรียนชว่ยกนัตอ่ และ 

หลงัจากท่ีนกัเรียนตอ่ภาพเสร็จ นกัเรียนจะต้องชว่ยกนัตอบค าถามในประเดน็ท่ีก าหนด”  
 1.3 นกัเรียนช่วยกนัตอ่จิ๊กซอว์ภาพคนวา่ยน า้ โดยครูมีหน้าท่ีคอยชว่ยชีแ้นะ หลงัจากท่ีตอ่
เสร็จแล้ว ครูถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพ” พร้อมทัง้จดสิ่งท่ีนกัเรียนพูดไว้ ซึ่งครู
ต้องพยายามกระตุ้นให้นกัเรียนพดูค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพ 

   

2. ขัน้การกลา่วซ า้ (Restate) 
2.1 ครูจดค าศพัท์ท่ีนกัเรียนพดูบนกระดาน พร้อมทัง้เช่ือมโยงกบัภาพจิ๊กซอว์อีกครัง้ โดย 

ครูเลือกเฉพาะค าศพัท์ท่ีต้องการจะสอนและถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้ไหมค่ะว่าค าศพัท์ค านีใ้น
ภาษาองักฤษเรียกว่าอะไร” ในแผนการจัดการเรียนรู้แผนนีคื้อค าว่า swim ในกรณีท่ีนกัเรียน
สามารถตอบได้ ครูจะให้การเสริมแรงด้วยค าชม เช่น เก่งมากค่ะ, ดีมาก, ถูกต้อง เป็นต้น แต่ถ้า
นกัเรียนตอบไมไ่ด้ ครูจะเฉลยค าศพัท์ภาษาองักฤษค านัน้ให้ 

2.2 นักเรียนทบทวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษอีกครัง้ โดยอ่านออกเสียงตามครูและบอก
ความหมาย 

2.3 หลงัจากท่ีนกัเรียนเข้าใจความหมายแล้ว ครูเช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน 
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3. ขัน้การแสดง (Show) 
3.1 ครูตดิบตัรภาพจิ๊กซอว์ 2 ภาพบนกระดาน คือ ภาพนกัเรียน และภาพคนวา่ยน า้     

เรียงตามล าดบั แล้วครูก็ถามนกัเรียนอีกครัง้วา่ ค าศพัท์นัน้ๆ ในภาษาองักฤษคืออะไร 

 
 

3.2 ครูตดิบตัรค าศพัท์ท่ีมีความหมายตรงกบับตัรภาพใต้ภาพนัน้ๆ ซึง่บตัรค าจะแบง่สีตาม 

หน้าท่ีของค าในประโยค I (สีน า้เงิน), swim (สีแดง) หลังจากนัน้ ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง
ค าศพัท์ทีละค า 
 
 
 
 

4. ขัน้การฝึกฝน (Exercise Stage) 
4.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บตัรภาพจิ๊กซอว์และบตัรค าศพัท์เข้ามาชว่ย เชน่  

ครูติดบัตรภาพจิ๊กซอว์ ภาพพ่ีสาว (My sister) และภาพคนว่ายน า้ (swim) แล้วถามนักเรียนว่า 
“คนในภาพก าลังท าอะไรค่ะ” หลังจากนัน้ ครูติดบัตรค าศัพท์ My sister และ swims ใต้บัตร
ภาพจิ๊กซอว์ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบให้นกัเรียนเห็นและเข้าใจความหมายค าศพัท์ ครูอ่านออก
เสียงทัง้ประโยค แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตาม พร้อมทัง้อธิบายความหมายให้เข้าใจ 
 
 
 
 
 

4.2 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจิ๊กซอว์และบัตรค าศัพท์เข้ามาช่วย
เช่นเดิม แตค่ราวนี ้ครูให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยการเปล่ียนประธาน (S) ของประโยค
ไปตามค านาม (Noun) / ค าสรรพนาม (Pronoun) ท่ีได้สอนไปในแผนก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ครูจะคอย
เป็นผู้ชว่ยชีแ้นะเม่ือเกิดปัญหา 
 

ภาพนกัเรียน ภาพคนวา่ยน า้ 

ภาพนกัเรียน 

I swim. 

ภาพคนวา่ยน า้ 

ภาพพี่สาว ภาพคนวา่ยน า้ 

My sister swims. 
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4.3 นักเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียงประโยคใหม่ เร่ิมตัง้แต่ประธาน 
(S) และกริยา (V) ตามขัน้ตอนท่ีได้ฝึกไปในข้อ 4.2 ทัง้นี ้ครูจะคอยเป็นผู้ชว่ยชีแ้นะเม่ือเกิดปัญหา 

4.4 ครูแจกใบงานให้นกัเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง 
5. ขัน้การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine and Reflect) 

5.1 นกัเรียนน าเสนอใบงานของตนเอง หลงัจากนัน้ นกัเรียนและครูชว่ยกนัตรวจสอบ 
ความถกูต้อง ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด นกัเรียนต้องแก้ไขประโยคให้ถกูต้องตามโครงสร้างท่ีได้ฝึกไป
ข้างต้น 
 
6. ส่ืออุปกรณ์ 
 6.1 จิ๊กซอว์ภาพคนวา่ยน า้ 
 6.2 บตัรภาพจิ๊กซอว์ ภาพนักเรียน, my father, my mother, my brother 
 6.3 บตัรค าศพัท์ ภาพนักเรียน, my father, my mother, my brother 

 6.4 ใบงานเร่ือง การเขียนประโยค “verb swim” 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 เคร่ืองมือ 
  ได้แก่ ใบงานเร่ือง การเขียนประโยค “verb swim” 
 7.2 วิธีการ 
  ได้แก่ การตรวจและการให้คะแนนใบงานเร่ือง การเขียนประโยค “verb swim” 
 
 

ภาพพี่ชาย ภาพคนวา่ยน า้ 

My brother swims. 

ภาพผู้หญิง 

She 

ภาพคนวา่ยน า้ 

swims. 
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 7.3 เกณฑ์การประเมิน 

ได้แก่  
- เขียนประโยคถกูต้อง 60% ขึน้ไป (3 ใน 5 ข้อ) 
- บอกหรือแตง่ประโยคด้วยปากเปลา่ถกูต้อง 60% ขึน้ไป (3 ใน 5 ข้อ) 
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บันทกึหลังการสอน 
 ผลการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ .............................................. ผู้สอน 

             (...................................................) 
      วนัท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ........ 
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ใบงานท่ี 6 
เร่ือง การเขียนประโยค “verb swim” 

Name ……………………………………………………………. Grade 3   No. ………. 
 

Direction Put the words in the correct order to make the sentences meaningful. 
ค าชีแ้จง จากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ จงเรียงเป็นประโยคให้ถกูต้อง 
 
Example: 
 
   
 

swims. / My sister / 
           My sister swims.  

 
 
 
 
1.    

swims. / My brother /  
........................................................ 
........................................................ 

 
 
 
2.    

She / swims. /  
........................................................ 
........................................................ 
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3.    

My father / swims. /  
........................................................ 
........................................................ 

 
 
 
 
 
4.    

swims. / He /  
...................................................... 
...................................................... 

 
 
 
 
5.    

swims. / My mother /  
...................................................... 
...................................................... 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ (ประโยค 3 ส่วน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รายวิชา    ภาษาองักฤษ     ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
เร่ือง    การเขียนประโยค 3 สว่น   ผู้สอน นางสาวสพุิชชา อดลุยศกัดิ ์

   “I play football.”     
วนัท่ีสอน  วนัท่ี........ เดือน.................... พ.ศ. .......... เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 

 
    ตัวชีวั้ด 
 ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบตัติามค าสัง่ และค าขอร้องท่ีฟังหรืออา่น 

ต 1.1 ป. 3/2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ 
(Chant) ง่ายๆ ถกูต้องตามหลกัการอา่น 
 ต 1.1 ป. 3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคท่ีฟัง 
 
2. สาระส าคัญ 

ประโยค 3 ส่วนในภาษาอังกฤษ จะต้องประกอบด้วยประธาน (Subject), กริยา (Verb) 
และกรรม (Object) ซึ่งการฝึกทกัษะการเขียนประโยคภาษาองักฤษ ให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์
โดยใช้ค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนันัน้ จะเป็นพืน้ฐานท่ีดีท่ีชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจ สามารถใช้ภาษา
ส่ือสารได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 นกัเรียนสามารถอา่นออกเสียงค าศพัท์ตามท่ีก าหนดให้ได้ 
 3.2 นกัเรียนสามารถระบคุวามหมายของค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ได้ โดยการจบัคูร่ะหว่างบตัร
ภาพและบตัรค าศพัท์ 
 3.3 นกัเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษ 3 สว่นตามโครงสร้างท่ีสอนได้ถกูต้อง 

3.4 นกัเรียนสามารถปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีก าหนดได้ 
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4. เนือ้หา 
 ประโยค “I play football.” 
ประธาน (Subject) ได้แก่ I 
กริยา (Verb)  ได้แก่ play 
 กรรม (Object)  ได้แก่ football, basketball, volleyball, guitar, computer 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขัน้การเรียนรู้จากการคาดเดา (Guess Study) 
1.1 ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน และพดูทบทวนเร่ืองท่ีได้เรียนไปแล้ว 
1.2 ครูบอกนกัเรียนวา่ “วนันีค้รูมีภาพจิ๊กซอว์ภาพใหม ่มาให้นกัเรียนชว่ยกนัตอ่ และ 

หลงัจากท่ีนกัเรียนตอ่ภาพเสร็จ นกัเรียนจะต้องชว่ยกนัตอบค าถามในประเดน็ท่ีก าหนด”  
 1.3 นกัเรียนชว่ยกนัตอ่จิ๊กซอว์ภาพเดก็เตะฟตุบอล โดยครูมีหน้าท่ีคอยชว่ยชีแ้นะ หลงัจาก
ท่ีตอ่เสร็จแล้ว ครูถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพ” พร้อมทัง้จดสิ่งท่ีนกัเรียนพดูไว้ ซึ่ง
ครูต้องพยายามกระตุ้นให้นกัเรียนพดูค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพ 
 

               
 

2. ขัน้การกลา่วซ า้ (Restate) 
2.1 ครูจดค าศพัท์ท่ีนกัเรียนพดูบนกระดาน พร้อมทัง้เช่ือมโยงกบัภาพจิ๊กซอว์อีกครัง้ โดย 

ครูเลือกเฉพาะค าศพัท์ท่ีต้องการจะสอนและถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้ไหมค่ะว่าค าศพัท์ค านีใ้น
ภาษาองักฤษเรียกว่าอะไร” ในแผนการจัดการเรียนรู้แผนนีคื้อค าว่า ฉัน (I), เล่น (play) และ

ฟุตบอล (football) ในกรณีท่ีนกัเรียนสามารถตอบได้ ครูจะให้การเสริมแรงด้วยค าชม ชม เชน่ เก่ง
มากคะ่, ดีมาก, ถกูต้อง เป็นต้น แตถ้่านกัเรียนตอบไมไ่ด้ ครูจะเฉลยค าศพัท์ภาษาองักฤษค านัน้ให้ 

2.2 นกัเรียนทบทวนค าศพัท์ภาษาองักฤษทัง้ 3 ค าอีกครัง้ โดยอา่นออกเสียงตามครูและ 
บอกความหมาย 

2.3 หลงัจากท่ีนกัเรียนเข้าใจความหมายแล้ว ครูเช่ือมโยงเข้าสูบ่ทเรียน 
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3. ขัน้การแสดง (Show) 
3.1 ครูตดิบตัรภาพจิ๊กซอว์ 3 ภาพบนกระดาน คือ ภาพนกัเรียน, ภาพนกัเรียนก าลงัเลน่  

และภาพลกูบอล เรียงตามล าดบั แล้วครูก็ถามนกัเรียนอีกครัง้ว่า ค าศพัท์นัน้ๆ ในภาษาองักฤษคือ
อะไร 
 
 
 
 3.2 ครูติดบตัรค าศพัท์ท่ีมีความหมายตรงกับบตัรภาพใต้ภาพนัน้ๆ  ซึ่งบตัรค าจะแบ่งสี
ตวัอกัษรตามหน้าท่ีของค าในประโยค I (สีน า้เงิน), play (สีแดง) และ football (สีเขียว) หลังจาก
นัน้ ครูให้นกัเรียนอา่นออกเสียงค าศพัท์ทีละค า 
 
 
      
 
 
 
 
*หมายเหต ุ ในแผนก่อนหน้านีจ้ะใช้บตัรค าท่ีเป็นสีทัง้แผ่น แต่ในแผนการจดัการเรียนรู้นี ้จะ
ลดความชว่ยเหลือลง โดยจากท่ีเป็นสีทัง้บตัรค าศพัท์ ให้เหลือแคท่ี่เป็นสีเฉพาะตวัอกัษร 

4. ขัน้การฝึกฝน (Exercise Stage) 
4.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บตัรภาพจิ๊กซอว์และบตัรค าศพัท์เข้ามาชว่ย เชน่  

ครูติดบตัรภาพจิ๊กซอว์ ภาพฉัน (I), เล่น (play) และบาสเก็ตบอล (basketball) แล้วถามนักเรียน
ว่า “คนในภาพก าลงัท าอะไรค่ะ” หลงัจากนัน้ ครูติดบตัรค าศพัท์ I, play และ basketball ใต้บตัร
ภาพจิ๊กซอว์ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบให้นกัเรียนเห็นและเข้าใจความหมายค าศพัท์ ครูอ่านออก
เสียงทัง้ประโยค แล้วให้นกัเรียนอา่นออกเสียงตาม พร้อมทัง้อธิบายความหมายให้เข้าใจ 
 
 
 
 

ภาพนกัเรียน ภาพก าลงัเลน่
ฟตุบอล 

ภาพลกูบอล 

ภาพนกัเรียน 
ภาพก าลงัเลน่
ฟตุบอล 

ภาพลกูบอล 

I play football. 

ภาพนกัเรียน 
ภาพก าลงัเลน่
บาสเก็ตบอล 

ภาพลกูบาส 

I play basketball. 
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 4.2 ครูสาธิตวิธีการเขียนประโยคโดยใช้บัตรภาพจิ๊กซอว์และบัตรค าศัพท์เข้ามาช่วย
เช่นเดมิ แตค่ราวนี ้ครูให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง โดยการเปล่ียนกรรม (O) ของประโยคไป
ตามค าศพัท์ท่ีได้สอนไปในแผนก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้ครูจะคอยเป็นผู้ชว่ยชีแ้นะเม่ือเกิดปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 นกัเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียงประโยคใหม่ เร่ิมตัง้แต่ประธาน 
(S), กริยา (V) และกรรม (O) ตามขัน้ตอนท่ีได้ฝึกไปในข้อ 4.2 ทัง้นี ้ครูจะคอยเป็นผู้ช่วยชีแ้นะเม่ือ
เกิดปัญหา 

4.4 ครูแจกใบงานให้นกัเรียนฝึกเขียนประโยคด้วยตนเอง 

       5.  ขัน้การปรับปรุงและให้ผลสะท้อนกลบั (Refine and Reflect) 
5.1 นกัเรียนน าเสนอใบงานของตนเอง หลงัจากนัน้ นกัเรียนและครูชว่ยกนัตรวจสอบ 

ความถกูต้อง ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด นกัเรียนต้องแก้ไขประโยคให้ถกูต้องตามโครงสร้างท่ีได้ฝึกไป
ข้างต้น 
 
6. ส่ืออุปกรณ์ 

6.1 จิ๊กซอว์ภาพคนเตะฟตุบอล 
6.2 บตัรภาพจิ๊กซอว์ ฉนั(I), เลน่ (play), ฟตุบอล (football), บาสเก็ตบอล  

(basketball), วอลเลย์บอล (volleyball), กีต้าร์ (guitar) และคอมพิวเตอร์ (computer) 
6.3 บตัรค าศพัท์ ฉนั(I), เลน่ (play), ฟตุบอล (football), บาสเก็ตบอล  

(basketball), วอลเลย์บอล (volleyball), กีต้าร์ (guitar) และคอมพิวเตอร์ (computer) 

ภาพนกัเรียน ภาพก าลงัเลน่
วอลเลย์บอล 

ภาพลกู
วอลเลย์บอล 

I play volleyball. 

ภาพกีต้าร์ 

guitar. 

ภาพนกัเรียน 

I 

ภาพก าลงัเลน่
วอลเลย์บอล 

play 
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6.4 ใบงาน เร่ือง การเขียนประโยค “I play football.” 
 

7. การวัดและการประเมินผล 
7.1 เคร่ืองมือ 

ได้แก่ ใบงาน เร่ือง การเขียนประโยค “I play football.”  

7.2 วิธีการ 
ได้แก่ การตรวจและการให้คะแนนใบงาน เร่ือง การเขียนประโยค “I play football.” 

7.3 เกณฑ์การประเมิน 
ได้แก่  

- เขียนประโยคถกูต้อง 60% ขึน้ไป (3 ใน 5 ข้อ) 
- บอกหรือแตง่ประโยคด้วยปากเปลา่ถกูต้อง 60% ขึน้ไป (3 ใน 5 ข้อ) 
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บันทกึหลังการสอน 
 ผลการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ .............................................. ผู้สอน 

             (...................................................) 
      วนัท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ........ 
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ใบงานที่ 9 
เร่ือง การเขียนประโยค “I play footnall.” 

Name ……………………………………………………………. Grade 3   No. ………. 
 

Direction Put the words in the correct order to make the sentences meaningful. 
ค าชีแ้จง จากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ จงเรียงเป็นประโยคให้ถกูต้อง 
 
Example: 
      

   

football./ I/ play/  
    I play football.  

  
 
 
 
 
1.   

play / I / computer. /  
 ................................................................ 
 ................................................................ 
      

 
 
 
2. 

I / basketball. / play /  
 ................................................................ 
 ................................................................ 
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3.   

guitar. / play / I/  
 ................................................................ 
 ................................................................ 

 
 
 
4.  

I / volleyball. / play/  
 ................................................................ 
 ................................................................ 
   

 
 
 
5.   

play / drum. / I /  
 ................................................................ 
 ................................................................ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตวัอยา่งจิ๊กซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
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ตัวอย่างจิก๊ซอว์ แฟลชการ์ด (Jigsaw Flashcards) 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สพุิชชา อดลุยศกัดิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 กมุภาพนัธ์ 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557  

ครุศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศกึษา
พิเศษ วิชาเอกการศกึษาพิเศษคูภ่าษาเยอรมนั (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)  
จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2561  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
แขนงวิชาการศกึษาพิเศษ (การศกึษาส าหรับบคุคลท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 17 ถนนศริิราษฎร์ ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา   
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