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The main purpose of this research was to examine the reading ability of Grade
seven student with mild intellectual disabilities of Thai words with non-consistent final sounds,
by using the PPP method and sight words flashcards. The participants were students with mild
intellectual disabilities (Fifty to Seventy IQ) and no disability overlap. The selected groups of
students were in Grade Seven students from Plearnpattana School, Bangkok in their second
semester of the 2018 academic year. The Five students who participated in this study were
selected by Purposive Sampling method. The research instruments were teaching plans for
teaching reading using the PPP method along with sight word flashcards and Thai words with
non-consistent final sound reading exercises. The study was conducted using a One Group
Pretest-Posttest Design. The total duration of this study was four weeks, which included twenty
sections. Each section was sixty minutes long and was conducted five days per week. The
duration of the study was from the 20th of March 2019 to the 16th of April 2019. The statistics
used in analyzing the information were median, interquartile range, and The Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test. The results revealed that by using the PPP method and
sight word flashcards to teach Grade Seven students with had mild intellectual disabilities to
read Thai words with non-consistent final sounds and their ability to read was at a satisfactory
level and seemed to be on the increase.
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Disabilities, PPP, Sight Word Flashcards

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ ความเอาใจใส่และคาแนะนา
อย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชื่นเกษม ที่กรุณาเป็นประธานสอบ
ปากเปล่า และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ ที่กรุณาเป็นกรรมการ
สอบปากเปล่า พร้อมทั้งให้กาลังใจคาแนะนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนกระทั่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์สุขจันทร์ สุข
ประกอบ และ อาจารย์รัตดารา มกรมณี ที่กรุณาสละเวลาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้
คาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่องในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาของผู้วิจัยที่ให้กาลังใจและส่งเสริมผู้วิจัยในการเรียนและ
การทาวิจัยจนสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธีรศักดิ์ สาตรา จิตแพทย์
ประจาตัวของผู้วิจัย ที่ช่วยดูแล ให้คาแนะนาและคาปรึกษาจนกระทั่งงานวิจัยสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

จุติพร พลอยเพชรมณี

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ........................................................................................................................ฎ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ฏ
บทที่ 1 บทนา........................................................................................................................ 1
ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1
ความมุ่งหมายของการวิจัย ................................................................................................. 4
ความสาคัญของการวิจัย .................................................................................................... 4
ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................................... 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .......................................................................................... 5
ตัวแปรที่ศึกษา ............................................................................................................ 5
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................... 7
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย .......................................................... 8
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ............................................... 8
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ...................................................... 9
1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา ................................ 14
1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย .......................................................................................................... 19

ซ
2. การสอนอ่าน ............................................................................................................... 20
2.1 ความหมายของการอ่าน ...................................................................................... 20
2.2 ความสาคัญของการอ่าน ..................................................................................... 22
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน ...................................................................................... 24
2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ................................................................................ 25
2.5 วิธีการสอนอ่าน ................................................................................................... 28
2.6 การประเมินการอ่าน ............................................................................................ 30
2.7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด ................................................................. 32
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ............................................................................. 32
3. วิธีการสอนพีพีพี (PPP) ................................................................................................ 33
3.1 ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี .......................................................................... 33
3.2 หลักการของวิธีการสอนพีพีพี ............................................................................... 34
3.3 ขั้นตอนวิธีการสอนพีพีพี ...................................................................................... 35
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนพีพีพี ................................................................. 36
4. ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ......................................................... 37
4.1 ความหมายของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ................................................................... 37
4.2 ความสาคัญของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด .................................................................. 38
4.3 ขั้นตอนการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ..................................................................... 39
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ......................................................... 41
5. การสอนที่ใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ..................................... 42
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย..................................................................................................... 44
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ............................................................ 44

ฌ
ประชากร .................................................................................................................. 44
กลุ่มตัวอย่าง ............................................................................................................. 44
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.................................................................................. 45
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้.................................................................................... 45
ขั้นตอนในการดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ ...................................... 45
3. การดาเนินการทดลอง .................................................................................................. 55
แบบแผนการทดลอง.................................................................................................. 55
ขั้นตอนการทดลอง .................................................................................................... 55
4. การวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................................... 57
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................... 57
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................. 61
การศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ...................................................... 62
การเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ................................. 64
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................ 66
ความมุ่งหมายของการวิจัย ............................................................................................... 66
สมมุติฐานการวิจัย ........................................................................................................... 66
วิธีดาเนินการวิจัย............................................................................................................. 66
สรุปผลการวิจัย ................................................................................................................ 67
อภิปรายผล ..................................................................................................................... 67
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย ................................................................................................ 72

ญ
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................... 73
ข้อเสนอแนะทั่วไป ..................................................................................................... 73
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ........................................................................... 73
บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 74
ภาคผนวก............................................................................................................................ 78
ภาคผนวก ก .................................................................................................................... 79
ภาคผนวก ข .................................................................................................................... 81
ภาคผนวก ค .................................................................................................................... 86
ภาคผนวก ง .................................................................................................................... 98
ประวัติผู้เขียน..................................................................................................................... 107

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง 1 ความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ...................................... 15
ตาราง 2 กาหนดขอบข่ายเนื้อหา ........................................................................................... 46
ตาราง 3 แผนการจัดการเรียนรู้.............................................................................................. 47
ตาราง 4 กาหนดการจัดการเรียนรู้ ......................................................................................... 56
ตาราง 5 จานวนคะแนน ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ความสามารถอ่านคา ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ........................................... 62
ตาราง 6 การเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) .................... 64
ตาราง 7 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเนื้อหา โดยหาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
........................................................................................................................................... 82
ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา .......................................................................................................... 84

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ..................................................................................... 6
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้วิธีพีพี (PPP) ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcard .................................................................... 49
ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการจัดทาบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
........................................................................................................................................... 51
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา .......... 54
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงคะแนนสอบก่อนและหลังการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลังการสอน ...... 63

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
มนุษย์ใช้ภ าษาเป็นเครื่องมื ออย่างหนึ่งในการดารงชี วิตและการพัฒนาตนเอง ทั้ง ใน
ด้านการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแสวงหา
ความรู้ ช่วยให้มีความฉลาดรอบรู้ เสริมสร้างบุคลิกภาพและเกิดความเพลิดเพลิน (พงศ์เกษม
สนธิไทย, 2550) แต่ก่อนที่จะเริ่มอ่านสิ่งใดเป็นเรื่องราวจนได้ สาระสาคัญ สิ่งที่จาเป็นสาหรับการ
เริ่มต้นการอ่าน คือ การอ่านคา เด็กจะต้องจดจาตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และนามาประสม
เป็นคา
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การที่ เ ด็ ก จะต้ อ งเรี ย นภาษาไทย เพราะภาษา ไทย
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒ นธรรม เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ทักษะ
ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด โดยการอ่านจะมุ่งเน้นการอ่านออกเสียงคา
ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และ
การคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากสิ่ ง ที่ อ่ า น เพื่ อ น าไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอ่านออกเสียงคาเป็นทักษะที่เด็กจะต้องเรียนรู้
ก่อนที่จะอ่านวลี ประโยค และเนื้อเรื่องต่อไป
การเรียนรู้การอ่านตามที่หลักสูตรกาหนดนั้นเด็กจะได้รับการสอนอ่านออกเสียงคาและ
เรียนรู้ความหมายของคา ซึ่งเด็กปกติจะสามารถเรียนรู้ได้ตามขั้นตอนและสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่ า น ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ตามระดั บ ชั้ น อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี เ ด็ ก อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี ปั ญ หาหรื อ
มี ค วามยากล าบาก ในการเรี ย นรู้ ก ารอ่ า น เด็ ก กลุ่ ม ดั ง กล่ า วคื อ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ
เด็กกลุ่มนี้กระทรวงศึกษาธิการแบ่งไว้ 9 ประเภท ได้แก่ (1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (4) บุคคล
ที่มี ความบกพร่องทางร่า งกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (5) บุคคลที่มี ความบกพร่อ ง
ทางการเรียนรู้ (6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (7) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (8) บุคคลออทิสติก และ (9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ,
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2551) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถพัฒนาได้และมีสิทธิที่จ ะได้รับการศึกษา
เช่ นเดี ยวกั นกั บเด็ กปกติ ดัง จะเห็ นได้จ ากพระราชบั ญญั ติ การจั ด การศึก ษาส าหรั บคนพิก าร
พ.ศ. 2551 ที่ได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการ โดยกาหนดให้คนพิการได้รับ
การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด หรื อ พบความพิ ก ารจนตลอดชี วิ ต พร้ อ มได้ รั บ
เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากสิทธิดังกล่าวจึงทาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับ
การจั ด การศึ ก ษารวมทั้ ง เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา เด็ ก กลุ่ ม นี้ บ างคนจะมี ร ะดั บ
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย บางคนมี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ
ปานกลาง และบางคนมี ความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับ รุนแรง และรุนแรงมาก ซึ่ ง ภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญานี้ส่งผลให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย มีระดับสติปัญญา หรือ IQ 50 – 70 ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะเรียนรวมกับเด็กปกติ
แต่ความสามารถในการเรียนรู้จะล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน สาหรับด้านการอ่านเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจะมีลักษณะการอ่าน ดังต่อไปนี้ (1) เรื่องตัวอักษร
เนื่องจากรู้จักตัวอักษรไม่ครบ มีความสับสนในการเรียงลาดับตัวอักษร และแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้ (2) เรื่องเสียงกับตัวอักษร เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
เสี ยงกับ ตัว อัก ษร มี ปั ญ หาในการอ่า นออกเสีย ง (3) เรื่อ งค าศั พ ท์ เนื่อ งจากรู้ จั ก คาศัพ ท์น้ อ ย
จาคาศัพ ท์ได้ไม่ แม่น (4) เรื่องความเข้าใจในการอ่าน เนื่องจากมีปัญหาในการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถ
จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่เข้าใจตัวย่อหรือคาผสม รวมถึงบางครั้งอ่านข้าม อ่านเพิ่ มหรือ
สลับตัวอักษร คา หรือเสียง (ยงยศ โคตรภูธร, 2555)
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทุกสาระวิชามีการอ่านเข้าไปเกี่ยวข้อง และการอ่าน
เป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม สติ ปั ญ ญา ความรู้ ความคิ ด ความรู้ สึ ก ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย
ของการอ่านคือ การอ่านไม่ออก ซึ่งมีสาเหตุของปัญหา คือ การจาหลักเกณฑ์ในการสะกดคาต่างๆ
ไม่ได้ จึงทาให้อ่านไม่ได้ เช่น การอ่านคาที่ใช้อักษรต่าและสูงที่มีวรรณยุกต์ การอ่านคาที่ประสมกับ
สระประสม และการอ่านคาที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็นต้น ดังนั้น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เป็นกลุ่มหนึ่งที่พบปัญหาในการอ่าน ซึ่งมีผลมาจากข้อจากัดของสาเหตุต่าง ๆ เช่น รู้จักตัวอักษร
ไม่ครบ แยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้หรือไม่สามารถเชื่อมโยง
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เสียงกับตัวอักษร ทาให้ไม่สามารถอ่านได้ ส่งผลให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ช้า
ขาดแรงจู งใจในการเรียนรู้ การมี ขั้นตอนและรูปธรรมที่ชัดเจนจะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาอ่านคาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
การพัฒนาทักษะการอ่านมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการพีพีพี (PPP) เป็นวิธีการหนึ่งที่นามาใช้ใน
การสอนอ่าน วิธีนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ (Presentation stage) ในขั้นนี้
ครูผู้สอนจะเริ่มต้นบทเรียนโดยการสร้างสถานการณ์จาลอง ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น การยกตัวอย่างประโยค บทสนทนาสั้นๆ การอ่านจากหนังสือ การฟังจากเทป
หรือการแสดงบทบาทสมมติของครู เป็นต้น ขั้ นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) นักเรียนจะ
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาภายใต้การควบคุมและดูแลของครูผู้สอน นักเรียนจะฝึกการพูดประโยค
หรือบทสนทนาโดยการพูดตามครู หรือพูดตามจากเทป ทั้งในรูปแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล
จนกระทั่งนักเรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้ฝึกในขั้นปฏิบัติ
เช่น การจับคู่ การแต่งประโยค การต่อบทสนทนา รวมทั้งการถามตอบ และขั้นที่ 3 ขั้นนาไปใช้
(Production stage) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้รูปแบบภาษาที่เรียนมาจาก
ขั้นนาเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ เช่ น ในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติหรือจาลอง
สถานการณ์ให้นักเรียนได้นาสิ่งที่ได้เรียนนามาใช้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อดี
ของวิธีการพีพีพี คือ การแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้จะมีลักษณะการเรียนรู้ที่ใช้หลัก 3 R’s ซึ่ง
ประกอบด้วย การสอนซ้า (Repetition) คือ การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ
วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม การสอนแบบไม่เครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไม่สอนเนื้อหาวิชา
เดียวเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และการสอนให้เป็นกิจวัตรประจาวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจาทุกวันเป็น
กิจกรรมการสอนที่ต้องทาสม่าเสมอเป็นประจา (พัชรีวัลย์ แก่นจันทร์. 2539)
นอกจากนี้การใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ยังเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่นิยมนามาใช้ในการสอนอ่าน ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด เป็นบัตรคาศัพ ท์ที่มี ขนาดใหญ่ แสดง
ให้เห็นถึงความหมายของคา โดยมีรูปภาพแสดงถึงคาศัพท์นั้นๆ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการ
เรียนรู้ หรือฝึกฝนเกี่ยวกับคาศัพท์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ได้มากขึ้น จากการวิจัย
ของเอลซา (Elsa, 2013) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสอนคาศัพท์โดยใช้แฟลชการ์ดกับรายการคาศัพท์
โดยการศึ ก ษานี้ ต้ อ งการตรวจสอบผลของการใช้ แ ฟลชการ์ ด กั บ รายการค าศั พ ท์ 50 ค า
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านคาศัพท์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด
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และรายการคาศัพท์ สามารถจาคาศัพท์ได้ง่ายขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
สรุปได้ว่า ควรใช้ แฟลชการ์ด ในการสอนคาศัพ ท์ใ ห้เด็ ก รวมถึง พัฒ นาทัก ษะการมองเห็ นและ
ทักษะการฟังไปพร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีมีจุดเด่นที่เอื้อในการนามาประยุกต์ใช้
ในการสอน เรื่องการสอนอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ดังนั้นจึงได้พัฒนาการสอนอ่านคา
ที่มี ตัว สะกดไม่ ต รงตามมาตราโดยใช้ วิ ธี พี พี พี (PPP) ร่ว มกั บ การใช้ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด
(Sight Words Flashcards) เพื่อนาไปใช้ พัฒ นาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ ตรง
ตามมาตราของนักเรียนชั้ นมั ธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
และเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถอ่ า นค า ส าหรั บ ครู ผู้ ส อน ผู้ ป กครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในการนาวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์
แฟลชการ์ด ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราให้กับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70)
ไม่มีความพิการซ้อน กาลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 10 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย
(IQ 50 – 70) ไม่ มี ความพิการซ้ อน กาลังศึกษาอยู่ในชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 5 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนด้วยวิธีพีพีพีร่วมกับการสอนโดยใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual Disability)
หมายถึง เด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 - 70 ไม่มีความพิการซ้อน สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง พูดสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้
2. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง การอ่านออกเสียงเป็น
คา ในคาที่มี ตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราได้ถูกต้องตามวิธี การอ่านที่ถูกต้อง ซึ่ งมี 4 มาตรา คือ
(1) มาตราแม่ ก น คือ คาที่มี ญ, ณ, ร, ล เป็นตัวสะกด (2) มาตราแม่ กก คือ คาที่มี ข, ค, ฆ
เป็นตัวสะกด (3) มาตราแม่กบ คือ คาที่มี พ, ฟ เป็นตัวสะกด และ (4) มาตราแม่กด คือ คาที่มี
จ, ช, ซ, ต, ถ, ท, ษ เป็นตัวสะกด โดยวัดได้จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านคามี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบอัตนัย
3. การสอนด้ ว ยวิ ธี พี พี พี (PPP) ร่ ว มกั บ การใช้ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด (Sight Words
Flashcards) มีลาดับขั้นตอนการสอนทั้งสองวิธีร่วมกัน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ (Presentation stage) ครูเริ่มต้นบทเรียนโดยการนาเสนอ
รูปภาพของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้นความสนใจ
และตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในภาพ พร้อมทั้งจดสิ่งที่นักเรียนตอบคาถาม แล้วสรุปร่วมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน โดยบัตรคาจะมี
ทั้งหมด 3 ระดับ คือ
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ระดับที่ 1 บัตรคาจะมีภาพแสดงถึงคาศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมี คาศัพ ท์
พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ใต้คาศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในตาแหน่งตัวอักษรตัวสุดท้าย
ของคา
ระดับที่ 2 บัตรคาจะมีภาพแสดงคาศัพท์ และมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา
ระดับที่ 3 บัตรคาจะมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ครูให้นักเรียนฝึกอ่านคา
จากบัตรคาศัพท์ระดับที่ 1 – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่ม
โดยผลั ด กันเป็น ผู้ นาในการอ่านแต่ล ะค าและเมื่ อผ่า นในขั้น ตอนแบบกลุ่ ม ก็เ พิ่ม เป็น การอ่า น
รายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 3 ขั้นนาไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้คาศัพท์ที่
เรียนมาจากขั้นนาเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการทาใบงาน หรือแบบฝึกหัดโดยสิ่งที่ได้
เรียนมานามาใช้ด้วยตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย

การสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP)
ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
(Sight Words Flashcards)

ความสามารถอ่านคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
1. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) อยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) สูงขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มี การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา
1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย
2. การสอนอ่าน
2.1 ความหมายของการอ่าน
2.2 ความสาคัญของการอ่าน
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
2.5 วิธีการสอนอ่าน
2.6 การประเมินการอ่าน
2.7 ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
3. วิธีการสอนพีพีพี (PPP)
3.1 ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี
3.2 หลักการของวิธีการสอนพีพีพี
3.3 ขั้นตอนวิธีการสอนพีพีพี
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนพีพีพี
4. ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
4.1 ความหมายของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
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4.2 ความสาคัญของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
4.3 ขั้นตอนการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
5. การสอนที่ใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กที่ มี ความบกพร่อ งทางสติปั ญญา (Children with Intellectual disabilities) ได้ มี
ผู้ให้คาจากัดความต่างๆ ดังนี้
ราชกิ จ จานุ เ บกษา,(2552) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญาไว้ว่า บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญร่วมกับ
ความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย
การดูแลตนเอง การดารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้
ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน การทางาน
การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ
18 ปี
สุ จิ น ต์ สว่ า งศรี (2552) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติ ปั ญ ญาไว้ ว่ า
บุ ค คลที่ ค วามบกพร่ อ งบ่ ง บอกลั ก ษณะโดยข้ อ จ ากั ด อย่ า งชั ด เจน
ทั้ ง ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาและพฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ทักษะการรับรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะการปรับตัวที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตได้จริงและแสดง
อาการก่อนอายุ 18 ปี
ธนพร กิ จ สุ ท ธิ (2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญาไว้ว่า บุคคลที่มีภาวะสมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่ มีความสามารถ
ทางสติ ปัญ ญาต่ากว่ าเกณฑ์ป กติ ส่ง ผลให้ มี ข้ อจ ากั ดในทั กษะการด ารงชี วิต และการปรั บตั ว
อย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ คือ การสื่อสารความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชี วิต
ในบ้าน ทักษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การใช้แหล่งทรัพยากรชุมชน การควบคุม

9
ตนเอง การนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน การทางาน การใช้เวลาว่าง สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ลักษณะอาการดังกล่าวต้องแสดงก่อนอายุ 18 ปี
จากความหมายดั ง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดทางสติปัญญาโดยมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ากว่า 70 และพฤติกรรม
การปรับตัวที่ไม่ส ามารถปรับตัวในชีวิตประจาวัน เมื่ อเปรียบเทียบคนในวัยเดียวกันอย่างน้อย
2 ทักษะจาก 10 ทักษะต่อไปนี้ (1) การสื่อความหมาย (Communication) (2) การดูแลตนเอง
(Self-care) (3) การดารงชีวิตภายในบ้าน (Home living) (4) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม
(Social and Interpersonal Skills) (5) การใช้แหล่งทรัพ ยากรในชุมชน (Use of Community
Resources) (6) การควบคุมตนเอง (Self- direction) (7) การนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน
(Functional Academic Skills) (8) การใช้เวลาว่าง (Leisure) (9) การทางาน (Work) และ (10)
การมีสุขอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Health and Safety) ทั้งนี้อาการดังกล่าวได้แสดง
ก่อนอายุ 18 ปี
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สาเหตุ ข องเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา (Children with Intellectual
disabilities) ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน อาจเกิดจากปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความบกพร่อง
หลายสาเหตุร่วมกัน ดังนี้
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้
ว่า ความบกพร่องทางสติปัญญามีสาเหตุมาจากกลุ่มใหญ่ๆ 4 ประการ คือ
1. ความบกพร่ อ งหรื อ ความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
การปฏิสนธิแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ
1.1 ไตรโซมี่ 21 (Trisomy) เป็ น ความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซมคู่ 21
ปกติโครโมโซมจับคู่กันขณะปฏิสนธิ เซลล์ของมนุษย์ประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่ ทุกคู่จับคู่กัน
ได้หมดยกเว้นคู่ที่ 21 ซึ่งแทนที่จะมี 2 ส่วน กลายเป็น 3 ส่วน ทาให้มีโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัว
แทนที่จะเป็น 46 ตัวเหมือนคนปกติ ตัวที่งอกเพิ่มขึ้นมาทาให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน
1.2 การย้ายที่ (Translocation) โครโมโซมอาจย้ายที่ จากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครโมโซมที่เกินมา 1 แท่งในคู่ที่ 21 ย้ายมาเกาะกับโครโมโซมคู่อื่น ๆ
ส่วนมากเป็นคู่ที่ 14 หรือ 22 ทาให้เกิดความผิดปกติขึ้น
1.3 ความผิดพลาดในการแบ่ง เซลล์ (Mosaic) เกิดขึ้นเมื่ อเซลล์มี การ
แบ่งตัวหลังปฏิสนธิ เซลล์บางเซลล์แบ่งตัวเกินแทนที่จะมีโครโมโซม 46 แท่ง กลายเป็น 47 แท่ง
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เพิ่มมาอีก 1 แท่ง ดังนั้นในร่างกายของคนจะมีเซลล์บางตัวที่มีโครโมโซม 46 แท่งบ้าง 47 แท่งบ้าง
เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง กลุ่มอาการดาวน์ส่วนมากจะมีความผิดปกติแบบ Trisomy ส่วนแบบ
Translocation และ Mosaic มีเป็นส่วนน้อย
2. สาเหตุก่อนคลอด
ระยะของการปฏิสนธิมีสาเหตุหลายประการ เช่น มารดาเป็นหัดเยอรมัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ นอกจากเด็กจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา
แล้ว อาจมีความผิดปกติทางสายตา ทางการได้ยิน อย่างใดอย่างหนึ่ง 2 อย่าง หรืออาจ 3 อย่าง
ในคนเดียวกัน นอกจากหัดเยอรมันแล้วยังมีสาเหตุจากโรคอื่นอีก เช่น โรคซิฟิลิส หรือ มารดาติด
ยาเสพติด ติดเหล้า สูบบุหรี่ หรือยาบางชนิดเข้าไปทาลายสมองของเด็ก
3. สาเหตุระหว่างคลอด
อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การคลอดก่อนกาหนด เด็กที่คลอด
ก่อนกาหนดมักจะมีความเสี่ยงต่อสภาพพิการ เนื่องจากสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือ
สมองอาจไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมี สาเหตุ
เนื่องจากการคลอดลาบากซึ่งอาจทาให้เด็กขาดออกซิเจนไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่าง
คลอด หรือ เด็กอาจได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด แพทย์ปัจจุบันจึงแก้ปัญหาการคลอดยากโดยการ
ผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องของมารดา
4. สาเหตุหลังคลอด
สภาพความบกพร่องทางสติปัญญาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เด็กอยู่ใน
วัยทารก วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ หากอะไรที่ทาให้สมองบาดเจ็บก็อาจทาให้เกิดความบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญาได้ เช่ น โรคไขสมองอั ก เสบ การได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ ต กจากที่ สู ง ภาวะทุ พ โภชนาการ
การได้รับสารพิษ สารเคมีเข้าสู่สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น
สุจินต์ สว่างศรี, (2552) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้
ดังนี้
1. ความผิดปกติของยีน ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมีสาเหตุมาจากยีน
ทางพันธุ กรรมที่ผิ ดปกติจ ากพ่อ แม่ ที่ผิดปกติ หรือปัญหาทางยีน อื่นๆ ตั วอย่าง ดาวน์ซิ นโดรม
คลีนีเฟลเตอร์ซินโดรม และฟีนีลคีโตนยูเลีย ซึ่งเกือบทั้งหมดของอาการทางยีนที่ส่งผลให้เกิดความ
บกพร่องทางสติปัญญา
2. ปั ญ หาช่ ว งตั้ ง ครรภ์ แ ละคลอด ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาอาจ
มีผลมาจากทารกไม่ได้มีการพัฒนามาอย่างถูกต้อง เช่น เกิดปัญหาการแบ่งตัวของเซลล์ขณะที่
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เป็นไข่หรือตัวอ่อน การดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ การติดเชื้ อหัดเยอรมัน หรือในระหว่างการทา
คลอดและเด็กได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
3. ความผิดปกติทางสมองหรือสมองถูกทาลาย ความผิดปกติของสมองอาจ
มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อจะทาให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา การได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ได้รับรังสี สารพิษ ทุพโภชนาการ คลอดก่อนกาหนด คลอด
หลังจากกาหนด หรือได้รับอุบัติเหตุจากการคลอด รวมถึงสมองขาดออกซิเจน
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา
ไว้ว่าสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่โดยทั่วไปแล้วสาเหตุ
ของความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ กลุ่ ม แรก คื อ ความผิ ด ปกติ
ด้านพันธุกรรมและกลุ่มที่ 2 คือ ความผิดปกติด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านพันธุกรรม เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือความผิดปกติที่ยีน เช่น
โครโมโซม และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ โดยความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกิดจากสาเหตุทาง
พันธุกรรมที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อย ได้แก่
1. ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ที่ 21
มีโครโมโซมเกินมา 1 ตัว คือ แทนที่จะมีโครโมโซม 2 ตัวเหมือนคู่อื่น แต่คู่นี้กลับมี 3 ตัว ทาให้เด็ก
มีโครโมโซมทั้งหมด47คู่ แทนที่จ ะมี 46 คู่ดัง เช่ นคนทั่วไป เรียกว่า ไตรโซมี่ 21 (trisomy 21)
พบความผิดปกติจากกลไกนี้เป็นส่วนใหญ่ และพบบ่อยขึ้นเมื่อมารดามีอายุมากขึ้น โครโมโซม
ที่เกินมานี้เกิดจากการที่โครโมโซมไม่แยกจากกันในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์ในมารดา
และบิดา
2. ภาวะพีเคยู (PKU หรือ Phenylketonuria) เป็นความผิดปกติอย่าง
หนึ่งของระบบที่เรียกว่า ฟีนิลอะลานิน (Phenylalanine) ที่เป็นโปรตีนในเนื้อสัตว์ให้เป็นไทโรซีน
(Tyrosine) ได้การที่ร่างกายสะสมสารฟินิลอะลานีนไว้ปริมาณมาก ส่งผลให้พัฒ นาการทางสมอง
ผิดปกติ
3. วิลเลียมส์ ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซม
คู่ที่ 7 ผิดปกติหรือหายไป ลักษณะ คือ จมูกเชิดเล็กน้อย ดั้งจมูกแบน ตาบวม หูรูปไข่ คางเล็ก
ปากกว้ า งและ ริ ม ฝี ป ากล่ า งอิ่ ม เต็ ม จะมี พั ฒ นาการและการเจริ ญ เติ บ โตล่ า ช้ า คื อ มี ร ะดั บ
สติปัญญาอยู่ในช่วง 40-100 หรือมีค่าเฉลี่ยประมาณ 60 (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553: 61; อ้างอิง
จาก Martens, Wilsin & Reutens. 2008) สิ่งที่น่าสนใจคือ ถึงแม้เด็กจะมีความบกพร่องทาง
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สติปัญญา ทาให้มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์ แต่จุ ดเด่นของเด็ก
กลุ่มนี้มักมีจุดแข็งที่ภาษาพูดและทักษะทางสังคม
ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ความยากจนมั ก เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เนื่องจากมักเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประกอบกับอาหารที่
รับประทานไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสารอาหารไม่เพียงพอ ทาให้สมองไม่พัฒนา
เท่าที่ควร นอกเหนือจากความยากจนแล้ว ยังมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นที่ทาให้เกิดความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่
1. การติดเชื้อ ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลายชนิด
เกิดจากแม่ติดเชื้อในช่วงตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมันที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง เด็กที่มีศีรษะเล็ก (Microcephaly) ก็มีสาเหตุมาจากมารดาติดเชื้อ
ระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงภาวะตัวเหลือง (Kernicterus) ที่เกิดจาก Rh Factor ของพ่อแม่ไม่เข้ากัน
ทาให้เม็ดเลือดแดงของทารกถูกทาลายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลให้สมองของเด็กมีความบกพร่อง
นอกจากนี้ ก ารได้ รั บ สารพิ ษ ยา และความผิ ด ปกติ ข องเอนไซม์ ต่ า งๆ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด
ความบกพร่องทางสติปัญญาได้
2. การใช้สารเสพติด สารทุกอย่างที่แม่รับเข้าสู่ร่างกายของตนไม่ว่าด้วย
การรับประทาน การสู ดดม หรื อการฉีดก็ตาม เด็กที่อยู่ในครรภ์จ ะซึ ม ซั บสิ่ง เหล่านี้เข้าไปด้ว ย
สุขภาพของแม่ขณะตั้งครรภ์ เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพและระดับสติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน
แอลกอฮอล์ และสารเสพติด แม้เพียงเล็กน้อยก็ทาอันตรายต่อเด็กทารกได้ เนื่องจากสารเหล่านี้
จะเข้าไปทาลายระบบประสาทของทารกในครรภ์
3. สารพิษ สารเหล่านี้มีส่วนทาลายสมองทั้งสิ้น เช่น การได้รับสารตะกั่ว
ปรอท เมื่อสารพิษเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกาย แล้วจะไปทาลายเนื้อเยื่อของระบบประสาท
ส่ ว นกลาง เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ สารพิ ษ เหล่ า นี้ จะมี ปั ญ หาทางการเรี ย น พิ ษ จากสารตะกั่ ว ท าให้ เ ด็ ก
เกิดอาการงุ่มง่าม ซุ่มซ่าม วอกแวกง่าย รวมถึงมีปัญหาเรื่องสมาธิและช่วงความสนใจสั้น
4. อาหาร มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เด็ ก ตั้ ง แต่ อ ยู่ ใ นครรภ์ แ ละหลั ง คลอด
การขาดสารอาหาร มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมาก ทั้งทางร่างกายและสมอง
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและมีปัญหาพฤติกรรมด้วย
5. การถู ก ทอดทิ้ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ที่ เ หมาะสม ท าให้
เด็กขาดการกระตุ้นและขาดประสบการณ์ทางสังคม ทาให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ส่วนใหญ่มักเกิด
กับเด็กในครอบครัวยากจน และครอบครัวที่พ่อแม่ทิ้งให้เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายหรือพี่เลี้ยงโดยไม่ได้
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รับการสอนหรือไม่ได้ทากิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เด็กเหล่านี้มักเข้าโรงเรียนล่าช้า
บางคนอาจไม่ได้รับการศึกษาเลย
นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และพัฏ โรจน์มหามงคล (2551) ได้กล่าวถึงสาเหตุของ
ความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ว่า สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยต่างๆ
ในด้านชี วภาพ สังคมจิตวิทยาหรือหลายๆ ปัจจั ยร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30 – 50 ของความ
บกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้นที่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรง ซึ่งพบสาเหตุได้ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
พบสาเหตุได้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนั้นยังพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของความบกพร่อง
ทางสติปัญญามีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง ได้แก่ ตั้งแต่ก่อนคลอด คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม
โครโมโซมผิดปกติทั้งโครโมโซมหรือบางส่วน ความผิดปกติของประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อใน
ครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ หรือรกผิดปกติ ระหว่างคลอด คือ การติดเชื้อ ปัญหาระหว่างคลอดและอื่นๆ
หลังคลอด คือ การติดเชื้อ ได้รับสารพิษ ปัญหาทางจิต สังคมและอื่นๆ
นพวรรณ ศรี ว งค์ พ านิ ช (2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ข องความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาไว้ว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งพบได้ร้อยละ 5 อาจเป็นความผิดปกติของยีน หรือ
โครโมโซม ที่พบบ่อยที่สุดคือกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)
2. ความผิ ด ปกติใ นระหว่ า งการพัฒ นาของทารกในครรภ์ พบร้ อ ยละ 30
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การติดเชื้อหัดเยอรมัน เอดส์ ซิฟิลิส หรือเชื้ออื่นๆ
ของมารดาในขณะตั้งครรภ์ หรือมารดาได้รับสารที่ก่อให้เกิดความพิการต่อทารกในครรภ์ เช่ น
เหล้า บุหรี่ รังสี ยา ความผิดปกติของรก เช่น มารดาที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือมีความผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลางตั้งแต่กาเนิด
3. ปัญหาต่างๆ ในระยะตั้งครรภ์และคลอด ได้แก่ การขาดสารอาหารของ
ทารกในครรภ์ การคลอดก่ อ นก าหนด การบาดเจ็ บ ที่ ท าให้ ส มองขาดออกซิ เ จน ขาดเลื อ ด
มีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การติดเชื้อในระหว่างการคลอด
เช่น เชื้อเริม เป็นต้น
4.ปั ญ หาต่ า งๆ ในระยะหลั ง คลอด ได้ แ ก่ การติ ดเชื้ อ ที่ ส มอง เช่ น สมอง
อักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ภาวะขาดออกซิเจนจากการ
จมน้า หรือชัก ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ได้รับสารพิษที่มีผลต่อสมอง เช่น ตะกั่ว หรือ การขาด
สารอาหาร เป็นต้น
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5.ปัจ จั ยต่างๆ จากสิ่ ง แวดล้ อมและความผิ ดปกติท างจิ ตอื่ นๆ พบร้อยละ
15 – 20 ได้แก่ ความยากจนและครอบครัวแตกแยก ความผิดปกติในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดู
กับเด็ก ความผิดปกติทางจิตของผู้เลี้ยงดู หรือมีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงและไม่ทราบ
สาเหตุร้อยละ 30
สรุปได้ว่า สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่สามารถระบุสาเหตุ
ที่ชัดเจนได้ อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด มักเกิด
จากหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น ความบกพร่องหรือความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดปกติที่ยีน
เช่น โครโมโซม และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความยากจน
การติ ด เชื้ อ การใช้ ส ารเสพติ ด สุ ข ภาพของแม่ ข ณะตั้ ง ครรภ์ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ สุ ข ภาพและระดั บ
สติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน
1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา จะช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อจากัด
ในการดูแลตนเอง การสื่อสาร ซึ่งมีการแบ่งระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา
ดังนี้
ผดุง อารยะวิญญู, (2542) กล่าวว่าระดับความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง
ทางสติ ปั ญ ญาทางการศึก ษาว่ า ในทางการศึก ษานั ก เรีย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ในระดับ 1 ที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยถือว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่เรียนหนังสือได้ (Educable Intellectual Disability) นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในระดับ 2 ที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางเป็นนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่พอฝึกอบรมได้ (Trainable Intellectual Disability) ส่วนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ 3 – 4 มีนิยามทางการศึกษาเหมือนกับนิยามทางการแพทย์
คือ เป็นนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง และรุนแรงมากตามลาดับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในแต่ละระดับมีความสามารถแตกต่างกัน ความสามารถ
นี้นักจิตวิทยาเรียกว่า “พฤติกรรมการปรับตัว” ซึ่งสรุปความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาแต่ละระดับไว้ดังนี้
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ตาราง 1 ความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปฐมวัย
(0 – 5 ขวบ)
ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการ
1. ขั้นเล็กน้อย
สามารถพัฒนาทักษะ
(Mild)
ในการสื่อสารความหมาย
และทักษะทางสังคมได้
ยังไม่สามารถสังเกตความ
แตกต่างจากนักเรียนปกติ
ได้มากนักจนกว่าจะโต
อายุ

2. ขั้นปานกลาง
(Moderate)

3. ขั้นรุนแรง
(Severe)

วัยเรียน
(6 – 12 ปี)
การศึกษา
สามารถเรียนหนังสือ
ได้สูงสุดชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
ไม่สามารถเรียนวิชา
สามัญได้เท่ากับปกติ
ควรได้รับการศึกษาที่
จัดเฉพาะนักเรียน
ประเภทนี้

วัยผู้ใหญ่
(21 ปีขึ้นไป)
สังคมและอาชีพ
สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ใน
สังคมได้หากได้รับ
การศึกษาและการ
ฝึกอาชีพอย่าง
เพียงพอ ต้องการ
การดูแลและเอาใจ
ใส่จากผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเมื่อมี
ปัญหาทางสังคม
และเศรษฐกิจ
สามารถพูดได้ พอสื่อสาร สามารถเรียนหนังสือ สามารถทางาน
กับผู้อื่นได้ มีพัฒนาการช้า ได้ถึงชั้น
ประเภทที่ไม่ต้องใช้
พอช่วยตนเองได้ ต้องการ ประถมศึกษา
ทักษะมากนัก
การควบคุมดูแลจาก
ปีที่ 4 เมื่ออายุถึง
ต้องการการดูแล
ผู้ใกล้ชิด
วัยรุ่นหากได้รับ
และ
การศึกษา
เอาใจใส่อย่าง
ที่เหมาะสม
ใกล้ชิด
มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เรียนหนังสือไม่ได้
ต้องการการดูแล
พูดไม่ค่อยได้หรือพูดไม่ได้ สอนให้พูดได้บ้าง
และเอาใจใส่จากผู้
เลย ช่วยตนเองไม่ได้
ฝึกเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ชิด ช่วยตนเอง
อนามัยได้บ้าง
ได้บ้างเล็กน้อย
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปฐมวัย
(0 – 5 ขวบ)
ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการ
4. ขั้นรุนแรงมาก ช่วยตนเองไม่ได้
(Profound)
มีความสามารถน้อยที่สุด
ต้องได้รับการดูแล
จากแพทย์
อายุ

วัยเรียน
(6 – 12 ปี)
การศึกษา
เรียนหนังสือไม่ได้
สอนให้ฝึกช่วยตัวเอง
ได้บ้าง แต่ไม่ค่อย
ได้ผลมากนัก

วัยผู้ใหญ่
(21 ปีขึ้นไป)
สังคมและอาชีพ
ช่วยตนเองไม่ได้
ต้องอยู่ใน
การควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่าระดับความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง
ทางสติปัญญาของสมาคมว่าด้วยความบกพร่องทางสติปัญญาแห่งอเมริกาได้มีการใช้คะแนน
ระดับสติปัญญามาช่วยอธิบายความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้คะแนนตัดคะแนนที่ 70 แบ่ง
ตามระดับความรุนแรงได้ ดังนี้
1. ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย (Mild Intellectual
Disability) ระดับสติปัญญาระหว่าง 50 – 70 เด็กกลุ่มนี้จะมีความยากลาบากในการเรียนรู้ แต่
สามารถทางานได้ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น รวมถึงทาประโยชน์ให้แก่สังคมได้
2. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual
Disability) ระดั บสติ ปัญ ญาระหว่าง 35 – 49 เด็ก กลุ่ม นี้ จ ะมี พัฒ นาการล่าช้ า อย่า งเห็น ได้ชั ด
ในวัยเด็กสามารถทาทักษะต่างๆ ได้บ้างพอควร เช่น การดูแลตนเอง ทักษะการสื่อสารและทักษะ
ทางวิชาการ แต่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและทางานได้
ในชุมชน
3. ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ รุ น แรง (Severe Intellectual
Disability)ระดับสติปัญญาระหว่าง 20 – 34 เด็กกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
4. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual
Disability) ระดับสติปัญญาต่ากว่า 20 เด็กกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความจากัดอย่างรุนแรง ในด้าน
การดูแลตนเอง การขับถ่าย การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และต้องการการช่วยเหลืออย่างมากและ
ตลอดเวลา
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สถาบันราชานุกูล (2560) ได้เสนอว่าพัฒนาการล่าช้า เป็นอาการที่สาคัญของ
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ยิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้าของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็ว
ขึ้นเท่านั้น ลักษณะทางคลินิกของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับได้ดังนี้
1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (ระดับ IQ ต่ากว่า 20)
พัฒ นาการล่ า ช้ า ชั ด เจนตั้ ง แต่เ ล็ ก ๆ ทั้ ง ในด้ า นประสาทสั ม ผั ส และการเคลื่ อนไหว อาจจะฝึ ก
การช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ บ้ า ง แต่ ต้ อ งอาศั ย การฝึ ก อย่ า งมาก ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า มี พ ยาธิ ส ภาพ
ต้องการการดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
2. ภาวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ รุ น แรง (ระดั บ IQ 20-34)
พบความผิ ด ปกติ ข องพั ฒ นาการตั้ ง แต่ ข วบปี แ รก มั ก มี พั ฒ นาการล่ า ช้ า ทุ ก ด้ า น โดยเฉพ าะ
พัฒนาการด้านภาษา สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่
วั ย เรี ย น มี ปั ญ หาในการเคลื่ อ นไหว ในบางรายพบพยาธิ ส ภาพมากกว่ า 1 อย่ า ง มี ทั ก ษะ
การป้องกันตนเองน้อย มีความจากัดในการดูแลตนเอง ทางานง่ายๆ ได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุกๆ ด้านอย่างมากตลอดชีวิต
3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (ระดับ IQ 35-49) มั ก
ได้รับการวินิจ ฉัยตั้ง แต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2 - 3 ปี โดยพบว่าอาจมี ความแตกต่าง
ของระดับความสามารถในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ล่าช้าในด้านการใช้ภาษา กลุ่มอาการ
วิลเลี่ยม บกพร่องในทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์และบางรายมีความสามารถทาง
ภาษาเด่ น ในบางรายพบพยาธิ ส ภาพชั ด เจน สามารถเรี ย นได้ ถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 - 3
ในวัยเรียนมักต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามลาพังได้ในสถานที่
ที่คุ้นเคย ใช้ชีวิตในชุมชนได้ดีทั้งการดารงชีวิตและการงาน แต่ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง
ตลอดชีวิต ประมาณร้อยละ 20 ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง
4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (ระดับ IQ 50-70) มั ก
ได้รับการวินิจฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรีย นแล้ว เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมและ
การสื่อความหมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่สามารถทางาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว
เมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่การงาน มักไม่ พบสาเหตุทางพยาธิ สภาพ ส่วนใหญ่จ ะสัม พันธ์กับ
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจนหรือด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
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มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2560) กล่าว
ว่าโดยทั่วไปจะแบ่งระดับของความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย (Mild Intellectual
Disability) ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 - 69 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 9 ปี - ต่ากว่า
12 ปี) ทาให้มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน ในวัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถทางาน และมีสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดีและช่วยเหลือสังคมได้
2. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual
Disability) ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 35 - 49 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 6 ปี - ต่ากว่า
9 ปี ) ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาล่ า ช้ า ในวั ย เด็ ก แต่ บ างส่ ว นสามารถเรี ย นรู้ การช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
การสื่ อความหมาย และทัก ษะการศึกษา ในวั ยผู้ใ หญ่ ต้องการความช่ วยเหลื อในระดับต่ างๆ
ในการอยู่อาศัยและทางานในชุมชน
3. ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ รุ น แรง (Severe Intellectual
Disability)ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 20 - 34 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 3 ปี ต่ากว่า 6 ปี) ทาให้ต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
4. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual
Disability) ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ต่ากว่า 20 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ ต่ากว่า 3 ปี)
จากัดความสามารถในทุกด้าน ทั้งเรื่องการดูแลตนเอง การสื่อสาร และการเคลื่อนไหว
สรุปได้ว่า ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญานั้นประเมิ นได้
จากระดั บ สติ ปั ญ ญา ซึ่ ง จะช่ ว ยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการดู แ ลตนเอง การสื่ อ สาร และ
การเคลื่อนไหว โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับความรุนแรง คือ (1) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็ กน้อย (Mild Intellectual Disability) ระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50-70 ในวัยเรียนจะมี
ความยากลาบากในการเรียนรู้ แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถทางานและมีสัมพันธภาพ
ทางสั งคมที่ดีได้ (2) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual)
ระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35-49 สามารถทาทักษะต่างๆ ได้บ้างพอควร เช่น การดูแลตนเอง
ทั ก ษะการสื่ อ สารและทั ก ษะทางวิ ช าการ แต่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ ต่ า งๆ
(3) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disability) ระดับสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 20-34 มีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา สื่อความหมายได้
เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน มีความจากัดในการดูแลตนเอง
ส่วนใหญ่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และ (4) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก
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(Profound Intellectual Disability) ระดับสติปัญญาต่ากว่า 20 มีข้อจากัดความสามารถใน
ทุกด้าน ทั้งเรื่องการดูแลตนเอง การสื่อสารและการเคลื่อนไหว ต้องการ การดูแลตลอดเวลา
ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย
ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยส่งผลให้เด็กมีปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิตประจาวันตามมา ดังนี้
Rupley and Nichols (2005) ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านมี
ดังต่อไปนี้
(1) ความพร้อม พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องนั้นมักขาดความพร้อม
ด้านการอ่าน
(2) การวิ เ คราะห์ ค าและการจ าค า พบเสมอว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
มักมีปัญหาด้านการวิเคราะห์คาและการจาคา ซึ่งอาจเกิดจากการเห็นตัวอักษรสลับกัน คาสลับกัน
และปัญหาในทักษะการแจกลูกคา
(3) ความสามารถด้านความเข้าใจหรือการจับใจความ พบเสมอว่าปัญหา
ด้านการอ่านจับใจความเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดสาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ปัญหามักเกิดขึ้นทั้ง
3 ระดับ คือ ความเข้าใจจากการแปลความตรงไปตรงมาตามตัวอักษร ความเข้าใจจากการตีความ
และความเข้าใจจากการใช้ความคิดวิจารณญาณ
(4) ทั ก ษะการเรี ย น พบเสมอว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งระดั บ เล็ ก น้ อ ย
มักขาดทักษะ การเรียน เช่ น ไม่รู้จักวิธี ใช้สารบัญเพื่อเลือกอ่านเรื่องที่ตรงกับความต้องการ
ในขณะนั้น หรือขาดทักษะการจดบันทึกขณะฟังครูบรรยาย เป็นต้น
(5) ทักษะการอ่านออกเสียง พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย
นั้นมักอ่านออกเสียงผิด
(6) ความสนใจในการอ่าน พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องจ านวนมาก
ไม่ได้ถูกสอนให้เห็นความสาคัญของการอ่าน และไม่รู้สึกสนุกกับการอ่าน ดังนั้นเด็กเหล่านี้จึงใช้
เวลาทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น
Spencer, Carter, Boon, and Garcia-Simpson (2008) กล่าวว่า แม้ปัญหา
การอ่านของเด็กที่มี ความบกพร่องระดับเล็กน้อยอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตัวเด็กและ
ประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน ในการอ่านเพื่อให้เด็กสามารถอ่านเพื่อจับใจความหรือนาไปใช้ได้ดี
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ในชีวิตประจาวัน เด็กต้องอ่านได้คล่องแคล่ว และหากเด็กมีความเข้าใจได้ดีขึ้น การอ่านของเด็ก
ก็จะดีขึ้นไปด้วย
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่า ตัวแปรสาคัญในการอ่านของเด็กที่มีความ
บกพร่องระดับเล็กน้อยนั้น คือระดับความสามารถในการผันเสียงที่แตกต่างกัน เด็กที่อ่านหนังสือ
ไม่ ดีอาจเนื่องมาจากขาดทักษะประสมคาและการจาคา โดยอาจใช้กระบวนการอ่านแบบบน
ลงล่ างมากเกินไป คื อ การคาดเดาความหมายซึ่ ง ขึ้นอยู่กับตั วอักษรตัว แรกและเนื้อหาที่อ่า น
ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเห็นตัวอักษรพยางค์แรกที่อ่านว่า “ตา” เด็กมักจะอ่านต่อโดยเดาว่า “ตารวจ”
ทั้งที่จริงแล้วเป็นคาว่า “ตารา” เป็นต้น ปัญหาอีกอย่างด้านการอ่านของเด็กที่ มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยนั้น คือ การดูตัวอักษรแต่ละตัวแล้วค่อยผันเสียงสระตามมา การเน้น
ไปที่การผั นเสี ยงอ่านมากเกินไปทาให้เป็นอุปสรรคด้านความเข้าใจ เด็กอ่านออกแต่ไ ม่ เข้าใจ
ความหมาย นอกจากปั ญ หาที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว การอ่ า นไม่ ค ล่ อ งจะพบว่ า มี ค วามบกพร่ อง
ในกระบวนการออกเสียง รวมถึงการแบ่งวรรคตอนในประโยคไม่ถูกต้อง ซึ่งทาให้ความหมายผิด
ไปได้
สรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณะและข้ อ บกพร่ อ งการอ่ า นของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ของเด็กแต่ล ะคน สิ่ งส าคั ญ ในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อยนั้น คือ ระดับ
ความสามารถในการผันเสียงที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากขาดทักษะประสมคาและการจาคา
โดยอาจเกิดจากการเห็นตัวอักษรสลับกัน คาสลับกัน และปัญหาในทักษะการแจกลูกคา หากอ่าน
ได้ ค ล่ อ งแคล่ ว เด็ ก ก็ จ ะมี ค วามเข้ า ใจได้ ดี ขึ้ น และจะท าให้ ก ารอ่ า นของเด็ ก ก็ จ ะดี ขึ้ น ไปด้ ว ย
ตามลาดับ
2. การสอนอ่าน
2.1 ความหมายของการอ่าน
การอ่ า นเป็ น ทั ก ษะที่ ส าคั ญ กระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ น มี ห ลายคุ ณ ลั ก ษณะ
เป็นความสามารถที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีความเข้าใจ ดังนั้น
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความความหมายของการอ่าน ดังนี้
โทนี่ บูซาน (2544) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การอ่านเป็นการรับเอา
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อในหนังสือ หรือการดูดซับถ้อยคาในหนังสือ การอ่านมักเป็นการเรียนรู้
ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
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(1) การจาได้ (Recognition) เป็นความรู้ของผู้อ่านเกี่ยวกับสัญลั กษณ์
ของอักขระ กระบวนการนี้ต้องเกิดก่อนการอ่านจริงๆ จะเริ่มต้น
(2) การซึ ม ซั บ (Assimilation)
เป็ น การประสานกั น แห่ ง การรั บ รู้
ทางสติปัญญา กระบวนการทางกายภาพ เมื่อแสงสว่างสะท้อนจากตัวหนังสือเข้าสู่การรับรู้ด้วยตา
ถ่ายทอดผ่านประสาทตาไปสู่สมอง
(3) บูรณาการภายใน (Intra-integration) เป็นความเข้าใจพื้นฐาน หมายถึง
การเชื่อมส่วนต่างๆ ทั้งหมดของข้อมูลที่ได้อ่านกับส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสม
(4) บูรณาการภายนอก เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านนาเอาความรู้เดิมทั้งหมด
มาผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้มาจากการอ่านและเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
(5) การสะสมความรู้ (Retention) เป็นการเก็บสะสมข้อมูลในขั้นพื้นฐาน
(6) การฟื้นความจา (Recall) เป็นความสามารถในการดึงสิ่งที่สะสมเอาไว้
ออกมาใช้ เ มื่ อ ต้ อ งการสื่ อ สาร มี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ทั้ ง ในทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง
กระบวนการที่แยกย่อยลงมาที่สาคัญมาก คือ การคิด
กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ ความคิดที่สามารถเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่านได้ดีย่อมนาไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบแนวคิดต่างๆ จากเรื่องที่อ่าน
เกิดความรู้จ ากเรื่องที่อ่าน แล้วนามาจัดแยกแยะตีความหมายก่อนที่จะเกิดเป็นความคิดของ
ตนเอง
อั จ ฉรา นาคทรั พ ย์ (2546) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการอ่ า น คื อ การอ่ า น
เป็ น กระบวนการทางสมองที่ มี ก ารแปลความหมายของตั ว อั ก ษร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ม องเห็ น
โดยผ่ า นกระบวนการคิ ด เกิ ด ความเข้ า ใจและถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ถ้ อ ยค าที่ มี ค วามหมาย
สื่อได้ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2546) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการอ่ า น คื อ การอ่ า น
เป็ น กระบวนการทางสมองที่ มี ก ารแปลความหมายของตั ว อั ก ษร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ม องเห็ น
โดยผ่านกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจและถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคาที่มีความหมาย สื่อได้
ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) ได้ให้ความหมายของการอ่าน
คื อ การอ่ า นเป็ น การแปลความหมายของตั ว อั ก ษรที่ อ่ า นมาเป็ น ความรู้ ความคิ ด และเกิ ด
ความเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน ตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนได้เขียน ผู้อ่านสามารถนาความรู้ ความคิดหรือ
สาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
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การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การเข้าใจ
หนังสือด้วยการสังเกต พิจารณาและถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน การตีความ
จากการอ่านเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ก็มีความจาเป็นสาหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการอ่านจะ
ท าให้ เ ราได้ รั บ ความรู้ ข่ า วสาร ท าให้ เ รามี ค วามคิ ด ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เพลิดเพลินใจด้วย
ธนู ทดแทนคุณ และกานต์ร วี แพทย์พิ ทักษณ์ (2552) ได้ใ ห้ความหมายของ
การอ่ า น คื อ การรั บ รู้ แ ละการแปลความหมายของตั ว อั ก ษร เครื่ อ งหมาย สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
สื่อความหมายต่างๆ มาเป็นความคิด ความรู้ และความเข้าใจ ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อผู้อ่าน
จะได้นาความจากสารนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สาลี รักสุทธี (2553) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การตีความ แปลความ
จากตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูลความรู้ สู่การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน
วรรณี โสมประยู ร (2553) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการอ่ า น คื อ กระบวนการ
ทางสมองที่ต้องใช้สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของคา หรือ
สัญลักษณ์ โดยออกมาเป็นความหมายที่ใช้สื่อความคิด และความรู้ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านให้
เข้าใจตรงกัน และผู้อ่านสามารถนาเอาความหมายนั้นๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
ที่ผู้เขียนได้เขียน มาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจ แล้วนามาจัดแยกแยะตีความหมาย
ก่อนที่จ ะเกิ ดเป็น ความคิ ดของตนเอง และน าความรู้ห รือประโยชน์ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ านมาใช้ ใ น
การดารงชีวิต
2.2 ความสาคัญของการอ่าน
การอ่านเป็นทักษะที่สาคัญในการใช้ ภ าษาไทย เป็นความสามารถที่ม นุษย์ใช้ ใน
การสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีความเข้าใจ ดังนั้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
คาจากัดความของความสาคัญของการอ่าน ดังนี้
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านว่า การอ่าน
เป็นเครื่องมื อส าคัญ ที่ใช้ ในการแสวงหาความรู้ การรู้และใช้ วิธี อ่านที่ถูกต้องจึ ง เป็นสิ่ง จ าเป็ น
สาหรับผู้อ่านทุกคน
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2547) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านว่า การอ่าน
มี ค วามส าคั ญ มากในชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ ใ ฝ่ ใ จศึ ก ษาหาความรู้ อ ยู่ เ สมอ นอกจากการอ่ า น
จะเป็นเครื่องมือสาหรับให้ผู้อ่านได้รับความรู้แล้ว ยังช่วยทาให้จิตใจมีความสุขและเพลิด เพลิน
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อีกด้วย บุคคลผ่านพ้นวัยเรียนไปแล้ว ถ้ามีนิสัยรักการอ่านจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัย ดังนั้น
นักเรียนควรได้รับการชี้แจงให้เข้าใจการอ่าน คือ การได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งในอดีต
และปั จ จุ บั น และได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการทราบ เป็ น การเพิ่ ม พู น
สติ ปั ญ ญาของนั ก เรี ย นเอง ด้ ว ยเหตุ นี้ ค รู จึ ง มี ห น้ า ที่ อ บรมให้ นั ก เรี ย นมี เ จตคติ แ ละมี นิ สั ย ที่ ดี
ในการอ่ า นหนั ง สื อ และให้ รู้ จั ก ค้ น คว้ า ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ชี วิ ต ของนั ก เรี ย น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา (2547) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน
ว่าการอ่านช่วยพัฒนาทักษะ 6 ด้าน คือ
(1) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการพูด คือ สามารถใช้ภาษาในการพูดได้ดี
และใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในการเขียน ซึ่งได้จากภาษาทางการที่ได้จากการอ่านเป็นต้นแบบ
(2) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง คือ สามารถทาให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ
ได้ดีจากคาศัพท์ และเรื่องราวที่ใช้อ่านเป็นพื้นฐาน
(3) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน คือ การฝึกอ่านและเขียนมีความ
สอดคล้องต่อเนื่องไปด้วยกัน ทาให้ผู้อ่านได้แบบอย่างการใช้ภาษาที่ดี สาหรับใช้ในการเขียน และ
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการเขียน
(4) การอ่ า น ช่ ว ยพัฒ นาทั ก ษะการอ่า น คื อ เมื่ อ เกิด การอ่า นที่มี ค วามถี่
จะทาให้เกิดทักษะการอ่านเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้อ่านเร็ว และจับใจความ ตลอดจนอ่านได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว
(5) การอ่ า น ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษา คื อ เมื่ อ เกิ ด ทั ก ษะใน
การใช้ภาษา ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ที่มีหลักเกณฑ์ทางภาษาแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาจะทาให้เกิดการใช้ภาษาที่ดีและถูกต้อง
( 6) ก า ร อ่ า น ช่ ว ย พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด คื อ ก า ร อ่ า น เ ป็ น ทั ก ษ ะ
การสื่ อ ความหมาย ทั กษะการรั บสารที่ แสดงความคิด ของผู้อื่ น ตีความแล้ วจดจ า แล้ วแปลง
ความคิดของผู้อื่นเป็นความคิดของตนในรูปแบบของภาษาต่างๆ ที่เป็นข้อความ คาพูด ศิลปะ ฯลฯ
กอบกาญจน์ วงศ์ วิสิ ทธิ์ (2551) ได้ กล่ าวถึ ง ความสาคั ญของการอ่ านว่ า
(1) เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่
ให้เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้เดิมหรือความคิดเดิม ยังเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ใหม่ให้ผู้อ่าน ทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตน
ให้มีแนวทางการดาเนินชีวิต และประกอบสัมมาอาชีพในแนวทางที่ดีงามได้ (2) พัฒนาคุณค่าทาง
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อารมณ์ การอ่านช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสุข หรือความบันเทิงใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย รวมถึง ช่ วยให้ ผู้ อ่ านมี พั ฒ นาการทางอารมณ์ ที่ดี และทาให้เ กิด พัฒ นาการในด้า นต่ างๆ
ตามมาได้ (3) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จะทาให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้หรือแนวคิด และยังส่งเสริมจินตนาการนาไปสร้างสรรค์งานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้
สรุปได้ว่า ความสาคัญของการอ่าน หมายถึง การอ่านจะเป็นเครื่องมือสาหรับ
ให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ความรู้ ทั้ ง เพิ่ ม พู น ความรู้ เ ดิ ม ที่มี อ ยู่ เสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ หม่
ให้ ผู้ อ่ าน สามารถน าความรู้ เ หล่ า นั้น มาพัฒ นาตนให้ มี แนวทางการด าเนิน ชี วิ ต นอกจากนั้ น
การอ่ า นยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ การพู ด การฟั ง การเขี ย น รวมถึ ง พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ท าให้
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
จุดมุ่งหมายของการอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความจุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน ดังนี้
เตือนใจ กรุยกระโทก (2543) กล่าวถึงจุ ดมุ่ งหมายของการอ่านไว้ว่าการอ่าน
หนังสื อทุกครั้ง ผู้ อ่านกาหนดจุดมุ่ งหมายของการอ่าน เช่น อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ อ่านเพื่อ
ความสนุกสนาน หรืออ่านเพื่อต้องการอยากรู้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546) กล่าวถึงจุ ดมุ่ งหมายของการอ่านตามหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไว้ว่า
(1) การอ่ า นค าใหม่ แ ละค ายากที่ มี อั ก ษรน า อั ก ษรควบตั ว การั น ต์ และ
การผันวรรณยุกต์
(2) การอ่านอักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน
(3) การอ่าน และเข้าใจความหมายของคา ประโยคและข้อความ อ่านคล่อง
และอ่านเร็ว
(4) การอ่านสานวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนาและการเปรียบเทียบ
โดยเข้าใจความหมาย
(5) การใช้บริบทช่วยความเข้าใจถ้อยคา สานวน และเนื้อเรื่องที่อ่าน
(6) การอ่านหนังสือจากมุมหนังสือ ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
(7) การอ่ า นในใจ การจั บ ใจความของเรื่ อ งที่ อ่ า นโดยหาความส าคั ญ
ใช้คาถาม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด
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(8) การแยกข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ คิ ด เห็ น จากเรื่ อ งที่ อ่ า น วิ เ คราะห์ ค วาม
สรุปความ
(9) การใช้ ความรู้ ความคิดที่ไ ด้จ ากการอ่านไปใช้ คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ
คาดการณ์ และพัฒนาตน
(10) การอ่านและตรวจสอบความรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติม
(11) การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้คล่องแคล่ว และถูกต้อง
ตามลักษณะคาประพันธ์ และการอ่านทานองเสนาะ
(12) การท่ อ งจ า การอธิ บ ายความหมาย และคุ ณ ค่ า ของบทอาขยาน
บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองที่ไพเราะ มีความงดงามทางภาษา มีคุณค่ าทางความคิด และการ
นาไปใช้อ้างอิง
(13) การเลื อ กอ่ า นหนั ง สื อ สื่ อ สารสนเทศ ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามจุดมุ่งหมาย
(14) สุ ข ลั ก ษณะในการอ่ า นหนั ง สื อ มารยาทการอ่ า น การปลู ก ฝั ง นิ สั ย
รักการอ่าน และการแนะนาหนังสือ
จิตรลดา ไมตรีจิตต์ (2549) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านนั้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิ ด ความบันเทิง และเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการอ่านขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล รวมทั้งการนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตต่อไป
สรุ ป ได้ ว่ า จุ ด มุ่ ง หมายของการอ่ า น หมายถึ ง เป้ า ประสงค์ ใ นการอ่ า นของ
แต่ล ะบุคคล ซึ่งส่ วนใหญ่ นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
(2) การอ่านเพื่อหาความรู้ นอกจากนั้นจุดมุ่งหมายของการอ่านอาจเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ และ
เท่าทันกับเหตุการณ์ในสังคม เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิต
ต่อไป
2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังนี้
ฉวี ว รรณ คู ห าภิ นั น ท์ (2545) กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอ่ า นไว้ ว่ า
หากกล่าวถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาของการอ่านนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 19 ข้อ ดังนี้
(1) ไม่ชอบอ่าน ชอบดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์และดูวีดิทัศน์มากกว่า
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(2) ไม่มีเวลา เพราะทางานมาก หรือการบ้านมาก
(3) ไม่มีเงินซื้อสื่อการอ่าน
(4) ไม่มีคนช่วยสอนอ่าน เวลาอ่านไม่ออกหรือมีปัญหาในการอ่าน
(5) อ่านไม่ออก อ่านแล้วไม่เข้าใจ
(6) สุขภาพไม่ดี เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง หูหนวก หรือมีโรคประจาตัว
(7) พิการ เช่น ตาบอด หรือ พิการอย่างอื่นทาให้หยิบจับหนังสือไม่สะดวก
(8) ไม่มีสมาธิในการอ่าน
(9) มีปัญหาทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาที่โรงเรียน
(10) ไม่เห็นความสาคัญของการอ่านจึงไม่อ่าน
(11) ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอ่าน เช่น ร้อน อบอ้าว แสงสว่างไม่เพียงพอ
(12) ตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปทาให้อ่านยาก ไม่เหมาะกับผู้อ่าน
(13) ไม่มีหนังสืออ่าน เช่น อยู่ชนบท
(14) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่เห็นความสาคัญของการอ่าน จึงไม่ส่งเสริมให้อ่าน
(15) มี โรคเกี่ยวกับสมองทาให้อ่านหนัง สือไม่ ไ ด้ หรืออ่านช้ า เช่ น โรคดิส
เล็ กเซี ย (Dyslexia) โรคออทิ ส ซึ ม (Autism) และภาวะบกพร่ องทางสติปั ญญา (Intellectual
Disabilities) เป็นต้น
(16) มีนิสัยไม่รักในการอ่านทาให้อ่านช้า เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอ่าน
ได้แก่ การอ่านทีละคา การอ่านออกเสียง หรือทาปากขมุบขมิบไปด้วย ใช้นิ้วชี้ตัวหนังสือไปด้วย
ขณะที่อ่าน ส่ายศีรษะไปมาตามบรรทัดทีละบรรทัด การกวาดสายตาช้า เวลาเปิดหน้าหนังสือ
ชอบใช้นิ้วแตะน้าลาย ชอบอ่านหนังสือกลับไปกลับมา ใจลอยไม่มีสมาธิในการอ่าน ฝันกลางวัน
และชอบเปิดพจนานุกรมหาคาแปลของศัพท์ทุกคาทาให้อ่านช้า
(17) ไม่ มี เ ทคนิ คหรื อวิธี ก ารในการอ่านหนัง สือ บางประเภท เช่ น การค้ น
หนังสือสารคดีต่างๆ หรือการใช้หนังสือสารานุกรม เป็นต้น
(18) วิธี การสอนของครูทาให้ไ ม่ อยากอ่าน น่าเบื่อ เป็ นการบัง คับให้อ่า น
ทาให้เด็กต่อต้าน
(19) โรงเรียนไม่ มี ห้อ งสมุ ด หรือ ห้องสมุ ดไม่ มี กิจ กรรมดึ ง ดูด ความสนใจ
ให้อยากอ่าน
ชญานินทร์ (2545) กล่าวถึง ปัจ จั ยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า หากกล่าวถึง
ปัจจัยที่เป็นปัญหาของการอ่านนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้
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(1) ไม่รักการอ่านหรือไม่อ่าน คือ ไม่มีความรัก ความพอใจ ความสนใจ ใส่ใจ
ในหนังสือ และการอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นทั่วไปในหมู่คนไทย ที่มักมีลักษณะชอบฟังมากกว่า
(2) อ่านไม่เป็น หมายถึง ขาดความเข้าใจในการอ่าน อ่านได้อย่างเชื่องช้า
รวมถึงอ่านไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยเข้ าใจ วิธีการแก้ไข คือ ต้องฝึกอ่านหนังสือที่พิมพ์ตัวอักษรขนาด
ใหญ่ มองเห็นชัด อ่านง่าย เนื้อหาไม่ยาก เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆ จนสามารถอ่าน
หนังสือได้ด้วยความเข้าใจ
(3) อ่านไม่ออก คือ อ่านหนังสือไม่ได้ ข้อนี้เป็นปัญหาสาคัญที่สุด ซึ่งแก้ไขได้
ด้วยการเข้ารับการศึกษา และหมั่นฝึกฝนการอ่านเป็นประจา
วรรณี โสมประยูร, (2553) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า สาหรับ
เด็กแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
(1) ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ตา ปาก ลิ้น โดยสุขภาพของเด็กแตกต่างกัน
เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาบอดสี ลิ้นไก่สั้น ริมฝีปากแหว่ง เพดานโหว่ เจ็บไข้บ่อย
แพ้อากาศสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทาให้ทักษะการอ่านของเด็กแตกต่างกันครูควรเข้าใจและหาทางแก้ไข
(2) ทางสติปัญญา เด็กมองเห็นภาพ ความสัมพันธ์ของภาพและตัวอักษร
การตี ค วาม แปลความและขยายความได้ แ ตกต่ า งกั น ครู จ ะต้ อ งใช้ กิ จ กรรมที่ แ ตกต่ า งกั น
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้เหมาะสมกับเด็ก
(3) ทางด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทั้งทางบ้าน ทางโรงเรียนและในชุมชน
ของเด็กแตกต่างกัน ครูจ ะต้องมี ความรู้ความเข้ าใจ เพื่อจะหาวิ ธี จั ด ประสบการณ์ส่วนที่ขาด
ให้กับเด็กบางกลุ่มและหากิจกรรมที่จะช่วยเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ให้สามารถพัฒนาทักษะ
การอ่านได้สูงสุด
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เกิดขึ้นได้มากมายหลายปัจจัยพอสรุปได้
ดังนี้ (1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับร่างกาย คือ สุขภาพของผู้อ่าน เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง ตาบอดสี
ลิ้นไก่สั้น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน (2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับทางสติปัญญา คือ การที่ผู้อ่านมีโรค
หรื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สมองท าให้ ร ะดั บ สติ ปั ญ ญาต่ ากว่ า เกณฑ์ หรื อ อาจท าให้ ก ารแปลภาพ
ความสัมพันธ์ของภาพและตัวอักษรแตกต่างออกไปจากปกติ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน หรือ
อาจทาให้อ่านไม่ออก (3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม คือ ความพร้อมของสิ่งต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การอ่าน เช่น การไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอ่าน เช่น ร้อน อบอ้าว แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือไม่มี
สื่อสาหรับการอ่าน รวมถึงการปลูกฝังให้รักการอ่านจากครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน
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2.5 วิธีการสอนอ่าน
วิธีการสอนอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความ วิธีการสอนอ่าน ดังนี้
กรมวิ ช าการ, (2544) กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารสอนอ่ า นที่ เ รี ย กว่ า การสอนอ่ า นแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน คือ การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
ทางด้านวิช าการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย วิธี การให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ไ ด้มี การพัฒนาและนามาใช้
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการสอนของครู โดยมุ่งเน้นเพื่ อช่วยเหลือ
ผู้เ รียนที่เรียนช้ า มีผ ลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนต่า มี ปัญหาในด้านความประพฤติและปัญหาอื่นๆ
โดยมีความเชื่อว่า วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆ ได้จากกันและกัน และ
การเรียนรู้เช่นนี้ทาให้ผู้เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ และสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจได้ง่าย
กว่าการรับฟัง จากครู เนื่องจากภาษาที่ใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน และยัง รู้สึกเป็นอิสระ สบายใจ
ที่จะรับรู้และซักถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ จากการเรียนจากเพื่อนด้วยกันเอง วิธีการของการให้
ผู้เรียนช่วยเหลือหรือสอนกันเองนี้ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ (1) การให้เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน และ
(2) การให้เด็กชั้นสูงกว่าสอนเด็กชั้นเล็กกว่า โดยวิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ สามารถจัดกลุ่มผู้สอนกับ
ผู้เรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอน
วรรณี โสมประยูร, (2553) กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านไว้ว่า วิธีการสอนอ่านมีหลาย
วิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อบกพร่องแตกต่างกัน ครูจะต้องเข้าใจวิธีบูรณาการวิธีสอนเพื่อทาให้วิธีการ
สอนเกิดความสมบูรณ์ ตัวอย่างวิธีสอนอ่านแบบต่างๆ ที่ควรนามาผสมผสานกันและเป็นที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน มีดังนี้
(1) วิธีสอนอ่านแบบแจกลูก วิธีสอนอ่านแบบนี้เริ่มใช้กันตั้งแต่ในสมัยโบราณ
เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว เพื่อให้รู้จักการประสมคา ซึ่งมีทั้งการแจก
พยัญชนะและสระ รวมทั้งการผันวรรณยุกต์ที่แยกตามอักษรสูง กลาง ต่า วิธีสอนอ่านแบบแจกลู ก
นี้เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนคาใหม่ได้ง่าย อ่านออกเสียงได้ดี แต่บางครั้งทาให้นักเรียนไม่สนใจ
การอ่านเพราะไม่เข้าใจความหมายของคา และทาให้ขาดทักษะการอ่านเร็ว การสอนอ่านแบบแจก
ลูกจึง มุ่ งให้เด็กออกเสี ยงได้เ ป็นส่ วนใหญ่มากกว่าที่จ ะมุ่ ง อ่านเพื่อ เอาความหมาย อย่างไรก็ดี
การสอนอ่ า นแบบแจกลู ก ตลอดไปย่ อ มไม่ ไ ด้ ผ ลดี เพราะจะท าให้ เ ด็ ก มั ว สนใจต่ อ เสี ย งและ
การประสมอักษรจนลืมนึกถึงความหมายของคา
(2) วิธี ส อนอ่านแบบสะกดคา ในเรื่องทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
ย่อมจะต้องมีการสะกดคารวมอยู่ด้วย จึงทาให้การอ่านและการสะกดคามีความสัมพันธ์กันใน
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เรื่องของการใช้ทักษะทางภาษามากพอสมควร เด็กจะสะกดคาที่เขาสามารถอ่านออกได้ถูกต้อง
และแม่นยากว่าคาที่เขาอ่านไม่ออก ในเรื่องนี้ผู้เขียนเองมีความเห็นด้วยและเชื่อว่าเราสามารถ
จะประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้กับเด็กไทยได้อันที่จริงวิธีสอนอ่านแบบสะกดคาในภาษาไทยนี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของวิธีสอนอ่านแบบแจกลูกหรือประสมคานั่นเอง ดังนั้น วิธีสอนอ่านแบบสะกดคาจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็กด้วย
(3) วิธีสอนอ่านแบบเป็นคาหรือเป็นประโยค วิธีสอนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียน
สนใจอ่ า นหนั ง สื อ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจความหมายของค าหรื อ ประโยคและเรื่ อ งราวที่ อ่ า นได้ ดี
ทาให้นักเรียนอ่านได้เร็วเพราะสามารถกวาดสายตาไปได้ครั้ง ละ 2-3 คา นอกจากนี้ยัง ช่วยให้
นาความเข้าใจจากการอ่านไปใช้ด้วย ช่วยให้การอ่านของเด็กดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) วิ ธี ส อนอ่ า นแบบใช้ แ ผนภู มิ ป ระสบการณ์ แผนภู มิ ป ระสบการณ์
มีหลายชนิด แผนภูมิ ที่ดีจ ะเป็นอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่มี ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสอนอ่าน
การสอนอ่านโดยวิธีนี้จะทาให้นักเรียนอ่านคาหรือประโยคได้เร็วและมีความหมายมากขึ้นและ
นักเรียนสามารถนาความคิดที่ได้จากแผนภูมิไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดี นอกจากนี้ครูยังสามารถ
ใช้ แ ผนภู มิ ส อนอ่ า นควบคู่ ไ ปกั บ วิ ธี ส อนอ่ า นแบบอื่ น ๆ ได้ ทุ ก แบบและใช้ ไ ด้ ดี กั บ ทุ ก กลุ่ ม
ประสบการณ์อีกด้วย
สรุปได้ว่า วิธี การสอนอ่านมี หลายวิธี แต่วิธีหลักๆ ที่นามาใช้ มีดังนี้ (1) วิธี
การสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมคา ชาวอเมริกันเรียกวิธีการสอนอ่านแบบนี้ว่ า Discard Method
(2) วิธี สอนอ่านแบบอ่านเป็นคาประโยคสอดคล้องกับจิตวิทยาในการสอนอ่าน ตามทฤษฎี
เกสตัลท์ ที่ว่าการเรียนรู้เป็นส่วนรวม คือ การอ่านเป็นคาๆ เป็นประโยค แล้วจึงแยกสะกดตัวผสม
คา ฝึกอ่านภายหลัง (3) วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ คือ การนาเอาประสบการณ์
ที่นักเรียนเล่ามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแล้วมีบทหรือประโยคสรุป (4) การสอนอ่านแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน คือ การให้ผู้ เรียนช่ วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จ ะช่ วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทาง
ด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นต้น ดังนั้นวิธีการสอนอ่านจึงมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดี
แตกต่ า งกั น ผู้ ที่ จ ะน าไปใช้ จ ะต้ อ งเข้ า ใจวิ ธี บู ร ณาการวิ ธี ส อนเพื่ อ ท าให้ วิ ธี ก ารสอนเกิ ด
การผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์
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2.6 การประเมินการอ่าน
การประเมินการอ่าน เนื่องจากการสอนอ่านในปัจจุบัน เน้นการทาความเข้าใจต่อ
เรื่องที่อ่านเป็นหลั กการวัดและการประเมินผลจึ ง ออกมาในรูปของการทดสอบความเข้าใจใน
การอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาจากัดความ การประเมินการอ่าน ดังนี้
วรรณี โสมประยูร, (2553) กล่าวถึงการประเมินการอ่านไว้ว่า เนื่องจากทักษะ
ทางภาษาไม่มีเนื้อหาดังกล่าว การทดสอบจึงเกิดความสับสนกันมาก เช่น ให้ นักเรียนเขียนเรื่อง
“มานี มานะ” เวลาสอบก็ถามเนื้อเรื่องมานีมานะ ซึ่งเด็กอาจจาไม่ได้ที่ถูกควรนาบทความอื่น
ที่นอกเหนือจากบทเรียนหรือแบบฝึกอ่านมาให้นักเรียนอ่าน แล้วถามความเข้าใจจากเรื่องที่ให้อ่าน
การวัดผลการอ่านจึงควรวัดตามวิธีที่สอนอ่าน เช่น สอนอ่านแบบหารายละเอียด เวลาทดสอบ
ก็ให้หารายละเอียด เป็นต้น นอกจากนี้การวัดผลควรวัดเป็นระยะอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อดูการพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554) กล่าวถึงการประเมินการอ่านไว้ว่า วิธีการประเมินและการ
แปลผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน “อ่านออก” มีดังต่อไปนี้
(1) การอ่านคาพื้นฐาน
อ่านถูกต้อง ได้คาละ
1
คะแนน
อ่านผิด
ได้คาละ
0
คะแนน
การแปลผล รวมคะแนน แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
20
คะแนน
หมายถึง
ดีเยี่ยม
18 -19
คะแนน
หมายถึง
ดี
16 -17
คะแนน
หมายถึง
พอใช้
0 -15
คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุง
(2) การเข้าใจความหมายของคาตอบ
ถูกต้อง
ได้
1
คะแนน
ตอบผิด
ได้
0
คะแนน
การแปลผล รวมคะแนน แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
20
คะแนน
หมายถึง
ดีเยี่ยม
18 -19
คะแนน
หมายถึง
ดี
16 -17
คะแนน
หมายถึง
พอใช้
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0 -15
คะแนน
หมายถึง
ควรปรับปรุง
จากรูปแบบของการทดสอบดังกล่าว ในทางปฏิบัตินิยมใช้แบบทดสอบปรนัย
ชนิด เลื อกตอบเพราะการตรวจให้ค ะแนนสะดวก รวดเร็ว มี ค วามเที่ ยงตรงต่อ การให้ คะแนน
ใครเป็นผู้ตรวจก็ได้นอกจากนั้น ยังครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน โดยทั่วไปแล้ว คาถามจะถูกใช้
เป็น เครื่อ งมื อในการประเมิ น การอ่ านว่า ผู้ เรี ยนได้เ รีย นรู้ หรื อเข้า ใจบทอ่า นมากน้อ ยเพีย งใด
ซึ่งรูปแบบของคาถามที่แตกต่างกันออกไป มีผลต่อการเรียนรู้หรือความเข้าใจในระดับต่างกัน และ
สามารถวัดความเข้าใจในระดับต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, (2555) กล่าวถึงการประเมิน
การอ่านไว้ดังนี้
(1) จุดเน้นการอ่านออกนักเรียนมีความสามารถและทักษะการอ่านคา
พื้นฐานและเข้า ใจความหมายของคาพื้นฐานได้ ไม่ น้อยกว่า 600 คาโดยมี แนวทางการจั ด
การเรียนรู้ดังนี้
(1.1) ฟังครูอ่านนิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง ฯลฯ อย่างมีมารยาท
(1.2) ฝึกอ่านนิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง อย่างมีมารยาท
(1.3) ฝึกอ่านคา แจกลูกสะกดคา อ่านสะกดคา
(1.4) ฝึกอ่านประโยค ข้อความสั้น ๆ และบอกความหมายของคา
(1.5) ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ
(1.6) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
(2) แนวทางการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการดังนี้ ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง
คาตามวงคาศัพท์ของชั้ นที่กาหนด พร้อมทั้ง บอกความหมายของคาโดยการแสดงท่าทางหรือ
ชี้รูปภาพที่กาหนดแล้ว บันทึกผลการอ่านการบอกความหมายของคา
สรุป ได้ว่ า การประเมิ นการอ่ าน ควรวัดตามวิ ธี ที่ส อนอ่ าน อาจมี การกาหนด
คะแนนที่ ชั ด เจนในการอ่ า น เพราะการตรวจให้ ค ะแนนสะดวก รวดเร็ ว มี ค วามเที่ ย งตรงต่ อ
การให้คะแนน ใครเป็นผู้ตรวจก็ได้ นอกจากนักเรียนจะอ่านคานั้นๆ ได้แล้ว ควรบอกความหมาย
ของค าได้ โดยการแสดงท่ าทางหรือ ชี้ รูป ภาพที่ก าหนดนอกจากนี้ ก ารวั ดผลควรวั ด เป็ น ระยะ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อดูการพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก
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2.7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด
ภาษาพาสนุก (2560) ได้ให้ความหมายมาตราตัวสะกด คือ พยั ญชนะที่ผสมอยู่ข้าง
หลังคาหรือพยางค์ มีทั้งหมด 8 แม่ คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน แบ่งได้ดังนี้
(1) มาตราตัวสะกดตรงแม่ ใช้ตัวสะกดตัวเดียว มี 4 มาตรา คือ
(1.1) แม่กง
ใช้
ง
สะกด เช่น หาง ปลิง สอง แรง ฯลฯ
(1.2) แม่กม
ใช้
ม
สะกด เช่น ลม แต้ม โสม สนาม ฯลฯ
(1.3) แม่เกย
ใช้
ย
สะกด เช่น สาย ลอย โปรย ปุ๋ย ฯลฯ
(1.4) แม่เกอว
ใช้
ว
สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว ฯลฯ
(2) มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน ออกเสียง
เหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี 4 มาตรา คือ
(2.1) แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร ฯลฯ
(2.2) แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ
(2.3) แม่กด ใช้ ด จ ช ว ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น ตรวจ
ก๊าซ บงกช กฎหมาย ฯลฯ
(2.4) แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป ลาภ กราฟ ฯลฯ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ไพวรรณ ชาติผา (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70 / 70 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝึก ตามเกณฑ์ที่กาหนดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ
ของนั ก เรี ย นต่ อ การพั ฒ นาการอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงมาตรา โดยใช้ แ บบฝึ ก กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีค่าความ
เที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี ค่ า ความเที่ ย งตรงระหว่ า ง 0.60 ถึ ง 1.00 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูล ได้แก่ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนคา
ที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงมาตราสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ค่ า เท่ า กั บ
85.33/80.33 2) ค่าดัช นีประสิ ทธิ ผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนคาที่มี ตัวสะกดไม่ ตรง
มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6646 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนหลั ง โดยใช้ แ บบฝึก การอ่า นการเขี ย นค าที่ มี ตั วสะกดไม่ ตรงมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.33 4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบ
ฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก
3. วิธีการสอนพีพีพี (PPP)
วิธีการพีพีพีเข้ามามีบทบาทในการสอนภาษา เป็นวิธีที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม
นิยม และได้มาตรฐานนาไปใช้ทั่วโลก ฮาร์เมอร์ (Harmer, 2001) แนะนาให้กับครูฝึกสอนมาตั้งแต่
ก่อนปี ค.ศ.1990 ได้อธิบายไว้ว่า การสอนแบบฟัง พูด อ่านมักจะถูกเรียกว่าเป็นวิธีการพีพีพีซึ่ง
ย่อมาจาก Presentation, Practice and Production เป็นวิธีการสอนที่นาความรู้ที่เรียนมาฝึกฝน
จนเป็นทักษะ เรียนรู้จากจุดเล็กไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น และวิธีการนี้อาศัยความถูกต้องเป็นตัวนาไป
สู่ความถูกต้องในการใช้ภาษา
3.1 ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี
Harmer (2001) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพีโดยให้คาจากัดความไว้ว่า
การสอนแบบ PPP ซึ่งย่อมาจาก Presentation, Practice and Production เป็นวิธีการสอน
ที่นาความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนจนเป็นทักษะ เป็นการเรียนจากจุดเล็กๆ ไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นและวิธีการนี้
อาศัยความถูกต้องเป็นตัวนาไปสู่ความคล่องในการใช้ภาษา
Richards and Renandya (2002) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพีโดยให้คา
จากัดความไว้ว่า วิธีการสอนภาษาหลายๆ วิธี ที่ถูกใช้มาแต่ดั้งเดิมมักจะให้ความสาคัญกับหลัก
ไวยากรณ์และการทากิจกรรมที่ใช้คาศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาเป้าหมาย รวมถึงฝึกฝนตามรูปแบบที่ครู
กาหนด หลังจากนั้นจึงนาสิ่งที่ได้เรียนและฝึ กฝนมาใช้ให้เป็นลักษณะของการพูดเพื่อสื่อสารมาก
ขึ้น ซึ่ ง รูป แบบการสอนตั้ ง แต่ดั้ ง เดิ ม นี้ ก็เ ป็นรากฐานของการสอนแบบ PPP (Presentation,
Practice and Production)
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Thornbury (1999) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี โดยให้คาจากัดความ
ไว้ว่าเป็นวิธีการที่ครูและนักเรียนให้ความสนใจเพราะเป็นการสะท้อนแนวความคิดที่ว่าการฝึกฝน
บ่ อ ยๆ ท าให้ เ ก่ ง ได้ ซึ่ ง เป็ น จริ ง ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ทั ก ษะในทุ ก ๆ ด้ า น และเป็ น วิ ธี ก ารที่ ท าให้
ครูสามารถควบคุมเนื้อหาและความเร็วในการเรียนได้
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพีพีพีเป็น วิธีที่ใช้ในการสอนภาษา โดยใช้การฝึกฝนซ้าๆ
จนเป็นทั กษะ และเป็นการร่วมมื อกันระหว่างครู และนักเรียน ซึ่ ง ครูมี หน้ าที่ควบคุ ม เนื้อหา
เป็ น การเรี ย นจากจุ ด เล็ ก ไปสู่ จุ ด ที่ ใ หญ่ ขึ้ น และวิ ธี ก ารนี้ อ าศั ย ความถู ก ต้ อ งเป็ น ตั ว น าไปสู่
ความคล่องในการใช้ภาษาทาให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3.2 หลักการของวิธีการสอนพีพีพี
วิธีการสอนพีพีพีเป็นกลยุทธ์ในการสอนภาษา เป็นการฝึกฝนซ้าๆ จนเกิดเป็นทักษะ
ร่วมกับการสร้างความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการ
ของวิธีการสอนพีพีพีไว้ดังนี้
Carless.( 2009) กล่าวถึงหลักการของวิธีการสอนพีพีพีไว้ว่าในการสอนโดยใช้ PPP
ครูจะสอนและอธิบายเรื่องไวยากรณ์อย่างละเอียดในช่วงแรก หรือในขั้นการนาเสนอของครู เนื้อหา
และสื่อที่จะใช้ในการสอนต้องถูกปรับเพื่อให้สามารถเน้นภาษาเป้าหมาย และลดทอนการอ้างอิง
กั บ ภาษาอื่ น ซึ่ ง การท าแบบนี้ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นจดจ่ อ กั บ การใช้ ภ าษาเป้ า หมายได้ โ ดยไม่ มี
สิ่งรบกวน
Anggraeni. (2013) กล่าวถึงหลักการของวิธีการสอนพีพีพีไว้ว่าขั้นนาเสนอของครู
(Presentation) ในที่ นี้ ห มายถึ ง การนานั ก เรี ย นไปสู่ เ รื่ อ งหรื อ บทเรี ย นใหม่ โ ดยอาศั ย การใช้
สถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถนาภาษาเป้าหมายมาใช้ในการสอนได้ ซึ่งปกติแล้วอาจใช้รูปภาพ
บทสนทนา หรือสถานการณ์จ ริงในชั้ นเรียนมาประกอบก็ไ ด้ ขั้นฝึกฝน (Practice) เป็นขั้นที่
นักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาเป้าหมายโดยใช้กิจกรรมที่ต้องคานึงถึงข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
ในตอนแรกและค่อยๆ ปรับเมื่อนักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น กิจกรรมควรเน้นที่การพูด
มากกว่าการเขียน ทั้งนี้จ ะใช้ การเขียนเพื่อแสดงให้เห็นรูปประโยคเพื่อการฝึกพูดก็ไ ด้ และขั้น
นาเสนอผลงาน (Production) เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ใช้ ภ าษาเป้าหมายในการสนทนาหรือ
นาเสนอเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจาวันหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ ขั้นนาเสนอผลงานควร
ให้นักเรียนมีส่วนในการพูดมากที่สุดและใช้เวลาประมาณ 20-30% ของบทเรียน
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพีพีพีประกอบด้วยหลักการสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) ขั้นนาเสนอของครู (Presentation) หมายถึง การนานักเรียนไปสู่เรื่องหรือบทเรียนใหม่โดยอาศัย
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การใช้สถานการณ์จริง (2) ขั้นฝึกฝน (Practice) นักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาโดยใช้กิจกรรมที่มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด กิจกรรมควรเน้นที่การพูดมากกว่าการเขียน และ (3) ขั้นนาเสนอผลงาน
(Production) ขั้นนาเสนอผลงานควรให้นักเรียนมีส่วนในการพูดมากที่สุด ใช้ การฝึกฝนซ้ าๆ
จนเป็ น ทัก ษะ และนั ก เรีย นสามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ ด้ว ยตนเอง การเรี ย นการสอนภายในห้อ งเรี ย น
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3.3 ขั้นตอนวิธีการสอนพีพีพี
Harmer (2007) ได้อธิบายขั้นตอนของ PPP ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้ น น าเสนอของครู (Presentation) การน าเสนอบทเรี ย นจะมุ่ ง เน้ น ที่ ค รู
โดยครูจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนักเรียนเพื่อนานักเรียนไปสู่เรื่ องที่จะเรียนและสื่อที่จะใช้ เช่น การให้คา
จากัดความ รูปภาพ วีดีโอ เพลง การสาธิตหรือการแสดงท่าทาง
(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) ขั้นการฝึกฝนจะให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกัน
และการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน เช่น การระดมความคิด การทาแบบฝึกหัด (ทาไป
พร้อมกับครู) การถามตอบคาถาม การเล่นเกม การสาธิต หรือการแสดงบทบาทสมมุติ
(3) ขั้นนาเสนอผลงาน (Production) การนาเสนอผลงานจะเน้นที่การแสดง
ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้ครูสามารถประเมินนักเรียนแต่ละคนได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร
ไปบ้างและนักเรียนคนไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
Nascimento (2010) ได้อธิบายขั้นตอนของ PPP ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้ น น าเสนอของครู (Presentation) โดยปกติ แ ล้ ว ขั้ น ตอนนี้ จ ะแบ่ ง เป็ น
สองส่วน ได้แก่ การนาเสนอกิจกรรมเพื่อเป็นการทาให้นักเรียนสนใจหัวข้อที่จะเรียน และอีกส่วน
คือ การนาเสนอภาษาเป้าหมาย
(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) ในขั้นตอนนี้สิ่งสาคัญ คือ รูปแบบ เป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึ กฝนการใช้ ภาษาด้วยวิธี การที่อยู่ในการควบคุม ของครู ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ที่ใช้
ในการเรียน Past Tense
ครู : go to the beach
นักเรียน : I went to the beach.
ครู : play football
นักเรียน : I played football.
(3) ขั้นนาเสนอผลงาน (Production) หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้รูปแบบอย่าง
ครบถ้วนและนาไปใช้ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดในขั้นฝึกฝนแล้ว นักเรียนจะเข้าสู่ขั้นนาเสนอผลงาน
ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาและรูปแบบประโยคที่พึ่งเรียนมาใช้ในการพูดจริง โดยกิจกรรมที่ใช้
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ในขั้นนี้อาจเป็นบทพูด การนาเสนอปากเปล่า การสร้างประโยคหรือเนื้อหาที่ยาวกว่าประโยคก็ได้
ครูจ ะไม่ มี ส่ ว นร่วมในการช่ วยหรือแก้ ไ ขข้อ ผิดพลาดของนักเรี ยนในขั้นนี้ อย่างไรก็ตามถึง แม้
นักเรียนควรจะไม่มี ข้อผิ ดพลาดแล้วในขั้นตอนนี้แต่หากนักเรียนคนใดมี สิ่งที่ต้องแก้ไ ขครู ควร
จะชี้แนะหลังจบกิจกรรมแล้ว
J.C.R.T.S. Richards. (2002) ได้อธิบายวิธีการ PPP ไว้ว่า การสอนโดยใช้วิธีนี้มี 3
ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นนาเสนอของครู (Presentation) ครูเริ่มบทเรียนโดยการสร้างสถานการณ์
สมมุติ อาจดึงเอาเหตุการณ์จริงหรือจาลองเหตุการณ์ที่จาเป็นต้ องใช้ภาษาตามเรื่องที่ต้องการ
สอน โดยขั้นตอนนี้อาจใช้ประโยคหรือบทพูดสั้นๆจากการอ่านหนังสือ การฟังเทป หรือโดยครูก็ได้
(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) นักเรียนฝึกใช้ภาษาเป้าหมายตามที่ครูกาหนด ฝึกการ
พูดเป็นประโยคโดยพูดตามครูหรือพูดตามเทป จนกระทั่งพูดได้ถูกต้อง โดยจะพูดพร้อมกับเพื่อน
หรือพูดทีละคนก็ได้ กิจกรรมที่สามารถใช้เพื่อฝึกได้ เช่น การเรียงรูปประโยค การเติมคาในประโยค
ให้สมบูรณ์ และการถามตอบคาถาม
(3) ขั้นนาเสนอผลงาน (Production) นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาเป้าหมายอย่าง
มีอิสระมากขึ้น อาจใช้เนื้อเรื่องตามใจนักเรียนหรื อที่คล้ายคลึงกับที่ครูสอนก็ได้ จะเป็นการแสดง
บทบาทสมมุติ กิจกรรม หรือ การใช้เพื่อสื่อสารก็ได้
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนพีพีพี
Saroh (2014) ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้ Presentation Practice and Production (PPP)
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้น 8 ห้อง A โรงเรียน SMP Muhammadiyah 6 Wuluhan ปี
การศึกษา 2556-2557 ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเริ่มใช้ PPP นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ตั้งไว้
จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ มี เ พี ย ง 12 ค น จ า ก ทั้ ง ห ม ด
35 คน หลังจากการทดลองสอนโดยใช้ PPP ในครั้งแรก ครูผู้สอนไม่ได้อธิบายคาศัพท์ยากและ
ไม่ได้ใช้การถามตอบที่เป็นรูปแบบทาให้นักเรียนบางคนมีปัญหาในการเข้าใจบทเรียน มีนักเรียน
เพียง 14 คนหรือ 40% ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการสอนโดยใช้ PPP ครั้งนี้จึงไม่ประสบ
ความสาเร็จ ในการทดลองสอนโดยใช้ PPP ครั้งที่ 2 ครูผู้สอนให้ความหมายของศัพท์ยาก อธิบาย
เรื่ องที่เ รียนอย่ างชั ดเจน ให้ค าสั่ ง ที่ชั ดเจนและใช้ การถามตอบเป็นรูปแบบทาให้นักเรียนผ่า น
การทดสอบ 27 คน คิดเป็น 77.14% ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ PPP สามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านการพูดของนักเรียนได้
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Anggraeni (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การใช้ Presentation Practice and
Production (PPP) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้น 10 โรงเรียน MAN
Batudaa ในปีการศึกษา 2550 – 2551 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางการพูดของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้นดูได้จากผลการทดสอบหลังเรียนซึ่งดีกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน คะแนนรวมของ
แบบทดสอบก่อนเรียน 403 คะแนนและคะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน 467 คะแนน งานวิจัยนี้
วัดผลจากความสามารถของนักเรียนในการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว
และความเข้าใจการใช้ Presentation, Practice and Production ทาให้ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นจากเดิม
4. ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
4.1 ความหมายของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
โฮมสคูล ไทยแลนด์ดอทคอม (2556) ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่า
ภาษาไทยเรียก Sight Words ว่าคาคุ้นตา เป็นคาศัพท์ที่เด็กควรอ่านได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักการ
โฟนิคส์หรือสะกดคา ส่วนใหญ่จะเป็นคาศัพท์ที่เด็กใช้บ่อย เห็นบ่อยและเด็กควรจาคาศัพท์พวกนี้
ให้ได้หากต้องการอ่านหนังสือให้คล่อง Sight Words จึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับเด็กตั้งแต่ชั้น
อนุบาลไปจนถึงเกรด 3 Sight Words สามารถใช้ผ่าน การใช้บัตรคา การเล่นเกม การหัด เขียน
และการใช้ Little Reader การฝึกฝนและการทาซ้าสาคัญมากในการหัดให้เด็กจารายการคาศัพท์
เมื่อเด็กจาคาศัพท์หลักได้ทั้งหมด เด็กจะอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นและเข้าใจเนื้อหาในหนังสือที่อ่าน
ได้เป็นอย่างดี
คิดส์ดี้ป็อปดอทคอม (2015) ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่า Sight Words
ถือ เป็ น ตัว แปรส าคั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่า น เป็น ค าศั พ ท์ ที่ เ ด็ กจะเห็ นบ่ อ ยหรือ ใช้ บ่ อ ย
ซึ่ ง จะประกอบอยู่ ใ นประโยคทั่ ว ๆ ไป 50-70 % และต้ อ งอาศั ย การจ าในการสะกดค า
เพราะไม่สามารถสะกดตามหลักโฟนิคส์ได้ ต้องเรียนโดยการจาเป็นคาๆ ชุดคาศัพท์ โดยแบ่งเป็น
กลุ่ ม ๆ ตามระดั บ ชั้ น ของเด็ ก การจ าค าศั พ ท์ เ หล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก จะเห็ น ความส าคั ญ ของ
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างจริงจัง และประสบความสาเร็จ
อีโฟไทยดอทคอม (2560) ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่าเป็นการสอนให้
เด็กรู้ศัพท์นั้น โดยเด็กจะรู้เป็นคาๆ และอ่านได้ทันที เมื่อเด็กมีคลังคาที่ควรรู้มาก ก็จะช่วยให้อ่าน
ได้เก่ง โดยจะต้องสอนเด็กไปตามลาดับ 1 - 2 - 3 ไม่อย่างนั้นพอเด็กไปเจอคาใหม่ๆ ก็อ่านไม่ออก
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ไอแอมแฟลชการ์ด (2556) ได้ให้ความหมายของ Flashcard ไว้ว่า แฟลชการ์ดเป็น
กระดาษแข็งที่ประกอบด้วยคาศัพท์ ประโยค หรือตัวอย่างรูปภาพ เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์และ
ช่วยในการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังสามารถใช้แฟลชการ์ด ในการฝึกฝนและนาเสนอคาศัพท์ใหม่
อัมริน เบบี้ แอนด์ คิด (2559) ได้ให้ความหมายของ Flashcards ไว้ว่า แฟลชการ์ด
คือบัตรคา บัตรภาพที่มี คาศัพ ท์ รูปภาพ หรือตัวเลข บัตรมีทั้งในรูปแบบของบัตรจริงที่ ทาจาก
กระดาษ และบัตรที่ทาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยกระตุ้นสมองซีกขวา ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้
อย่ า งรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการมองเห็ น การฟั ง และยั ง เป็ น กิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม ความ
สนุกสนานในการเรียนรู้
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
หมายถึง บัตรคาที่ทาจากกระดาษแข็ง มีรูปภาพ และคาศัพท์ เป็นการสอนคาศัพท์ที่ไม่ต้องอาศัย
หลั กการสะกดคา ช่ วยเพิ่ม การเรียนรู้ พัฒ นาทั กษะการมองเห็น การฟัง และยัง เป็ นกิจ กรรม
ที่เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้
4.2 ความสาคัญของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
Cohen (2017) ได้ เ สนอเหตุ ผ ลส าคั ญ ไว้ ว่ า เหตุ ผ ลที่ ท าให้ แ ฟลชการ์ ด
เป็ น วิ ธี ที่ นิ ย มมาไม่ ต าว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยปี นั้ น คื อ ใช้ ไ ด้ ผ ล นอกจากนี้ แ ฟลชการ์ ด ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพที่สุ ดส าหรั บจู ง ใจนั กเรี ยนในการเรี ยนและการสร้า งความรู้แ บบถาวร ซึ่ ง ในที่ นี้
แฟลชการ์ดมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ดังนี้
(1) แฟลชการ์ดเกี่ยวข้องกับช่วยจา เพราะเมื่อมองที่ด้านหน้าของแฟลชการ์ด
แล้วจะทาให้นึกถึงคาตอบ การช่วยจา คือ การระลึกได้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทได้
(2) แฟลชการ์ดใช้สติปัญญาจากการรู้คิด เพราะเมื่อเปิดแฟลชการ์ดด้านที่เป็น
ค าตอบเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ผู้ เ รี ย นต้ อ งถามตั ว เองว่ า ค าตอบนั้ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
ซึ่งการกระทาที่เป็นการให้ผลย้อนกลับในลักษณะนี้เรียกว่าการรู้คิด
(3)
แฟลชการ์ ด เพื่ อ การฝึ ก ซ้ าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ เพราะแฟลชการ์ ด
มีความยืดหยุ่นในการใช้มากกว่าหนังสือหรือเอกสาร จึงแบ่งตามจานวนหรือความบ่อยที่ต้องการ
ฝึกได้ การฝึกซ้ าทาให้เกิดความมั่นใจ และได้รับการยืนยันจากงานวิจัยว่าเป็นวิธีเหมาะสมใน
การพัฒนาความจา ดังนั้นการใช้แฟลชการ์ดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะการเรียนรู้แบบเป็น
ลาดับขั้นตอน
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Lewis (2017) ได้ บ อกถึ ง ความส าคั ญ ของแฟลชการ์ ด ไว้ ว่ า แฟลชการ์ ด
เป็นเครื่องมือที่ช่วยด้านความจา ทาให้นักเรี ยนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว บทความ
เรื่อง "การทบทวนแฟลชการ์ด" ของอนาสตาเซีย ซัลเทอร์ (Anastasia Salter) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
การศึ ก ษาระบุ ว่ า การเรี ย นรู้ ด้ ว ยแฟลชการ์ ด แบบใหม่ ส ามารถช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก
ในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลสูงขึ้น โดยคุณสมบัติที่ดีมีทั้งสิ้น 6 ข้อ ดังนี้
(1) ราคาไม่ แ พง แฟลชการ์ ด เป็น หนึ่ ง ในสื่ อ ทางการศึ ก ษาที่ มี ร าคาถู ก ทั้ ง นี้
ความสาคัญขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราต้องการ
(2) พกพาได้ แฟลชการ์ ด เป็ น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถพกพาได้
ไม่จาเป็นต้องพกหนังสือติดตัว
(3) มีประสิทธิภาพ การพกพาแฟลชการ์ดทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะนักเรียนสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนได้มากขึ้น
(4) ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ ง่ า ยขึ้ น แฟลชการ์ ด สามารถจ ากั ด ข้ อ มู ล ภายนอกที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องได้ โดยมุ่งเน้นแค่ส่วนสาคัญที่นักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้
(5) มีประโยชน์หลายอย่าง เพราะแฟลชการ์ดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สาคัญ
สามารถใส่คาศัพท์ที่จาเป็นต้องเรียนรู้ได้เท่าที่เราต้องการ
(6) นาเสนอวิธีการศึกษาหลากหลาย เนื่องจากแฟลชการ์ดสามารถสลับลาดับได้
จึงเป็นการเรียนรู้แบบระยะยาว
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความสาคัญหรื อประโยชน์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight
Words Flashcards) คือ การที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอด และเป็นสื่อที่ราคาไม่แพง ทา
ขึ้นมาได้เอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ที่
ตนเองมี คิดทบทวนคาถามและคาตอบ และแฟลชการ์ดสามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน
ในหลายๆ วิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
4.3 ขั้นตอนการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
ขั้นตอนการใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก ผู้ใช้จะต้องแฟลชด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เป็นลาดั บ และถูกขั้นตอน เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้
มายเลิร์นวิลล์ดอทคอม (2015) ได้เสนอขั้นตอนวิธีการจาและทบทวนศัพท์โดยใช้
Flashcards มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้
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(1) เขียนคาศัพท์ที่ต้องการลงไปที่ด้านหนึ่งของ Flashcards
(2) เขียนคาแปลลงอีกด้านหนึ่งของ Flashcards
(3) ทาหลายๆ ใบอาจจะรวมเป็นกลุ่มคาก็ได้ เช่น คาศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศ,
วิทยาศาสตร์, แพทย์ และเอาศัพท์ที่ไม่รู้มาทา Flashcards หลายๆ ใบรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีนี้ดี
เนื่องจากบทความจะมีเรื่องราวอยู่แล้ว แล้วคาศัพท์ก็จะเรียงกันมาตามเรื่องราวทาให้เราจาได้ง่าย
ขึน้
(4) ทดสอบด้วยการหยิบ Flashcard ขึ้นมา 1 ใบ แล้วนึกถึง ความหมายของ
คาศัพท์นั้น พลิกเพื่อดูคาตอบ ถ้าตอบถูกแยก Flashcard ใบนั้นไปไว้ในกองที่ตอบถูก ถ้าตอบผิด
เอา Flashcard แยกไปอยู่ในกองที่ตอบผิด
(5) ทาแบบนี้กับทุกๆ ใบเมื่อทาเสร็จเราจะมี cards ในกองที่ถูกและกองที่ผิด
ให้ทบทวนกองที่ผิดอีกครั้งหนึ่งจนสามารถตอบได้หมด
(6) ทบทวนรอบสุดท้ายเอา Flashcards ทุกใบมารวมกัน แล้วทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
ก็สามารถจาได้หมดแน่นอน
ไอแอมแฟลชการ์ ด (2561) กล่ าวว่ า แฟลชการ์ด มี ความหมายตามตัวหมายถึ ง
การสลับอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแฟลชการ์ด คือ การสลับบัตรคาอย่างรวดเร็ว ลักษณะพิเศษนี้ที่ทาให้
เด็กสามารถจดจาได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เสนอขั้นตอนวิธีแฟลชการ์ด ดังนี้
(1) ถือบัตรคาศัพท์ไว้ในมือ 10-30 ใบ ใช้มือประคองโดยหัวนิ้วโป้งดันหลังภาพไว้
หยิบภาพจากข้างหลังมาด้านหน้า
(2) หยิ บ ภาพจากข้ า งหลั ง มาด้ า นหน้ า พร้ อ มกล่ า วชื่ อ รู ป นั้ น ๆ แฟลชด้ ว ย
ความเร็วที่สุดที่ทาได้
(3) แฟลชด้วยความเร็วที่สุดที่ทาได้ (1วิต่อใบ) *อาจใส่นิ้วมือยางหรือใช้ ขี้ผึ้ง
นับกระดาษช่วยในการจับการ์ดให้ติดดี
นอกจากนั้นข้อควรปฏิบัติในขณะแฟลชการ์ด มี 8 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเลือกที่ๆ เงียบๆ ไม่มีเสียงรบกวน
(2) บัต รคาใหญ่ เช่ น ขนาดครึ่ ง A4 จะเหมาะกั บ การแฟลชมากกว่ า
บัตรเล็กๆ
(3) ให้สอนโดยให้นักเรียนนั่งหันหน้าหาเรา
(4) ให้แฟลชเร็ว ไม่เกิน 1 วินาที ต่อใบ
(5) ในการแฟลชอ่านเสียงดัง และชัดเจน ไม่ต้องอธิบายหรือแปลเพิ่ม
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(6) แฟลชเซตนึ ง จบ ควรทิ้ ง ระยะก่ อ นแล้ วค่ อ ยแฟลชเซตต่อ ไป และ
ไม่ควรเกิน 5 เซตต่อวัน
(7) อย่าให้นักเรียนรู้สึกว่าโดนบังคับทาในสิ่งที่ไม่อยากทา จะทาสมอง
ซีกขวาจะถูกปิดกั้น เนื่องจากภาวะเครียด
(8) แฟลชโดยให้บัตรใบแรกอยู่ด้านหลัง แล้วหยิบมาวางข้างหน้านักเรียน
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
มีขั้นตอนการใช้ตามลาดับ ดังนี้ (1) ถือบัตรคาศัพท์ไว้ในมือ 10-30 ใบโดยเลือกคาศัพท์ที่นักเรียน
มี ค วามคุ้ น เคยหรื อ มี เ ข้ า ใจง่ า ยมาไว้ ใ นอั น ดั บ ต้ น และค าศั พ ท์ ที่ ย ากน าไว้ เ ป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ย
(2) ให้นักเรียนดูบัตรคาศัพท์ และอ่านออกเสียง (3) ทาแบบนี้กับคาศัพท์ทุกๆ ใบเมื่อทาเสร็จแล้ว
ให้แยกบัตรคาเป็น 2 กอง มีกองที่ถูก และกองที่ผิด (4) จากนั้นให้ทบทวนกองที่ผิดอีกครั้งหนึ่ง
จนสามารถตอบได้หมด (5) ทบทวนรอบสุดท้ายเอา Flashcards ทุกใบมารวมกัน แล้วทดสอบ
อีกครั้ง
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
Rachel Blackwell & Sarah Laman (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่อง Straegies to
Teach Sight Words in an Elementary Classroom เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านในระดับ
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้วิธีการอ่าน 4 ขั้นตอน คือ (1) การอ่านทั่วไปก่อนอ่าน
ตัวอักษร (2) การอ่านตัวอักษร (3) การอ่านตัวอักษรและพยัญชนะ (4) การอ่านคา เมื่อผู้อ่าน
ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วกระบวนการเหล่านี้นั กเรียนจะสามารถ
ที่จะบรรลุความรู้โดยการผ่านการรับรู้ทางสายตา
ธนิตา วัชรพิชิตชัย (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้
เกมและบัตรคาศัพท์. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนใน
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและ
บัตรคาศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็นจานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test
ผลการวิจั ยพบว่า นักเรียนที่เ รียนด้วยการสอนแบบใช้ เกมและบัตรคาศัพ ท์ ก่อนและหลัง การ
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ทดลอง มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนไม่ แตกต่างกันและนักเรียนที่สอนด้วยเกม และบัตรคาศัพ ท์
มีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน
Elsa Yusrika Sitompul (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสอนคาศัพ ท์โดยใช้
แฟลชการ์ดกับรายการคาศัพท์ โดยการศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดหรือ
รายการคาศัพ ท์ 50 คา รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งกลุ่ม ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม ซึ่ ง ก่ อนการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องมี ค วามรู้เรื่ องคาศัพ ท์
ใกล้เคียงกัน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยรายการคาศัพท์
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านคาศัพ ท์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เพิ่ม ขึ้นหลัง จากได้รับการสอน
โดยแฟลชการ์ดและรายการคาศัพท์ นักเรียนกลุ่มทดลองบอกว่าสามารถจาคาศัพท์ได้ง่ายขึ้นและ
มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สรุปได้ว่าควรใช้แฟลชการ์ดในการสอนคาศัพท์ให้เด็ก
5. การสอนที่ใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words
Flashcards) สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ วิธี พีพีพี สรุปได้ว่าวิธี พีพีพีไม่ใช่วิธี
การสอนอ่านโดยตรง แต่เป็นชั้นตอนที่ทาให้เกิดแนวทางการสอนอ่าน เมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ตามขั้นตอนจะทาให้นักเรียนสามารถอ่านคาได้ด้วยตนเอง วิธีพีพีพีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ (Presentation stage) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) และขั้นที่ 3
ขั้นนาไปใช้ (Production stage)
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การสอนโดยใช้ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด สรุ ป ได้ ว่ า
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด เป็นบัตรคาศัพท์ที่มีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความหมายของคา โดยมี
รูปภาพแสดงถึงคาศัพท์นั้นๆ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการเรียนรู้ หรือฝึกฝนเกี่ยวกับคาศั พท์
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะการมองเห็นและทักษะ
การฟังไปพร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนด้วยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
แล้ วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒ นาความสามารถอ่านค าของนักเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีลาดับขั้นตอนการสอน โดยการสอนด้วยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด เป็นการสอนโดยใช้ขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ
(Presentation stage) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) และขั้นที่ 3 ขั้นนาไปใช้ (Production
stage) และใช้ Sight Words Flashcards ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อช่วยในการเรียนรู้คาศัพท์ได้รวดเร็ว
ซึ่งการสอนในแต่ละขั้นมีรายละเอียด ดังนี้
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5.1 ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ (Presentation stage) ครูเริ่มต้นบทเรียนโดยการนาเสนอ
รูปภาพของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้นความสนใจ
และตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในภาพ พร้อมทั้งจดสิ่งที่นักเรียนตอบคาถาม แล้วสรุปร่วมกัน
5.2 ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน โดยบัตรคา
จะมี ทั้ง หมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรคาจะมี ภาพแสดงถึง คาศัพ ท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และ
มีคาศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ใต้คาศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในตาแหน่งตัวอักษร
ตัวสุดท้ายของคาระดับที่ 2 บัตรคาจะมีภาพแสดงคาศัพท์ และมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา
ระดับที่ 3 บัตรคาจะมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ครูให้นักเรียนฝึกอ่านคาจากบัตรคาศัพท์
ระดับที่ 1–ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้นา
ในการอ่านแต่ล ะคาและเมื่ อ ผ่ านในขั้นตอนแบบกลุ่ม ก็เพิ่ม เป็นการอ่านรายบุคคล จนกระทั่ง
นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
5.3 ขั้นที่ 3 ขั้นนาไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่ง เสริม ให้ใช้
คาศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นนาเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการทาใบงาน หรือแบบฝึกหัด
โดยสิ่งที่ได้เรียนมานามาใช้ด้วยตนเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
(PPP) ร่ วมกั บ ไซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด (Sight Words Flashcards) เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. วิธีดาเนินการทดลอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70)
ไม่ มี ค วามพิ ก ารซ้ อ น ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นเพลิ น พั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร จานวน 10 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50
– 70) ไม่มีความพิการซ้อน กาลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 5 คน มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้
1. สัมภาษณ์ครูที่เป็นหัวหน้าโครงการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อขอข้อมูลและ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70)
และมีเอกสารการทดสอบระดับสติปัญญาซึ่งทดสอบโดยนักจิตวิทยาคลินิก
2. สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ส อนวิ ช าภาษาไทย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรับทราบข้อมู ลเกี่ ยวกับปัญหาด้านการอ่านคาที่มี ตัวสะกดไม่ ตรงตาม
มาตราของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
3. พิจารณาผลงานนักเรียนที่ได้รับรายชื่อจากขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาจากสมุด ใบงาน
แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน เพื่อศึกษาปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนแต่ละคน
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เลือกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่มีปัญหาด้านการอ่านที่มีตัวสะกด
ไม่ ต รงตามมาตรา โดยมี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ยที่ มี ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยู่ในระดับชั้นใกล้เคียงกัน คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5 คน
4. ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง เพื่อให้ความร่วมมือในการทาวิจัย โดยอนุญาตให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เข้าร่วมในการดาเนินการวิจัยได้ตลอด
ระยะเวลาที่กาหนด
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การอ่ า นค าจากการสอนโดยใช้ วิ ธี พี พี พี ร่ ว มกั บ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
2. สื่อบัตรคา Sight Words Flashcards
3. แบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ขั้นตอนในการดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด จัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาความสามารถในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการทดสอบทางจิตวิทยาที่ประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิก แบบทดสอบที่ใช้ คือ Achievement
Test:- Wide Range Achievement Test – THAI (WRAT-THAI) เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่าน
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และกาหนดขอบข่ายเนื้อหาของคา
ที่จะใช้ในการสอน แล้วนาคาศัพท์มากาหนดการสอนในแต่ละชั่วโมง ดังนี้
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ตาราง 2 กาหนดขอบข่ายเนื้อหา
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของคา
ประกอบด้วยคาที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
คาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา มี 4 มาตรา ได้แก่
(1) มาตราแม่กน จานวน
(2) มาตราแม่กก จานวน
(3) มาตราแม่กบ จานวน
(4) มาตราแม่กด จานวน
รวม

จานวนคา จานวนชั่วโมง
20
10
10
10
10
40

1.3 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์
แฟลชการ์ ด และออกแบบแผนการสอนโดยใช้ วิ ธี พี พี พี ร่ ว มกั บ ไซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.3.1 ส่วนนา
1.3.2 สาระสาคัญ
1.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.3.4 กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ จากการใช้ วิ ธี พี พี พี ร่ ว มกั บ ไซทเวิ ด ส์
แฟลชการ์ด ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น น าเสนอ (Presentation stage) ครู เ ริ่ ม ต้ น บทเรี ย นโดย
การนาเสนอรูปภาพของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้น
ความสนใจและตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ในภาพ พร้ อ มทั้ ง จดสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นตอบค าถาม
แล้วสรุปร่วมกัน
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ (Practice stage) ครู น าบั ต รค าติ ด บนกระดาน
โดยบัตรคาจะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรคาจะมีภาพแสดงถึงคาศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน
และมี ค าศัพ ท์ พิม พ์ด้ว ยตัวอั กษรสี ดา ใต้ คาศัพ ท์จ ะมี ลูกศรสี แดงที่ หัวลูก ศรจะอยู่ในต าแหน่ ง
ตัวอักษรตัวสุดท้ายของคา ระดับที่ 2 บัตรคาจะมีภ าพแสดงคาศัพท์ และมี คาศัพ ท์ที่พิม พ์ด้วย
ตัวอักษรสีดา ระดับที่ 3 บัตรคาจะมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ครูให้นักเรียนฝึกอ่านคาจาก
บัตรคาศัพ ท์ระดับที่ 1 – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่ม
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โดยผลั ด กันเป็น ผู้ นาในการอ่านแต่ล ะค าและเมื่ อผ่า นในขั้น ตอนแบบกลุ่ ม ก็เ พิ่ม เป็น การอ่ า น
รายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ นาไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้
คาศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นนาเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการทาใบงาน หรือแบบฝึกหัด
โดยสิ่งที่ได้เรียนมานามาใช้ด้วยตนเอง
1.3.5 สื่อการเรียนรู้
1.3.6 การวัดประเมินผล
1.4 ดาเนิ นการเขียนแผนการจั ด การเรียนรู้ โดยแบ่ง เนื้ อหาออกเป็ น 20 แผน
แผนละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
ตาราง 3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5

มาตราตัวสะกด
แม่กก
ทบทวนคา
แม่กก
ทบทวนคา
ทบทวนคา

แผนที่ 6
แผนที่ 7
แผนที่ 8
แผนที่ 9
แผนที่ 10

แม่กด
ทบทวนคา
แม่กด
ทบทวนคา
ทบทวนคา

แผนที่ 11
แผนที่ 12
แผนที่ 13
แผนที่ 14

แม่กน
ทบทวนคา
แม่กน
ทบทวนคา

คาศัพท์
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
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ตาราง 3 (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด
คาศัพท์
แผนที่ 15
ทบทวนคา
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
แผนที่ 16
แม่กบ
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
แผนที่ 17
ทบทวนคา
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
แผนที่ 18
แม่กบ
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ
แผนที่ 19
ทบทวนคา
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ
แผนที่ 20
ทบทวนคา
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ
1.5 ร่ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนนั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา การวัดผลและประเมินผล และการสอนภาษาไทย จานวน 3 คน
ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้ นมั ธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย (IQ 50 - 70) โรงเรียนเพลินพัฒนา จานวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 2 แผน
ใช้ เ วลาทั้ ง สิ้ น 2 ชั่ ว โมง เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2562 ก่ อ นน าไปใช้ ใ นการสอนนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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สรุปการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
มีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้
1. ศึกษาความสามารถในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยาที่
ประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิก แบบทดสอบที่ใช้ คือ Achievement Test:- Wide Range Achievement
Test – THAI (WRAT-THAI) เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในมาตรฐาน ท 1.1 และกาหนดขอบข่ายเนื้อหาของคาที่จะใช้ในการสอน แล้วนาคาศัพท์มากาหนดการสอน
ในแต่ละชัว่ โมง

3. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวิธีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight
Words Flash Cards) และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

4. ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 20 แผน

5. นาร่างแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม

6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

7. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีม่ ีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้วิธีพีพี (PPP) ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcard
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2. บัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
การจั ดทาบัตรคาศัพ ท์ไ ซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มี
วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับไซทเวิดส์และแฟลชการ์ด รูปแบบ วิธี การหรือ
เทคนิค การสร้างบัตรคา แล้ วนามาออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
2.2 ศึกษาและคัดเลือกคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ที่อยู่ในบัญชีคา
พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยาที่ประเมิน
โดย นักจิตวิทยาคลินิก เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยคาที่
นามาใช้ในการสอนเป็นคาที่แสดงได้ด้วยรูปภาพ เป็นคา 2 พยางค์ มีจานวนทั้งสิ้น 40 คา แบ่ง
ออกดังนี้
(1) คามาตราตัวสะกด แม่กก จานวน 10 คา
(2) คามาตราตัวสะกด แม่กด จานวน 10 คา
(3) คามาตราตัวสะกด แม่กน จานวน 10 คา
(4) คามาตราตัวสะกด แม่กบ จานวน 10 คา
2.3 ดาเนินการจัดทาบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดประกอบการสอนอ่าน
คาศัพท์
2.4 น าบั ต รค าศั พ ท์ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด ที่ จั ด ท าขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสม พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้เคลือบบัตรคาให้มีความแข็งแรงเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานกับนักเรียน
2.5 น าบั ต รค าศั พ ท์ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด ที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 - 70) โรงเรียนเพลินพัฒนา จานวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ก่อนนาไปใช้ในการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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สรุ ป การจั ด ท าบั ต รค าศั พ ท์ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด (Sight Words Flashcards)
ประกอบการสอนมีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ Sight Words และ Flashcards แล้วนามาออกแบบให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย

2. ศึ ก ษาและคั ด เลื อ กค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ค าพื้ น ฐานชั้ น ป. 3
เป็นคาที่แสดงได้ด้วยรูปภาพ เป็นคา 2 พยางค์ จานวนทั้งสิ้น 40 คา

3.จัดทาบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ประกอบการสอนอ่านคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

4. น าบั ต รค าศั พ ท์ ไ ซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด (Sight Words Flashcards) ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

5. นาบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ที่ปรับปรุงตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการจัดทาบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
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3. แบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
แบบทดสอบการอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตรา ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบและ
ค าศั พ ท์ ที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราในบั ญ ชี ค าพื้ น ฐาน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 แล้ ว
สร้างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จานวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบอัตนัย
3.2 นาร่างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
และการสอนภาษาไทย จ านวน 3 คน ตรวจพิ จ ารณาแบบทดสอบที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับจุ ดประสงค์การเรียนรู้ (ล้ วน สายยศ: และอัง คณา สายยศ. 2543: 48) โดยใช้ เกณฑ์
การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้
คะแนน +1 สาหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน 0 สาหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน -1 สาหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3 นาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แล้วเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ: และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) เป็นแบบทดสอบที่อยู่
ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
3.4 นาแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพลินพัฒนา จานวน 1 ห้องเรียน ที่ไม่ใช่
กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 แล้วนาข้อมู ลจากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความยากง่าย
(P) และค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอานาจ
จาแนก .20 ขึ้นไปแล้วนาข้อมู ลจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) คัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอานาจจาแนก .20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.40 – 0.66 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20 – 0.46 จากนั้นนาไปหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยสูตร KR – 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
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3.5 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนของการทาแบบทดสอบการอ่าน
คาที่มีตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี พีพีพีร่วมกับการใช้ไ ซทเวิดส์
แฟลชการ์ ด โดยการน าคะแนนที่ นั ก เรี ย นท าได้ ถู ก ต้ อ งคิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ แล้ ว น ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2547: 200-202) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คะแนน 36 – 40 คะแนน
คะแนน 27 – 35 คะแนน
คะแนน 18 – 26 คะแนน
คะแนน 9 – 17 คะแนน
คะแนน 0 – 8 คะแนน

หมายถึง มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป)
หมายถึง มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับดี (คิดเป็นร้อยละ 70 – 79)
หมายถึง มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 60 – 69)
หมายถึง มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็นร้อยละ 50 – 59)
หมายถึง มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับปรับปรุง (คิดเป็นร้อยละ 0 – 49)
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สรุปการสร้างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ แล้วสร้างแบบทดสอบ
การอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

2. นาร่างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณาแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

3. นาผลการพิจ ารณาของผู้ เชี่ ยวชาญไปหาค่าดัช นีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือ ก
แบบทดสอบข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป

4. นาแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ห้องเรียน คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย และ
ค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ ค่าความเชื่อมั่น

5. นาแบบทดสอบการอ่านคาไปจัดทาฉบับจริงเพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
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3. การดาเนินการทดลอง
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group
Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 216) มีรูปแบบการทดลอง
ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง
E
E

แทน

T1

แทน

X

แทน

T2

แทน

ทดสอบก่อนการทดลอง
T1

ตัวแปรอิสระ
X

ทดสอบหลังการทดลอง
T2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบ เรื่ อ ง การอ่ า นค าที่ ไ ม่ ต รง ตามมาตราตั ว สะกด
ก่อนการทดลอง
การสอนโดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกด
ไม่ตรงตามมาตราจากการสอนโดยใช้ วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์
แฟลชการ์ด
การทดสอบ เรื่อง การอ่านคาที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหลังการ
ทดลอง

ขั้นตอนการทดลอง
1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการขอหนังสือเพื่อ
เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อทดสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2. ติ ด ต่ อ ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ อ านวยการ
โรงเรี ย นเพลิ น พั ฒ นา ทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
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3. นาแบบทดสอบการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ก่อนดาเนินการสอน (Pretest)
4. ดาเนินการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดที่จั ดทาขึ้น
จานวน 20 แผน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุ กร์ วันละ 60 นาที
ตั้ง แต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึง วันอัง คารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 ตามกาหนดการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
ตาราง 4 กาหนดการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
1

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

มาตราตัวสะกด
แม่กก
ทบทวนคา
แม่กก
ทบทวนคา
ทบทวนคา

2

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

แม่กด
ทบทวนคา
แม่กด
ทบทวนคา
ทบทวนคา

3

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

แม่กน
ทบทวนคา
แม่กน
ทบทวนคา
ทบทวนคา

คาศัพท์
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี
วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
ตารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์
กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ
อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้าตาล
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ตาราง 4 (ต่อ)
สัปดาห์ที่
4

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

มาตราตัวสะกด
แม่กบ
ทบทวนคา
แม่กบ
ทบทวนคา
ทบทวนคา

คาศัพท์
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ
รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่
ทรัพย์สิน เคารพ คาศัพท์ กองทัพ ชูชีพ

5. เมื่อสิ้ นสุ ดการสอน นาแบบทดสอบการอ่านคาที่มี ตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตรา
ฉบับเดียวกับก่อนสอนไปทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย (IQ 50- 70) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังสอน (Posttest) วันอังคารที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2562
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบการอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IQR)
2. เปรี ย บเที ย บความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจากการสอนโดยวิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ก่อนเรียนและหลังเรียน ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา เป็นการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) ดังนี้
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IOC =
เมื่อ

∑

IOC

แทน ค่าดัชนีสอดคล้องที่มีอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1
∑
แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1.2 การหาความยากง่ายของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 196) ดังนี้
p=
เมื่อ

p
แทน ดัชนีค่าความยากง่าย
R
แทน จานวนนักเรียนที่ทาข้อสอบถูก
N
แทน จานวนนักเรียนที่ทาข้อสอบทั้งหมด
1.3 การวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 50) ดังนี้

r=
เมื่อ

r
แทน ค่าความยากของข้อสอบ
H
แทน จานวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น
L
แทน จานวนคนในกลุ่มต่าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น
N
แทน จานวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่า
1.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สูตร KR – 20 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549: 76) ดังนี้

rtt = 𝑘𝑘
เมื่อ

[

∑ 𝑝𝑞
𝑠

]

rtt
แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
k
แทน จานวนข้อของแบบทดสอบ
s2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
p
แทน สัดส่วนของคนทาถูกแต่ละข้อ
q
แทน สัดส่วนของคนทาผิดแต่ละข้อ (q = 1 – p)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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การศึก ษาความสามารถอ่ านค าที่ มี ตัว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ใช้สถิติดังนี้
2.1 การหาค่ามัธยฐาน (Median) โดยใช้สูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 174)
ดังนี้
Mdn =
เมื่อ

XN

Mdn แทน มัธยฐาน หรือ ค่ากลาง
X
แทน จานวนคะแนน หรือ ข้อมูลที่เป็นเลขคู่
XN

แทน คะแนนตัวที่

XN

N
N

แทน คะแนนตัวที่
2.2 การหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range = IOR) คานวณ
จากสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2543: 152) ดังนี้
IQR = Q3 – Q1
เมื่อ

IQR แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
N

Q1

แทน ค่าที่ตาแหน่ง 1/4 หรือ 25% หาได้จาก Q1 =

Q3
N

แทน ค่าที่ตาแหน่ง 3/4 หรือ 75% หาได้จาก Q3 = [ ] x 3
แทน จานวนข้อมูล

N

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการ
สอนโดยวิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้ The Wilcoxon Matched – Paris Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์,
2533: 93) โดยใช้สูตรดังนี้
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D=Y–X
เมื่อ D
แทน ค่าความแตกต่างของข้อมูลทั้งคู่
X
แทน คะแนนของการประเมินก่อนการทดลอง
Y
แทน คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง
จั ด อั น ดั บ ค่ า ความแตกต่ า งจากค่ า น้ อ ยไปหาค่ า มากก ากั บ อั น ดั บ ที่ ด้ ว ย
เครื่ อ งหมายบวก หรื อ เครื่ อ งหมายลบ ตามล าดั บ ของผลรวมที่ น้ อ ยกว่ า (โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
เครื่องหมาย) เรียกค่านี้ว่า T (ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกากับที่น้อยกว่า)
Z=

เมื่อ

E(T) =

T E T
ST

𝑁 𝑁

N N

ST =
เมื่อ E(T) แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่น้อยกว่า
N แทน จานวนนักเรียน
ST แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Z แทน คะแนนมาตรฐาน
T แทน ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกากับที่น้อยกว่า
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามลาดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
2. การเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด

62
การศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP)
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพี
พีพี ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
ตาราง 5 จานวนคะแนน ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ความสามารถอ่านคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด

คนที่
1
2
3
4
5
Mdn
IQR

คะแนนก่อนเรียน
(คะแนนเต็ม 40
คะแนน)
5
9
17
13
12
12
8

ระดับ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 40
คะแนน)
38
40
40
40
40
40
2

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 5 แสดงว่า ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ก่อนการสอนมีคะแนนระหว่าง 5 ถึง 17 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ
12 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 8 มีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยู่ในระดับพอใช้ และหลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนมีคะแนน
ระหว่าง 38 ถึง 40 คะแนน คะแนนค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 2
มี ค วามสามารถอ่า นค าที่มี ตัว สะกดไม่ ต รงตามมาตราอยู่ ในระดับ ดี ม าก ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 1 คื อ ความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
(PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) อยู่ในระดับดี
จากตาราง 5 สามารถนาเสนอคะแนนในรูปของแผนภูมิได้ ดังนี้

Axis Title

คะแนน
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ก่อนสอน
หลังสอน

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5 นักเรียน

ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงคะแนนสอบก่อนและหลังการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลังการสอน
โดยใช้วิธีพีพีพี ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
จากภาพประกอบ 5 แสดงว่า นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนสอบก่อน 5 คะแนน และ
คะแนนสอบหลั ง 38 คะแนน ซึ่ ง มี คะแนนเพิ่ม ขึ้ นมาเป็นจ านวน 33 คะแนน นักเรียนคนที่ 2
มีคะแนนสอบก่อน 9 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจานวน
31 คะแนน นักเรียนคนที่ 3 มี ค ะแนนสอบก่อน 17 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน
ซึ่ง มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจานวน 23 คะแนน นักเรียนคนที่ 4 มี คะแนนสอบก่อน 13 คะแนน
และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจานวน 27 คะแนน นักเรียนคนที่ 5
มีคะแนนสอบก่อน 12 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจานวน
28 คะแนน
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การเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนมั ธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลั ง
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด แสดงรายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 การเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash
Cards)

คนที่
1
2
3
4
5

คะแนนหลังเรียน
ผลต่างของ
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ลาดับที่ของ
คะแนน
ความต่าง
ก่อนสอน หลังสอน
D = Y-X
(X)
(Y)
5
38
33
5
9
40
31
4
17
40
23
1
13
40
27
2
12
40
28
3
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลาดับตาม
เครื่องหมาย
+

-

+5
+4
+1
+2
+3
+15

0

T
*0

จากตาราง 6 แสดงว่า ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่ ว มกั บ ไซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด สู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่าความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น
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มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้ อย หลัง การสอนโดยวิธี พีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดสูงขึ้น
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี (PPP)
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีการสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดย
วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
สมมุติฐานการวิจัย
1. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย หลั ง การสอนโดยวิ ธี พี พี พี ร่ ว มกั บ การใช้
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดี
2. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย หลั ง การสอนโดยวิ ธี พี พี พี ร่ ว มกั บ การใช้
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
(Mild Intellectual Disability) ที่มีระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 – 70 และไม่มีความ
พิการซ้อน กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
เพลินพัฒนา จานวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านคาจากการ
สอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด จานวน 20 แผน และแบบทดสอบการอ่านคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 1 ชุด จานวน 40 ข้อ
ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest
Design ทาการทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนการทดลอง
(Pretest) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญาระดั บ เล็ ก น้ อ ย ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 แล้ ว จึ ง
ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านคาจากการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับไซท
เวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด จ านวน 20 แผน ระหว่ า งวั น พุ ธ ที่ 20 มี น าคม พ.ศ. 2562 ถึ ง วั น อั ง คารที่
16 เมษายน พ.ศ. 2562 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบแบบทดสอบการอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตรา ฉบั บ เดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ท ดสอบก่ อ น
การทดลอง แล้ วนาคะแนนที่ไ ด้จ ากการทดสอบมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang: IQR) และ
สถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์
แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดีมาก (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน; t = 5)
2. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์
แฟลชการ์ด สูงขึ้น (T = 0, P < .05)
อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถอ่ า นค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตราของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธี
พีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มี ความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธี พีพีพีร่วมกับการใช้
ไซทเวิ ด ส์ แฟลชการ์ ด อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก สอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ คื อ
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ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็ ก น้อย หลัง การสอนโดยวิธี พีพีพีร่วมกับการใช้ ไ ซทเวิดส์ แฟล
ชการ์ด อยู่ในระดับดี
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วเนื่อ งจากการสอนโดยวิ ธี พี พีพี นั้ น เป็ น รู ป แบบการสอนที่ มี
ขั้นตอนชัดเจน ซึ่ งการแบ่ง ขั้นตอนที่ชั ดเจนจะช่ วยเพิ่ม ประสิทธิภ าพในการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มี ความบกพร่องทางสติปัญ ญา รวมถึง การนาความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนจนเป็นทักษะ สะท้อน
แนวความคิดที่ว่าการฝึกฝนบ่อยๆ ทาให้จดจาได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ใช้หลัก 3 R’s ซึ่งประกอบด้วย การสอนซ้า (Repetition) คือ
การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม การสอนแบบไม่
เครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรม
วิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และการสอนให้เป็นกิจวั ตร
ประจาวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจาทุกวันเป็นกิจกรรมการสอนจะต้องทาสม่าเสมอ
เป็ น ประจ า (พั ช รี วั ล ย์ แก่ น จั น ทร์ . 2539) ที่ ก ล่ า วว่ า การสอนโดยวิ ธี พี พี พี นั้ น เหมาะส าหรั บ
การเรียนรู้ ทักษะในทุก ด้านและเป็ นวิธี ก ารที่ท าให้ค รูสามารถควบคุม เนื้อหาและความเร็วใน
การเรียนได้
นอกจากนี้การใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ยังเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่นิยมนามาใช้ในการสอนอ่าน ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดเป็นบัตรคาศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็น
ถึงความหมายของคา โดยมีรูปภาพแสดงถึงคาศัพท์ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการเรียนรู้ หรือ
ฝึกฝนเกี่ยวกับคาศัพท์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ได้มากขึ้น จากการวิจัยของเอลซา
(Elsa, 2013) ได้ทาการวิจั ยเรื่องการสอนคาศัพ ท์โดยใช้แฟลชการ์ดกับรายการคาศัพท์โดย
การศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดกับรายการคาศัพท์ 50 คา ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ด้านคาศัพท์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ดและรายการ
คาศัพท์ สามารถจาคาศัพท์ได้ง่ายขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สรุปได้ว่า
ควรใช้แฟลชการ์ดในการสอนคาศัพท์ให้เด็ก รวมถึงพัฒนาทักษะการมองเห็นและทักษะการฟังไป
พร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
นอกจากนี้การสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอ (Presentation stage) ครูจะเริ่มต้นบทเรียนโดยการนาเสนอรูปภาพของ
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกั นอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพของคาศัพท์เหล่านั้น โดยครูจะกระตุ้น
ความสนใจและตั้ง คาถามให้นักเรียนคิดและตอบว่าสิ่งที่เห็นในภาพคืออะไร พร้อมทั้ง จดสิ่ง ที่
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นักเรีย นตอบค าถาม แล้ วมาสรุ ปร่ วมกั นว่ าสิ่ ง ที่เ ห็น ในรูปภาพคืออะไร ขั้น ที่ 2 ขั้นฝึ กปฏิบั ติ
(Practice stage) ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน โดยบัตรคาศัพท์จะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1
บัตรคาศัพท์นั้นจะมีภาพแสดงถึงคาศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีคาศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา
ใต้คาศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะแสดงไปยังตัวอักษรสุดท้ายของคานั้นๆ ระดับที่ 2 บัตร
คาศัพท์นั้นจะมีภ าพแสดงถึงคาศัพ ท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีคาศัพ ท์พิม พ์ด้วยตัวอักษรสีดา
ระดับที่ 3 บัตรคานั้นจะมี คาศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝนพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ครูให้นักเรียนฝึก
อ่านคาจากบัตรคาศัพท์ระดับที่ 1 – 3 ตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียน
จะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้นาในการอ่านแต่ละคาและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่ม
เป็ น การอ่ า นรายบุ ค คล จนกระทั่ ง นั ก เรี ย นสามารถอ่ า นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ขั้ น ที่ 3 ขั้ น น าไปใช้
(Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้คาศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นนาเสนอและ
ขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการทาใบงาน หรือแบบฝึกหัดโดยสิ่งที่ได้เรียนมานามาใช้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีสอดคล้องกับอังเกรนี เอ็ม.เอส ลากาโล (Lagalo,
2013) ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้ Presentation Practice and Production (PPP) เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้น 10 โรงเรียน MAN Batudaa ในปีการศึกษา 2550 –
2551 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการพูดของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นดูได้จากผลการทดสอบ
หลังเรียนซึ่งดีกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียน 403 คะแนน
และคะแนนรวมแบบทดสอบหลั ง เรีย น 467 คะแนน งานวิ จั ย นี้วั ดผลจากความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ คาศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสี ยง ความคล่องแคล่ว และความเข้าใจการใช้
Presentation Practice and Production ทาให้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น
จากเดิม
ดัง นั้ นการสอนโดยใช้ วิ ธี พีพี พีร่ วมกับการใช้ ไ ซทเวิ ดส์ แฟลชการ์ด ตามแผนการจั ด
การเรี ย นรู้ จ านวน 20 ครั้ ง จึ ง ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อยมีความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับที่ดีมาก
2. การเปรียบเทียบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลั งการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อ 2 ของการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธี
พีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้น
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ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากวิธีพีพีพีไม่ใช่วิธีการสอนอ่านคาโดยตรง แต่เป็นกรอบแนวคิดใน
การใช้ ขั้ น ตอนเข้ า มาประยุ ก ต์ กั บ การอ่ า นค า โดยทั้ ง 3 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ที่ 1 ขั้ น น าเสนอ
(Presentation stage) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ขั้นที่ 3 ขั้นนาไปใช้ (Production
stage) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การทากิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน รวมทั้งการนา ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดซึ่งเป็นสื่อที่ใช้รูปภาพและคามารวมไว้ใ นการเรียน
การสอน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างรูปภาพและคาศัพท์ ทาให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและ
จดจาคานามาอ่านได้ถูกต้อง กระบวนการดังกล่าวข้างต้นนอกจากสร้างความสนุกยังคงความ
เข้าใจและการเห็นคาซ้าๆ และแบ่งขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยวิธีการพีพีพี ทาให้ผู้เรียนจาคาศัพ ท์ได้
ดีมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สอดคล้อง
กับ(พัชรีวัลย์ แก่นจันทร์. 2539) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ที่ใช้หลัก 3 R’s ซึ่งประกอบด้วย การสอนซ้า
(Repetition) คือ การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม
การสอนแบบไม่ เ ครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไ ม่ สอนเนื้อหาวิช าเดียวเกิน 15 นาที ควร
เปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และการ
สอนให้เป็นกิจวัตรประจาวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจาทุกวั นเป็นกิจกรรมการสอนที่
ต้องทาสม่าเสมอเป็นประจา ซึ่งกระบวนงานวิจัยในขั้นที่ 2 ของการสอนที่แบ่งบัตรคาศัพท์ออกเป็น
3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรคาศัพท์จะมีภาพแสดงถึงคาศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีคาศัพท์
พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ใต้คาศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในตาแหน่งตัวอักษรตัวสุดท้าย
ของคา ระดับที่ 2 บัตรคาศัพท์จะมีภาพแสดงคาศัพท์ และมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา ระดับ
ที่ 3 บัตรคาศัพท์จะมีคาศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา หลังจากนั้นจะมีการย้า ซ้า ทวนโดยครูให้
นักเรียนฝึกอ่านคาจากบัตรคาศัพท์ ระดับที่ 1 – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียน
จะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้นาในการอ่านแต่ละคาและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่ม
เป็ น การอ่ า นรายบุ ค คล จนกระทั่ ง นั ก เรี ย นสามารถอ่ า นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และผลการวิ จั ย ยั ง
สอดคล้องกับ Elsa Yusrika Sitompul. (2013) ได้ ทาการวิจัยเรื่องการสอนคาศัพท์โดยใช้
แฟลชการ์ดกับรายการคาศัพท์ โดยการศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดหรือ
รายการคาศัพท์ 50 คา รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งก่อนการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องมีความรู้เรื่องคาศัพท์ใกล้เคียง
กั น กลุ่ ม ทดลองได้ รั บ การสอนโดยแฟลชการ์ ด ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม สอนโดยรายการค าศั พ ท์
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านคาศัพ ท์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เพิ่ม ขึ้นหลัง จากได้รับการสอน
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โดยแฟลชการ์ดและรายการคาศัพท์ นักเรียนกลุ่มทดลองบอกว่าสามารถจาคาศัพท์ได้ง่ายขึ้นและ
มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
ผลการพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย แต่ละคนมีรายละเอียดได้ดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 เพศชาย ตั้งใจเรียน มีความมั่นใจในการตอบคาถามแต่บางครั้งยังตอบ
คาถามไม่ตรงประเด็น ให้ความร่วมมือพอควร มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านคาศัพท์พื้นฐานน้อยมาก
โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนทาคะแนนได้เพียง 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถอ่าน
คาศัพท์และเข้าใจความหมายของคาศัพท์ได้ด้วยตนเอง มีความมั่นใจในการตอบคาถามมากขึ้น
ตอบได้ตรงประเด็นมากขึ้น และสามารถทาคะแนนสอบหลังเรียนได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม
40 คะแนน
นักเรียนคนที่ 2 เพศชาย ขี้อาย พูดน้อย ไม่ค่อยมั่นใจเวลาตอบคาถาม ให้ความร่วมมือ
ในการเรียนครัง้ ที่ 1 และครั้งที่ 2 ค่อนข้างน้อย แต่มีความตั้งใจในการฟังครูสอนหรืออธิบาย เข้าใจ
ความหมายของค าศั พ ท์ไ ด้ห ลายคา ทาคะแนนสอบก่อ นเรี ยนได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ ม
40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถอ่าน
คาศัพท์และเข้าใจความหมายของคาศัพ ท์ทั้งหมดได้ด้วยตนเอง มี ส่วนร่วมในการตอบคาถาม
มากขึ้ น แสดงความกระตือ รือ ร้ นในการเรี ยนอย่า งเห็น ได้ ชั ด สามารถทาคะแนนหลั ง สอบได้
40 คะแนนเต็ม
นักเรียนคนที่ 3 เพศหญิง เรียบร้อย ค่อนข้างขี้อาย ไม่ค่อยมั่นใจในการอ่านคา หรือ
การตอบคาถาม มักพูดเสียงเบาอยู่ในลาคอ มีความตั้งใจในการเรียน และอธิบายความหมายของ
คาศัพท์ที่ครูสอนได้ถูกต้อง ทาคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
หลั ง การสอนโดยใช้วิธี พีพีพีร่วมกับการใช้ ไ ซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนมีความมั่ นใจในการ
อ่า นค าและตอบค าถาม ออกเสี ย งในการสื่ อ สารได้ ดั ง และชั ด เจน มี ค าถามเกี่ ยวกั บ ค าศั พ ท์
มาแลกเปลี่ยนในคาบเรียนเสมอ สามารถทาคะแนนหลังสอบได้ 40 คะแนนเต็ม
นักเรียนคนที่ 4 เพศชาย มีความกระตือรือร้นในการเรียนสูงมาก มักมีคาถามเกี่ยวกับ
คาศัพท์อยู่เสมอ ตอบคาถามหรืออ่านออกเสียงคาได้เสียงดังฟังชัด มักยกมือตอบหรือทากิจกรรม
เป็นอันดับแรกของห้อง เข้าใจความหมายของคาศัพท์ที่อ่านได้ค่อนข้างดี ทาคะแนนสอบก่อนเรียน
ได้ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์
แฟลชการ์ด นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น จนครูต้องกระตุ้นเตือนให้รอคอยจังหวะหรือฟังคาสั่ง
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จากครูก่อน มักจะอ่านออกเสียงคาศัพท์เร็วกว่าเพื่อนในชั้นเรียน อาสาเป็นผู้นาในการสาธิตหรือ
ทากิจกรรมที่ครูสั่ง แสดงความภูมิใจอย่างเต็มที่เมื่อสามารถอ่านคาศัพท์ได้และจะถามครูเป็น
ระยะว่า “ผมเก่งไหม” สามารถทาคะแนนหลังสอบได้ 40 คะแนนเต็ม
นักเรียนคนที่ 5 เพศหญิง ค่อนข้างเฉื่อย ไม่ค่อยแสดงความกระตือรือร้นในการเรียน
แสดงอาการไม่ อยากมี ส่ วนร่วมในชั้ นเรียน ตอบคาถามหรืออ่านคาศัพ ท์เสียงเบาอยู่ในลาคอ
อ้าปากน้อยมากขณะออกเสียง เข้าใจความหมายของคาได้ พยายามอธิบายคาที่เพื่อนร่วมชั้นไม่รู้
แต่ยังไม่ตรงประเด็น ทาคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หลัง
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น อาสาเป็น
ผู้ออกไปทากิจกรรมหน้าชั้ นเรียน หรือเป็นผู้ทากิจกรรมคนแรก เข้าใจความหมายของคาศัพ ท์
ทั้ ง หมดได้ ด้ ว ยตนเอง มี ส่ ว นร่ ว มในการตอบค าถามมากขึ้ น สามารถท าคะแนนหลั ง สอบได้
40 คะแนนเต็ม
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ และอ่านคาศัพท์อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบ
จากเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 1 และ คนที่ 2 แต่เมื่ อมีการเรียนโดยใช้ วิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนทั้ง 5 คน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความ
มั่นใจในการอ่านคาศัพท์ มีส่วนร่วมตอบคาถามและกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น มีแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยตนเองสูงขึ้น
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจั ย พบว่า จากการสอนโดยใช้ วิธี พีพีพีร่วมกับการใช้ ไซทเวิดส์ แฟล
ชการ์ด เพื่อพัฒนาความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้คาศัพท์
จากภาพ กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมตอบคาถาม พยายามอธิบายความหมายของคาศัพท์ที่เห็น
จากภาพ รวมถึงการเข้าใจลาดับในการสอนเมื่อผู้สอนเปลี่ยนระดับของบัตรคาศัพท์ สังเกตได้ว่า
อะไรในบั ต รค าศั พ ท์ ที่ ห ายไป เมื่ อ นั กเรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ค รบตามกระบวนการสอน รวมถึ ง ความ
สม่ าเสมอในการเทดลอง สภาพแวดล้อม เช่ น แสงสว่าง อุณหภูมิ ในห้องเรียน ไม่มี สิ่งรบกวน
จากภายนอก ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วย
ตนเองสูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจั ยครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ยมี ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการจั ดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.ครูผู้ ส อนควรใช้ รูปภาพและคาสั่ง สั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ ายจะทาให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการอ่านคาได้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ ส อนควรให้ ก ารเสริ ม แรงทางบวก เช่ น ค าชม คะแนน สติ๊ ก เกอร์ เป็ น ต้ น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แม้เป็น
เพียงการตอบคาถามสั้นๆ หรือการยกมือแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยที่นาการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านคาศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา
2. ควรมี ง านวิ จั ยนาการสอนโดยใช้ วิธี พีพีพี ร่วมกับ การใช้ ไ ซทเวิ ดส์ แฟลชการ์ ด
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ตาแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
2. อาจารย์สุขจันทร์ สุขประกอบ
ตาแหน่ง: ที่ปรึกษาส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
3. อาจารย์รัตดารา มกรมณี
ตาแหน่ง: ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
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ภาคผนวก ข
1. ตารางผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
2. ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

82
ตาราง 7 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเนื้อหา โดยหาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตรา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+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
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ค่า IOC

สรุปผล

3
3
3
3
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
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+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

รวม

ค่า IOC

สรุปผล

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

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่าความยากง่าย
(P)
0.56
0.50
0.53
0.40
0.46
0.43
0.53
0.56
0.60
0.53
0.63
0.63
0.60
0.56
0.56
0.66
0.56
0.53
0.56
0.53
0.50
0.50
0.46
0.40

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าอานาจจาแนก
แปลผลคุณภาพ
แปลผล
(r)
ข้อสอบ
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.46
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้

85
ตาราง 8 (ต่อ)
ข้อ
ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ค่าความยากง่าย
(P)
0.56
0.50
0.60
0.56
0.63
0.40
0.46
0.46
0.50
0.50
0.66
0.53
0.50
0.50
0.56
0.53

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าอานาจจาแนก
แปลผลคุณภาพ
แปลผล
(r)
ข้อสอบ
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
0.26
ใช้ได้
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.33
ใช้ได้
ใช้ได้
0.40
ใช้ได้
ใช้ได้
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ภาคผนวก ค
1. แบบทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash
Cards)

87

แบบบันทึกคะแนนทดสอบความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ .................................................................
นามสกุล………………………………………………………………………..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................

ผู้ประเมิน
.............................................................................
(...........................................................................)
วันที่ ................. เดือน.....................พ.ศ. ...................

88
คาชี้แจง *เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงคาที่กาหนดให้ได้ ถูกต้อง ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย 
ลงในช่ อ งถู ก ต้ อ ง หากนั ก เรี ย นอ่ า นออกเสี ย งค าที่ ก าหนดไม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ ป ระเมิ น
ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องไม่ถูกต้องพร้อมเติมคาที่นักเรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ลงในช่องหมายเหตุ
ตัวอย่าง
ผลการอ่านออกเสียง
คาที่
คาศัพท์
หมายเหตุ
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
1 ก้อนเมฆ

2 เชื้อโรค
เชื้อโรด

**ความสามารถอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง การอ่านออกเสียงเป็น
คา ในคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้องตามวิธีการอ่านที่ถูกต้อง
คาที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คาศัพท์
ก้อนเมฆ
เชื้อโรค
ตัวเลข
สุนัข
โชคดี
วัคซีน
ประมุข
ความสุข
อัคคี
เนคไท
ตารวจ
พิซซ่า
แซนด์วิช
ธงชาติ
รถยนต์
กระดาษ
มนุษย์

ผลการอ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

89
คาที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาศัพท์

ผลการอ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

แครอท
ประเทศ
ประดิษฐ์
กุญแจ
ของขวัญ
การคูณ
คุณครู
ขอบคุณ
อาคาร
อาหาร
ทหาร
ฟุตบอล
น้าตาล
รูปภาพ
อาชีพ
ทัพพี
ยีราฟ
ทอฟฟี่
ทรัพย์สนิ
เคารพ
คาศัพท์
กองทัพ
ชูชีพ

รวมคะแนนการทดสอบ
จาก 40 คะแนน ทาได้ .................... คะแนน
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน
วัน ..............เดือน............................ พ.ศ. ................
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91

92

93

94

95

96

97

98

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

99
บัตรภาพที่ใช้อภิปรายก่อนเริ่มบัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash
Cards)

100

101
บัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 1

102

103
บัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 2

104

105
บัตรคาศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 3

106

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

จุติพร พลอยเพชรมณี
12 กันยายน 2530
กรุงเทพมหานคร
ศศ.บ.(จิตวิทยา)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50/106 หมู่บ้านนันทิชา 3/8 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

