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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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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตและการพัฒนาตนเอง ทั้งใน  
ด้านการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ  
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ ช่วยให้มีความฉลาดรอบรู้ เสริมสร้างบุคลิกภาพและเกิดความเพลิดเพลิน   (พงศ์เกษม 
สนธิไทย, 2550) แต่ก่อนที่จะเริ่มอ่านสิ่งใดเป็นเรื่องราวจนได้สาระส าคัญ สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
เริ่มต้นการอ่าน คือ การอ่านค า เด็กจะต้องจดจ าตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และน ามาประสม
เป็นค า  

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้ความส าคัญกับการที่ เ ด็กจะต้องเรียนภาษาไทย เพราะภาษา ไทย 
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง  
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ทักษะ
ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด โดยการอ่านจะมุ่งเน้นการอ่านออกเสียงค า 
ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และ  
การคิดวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์ความรู้ จากสิ่ งที่ อ่าน เพื่ อน าไปปรับใช้ ในชีวิตประจ าวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอ่านออกเสียงค าเป็นทักษะที่เด็กจะต้องเรียนรู้
ก่อนที่จะอ่านวลี ประโยค และเนื้อเรื่องต่อไป  

การเรียนรู้การอ่านตามที่หลักสูตรก าหนดนั้นเด็กจะได้รับการสอนอ่านออกเสียงค าและ
เรียนรู้ความหมายของค า ซึ่งเด็กปกติจะสามารถเรียนรู้ได้ตามขั้นตอนและสามารถพัฒนาทักษะ
การอ่าน ในระดับที่สูงขึ้นตามระดับชั้น อย่ างไรก็ตามยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาหรือ 
มีความยากล าบาก  ในการเรียนรู้การอ่าน เด็กกลุ่มดังกล่าวคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
เด็กกลุ่มนี้กระทรวงศึกษาธิการแบ่งไว้ 9 ประเภท ได้แก่ (1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  (3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  (4) บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  (5) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  (6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  (7) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (8) บุคคลออทิสติก และ (9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2551) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถพัฒนาได้และมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
เช่นเดียวกันกับเด็กปกติ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ                   
พ.ศ. 2551 ที่ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการ โดยก าหนดให้คนพิการได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมได้รับ
เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากสิทธิดังกล่าวจึงท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับ 
การจัดการศึกษารวมทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กกลุ่มนี้บางคนจะมีระดับ  
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย บางคนมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ 
ปานกลาง และบางคนมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง และรุนแรงมาก ซึ่งภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญานี้ส่งผลให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย มีระดับสติปัญญา หรือ IQ 50 – 70 ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะเรียนรวมกับเด็กปกติ  

แต่ความสามารถในการเรียนรู้จะล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน ส าหรับด้านการอ่านเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจะมีลักษณะการอ่าน ดังต่อไปนี้  (1) เรื่องตัวอักษร 
เนื่องจากรู้จักตัวอักษรไม่ครบ มีความสับสนในการเรียงล าดับตัวอักษร และแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้ (2) เรื่องเสียงกับตัวอักษร เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
เสียงกับตัวอักษร มีปัญหาในการอ่านออกเสียง (3) เรื่องค าศัพท์ เนื่องจากรู้จักค าศัพท์น้อย  
จ าค าศัพท์ได้ไม่แม่น (4) เรื่องความเข้าใจในการอ่าน เนื่องจากมีปัญหาในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถ
จับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่เข้าใจตัวย่อหรือค าผสม รวมถึงบางครั้งอ่านข้าม อ่านเพิ่มหรือ
สลับตัวอักษร ค า หรือเสียง (ยงยศ โคตรภูธร, 2555) 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทุกสาระวิชามีการอ่านเข้าไปเกี่ยวข้อง และการอ่าน
เป็นทักษะส าคัญในการส่งเสริมสติปัญญา ความรู้  ความคิด ความรู้สึก ปัญหาที่พบบ่อย  
ของการอ่านคือ การอ่านไม่ออก ซึ่งมีสาเหตุของปัญหา คือ การจ าหลักเกณฑ์ในการสะกดค าต่างๆ 
ไม่ได้ จึงท าให้อ่านไม่ได้ เช่น การอ่านค าที่ใช้อักษรต่ าและสูงที่มีวรรณยุกต์ การอ่านค าที่ประสมกับ
สระประสม และการอ่านค าที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็นต้น ดังนั้น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เป็นกลุ่มหนึ่งที่พบปัญหาในการอ่าน ซึ่งมีผลมาจากข้อจ ากัดของสาเหตุต่าง ๆ เช่น รู้จักตัวอักษร  
ไม่ครบ แยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้หรือไม่สามารถเชื่อมโยง
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เสียงกับตัวอักษร ท าให้ไม่สามารถอ่านได้ ส่งผลให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ช้า 
ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ การมีขั้นตอนและรูปธรรมที่ชัดเจนจะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่อง  
ทางสติปัญญาอ่านค าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 

การพัฒนาทักษะการอ่านมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการพีพีพี (PPP) เป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ใน 
การสอนอ่าน วิธีนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage) ในขั้นนี้
ครูผู้สอนจะเริ่มต้นบทเรียนโดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลาย เช่น การยกตัวอย่างประโยค บทสนทนาสั้นๆ การอ่านจากหนังสือ การฟังจากเทป 
หรือการแสดงบทบาทสมมติของครู เป็นต้น ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) นักเรียนจะ
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาภายใต้การควบคุมและดูแลของครูผู้สอน นักเรียนจะฝึกการพูดประโยค
หรือบทสนทนาโดยการพูดตามครู หรือพูดตามจากเทป ทั้งในรูปแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล  
จนกระทั่งนักเรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้ฝึกในขั้นปฏิบัติ 
เช่น การจับคู่ การแต่งประโยค  การต่อบทสนทนา รวมทั้งการถามตอบ และขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ 
(Production stage) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้รูปแบบภาษาที่เรียนมาจาก
ขั้นน าเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ เช่น ในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติหรือจ าลอง
สถานการณ์ให้นักเรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนน ามาใช้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อดี
ของวิธีการพีพีพี คือ การแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้จะมีลักษณะการเรียนรู้ที่ใช้หลัก 3  R’s ซึ่ง
ประกอบด้วย  การสอนซ้ า (Repetition) คือ การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ 
วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม  การสอนแบบไม่เครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไม่สอนเนื้อหาวิชา
เดียวเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และการสอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจ าทุกวันเป็น
กิจกรรมการสอนที่ต้องท าสม่ าเสมอเป็นประจ า (พัชรีวัลย์ แก่นจันทร์. 2539) 
 นอกจากนี้การใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ยังเป็นอีกวิธีหนึ่ง 
ที่นิยมน ามาใช้ในการสอนอ่าน   ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดเป็นบัตรค าศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ แสดง 
ให้เห็นถึงความหมายของค า โดยมีรูปภาพแสดงถึงค าศัพท์นั้นๆ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการ
เรียนรู้ หรือฝึกฝนเกี่ยวกับค าศัพท์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ได้มากขึ้น จากการวิจัย
ของเอลซา (Elsa, 2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสอนค าศัพท์โดยใช้แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์  
โดยการศึกษานี้ ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์  50 ค า  
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด
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และรายการค าศัพท์ สามารถจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
สรุปได้ว่าควรใช้แฟลชการ์ดในการสอนค าศัพท์ให้เด็ก รวมถึงพัฒนาทักษะการมองเห็นและ  
ทักษะการฟังไปพร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีมีจุดเด่นที่เอ้ือในการน ามาประยุกต์ใช้  
ในการสอน เรื่องการสอนอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ดังนั้นจึงได้พัฒนาการสอนอ่านค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
(Sight Words Flashcards)  เพื่อน าไปใช้พัฒนาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง 
ตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  
และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถอ่านค า ส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ 
วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
  ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ในการน าวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์  
แฟลชการ์ด ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราให้กับนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70)  
ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย                    
(IQ 50 – 70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 5 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนด้วยวิธีพีพีพีร่วมกับการสอนโดยใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual Disability)
หมายถึง เด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 - 70  ไม่มีความพิการซ้อน สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง พูดสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ 

2. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง การอ่านออกเสียงเป็น
ค า ในค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้องตามวิธีการอ่านที่ถูกต้อง ซึ่งมี 4 มาตรา คือ  
(1) มาตราแม่กน คือ ค าที่มี ญ, ณ, ร, ล เป็นตัวสะกด (2) มาตราแม่กก คือ ค าที่มี   ข, ค, ฆ  
เป็นตัวสะกด (3) มาตราแม่กบ คือ ค าที่มี  พ, ฟ  เป็นตัวสะกด และ (4) มาตราแม่กด คือ ค าที่มี  
จ, ช, ซ, ต, ถ, ท, ษ เป็นตัวสะกด โดยวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านค ามี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบอัตนัย 

3. การสอนด้วยวิธีพีพีพี  (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด  (Sight Words  
Flashcards) มีล าดับขั้นตอนการสอนท้ังสองวิธีร่วมกัน ดังนี้   

ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage)  ครูเริ่มต้นบทเรียนโดยการน าเสนอ
รูปภาพของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้นความสนใจ
และตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในภาพ พร้อมทั้งจดสิ่งที่นักเรียนตอบค าถาม แล้วสรุปร่วมกัน 

ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ครูน าบัตรค าติดบนกระดาน โดยบัตรค าจะมี
ทั้งหมด 3 ระดับ คือ 
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ระดับที่ 1 บัตรค าจะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีค าศัพท์
พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ใต้ค าศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในต าแหน่งตัวอักษรตัวสุดท้าย
ของค า  

ระดับที่ 2 บัตรค าจะมีภาพแสดงค าศัพท์ และมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า 
ระดับที่ 3 บัตรค าจะมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ครูให้นักเรียนฝึกอ่านค า

จากบัตรค าศัพท์ระดับที่ 1 – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู  จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่ม
โดยผลัดกันเป็นผู้น าในการอ่านแต่ละค าและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่มเป็นการอ่าน
รายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง  

ขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้ค าศัพท์ที่
เรียนมาจากขั้นน าเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการท าใบงาน หรือแบบฝึกหัดโดยสิ่งที่ได้
เรียนมาน ามาใช้ด้วยตนเอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP)  

ร่วมกับ 
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  

(Sight Words Flashcards)  

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้            
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) อยูใ่นระดับดี 

  2. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี (PPP)   ร่วมกับการใช้            
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) สูงขึ้น  

 

ความสามารถอ่านค า 

ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี  
(PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ระดับเล็กน้อย 
2. การสอนอ่าน 

2.1 ความหมายของการอ่าน 
2.2 ความส าคัญของการอ่าน 
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
2.5 วิธีการสอนอ่าน 
2.6 การประเมินการอ่าน 
2.7  ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

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 ความส าคัญของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 
4.3 ขั้นตอนการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 

5. การสอนที่ใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 

 
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 

1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  (Children with Intellectual disabilities)  ได้มี

ผู้ให้ค าจ ากัดความต่างๆ ดังนี้ 
ราชกิจจานุเบกษา,(2552) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่อง 

ทางสติปัญญาไว้ว่า บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับ
ความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย 
การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้
ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน 
การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 
18 ป ี

สุจินต์  สว่ างศรี  (2552)  ไ ด้ ให้ความหมายของเ ด็กที่ มี ความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาไว้ว่า บุคคลที่ความบกพร่องบ่งบอกลักษณะโดยข้อจ ากัดอย่างชัดเจน  
ทั้งความสามารถทางสติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตัวที่แสดงให้เห็นใน 3 ด้าน ได้แก่  
ทักษะการรับรู้ ทักษะทางสังคม และทักษะการปรับตัวที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้จริงและแสดง
อาการก่อนอายุ 18 ปี  

ธนพร   กิจสุทธิ  (2553) ไ ด้ ให้ ความหมายของ เ ด็กที่ มี ความบกพร่ อง 
ทางสติปัญญาไว้ว่า บุคคลที่มีภาวะสมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่ มีความสามารถ 
ทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในทักษะการด ารงชีวิตและการปรับตัว  
อย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ คือ การสื่อสารความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต 
ในบ้าน ทักษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การใช้แหล่งทรัพยากรชุมชน การควบคุม
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ตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ลักษณะอาการดังกล่าวต้องแสดงก่อนอายุ 18 ปี  

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า เ ด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดทางสติปัญญาโดยมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่า 70 และพฤติกรรม 
การปรับตัวที่ไม่สามารถปรับตัวในชีวิตประจ าวัน เมื่อเปรียบเทียบคนในวัยเดียวกันอย่างน้อย  
2 ทักษะจาก 10 ทักษะต่อไปนี้ (1) การสื่อความหมาย (Communication) (2) การดูแลตนเอง 
(Self-care) (3) การด ารงชีวิตภายในบ้าน (Home living) (4) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม 
(Social and Interpersonal Skills) (5) การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน (Use of Community 

Resources) (6) การควบคุมตนเอง  (Self- direction)  (7) การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Functional Academic Skills)  (8) การใช้เวลาว่าง (Leisure) (9) การท างาน (Work) และ (10) 
การมีสุขอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Health and Safety)  ทั้งนี้อาการดังกล่าวได้แสดง
ก่อนอายุ 18 ปี  

1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with  Intellectual 

disabilities) ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน อาจเกิดจากปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความบกพร่อง
หลายสาเหตุร่วมกัน ดังนี้ 

ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้
ว่า ความบกพร่องทางสติปัญญามีสาเหตุมาจากกลุ่มใหญ่ๆ 4 ประการ คือ  

1. ความบกพร่องหรือความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 
การปฏิสนธิแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ 

1.1 ไตรโซมี่  21 (Trisomy) เป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ 21  
ปกติโครโมโซมจับคู่กันขณะปฏิสนธิ เซลล์ของมนุษย์ประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่ ทุกคู่จับคู่กัน  
ได้หมดยกเว้นคู่ที่ 21 ซึ่งแทนที่จะมี 2 ส่วน กลายเป็น 3 ส่วน ท าให้มีโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัว 
แทนที่จะเปน็ 46 ตัวเหมือนคนปกติ ตัวที่งอกเพิ่มขึ้นมาท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน  

1.2 การย้ายที่ (Translocation) โครโมโซมอาจย้ายที่ จากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครโมโซมที่เกินมา 1 แท่งในคู่ที่ 21 ย้ายมาเกาะกับโครโมโซมคู่อ่ืน ๆ 
ส่วนมากเป็นคู่ที่ 14 หรือ 22 ท าให้เกิดความผิดปกติขึ้น 

1.3 ความผิดพลาดในการแบ่งเซลล์ (Mosaic) เกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีการ
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 เดือนแรกของการต้ังครรภ์ นอกจากเด็กจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา
แล้ว อาจมีความผิดปกติทางสายตา ทางการได้ยิน อย่างใดอย่างหนึ่ง 2 อย่าง หรืออาจ 3 อย่าง  
ในคนเดียวกัน นอกจากหัดเยอรมันแล้วยังมีสาเหตุจากโรคอ่ืนอีก เช่น โรคซิฟิลิส หรือ มารดาติด
ยาเสพติด ติดเหล้า สูบบุหรี่ หรือยาบางชนิดเข้าไปท าลายสมองของเด็ก 

3. สาเหตุระหว่างคลอด 
อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การคลอดก่อนก าหนด เด็กที่คลอด

ก่อนก าหนดมักจะมีความเสี่ยงต่อสภาพพิการ เนื่องจากสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือ
สมองอาจไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมีสาเหตุ
เนื่องจากการคลอดล าบากซึ่งอาจท าให้เด็กขาดออกซิเจนไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่าง
คลอด หรือ เด็กอาจได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด แพทย์ปัจจุบันจึงแก้ปัญหาการคลอดยากโดยการ
ผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องของมารดา 

4. สาเหตุหลังคลอด 
สภาพความบกพร่องทางสติปัญญาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้ังแต่เด็กอยู่ใน

วัยทารก วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ หากอะไรที่ท าให้สมองบาดเจ็บก็อาจท าให้เกิดความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้ เช่น โรคไขสมองอักเสบ การได้รับอุบัติเหตุตกจากที่สูง ภาวะทุพโภชนาการ  
การได้รับสารพิษ สารเคมีเข้าสู่สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น  

สุจินต์ สว่างศรี, (2552) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้
ดังนี้  

1. ความผิดปกติของยีน ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมีสาเหตุมาจากยีน
ทางพันธุกรรมที่ผิดปกติจากพ่อแม่ที่ผิดปกติ หรือปัญหาทางยีนอ่ืนๆ ตัวอย่าง ดาวน์ซินโดรม 
 คลีนีเฟลเตอร์ซินโดรม และฟีนีลคีโตนยูเลีย ซึ่งเกือบทั้งหมดของอาการทางยีนที่ส่งผลให้เกิดความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

2. ปัญหาช่วงต้ังครรภ์และคลอด ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจ 
มีผลมาจากทารกไม่ได้มีการพัฒนามาอย่างถูกต้อง เช่น เกิดปัญหาการแบ่งตัวของเซลล์ขณะที่



  11 

เป็นไข่หรือตัวอ่อน การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การติดเชื้อหัดเยอรมัน หรือในระหว่างการท า
คลอดและเด็กได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ  

3. ความผิดปกติทางสมองหรือสมองถูกท าลาย ความผิดปกติของสมองอาจ
มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อจะท าให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา การได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น ได้รับรังสี สารพิษ ทุพโภชนาการ คลอดก่อนก าหนด คลอด
หลังจากก าหนด หรือได้รับอุบัติเหตุจากการคลอด รวมถึงสมองขาดออกซิเจน 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไว้ว่าสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่โดยทั่วไปแล้วสาเหตุ
ของความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ ความผิดปกติ  
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  ตัวเหมือนคู่อ่ืน  แต่คู่นี้กลับมี   3  ตัว ท าให้เด็ก 
มีโครโมโซมทั้งหมด47คู่ แทนที่จะมี 46 คู่ดังเช่นคนทั่วไป เรียกว่า ไตรโซมี่ 21 ( trisomy 21)  
พบความผิดปกติจากกลไกนี้เป็นส่วนใหญ่ และพบบ่อยขึ้นเมื่อมารดามีอายุมากขึ้น โครโมโซม  
ที่เกินมานี้เกิดจากการที่โครโมโซมไม่แยกจากกันในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์ในมารดา
และบิดา  

2. ภาวะพีเคยู (PKU หรือ Phenylketonuria) เป็นความผิดปกติอย่าง
หนึ่งของระบบที่เรียกว่า ฟีนิลอะลานิน (Phenylalanine) ที่เป็นโปรตีนในเนื้อสัตว์ให้เป็นไทโรซีน 
(Tyrosine) ได้การที่ร่างกายสะสมสารฟินิลอะลานีนไว้ปริมาณมาก ส่งผลให้พัฒนาการทางสมอง
ผิดปกติ 

3. วิลเลียมส์ ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซม                 
คู่ที่ 7 ผิดปกติหรือหายไป ลักษณะ คือ จมูกเชิดเล็กน้อย ด้ังจมูกแบน ตาบวม หูรูปไข่ คางเล็ก 
ปากกว้างและ ริมฝีปากล่างอ่ิมเต็ม จะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตล่าช้ า คือ มีระดับ
สติปัญญาอยู่ในช่วง 40-100 หรือมีค่าเฉลี่ยประมาณ 60 (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553: 61 ; อ้างอิง
จาก Martens, Wilsin & Reutens. 2008) สิ่งที่น่าสนใจคือ ถึงแม้เด็กจะมีความบกพร่องทาง
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สติปัญญา ท าให้มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์ แต่จุดเด่นของเด็ก
กลุ่มนี้มักมีจุดแข็งที่ภาษาพูดและทักษะทางสังคม 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  ความยากจนมักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ เกิด 
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เนื่องจากมักเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประกอบกับอาหารที่
รับประทานไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสารอาหารไม่เพียงพอ  ท าให้สมองไม่พัฒนา
เท่าที่ควร นอกเหนือจากความยากจนแล้ว ยังมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ท าให้เกิดความ
บกพร่องทางสติปัญญา ได้แก ่

1. การติดเชื้อ ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลายชนิด 
เกิดจากแม่ติดเชื้อในช่วงต้ังครรภ์ เช่น หัดเยอรมันที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา
ต้ังแต่ระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง เด็กที่มีศีรษะเล็ก (Microcephaly) ก็มีสาเหตุมาจากมารดาติดเชื้อ
ระหว่างต้ังครรภ์ รวมถึงภาวะตัวเหลือง (Kernicterus) ที่เกิดจาก Rh Factor ของพ่อแม่ไม่เข้ากัน
ท าให้เม็ดเลือดแดงของทารกถูกท าลายต้ังแต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลให้สมองของเด็กมีความบกพร่อง 
นอกจากนี้การได้รับสารพิษ ยา และความผิดปกติของเอนไซม์ต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิด  
ความบกพร่องทางสติปัญญาได้ 

2. การใช้สารเสพติด สารทุกอย่างที่แม่รับเข้าสู่ร่างกายของตนไม่ว่าด้วย           
การรับประทาน การสูดดม หรือการฉีดก็ตาม เด็กที่อยู่ในครรภ์จะซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วย 
สุขภาพของแม่ขณะต้ังครรภ์ เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพและระดับสติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน 
แอลกอฮอล์ และสารเสพติด แม้เพียงเล็กน้อยก็ท าอันตรายต่อเด็กทารกได้ เนื่องจากสารเหล่านี้ 
จะเข้าไปท าลายระบบประสาทของทารกในครรภ์ 

3. สารพิษ สารเหล่านี้มีส่วนท าลายสมองทั้งสิ้น เช่น การได้รับสารตะกั่ว 
ปรอท เมื่อสารพิษเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกาย แล้วจะไปท าลายเนื้อเยื่อของระบบประสาท
ส่วนกลาง เด็กที่ได้รับสารพิษเหล่านี้  จะมีปัญหาทางการเรียน พิษจากสารตะกั่วท าให้เด็ก 
เกิดอาการงุ่มง่าม ซุ่มซ่าม วอกแวกง่าย รวมถึงมีปัญหาเรื่องสมาธิและช่วงความสนใจสั้น 

4. อาหาร  มีความส าคัญต่อเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์และหลังคลอด   
การขาดสารอาหาร มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมาก ทั้งทางร่างกายและสมอง 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและมีปัญหาพฤติกรรมด้วย 
    5. การถูกทอดทิ้ ง  ไม่ ไ ด้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ เหมาะสม ท าให้ 
เด็กขาดการกระตุ้นและขาดประสบการณ์ทางสังคม ท าให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ส่วนใหญ่มักเกิด
กับเด็กในครอบครัวยากจน และครอบครัวที่พ่อแม่ทิ้งให้เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายหรือพี่เลี้ยงโดยไม่ได้
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รับการสอนหรือไม่ได้ท ากิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เด็กเหล่านี้มักเข้าโรงเรียนล่าช้า 
บางคนอาจไม่ได้รับการศึกษาเลย 

นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และพัฏ โรจน์มหามงคล (2551) ได้กล่าวถึงสาเหตุของ 
ความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ว่า สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยต่างๆ            
ในด้านชีวภาพ สังคมจิตวิทยาหรือหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30 – 50 ของความ
บกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้นที่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับรุนแรง ซึ่งพบสาเหตุได้ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
พบสาเหตุได้ประมาณร้อยละ 50 นอกจากนั้นยังพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของความบกพร่อง  
ทางสติปัญญามีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง ได้แก่ ต้ังแต่ก่อนคลอด คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
โครโมโซมผิดปกติทั้งโครโมโซมหรือบางส่วน ความผิดปกติของประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อใน
ครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ หรือรกผิดปกติ ระหว่างคลอด คือ การติดเชื้อ ปัญหาระหว่างคลอดและอ่ืนๆ 
หลังคลอด คือ การติดเชื้อ ได้รับสารพิษ ปัญหาทางจิต สังคมและอื่นๆ  

นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช (2555)  ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทาง
สติปัญญาไว้ว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้  

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งพบได้ร้อยละ 5 อาจเป็นความผิดปกติของยีน หรือ
โครโมโซม ที่พบบ่อยที่สุดคือกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)  

2. ความผิดปกติในระหว่างการพัฒนาของทารกในครรภ์ พบร้อยละ 30 
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การติดเชื้อหัดเยอรมัน เอดส์ ซิฟิลิส หรือเชื้ออ่ืนๆ 
ของมารดาในขณะต้ังครรภ์ หรือมารดาได้รับสารที่ก่อให้เกิดความพิการต่อทารกในครรภ์ เช่น 
เหล้า บุหรี่ รังสี ยา ความผิดปกติของรก เช่น มารดาที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือมีความผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลางตั้งแต่ก าเนิด 

3. ปัญหาต่างๆ ในระยะต้ังครรภ์และคลอด ได้แก่ การขาดสารอาหารของ
ทารกในครรภ์ การคลอดก่อนก าหนด การบาดเจ็บที่ท าให้สมองขาดออกซิเจน ขาดเลือด  
มีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การติดเชื้อในระหว่างการคลอด  
เช่น เชื้อเริม เป็นต้น 

4.ปัญหาต่างๆ ในระยะหลังคลอด ได้แก่ การติดเชื้อที่สมอง เช่น สมอง
อักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ภาวะขาดออกซิเจนจากการ
จมน้ า หรือชัก ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ได้รับสารพิษที่มีผลต่อสมอง เช่น ตะกั่ว หรือ การขาด
สารอาหาร เป็นต้น 
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5.ปัจจัยต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติทางจิตอ่ืนๆ พบร้อยละ  
15 – 20  ได้แก่ ความยากจนและครอบครัวแตกแยก ความผิดปกติในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดู
กับเด็ก ความผิดปกติทางจิตของผู้เลี้ยงดู หรือมีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงและไม่ทราบ
สาเหตุร้อยละ 30 

สรุปได้ว่า สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่สามารถระบุสาเหตุ 
ที่ชัดเจนได้ อาจเกิดขึ้นต้ังแต่ปฏิสนธิในครรภ์ ระหว่างต้ังครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด มักเกิด  
จากหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น ความบกพร่องหรือความผิดปกติของโครโมโซม  ความผิดปกติที่ยีน                         
เช่น โครโมโซม และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์  หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  เช่น ความยากจน  
การติดเชื้อ การใช้สารเสพติด สุขภาพของแม่ขณะต้ังครรภ์ เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพและระดับ
สติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน 

1.3 การจัดประเภทและลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา จะช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัด               

ในการดูแลตนเอง การสื่อสาร ซึ่งมีการแบ่งระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 
ดังนี้ 

ผดุง อารยะวิญญู, (2542) กล่าวว่าระดับความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง
ทางสติปัญญาทางการศึกษาว่า ในทางการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ในระดับ 1 ที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยถือว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง              
ทางสติปัญญาที่เรียนหนังสือได้ (Educable Intellectual Disability) นักเรียนที่มีความบกพร่อง                
ทางสติปัญญาในระดับ 2 ที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางเป็นนักเรียนที่มี  
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่พอฝึกอบรมได้ (Trainable Intellectual Disability) ส่วนนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ 3 – 4 มีนิยามทางการศึกษาเหมือนกับนิยามทางการแพทย์ 
คือ เป็นนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง และรุนแรงมากตามล าดับ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในแต่ละระดับมีความสามารถแตกต่างกัน ความสามารถ
นี้นักจิตวิทยาเรียกว่า “พฤติกรรมการปรับตัว” ซึ่งสรุปความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาแต่ละระดับไว้ดังนี้ 
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ตาราง 1 ความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

อายุ 
ปฐมวัย 

(0 – 5 ขวบ) 
วัยเรียน 
(6 – 12 ปี) 

วัยผู้ใหญ่ 
(21 ปีขึ้นไป) 

ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการ การศึกษา สังคมและอาชีพ 
1. ขั้นเล็กน้อย 
    (Mild) 

สามารถพัฒนาทักษะ 
ในการสื่อสารความหมาย
และทักษะทางสังคมได้  
ยังไม่สามารถสังเกตความ
แตกต่างจากนักเรียนปกติ
ได้มากนักจนกว่าจะโต 

สามารถเรียนหนังสือ
ได้สูงสุดชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ไม่สามารถเรียนวิชา
สามัญได้เท่ากับปกติ
ควรได้รับการศึกษาที่
จัดเฉพาะนักเรียน
ประเภทนี้ 

สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ใน
สังคมได้หากได้รับ
การศึกษาและการ
ฝึกอาชีพอย่าง
เพียงพอ ต้องการ
การดูแลและเอาใจ
ใส่จากผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเมื่อมี
ปัญหาทางสังคม
และเศรษฐกิจ 

2. ขั้นปานกลาง 
    (Moderate) 

สามารถพูดได้ พอสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ มีพัฒนาการช้า 
พอช่วยตนเองได้ ต้องการ
การควบคุมดูแลจาก 
ผู้ใกล้ชิด 

สามารถเรียนหนังสือ 
ได้ถึงชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 4 เมื่ออายุถึง
วัยรุ่นหากได้รับ
การศึกษา 
ที่เหมาะสม 

สามารถท างาน
ประเภทที่ไม่ต้องใช้
ทักษะมากนัก 
ต้องการการดูแล
และ 
เอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด 

3. ขั้นรุนแรง 
    (Severe) 

มีปัญหาในการเคลื่อนไหว 
พูดไม่ค่อยได้หรือพูดไม่ได้
เลย ช่วยตนเองไม่ได้  

เรียนหนังสือไม่ได้  
สอนให้พูดได้บ้าง  
ฝึกเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยได้บ้าง 

ต้องการการดูแล
และเอาใจใส่จากผู้
ใกล้ชิด ช่วยตนเอง
ได้บ้างเล็กน้อย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
   

อายุ 
ปฐมวัย 

(0 – 5 ขวบ) 
วัยเรียน 
(6 – 12 ปี) 

วัยผู้ใหญ่ 
(21 ปีขึ้นไป) 

ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการ การศึกษา สังคมและอาชีพ 
4. ขั้นรุนแรงมาก 
    (Profound) 

ช่วยตนเองไม่ได้  
มีความสามารถน้อยที่สุด
ต้องได้รับการดูแล 
จากแพทย์ 

เรียนหนังสือไม่ได้  
สอนให้ฝึกช่วยตัวเอง
ได้บ้าง แต่ไม่ค่อย
ได้ผลมากนัก 

ช่วยตนเองไม่ได้ 
ต้องอยู่ใน 
การควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

 
กุลยา  ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่าระดับความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง 

ทางสติปัญญาของสมาคมว่าด้วยความบกพร่องทางสติปัญญาแห่งอเมริกาได้มีการใช้คะแนน
ระดับสติปัญญามาช่วยอธิบายความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้คะแนนตัดคะแนนที่ 70 แบ่ง
ตามระดับความรุนแรงได้ ดังนี้ 

1. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual 
Disability) ระดับสติปัญญาระหว่าง 50 – 70 เด็กกลุ่มนี้จะมีความยากล าบากในการเรียนรู้ แต่
สามารถท างานได้ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รวมถึงท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 

2. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disability) ระดับสติปัญญาระหว่าง 35 – 49 เด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการล่าช้าอย่างเห็นได้ชัด 
ในวัยเด็กสามารถท าทักษะต่างๆ ได้บ้างพอควร เช่น การดูแลตนเอง ทักษะการสื่อสารและทักษะ  
ทางวิชาการ แต่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตและท างานได้  
ในชุมชน 

3. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง  (Severe Intellectual 
Disability)ระดับสติปัญญาระหว่าง 20 – 34 เด็กกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

4. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disability) ระดับสติปัญญาต่ ากว่า 20 เด็กกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความจ ากัดอย่างรุนแรง ในด้าน 
การดูแลตนเอง การขับถ่าย การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และต้องการการช่วยเหลืออย่างมากและ
ตลอดเวลา 
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สถาบันราชานุกูล (2560)   ได้เสนอว่าพัฒนาการล่าช้า เป็นอาการที่ส าคัญของ 
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ยิ่งรุนแรงมากเท่าใดความล่าช้าของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็ว
ขึ้นเท่านั้น ลักษณะทางคลินิกของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับได้ดังนี้ 

1.  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (ระดับ IQ ต่ ากว่า 20) 
พัฒนาการล่าช้าชัดเจนต้ังแต่เล็กๆ ทั้งในด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะฝึก  
การช่วยเหลือตนเองได้บ้าง แต่ต้องอาศัยการฝึกอย่างมาก ส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพ  
ต้องการการดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

2.  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (ระดับ IQ 20-34)  
พบความผิดปกติของพัฒนาการต้ังแต่ขวบปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านภาษา สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่
วัยเรียน มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว่า 1 อย่าง มีทักษะ  
การป้องกันตนเองน้อย มีความจ ากัดในการดูแลตนเอง ท างานง่ายๆ ได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุกๆ ด้านอย่างมากตลอดชีวิต 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (ระดับ IQ 35-49) มัก 
ได้รับการวินิจฉัยต้ังแต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2 - 3 ปี โดยพบว่าอาจมีความแตกต่าง 
ของระดับความสามารถในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ล่าช้าในด้านการใช้ภาษา กลุ่มอาการ 
วิลเลี่ยม บกพร่องในทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์และบางรายมีความสามารถทาง
ภาษาเด่น ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน สามารถเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3  
ในวัยเรียนมักต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล าพังได้ในสถานที่ 
ที่คุ้นเคย ใช้ชีวิตในชุมชนได้ดีทั้งการด ารงชีวิตและการงาน แต่ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง
ตลอดชีวิต ประมาณร้อยละ 20 ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (ระดับ IQ 50-70) มัก 
ได้รับการวินิจฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนแล้ว เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมและ
การสื่อความหมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่สามารถท างาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว
เมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจนหรือด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
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มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2560) กล่าว
ว่าโดยทั่วไปจะแบ่งระดับของความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

1. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual 
Disability) ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 - 69 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 9 ปี - ต่ ากว่า 
12 ปี) ท าให้มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน ในวัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถท างาน และมีสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดีและช่วยเหลือสังคมได้ 

2. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disability) ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 35 - 49 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 6 ปี - ต่ ากว่า 
9 ปี) ท าให้มีการพัฒนาล่าช้าในวัยเด็ก แต่บางส่วนสามารถเรียนรู้  การช่วยเหลือตนเอง  
การสื่อความหมาย และทักษะการศึกษา ในวัยผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ  
ในการอยู่อาศัยและท างานในชุมชน 

3. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual 
Disability)ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 20 - 34 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 3 ปี - 
ต่ ากว่า 6 ปี) ท าให้ต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

4. ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disability) ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ต่ ากว่า 20 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ ต่ ากว่า 3 ปี)  
จ ากัดความสามารถในทุกด้าน ทั้งเรื่องการดูแลตนเอง การสื่อสาร และการเคลื่อนไหว 

สรุปได้ว่า ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญานั้นประเมินได้ 
จากระดับสติปัญญา ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง การสื่อสาร และ  
การเคลื่อนไหว โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับความรุนแรง คือ (1) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย (Mild Intellectual Disability) ระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50-70 ในวัยเรียนจะมี 
ความยากล าบากในการเรียนรู้ แต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถท างานและมีสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดีได้  (2) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual)  
ระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 35-49 สามารถท าทักษะต่างๆ ได้บ้างพอควร เช่น การดูแลตนเอง 
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางวิชาการ แต่ ต้องการความช่ วยเหลือในระ ดับต่างๆ   
(3) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disability) ระดับสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 20-34 มีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา สื่อความหมายได้
เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน มีความจ ากัดในการดูแลตนเอง 
ส่วนใหญ่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และ (4) ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก 
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(Profound Intellectual Disability) ระดับสติปัญญาต่ ากว่า 20  มีข้อจ ากัดความสามารถใน 
ทุกด้าน ทั้งเรื่องการดูแลตนเอง การสื่อสารและการเคลื่อนไหว  ต้องการ การดูแลตลอดเวลา  
ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

1.4 ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย 

ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยส่งผลให้เด็กมีปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันตามมา ดังนี้ 

Rupley and Nichols (2005) ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านมี
ดังต่อไปนี้  

(1) ความพร้อม พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องนั้นมักขาดความพร้อม 
ด้านการอ่าน 

(2) การวิเคราะห์ค าและการจ าค า พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่อง 
มักมีปัญหาด้านการวิเคราะห์ค าและการจ าค า ซึ่งอาจเกิดจากการเห็นตัวอักษรสลับกัน ค าสลับกัน  
และปัญหาในทักษะการแจกลูกค า 

(3) ความสามารถด้านความเข้าใจหรือการจับใจความ พบเสมอว่าปัญหา  
ด้านการอ่านจับใจความเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ปัญหามักเกิดขึ้นทั้ง  
3 ระดับ คือ ความเข้าใจจากการแปลความตรงไปตรงมาตามตัวอักษร ความเข้าใจจากการตีความ 
และความเข้าใจจากการใช้ความคิดวิจารณญาณ 

(4) ทักษะการเรียน พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย 
มักขาดทักษะ การเรียน เช่น ไม่รู้จักวิธีใช้สารบัญเพื่อเลือกอ่านเรื่องที่ตรงกับความต้องการ 
ในขณะนั้น หรือขาดทักษะการจดบันทึกขณะฟังครูบรรยาย เป็นต้น 

(5) ทักษะการอ่านออกเสียง พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย
นั้นมักอ่านออกเสียงผิด 

(6) ความสนใจในการอ่าน พบเสมอว่าเด็กที่มีความบกพร่องจ านวนมาก
ไม่ได้ถูกสอนให้เห็นความส าคัญของการอ่าน และไม่รู้สึกสนุกกับการอ่าน ดังนั้นเด็กเหล่านี้จึงใช้
เวลาท ากิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น 

Spencer, Carter, Boon, and Garcia-Simpson (2008) กล่าวว่า แม้ปัญหา 
การอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อยอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตัวเด็กและ
ประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน ในการอ่านเพื่อให้เด็กสามารถอ่านเพื่อจับใจความหรือน าไปใช้ได้ดี
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ในชีวิตประจ าวัน เด็กต้องอ่านได้คล่องแคล่ว และหากเด็กมีความเข้าใจได้ดีขึ้น การอ่านของเด็ก 
ก็จะดีขึ้นไปด้วย 

กุลยา  ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่า ตัวแปรส าคัญในการอ่านของเด็กที่มีความ
บกพร่องระดับเล็กน้อยนั้น คือระดับความสามารถในการผันเสียงที่แตกต่างกัน เด็กที่อ่านหนังสือ
ไม่ดีอาจเนื่องมาจากขาดทักษะประสมค าและการจ าค า โดยอาจใช้กระบวนการอ่านแบบบน 
ลงล่างมากเกินไป คือ การคาดเดาความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับตัวอักษรตัวแรกและเนื้อหาที่อ่าน 
ตัวอย่างเช่น  เมื่อเด็กเห็นตัวอักษรพยางค์แรกที่อ่านว่า “ต า” เด็กมักจะอ่านต่อโดยเดาว่า “ต ารวจ” 
ทั้งที่จริงแล้วเป็นค าว่า “ต ารา” เป็นต้น  ปัญหาอีกอย่างด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยนั้น คือ การดูตัวอักษรแต่ละตัวแล้วค่อยผันเสียงสระตามมา การเน้น
ไปที่การผันเสียงอ่านมากเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคด้านความเข้าใจ เด็กอ่านออกแต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย นอกจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นแล้ว การอ่านไม่คล่องจะพบว่ามีความบกพร่ อง 
ในกระบวนการออกเสียง รวมถึงการแบ่งวรรคตอนในประโยคไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ความหมายผิด  
ไปได ้   

สรุปได้ว่า ลักษณะและข้อบกพร่องการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่อง  
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ของเด็กแต่ละคน สิ่งส าคัญในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อยนั้น คือ ระดับ
ความสามารถในการผันเสียงที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากขาดทักษะประสมค าและการจ าค า 
โดยอาจเกิดจากการเห็นตัวอักษรสลับกัน ค าสลับกัน และปัญหาในทักษะการแจกลูกค า หากอ่าน
ได้คล่องแคล่ว เด็กก็จะมีความเข้าใจได้ดีขึ้น และจะท าให้การอ่านของเด็กก็จะดีขึ้นไปด้วย
ตามล าดับ 
 
2. การสอนอ่าน 

2.1 ความหมายของการอ่าน 
การ อ่านเป็นทักษะที่ ส า คัญ กระบวนการที่ ซับซ้อน  มีหลายคุณลักษณะ  

เป็นความสามารถที่มนุษย์ใช้ในการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีความเข้าใจ ดังนั้น  
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความความหมายของการอ่าน ดังนี้ 

โทนี่ บูซาน (2544) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การอ่านเป็นการรับเอา 
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อในหนังสือ หรือการดูดซับถ้อยค าในหนังสือ การอ่านมักเป็นการเรียนรู้  
ที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้  
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(1) การจ าได้ (Recognition) เป็นความรู้ของผู้อ่านเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 
ของอักขระ กระบวนการนี้ต้องเกิดก่อนการอ่านจริงๆ จะเริ่มต้น 

 (2) การซึมซับ (Assimilation)  เป็นการประสานกันแห่งการรับรู้ 
ทางสติปัญญา กระบวนการทางกายภาพ เมื่อแสงสว่างสะท้อนจากตัวหนังสือเข้าสู่การรับรู้ด้วยตา 
ถ่ายทอดผ่านประสาทตาไปสู่สมอง 

 (3) บูรณาการภายใน (Intra-integration) เป็นความเข้าใจพื้นฐาน หมายถึง
การเชื่อมส่วนต่างๆ ทั้งหมดของข้อมูลที่ได้อ่านกับส่วนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  

(4) บูรณาการภายนอก เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านน าเอาความรู้เดิมทั้งหมด 
มาผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้มาจากการอ่านและเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

 (5) การสะสมความรู้ (Retention) เป็นการเก็บสะสมข้อมูลในขั้นพื้นฐาน 
 (6) การฟื้นความจ า (Recall) เป็นความสามารถในการดึงสิ่งที่สะสมเอาไว้ 

ออกมาใช้เมื่อต้องการสื่อสาร มีการน าข้อมูลมาใช้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึง
กระบวนการที่แยกย่อยลงมาที่ส าคัญมาก คือ การคิด 

กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ ความคิดที่สามารถเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่านได้ดีย่อมน าไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบแนวคิดต่างๆ จากเรื่องที่อ่าน 
เกิดความรู้จากเรื่องที่อ่าน แล้วน ามาจัดแยกแยะตีความหมายก่อนที่จะเกิดเป็นความคิดของ
ตนเอง 

อัจฉรา นาคทรัพย์  (2546)  ไ ด้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การอ่าน 
เป็นกระบวนการทางสมองที่มีการแปลความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่มองเห็น  
โดยผ่านกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจและถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยค าที่มีความหมาย  
สื่อได้ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การอ่าน 
เป็นกระบวนการทางสมองที่มีการแปลความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่มองเห็น  
โดยผ่านกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจและถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยค าที่มีความหมาย สื่อได้
ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) ได้ให้ความหมายของการอ่าน  
คือ การอ่านเป็นการแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านมาเป็นความรู้  ความคิด และเกิด  
ความเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน ตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนได้เขียน ผู้อ่านสามารถน าความรู้ ความคิดหรือ
สาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การเข้าใจ
หนังสือด้วยการสังเกต พิจารณาและถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน การตีความ
จากการอ่านเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ก็มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะการอ่านจะ
ท าให้เราได้รับความรู้ข่าวสาร ท าให้เรามีความคิดที่กว้างขวางขึ้น และยังก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินใจด้วย 

ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รวี แพทย์พิทักษณ์ (2552) ได้ให้ความหมายของ 
การอ่าน คือ การรับรู้และการแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่  
สื่อความหมายต่างๆ มาเป็นความคิด ความรู้ และความเข้าใจ ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อผู้อ่าน
จะได้น าความจากสารนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ส าลี  รักสุทธี (2553) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ การตีความ แปลความ 
จากตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูลความรู้ สู่การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน 

วรรณี  โสมประยูร (2553) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ กระบวนการ 
ทางสมองที่ต้องใช้สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค า หรือ
สัญลักษณ์ โดยออกมาเป็นความหมายที่ใช้สื่อความคิด และความรู้ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านให้
เข้าใจตรงกัน และผู้อ่านสามารถน าเอาความหมายนั้นๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 
ท่ีผู้เขียนได้เขียน มาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจ แล้วน ามาจัดแยกแยะตีความหมาย
ก่อนที่จะเกิดเป็นความคิดของตนเอง และน าความรู้หรือประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมาใช้ใน  
การด ารงชีวิต 

2.2 ความส าคัญของการอ่าน   
การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญในการใช้ภาษาไทย เป็นความสามารถที่มนุษย์ใช้ใน 

การสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีความเข้าใจ ดังนั้นมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้  
ค าจ ากัดความของความส าคัญของการอ่าน ดังนี้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า การอ่าน
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้อ่านทุกคน  

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2547)   ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า การอ่าน 
มีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวันของผู้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ นอกจากการอ่าน  
จะเป็นเครื่องมือส าหรับให้ผู้อ่านได้รับความรู้แล้ว ยังช่วยท าให้จิตใจมีความสุขและเพลิด เพลิน 
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อีกด้วย บุคคลผ่านพ้นวัยเรียนไปแล้ว ถ้ามีนิสัยรักการอ่านจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัย  ดังนั้น
นักเรียนควรได้รับการชี้แจงให้เข้าใจการอ่าน คือ การได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งในอดีต
และปัจจุบัน และได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องการทราบ เป็นการเพิ่มพูน
สติปัญญาของนักเรียนเอง ด้วยเหตุนี้ครูจึงมีหน้าที่อบรมให้นักเรียนมีเจตคติและมีนิสัยที่ดี  
ในการอ่านหนังสือและให้รู้จักค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของนักเรียน  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา (2547) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน
ว่าการอ่านช่วยพัฒนาทักษะ 6 ด้าน คือ 

(1) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการพูด คือ สามารถใช้ภาษาในการพูดได้ดี 
และใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในการเขียน ซึ่งได้จากภาษาทางการท่ีได้จากการอ่านเป็นต้นแบบ 

 (2) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง คือ สามารถท าให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ  
ได้ดีจากค าศัพท์ และเรื่องราวที่ใช้อ่านเป็นพื้นฐาน 

(3) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน คือ การฝึกอ่านและเขียนมีความ
สอดคล้องต่อเนื่องไปด้วยกัน ท าให้ผู้อ่านได้แบบอย่างการใช้ภาษาที่ดี ส าหรับใช้ในการเขียน และ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการเขียน 

 (4) การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน คือ เมื่อเกิดการอ่านที่มีความถี่              
จะท าให้เกิดทักษะการอ่านเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้อ่านเร็ว และจับใจความ ตลอดจนอ่านได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว 

 (5)  การอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา คือ เมื่อ เกิดทักษะใน 
การใช้ภาษา ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ที่มีหลักเกณฑ์ทางภาษาแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน  
ของการพัฒนาจะท าให้เกิดการใช้ภาษาที่ดีและถูกต้อง 

(6)  ก า ร อ่ าน  ช่ ว ยพัฒนาทั กษะกา ร คิด  คื อ  กา ร อ่ าน เ ป็ น ทั กษะ 
การสื่อความหมาย ทักษะการรับสารที่แสดงความคิดของผู้อ่ืน ตีความแล้วจดจ า แล้วแปลง
ความคิดของผู้อ่ืนเป็นความคิดของตนในรูปแบบของภาษาต่างๆ ที่เป็นข้อความ ค าพูด ศิลปะ ฯลฯ 

กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า   
(1) เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้  ทั้งเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ 
ให้เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้เดิมหรือความคิดเดิม ยังเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ใหม่ให้ผู้อ่าน ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตน  
ให้มีแนวทางการด าเนินชีวิต และประกอบสัมมาอาชีพในแนวทางที่ดีงามได้ (2) พัฒนาคุณค่าทาง
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อารมณ์ การอ่านช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสุข หรือความบันเทิงใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย รวมถึงช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี และท าให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ 
ตามมาได้ (3) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จะท าให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้หรือแนวคิด และยังส่งเสริมจินตนาการน าไปสร้างสรรค์งานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของการอ่าน หมายถึง  การอ่านจะเป็นเครื่องมือส าหรับ 
ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ทั้งเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ 
ให้ผู้อ่าน สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนให้มีแนวทางการด าเนินชีวิต นอกจากนั้น  
การอ่านยังช่วยพัฒนาทักษะ การพูด การฟัง การเขียน รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดท าให้  
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 

2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
จุดมุ่งหมายของการอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความจุดมุ่งหมาย

ของการอ่าน ดังนี้ 
เตือนใจ กรุยกระโทก (2543) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่าการอ่าน

หนังสือทุกครั้ง ผู้อ่านก าหนดจุดมุ่งหมายของการอ่าน เช่น อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ อ่านเพื่อ  
ความสนุกสนาน หรืออ่านเพื่อต้องการอยากรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านตามหลักสูตร  
ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ไว้ว่า 

(1) การอ่านค าใหม่และค ายากที่มีอักษรน า อักษรควบตัวการันต์ และ 
การผันวรรณยุกต์ 

(2) การอ่านอักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน         
(3) การอ่าน  และเข้าใจความหมายของค า  ประโยคและข้อความ อ่านคล่อง 

และอ่านเร็ว 
 (4) การอ่านส านวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนาและการเปรียบเทียบ 

โดยเข้าใจความหมาย  
(5) การใช้บริบทช่วยความเข้าใจถ้อยค า ส านวน และเนื้อเรื่องที่อ่าน 
(6) การอ่านหนังสือจากมุมหนังสือ ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
(7) การอ่านในใจ การจับใจความของเรื่องที่ อ่านโดยหาความส าคัญ                     

ใช้ค าถาม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิด 
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(8) การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ อ่าน วิเคราะห์ความ              
สรุปความ 

(9) การใช้ความรู้ ความคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
คาดการณ์ และพัฒนาตน 

(10) การอ่านและตรวจสอบความรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติม 
(11) การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้คล่องแคล่ว และถูกต้อง 

ตามลักษณะค าประพันธ์ และการอ่านท านองเสนาะ 
(12) การท่องจ า การอธิบายความหมาย และคุณค่าของบทอาขยาน  

บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองที่ไพเราะ มีความงดงามทางภาษา มีคุณค่าทางความคิด และการ
น าไปใช้อ้างอิง  

(13)  การ เลื อก อ่านหนั งสือ  สื่ อสารสนเทศ  ทั้ ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

(14) สุขลักษณะในการอ่านหนังสือ มารยาทการอ่าน การปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่าน และการแนะน าหนังสือ                             
   จิตรลดา ไมตรีจิตต์ (2549) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านนั้น 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ความบันเทิง และเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  
ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการอ่านขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตต่อไป 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการอ่าน หมายถึง เป้าประสงค์ในการอ่านของ 
แต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  
(2) การอ่านเพื่อหาความรู้ นอกจากน้ันจุดมุ่งหมายของการอ่านอาจเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ และ
เท่าทันกับเหตุการณ์ในสังคม เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ต่อไป 

2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน   
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังนี้ 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2545)  กล่าวถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า 

หากกล่าวถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาของการอ่านนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 19 ข้อ ดังนี้ 
(1) ไม่ชอบอ่าน ชอบดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์และดูวีดิทัศน์มากกว่า  
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(2) ไม่มีเวลา เพราะท างานมาก หรือการบ้านมาก     
(3) ไม่มีเงินซื้อสื่อการอ่าน   
(4) ไม่มีคนช่วยสอนอ่าน เวลาอ่านไม่ออกหรือมีปัญหาในการอ่าน   
(5) อ่านไม่ออก อ่านแล้วไม่เข้าใจ 
(6) สุขภาพไม่ดี เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง หูหนวก หรือมีโรคประจ าตัว   
(7) พิการ เช่น ตาบอด หรือ พิการอย่างอื่นท าให้หยิบจับหนังสือไม่สะดวก   
(8) ไม่มีสมาธิในการอ่าน 
(9) มีปัญหาทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาที่โรงเรียน   
(10) ไม่เห็นความส าคัญของการอ่านจึงไม่อ่าน 
(11) ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอ่าน เช่น ร้อน อบอ้าว แสงสว่างไม่เพียงพอ 
(12) ตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปท าให้อ่านยาก ไม่เหมาะกับผู้อ่าน   
(13) ไม่มีหนังสืออ่าน เช่น อยู่ชนบท   
(14) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน จึงไม่ส่งเสริมให้อ่าน   
(15) มีโรคเกี่ยวกับสมองท าให้อ่านหนังสือไม่ได้ หรืออ่านช้า เช่น โรคดิส 

เล็กเซีย (Dyslexia)  โรคออทิสซึม (Autism)  และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ( Intellectual 
Disabilities) เป็นต้น 

(16) มีนิสัยไม่รักในการอ่านท าให้อ่านช้า เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอ่าน 
ได้แก่ การอ่านทีละค า การอ่านออกเสียง หรือท าปากขมุบขมิบไปด้วย ใช้นิ้วชี้ตัวหนังสือไปด้วย
ขณะที่อ่าน ส่ายศีรษะไปมาตามบรรทัดทีละบรรทัด การกวาดสายตาช้า เวลาเปิดหน้าหนังสือ  
ชอบใช้นิ้วแตะน้ าลาย ชอบอ่านหนังสือกลับไปกลับมา ใจลอยไม่มีสมาธิในการอ่าน ฝันกลางวัน 
และชอบเปิดพจนานุกรมหาค าแปลของศัพท์ทุกค าท าให้อ่านช้า  

(17) ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการในการอ่านหนังสือบางประเภท เช่น การค้น
หนังสือสารคดีต่างๆ หรือการใช้หนังสือสารานุกรม เป็นต้น   

(18) วิธีการสอนของครูท าให้ไม่อยากอ่าน น่าเบื่อ เป็นการบังคับให้อ่าน             
ท าให้เด็กต่อต้าน 

(19) โรงเรียนไม่มีห้องสมุด หรือห้องสมุดไม่มีกิจกรรมดึงดูดความสนใจ 
ให้อยากอ่าน 

ชญานินทร์ (2545) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า 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 
รวมถึงอ่านไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยเข้าใจ วิธีการแก้ไข คือ ต้องฝึกอ่านหนังสือที่พิมพ์ตัวอักษรขนาด
ใหญ่ มองเห็นชัด อ่านง่าย เนื้อหาไม่ยาก เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆ จนสามารถอ่าน
หนังสือได้ด้วยความเข้าใจ 

(3) อ่านไม่ออก คือ อ่านหนังสือไม่ได้ ข้อนี้เป็นปัญหาส าคัญที่สุด ซึ่งแก้ไขได้
ด้วยการเข้ารับการศึกษา และหมั่นฝึกฝนการอ่านเป็นประจ า   

วรรณี  โสมประยูร, (2553) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า ส าหรับ
เด็กแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

 (1) ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ตา ปาก ลิ้น โดยสุขภาพของเด็กแตกต่างกัน  
เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาบอดสี ลิ้นไก่สั้น ริมฝีปากแหว่ง เพดานโหว่ เจ็บไข้บ่อย  
แพ้อากาศสิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้ทักษะการอ่านของเด็กแตกต่างกันครูควรเข้าใจและหาทางแก้ไข 

(2) ทางสติปัญญา เด็กมองเห็นภาพ ความสัมพันธ์ของภาพและตัวอักษร  
การตีความ แปลความและขยายความได้แตกต่างกัน ครูจะต้องใช้กิจกรรมที่แตกต่างกัน 
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้เหมาะสมกับเด็ก   

(3) ทางด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทั้งทางบ้าน ทางโรงเรียนและในชุมชน 
ของเด็กแตกต่างกัน ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะหาวิธีจัดประสบการณ์ส่วนที่ขาด  
ให้กับเด็กบางกลุ่มและหากิจกรรมที่จะช่วยเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ให้สามารถพัฒนาทักษะ  
การอ่านได้สูงสุด 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เกิดขึ้นได้มากมายหลายปัจจัยพอสรุปได้
ดังนี้  (1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับร่างกาย คือ สุขภาพของผู้อ่าน เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง ตาบอดสี 
ลิ้นไก่สั้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน  (2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับทางสติปัญญา คือ การที่ผู้อ่านมีโรค
หรือปัญหาเกี่ยวกับสมองท าให้ระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ หรืออาจท าให้การแปลภาพ 
ความสัมพันธ์ของภาพและตัวอักษรแตกต่างออกไปจากปกติ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน หรือ
อาจท าให้อ่านไม่ออก (3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม คือ ความพร้อมของสิ่งต่างๆ ที่เอ้ือต่อ
การอ่าน เช่น การไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอ่าน เช่น ร้อน อบอ้าว แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือไม่มี
สื่อส าหรับการอ่าน รวมถึงการปลูกฝังให้รักการอ่านจากครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน  
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2.5 วิธีการสอนอ่าน   
วิธีการสอนอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ วิธีการสอนอ่าน ดังนี้ 

กรมวิชาการ, (2544) กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านที่เรียกว่า การสอนอ่านแบบ  
เพื่อนช่วยเพื่อน คือ การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ 
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการสอนของครู โดยมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่เรียนช้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีปัญหาในด้านความประพฤติและปัญหาอ่ืนๆ  
โดยมีความเชื่อว่า วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆ ได้จากกันและกัน และ
การเรียนรู้เช่นนี้ท าให้ผู้เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ และสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจได้ง่าย
กว่าการรับฟังจากครู เนื่องจากภาษาที่ใช้อยู่ในระดับเดียวกัน และยังรู้สึกเป็นอิสระ 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 ครูจะต้องเข้าใจวิธีบูรณาการวิธีสอนเพื่อท าให้วิธีการ
สอนเกิดความสมบูรณ์ ตัวอย่างวิธีสอนอ่านแบบต่างๆ ที่ควรน ามาผสมผสานกันและเป็นที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน มีดังนี้  

(1) วิธีสอนอ่านแบบแจกลูก วิธีสอนอ่านแบบนี้เริ่มใช้กันต้ังแต่ในสมัยโบราณ
เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว เพื่อให้รู้จักการประสมค า ซึ่งมีทั้งการแจก
พยัญชนะและสระ รวมทั้งการผันวรรณยุกต์ที่แยกตามอักษรสูง กลาง ต่ า วิธีสอนอ่านแบบแจกลูก
นี้เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนค าใหม่ได้ง่าย อ่านออกเสียงได้ดี แต่บางครั้งท าให้นักเรียนไม่สนใจ              
การอ่านเพราะไม่เข้าใจความหมายของค า และท าให้ขาดทักษะการอ่านเร็ว การสอนอ่านแบบแจก
ลูกจึงมุ่งให้เด็กออกเสียงได้เป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่จะมุ่งอ่านเพื่อ เอาความหมาย อย่างไรก็ดี 
การสอนอ่านแบบแจกลูกตลอดไปย่อมไม่ได้ผลดี เพราะจะท าให้เด็กมัวสนใจต่อเสียงและ  
การประสมอักษรจนลืมนึกถึงความหมายของค า 

(2) วิธีสอนอ่านแบบสะกดค า ในเรื่องทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 
ย่อมจะต้องมีการสะกดค ารวมอยู่ด้วย จึงท าให้การอ่านและการสะกดค ามีความสัมพันธ์กันใน 
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เรื่องของการใช้ทักษะทางภาษามากพอสมควร เด็กจะสะกดค าที่เขาสามารถอ่านออกได้ถูกต้อง
และแม่นย ากว่าค าที่เขาอ่านไม่ออก ในเรื่องนี้ผู้เขียนเองมีความเห็นด้วยและเชื่อว่าเราสามารถ  
จะประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้กับเด็กไทยได้อันที่จริงวิธีสอนอ่านแบบสะกดค าในภาษาไทยนี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของวิธีสอนอ่านแบบแจกลูกหรือประสมค านั่นเอง  ดังนั้น วิธีสอนอ่านแบบสะกดค าจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็กด้วย  

(3) วิธีสอนอ่านแบบเป็นค าหรือเป็นประโยค วิธีสอนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียน
สนใจอ่านหนังสือเรียนรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือประโยคและเรื่องราวที่ อ่านได้ดี  
ท าให้นักเรียนอ่านได้เร็วเพราะสามารถกวาดสายตาไปได้ครั้งละ 2 -3 ค า นอกจากนี้ยังช่วยให้ 
น าความเข้าใจจากการอ่านไปใช้ด้วย ช่วยให้การอ่านของเด็กด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์  แผนภูมิประสบการณ์ 
มีหลายชนิด แผนภูมิที่ดีจะเป็นอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสอนอ่าน  
การสอนอ่านโดยวิธีนี้จะท าให้นักเรียนอ่านค าหรือประโยคได้เร็วและมีความหมายมากขึ้นและ
นักเรียนสามารถน าความคิดที่ได้จากแผนภูมิไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดี นอกจากนี้ครูยังสามารถ
ใช้แผนภูมิสอนอ่านควบคู่ไปกับวิธีสอนอ่านแบบอ่ืนๆ ได้ทุกแบบและใช้ได้ดีกับทุกกลุ่ม
ประสบการณ์อีกด้วย  

สรุปได้ว่า วิธีการสอนอ่านมีหลายวิธี แต่วิธีหลักๆ ที่น ามาใช้มีดังนี้  (1) วิธี 
การสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมค า ชาวอเมริกันเรียกวิธีการสอนอ่านแบบนี้ว่า Discard Method  
(2) วิธีสอนอ่านแบบอ่านเป็นค าประโยคสอดคล้องกับจิตวิทยาในการสอนอ่าน ตามทฤษฎี
เกสตัลท์ ที่ว่าการเรียนรู้เป็นส่วนรวม คือ การอ่านเป็นค าๆ เป็นประโยค แล้วจึงแยกสะกดตัวผสม
ค า ฝึกอ่านภายหลัง (3) วิธีสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ คือ การน าเอาประสบการณ์ 
ที่นักเรียนเล่ามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแล้วมีบทหรือประโยคสรุป (4) การสอนอ่านแบบเพื่อน  
ช่วยเพื่อน คือ การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทาง  
ด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นต้น ดังนั้นวิธีการสอนอ่านจึงมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดี
แตกต่างกัน ผู้ที่จะน าไปใช้จะต้องเข้าใจวิธีบูรณาการวิธีสอนเพื่อท าให้วิธีการสอนเกิด  
การผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์  
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2.6 การประเมินการอ่าน 
การประเมินการอ่าน เนื่องจากการสอนอ่านในปัจจุบัน เน้นการท าความเข้าใจต่อ

เรื่องที่อ่านเป็นหลักการวัดและการประเมินผลจึงออกมาในรูปของการทดสอบความเข้าใจใน 
การอ่าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ การประเมินการอ่าน ดังนี้ 

วรรณี  โสมประยูร, (2553) กล่าวถึงการประเมินการอ่านไว้ว่า เนื่องจากทักษะ  
ทางภาษาไม่มีเนื้อหาดังกล่าว การทดสอบจึงเกิดความสับสนกันมาก เช่น ให้นักเรียนเขียนเรื่อง   
“มานี มานะ” เวลาสอบก็ถามเนื้อเรื่องมานีมานะ ซึ่งเด็กอาจจ าไม่ได้ที่ถูกควรน าบทความอ่ืน  
ที่นอกเหนือจากบทเรียนหรือแบบฝึกอ่านมาให้นักเรียนอ่าน แล้วถามความเข้าใจจากเรื่องที่ให้อ่าน   
การวัดผลการอ่านจึงควรวัดตามวิธีที่สอนอ่าน เช่น สอนอ่านแบบหารายละเอียด เวลาทดสอบ 
ก็ให้หารายละเอียด เป็นต้น นอกจากนี้การวัดผลควรวัดเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
เพื่อดูการพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554) กล่าวถึงการประเมินการอ่านไว้ว่า วิธีการประเมินและการ
แปลผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน “อ่านออก” มีดังต่อไปนี ้

 (1) การอ่านค าพื้นฐาน  
    อ่านถูกต้อง ได้ค าละ   1  คะแนน  
    อ่านผิด        ได้ค าละ  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) การเข้าใจความหมายของค าตอบ 
    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 

ชนิดเลือกตอบเพราะการตรวจให้คะแนนสะดวก รวดเร็ว มีความเที่ยงตรงต่อการให้คะแนน  
ใครเป็นผู้ตรวจก็ได้นอกจากนั้น ยังครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน โดยทั่วไปแล้ว ค าถามจะถูกใช้  
เป็นเครื่องมือในการประเมินการอ่านว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือเข้าใจบทอ่านมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งรูปแบบของค าถามที่แตกต่างกันออกไป มีผลต่อการเรียนรู้หรือความเข้าใจในระดับต่างกัน และ
สามารถวัดความเข้าใจในระดับต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  (2555) กล่าวถึงการประเมิน 
การอ่านไว้ดังนี้    

(1) จุดเน้นการอ่านออกนักเรียนมีความสามารถและทักษะการอ่านค า
พื้นฐานและเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานได้ ไม่น้อยกว่า  600 ค าโดยมีแนวทางการจัด 
การเรียนรู้ดังนี้ 

(1.1) ฟังครูอ่านนิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง ฯลฯ อย่างมีมารยาท 
(1.2) ฝึกอ่านนิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง อย่างมีมารยาท 
(1.3) ฝึกอ่านค า แจกลูกสะกดค า อ่านสะกดค า 
(1.4) ฝึกอ่านประโยค ข้อความสั้น ๆ และบอกความหมายของค า 
(1.5) ท่องอาขยานด้วยความเข้าใจ 
(1.6) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

(2) แนวทางการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการดังนี้ ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง
ค าตามวงค าศัพท์ของชั้นที่ก าหนด พร้อมทั้งบอกความหมายของค าโดยการแสดงท่าทางหรือ  
ชี้รูปภาพที่ก าหนดแล้ว บันทึกผลการอ่านการบอกความหมายของค า 

สรุปได้ว่า การประเมินการอ่าน ควรวัดตามวิธีที่สอนอ่าน อาจมีการก าหนด
คะแนนที่ชัดเจนในการอ่าน เพราะการตรวจให้คะแนนสะดวก รวดเร็ว มีความเที่ยงตรงต่อ  
การให้คะแนน ใครเป็นผู้ตรวจก็ได้ นอกจากนักเรียนจะอ่านค านั้นๆ ได้แล้ว ควรบอกความหมาย
ของค าได้ โดยการแสดงท่าทางหรือชี้รูปภาพที่ก าหนดนอกจากนี้การวัดผลควรวัดเป็นระยะ 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อดูการพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก 
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2.7 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด 
ภาษาพาสนุก (2560) ได้ให้ความหมายมาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้าง

หลังค าหรือพยางค์ 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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

ไพวรรณ  ชาติผา (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70 / 70 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝึก ตามเกณฑ์ที่ก าหนดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านและการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีค่าความ
เที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูล ได้แก่ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนค า 
ที่มี ตัวสะกดไม่ตรงมาตราสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่  2 มี ค่าเท่ากับ 
85.33/80.33 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านและการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6646  3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังโดยใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.33  4) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบ
ฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
 
3. วิธีการสอนพีพีพี (PPP) 

วิธีการพีพีพีเข้ามามีบทบาทในการสอนภาษา เป็นวิธีที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม
นิยม และได้มาตรฐานน าไปใช้ทั่วโลก ฮาร์เมอร์ (Harmer, 2001) แนะน าให้กับครูฝึกสอนมาต้ังแต่ 
ก่อนปี ค.ศ.1990 ได้อธิบายไว้ว่า การสอนแบบฟัง พูด อ่านมักจะถูกเรียกว่าเป็นวิธีการพีพีพีซึ่ง  
ย่อมาจาก Presentation, Practice and Production เป็นวิธีการสอนที่น าความรู้ที่เรียนมาฝึกฝน
จนเป็นทักษะ เรียนรู้จากจุดเล็กไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น และวิธีการนี้อาศัยความถูกต้องเป็นตัวน าไป  
สู่ความถูกต้องในการใช้ภาษา 

3.1 ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี  
Harmer (2001) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพีโดยให้ค าจ ากัดความไว้ว่า 

การสอนแบบ PPP ซึ่งย่อมาจาก Presentation, Practice and Production เป็นวิธีการสอน 
ที่น าความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนจนเป็นทักษะ เป็นการเรียนจากจุดเล็กๆ ไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นและวิธีการนี้
อาศัยความถูกต้องเป็นตัวน าไปสู่ความคล่องในการใช้ภาษา 

Richards and Renandya (2002) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพีโดยให้ค า
จ ากัดความไว้ว่า วิธีการสอนภาษาหลายๆ วิธี ที่ถูกใช้มาแต่ด้ังเดิมมักจะให้ความส าคัญกับหลัก
ไวยากรณ์และการท ากิจกรรมที่ใช้ค าศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาเป้าหมาย รวมถึงฝึกฝนตามรูปแบบที่ครู
ก าหนด หลังจากนั้นจึงน าสิ่งที่ได้เรียนและฝึกฝนมาใช้ให้เป็นลักษณะของการพูดเพื่อสื่อสารมาก
ขึ้น ซึ่งรูปแบบการสอนต้ังแต่ด้ังเดิมนี้ก็เป็นรากฐานของการสอนแบบ PPP (Presentation, 
Practice and Production) 
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Thornbury (1999) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนพีพีพี โดยให้ค าจ ากัดความ 
ไว้ว่าเป็นวิธีการที่ครูและนักเรียนให้ความสนใจเพราะเป็นการสะท้อนแนวความคิดที่ว่าการฝึกฝน
บ่อยๆ ท าให้เก่งได้ ซึ่งเป็นจริงส าหรับการเรียนรู้ทักษะในทุกๆ ด้าน และเป็นวิธีการที่ท าให้  
ครูสามารถควบคุมเนื้อหาและความเร็วในการเรียนได้  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพีพีพีเป็นวิธีที่ใช้ในการสอนภาษา โดยใช้การฝึกฝนซ้ าๆ 
จนเป็นทักษะ และเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียน  ซึ่งครูมีหน้าที่ควบคุมเนื้อหา 
เป็นการเรียนจากจุดเล็กไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นและวิธีการนี้อาศัยความถูกต้องเป็นตัวน าไปสู่  
ความคล่องในการใช้ภาษาท าให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

3.2 หลักการของวิธีการสอนพีพีพี  
วิธีการสอนพีพีพีเป็นกลยุทธ์ในการสอนภาษา เป็นการฝึกฝนซ้ าๆ จนเกิดเป็นทักษะ

ร่วมกับการสร้างความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการ
ของวิธีการสอนพีพีพีไว้ดังนี้ 

Carless.( 2009) กล่าวถึงหลักการของวิธีการสอนพีพีพีไว้ว่าในการสอนโดยใช้ PPP  
ครูจะสอนและอธิบายเรื่องไวยากรณ์อย่างละเอียดในช่วงแรก หรือในขั้นการน าเสนอของครู เนื้อหา
และสื่อที่จะใช้ในการสอนต้องถูกปรับเพื่อให้สามารถเน้นภาษาเป้าหมาย และลดทอนการอ้างอิง
กับภาษาอ่ืนซึ่งการท าแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนจดจ่อกับการใช้ภาษาเป้าหมายได้โดยไม่มี
สิ่งรบกวน  

Anggraeni. (2013) กล่าวถึงหลักการของวิธีการสอนพีพีพีไว้ว่าขั้นน าเสนอของครู 
(Presentation) ในที่นี้หมายถึงการน านักเรียนไปสู่เรื่องหรือบทเรียนใหม่โดยอาศัยการใช้
สถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถน าภาษาเป้าหมายมาใช้ในการสอนได้ ซึ่งปกติแล้วอาจใช้รูปภาพ 
บทสนทนา หรือสถานการณ์จริงในชั้นเรียนมาประกอบก็ได้  ขั้นฝึกฝน (Practice) เป็นขั้นที่
นักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาเป้าหมายโดยใช้กิจกรรมที่ต้องค านึงถึงข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
ในตอนแรกและค่อยๆ ปรับเมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น กิจกรรมควรเน้นที่การพูด
มากกว่าการเขียน ทั้งนี้จะใช้การเขียนเพื่อแสดงให้เห็นรูปประโยคเพื่อการฝึกพูดก็ได้ และขั้น
น าเสนอผลงาน (Production) เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ใช้ภาษาเป้าหมายในการสนทนาหรือ
น าเสนอเก่ียวกับตนเอง ชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ ขั้นน าเสนอผลงานควร
ให้นักเรียนมีส่วนในการพูดมากที่สุดและใช้เวลาประมาณ 20-30% ของบทเรียน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพีพีพีประกอบด้วยหลักการส าคัญ  3 ประการ  ได้แก่  
(1) ขั้นน าเสนอของครู (Presentation) หมายถึง การน านักเรียนไปสู่เรื่องหรือบทเรียนใหม่โดยอาศัย
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การใช้สถานการณ์จริง (2) ขั้นฝึกฝน (Practice) นักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาโดยใช้กิจกรรมที่มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด กิจกรรมควรเน้นที่การพูดมากกว่าการเขียน และ (3) ขั้นน าเสนอผลงาน 
(Production) ขั้นน าเสนอผลงานควรให้นักเรียนมีส่วนในการพูดมากที่สุด ใช้การฝึกฝนซ้ าๆ  
จนเป็นทักษะ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนภายในห้องเรียน
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

3.3 ขั้นตอนวิธีการสอนพีพีพี  
Harmer (2007) ได้อธิบายขั้นตอนของ PPP ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ขั้นน าเสนอของครู (Presentation) การน าเสนอบทเรียนจะมุ่งเน้นที่ครู  
โดยครูจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนักเรียนเพื่อน านักเรียนไปสู่เรื่องที่จะเรียนและสื่อที่จะใช้ เช่น การให้ค า
จ ากัดความ รูปภาพ วีดีโอ เพลง การสาธิตหรือการแสดงท่าทาง 

(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) ขั้นการฝึกฝนจะให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน 
และการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน เช่น การระดมความคิด การท าแบบฝึกหัด (ท าไป
พร้อมกับคร)ู การถามตอบค าถาม การเล่นเกม การสาธิต หรือการแสดงบทบาทสมมุติ  

(3) ขั้นน าเสนอผลงาน (Production) การน าเสนอผลงานจะเน้นที่การแสดง
ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้ครูสามารถประเมินนักเรียนแต่ละคนได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร
ไปบ้างและนักเรียนคนไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

Nascimento (2010) ได้อธิบายขั้นตอนของ PPP ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ขั้นน าเสนอของครู  (Presentation) โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็น 

สองส่วน ได้แก่ การน าเสนอกิจกรรมเพื่อเป็นการท าให้นักเรียนสนใจหัวข้อที่จะเรียน และอีกส่วน 
คือ การน าเสนอภาษาเป้าหมาย  

(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) ในขั้นตอนนี้สิ่งส าคัญ คือ รูปแบบ เป็นการเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีการที่อยู่ในการควบคุมของครู ดังตัวอย่างต่อไปนี้ที่ใช้  
ในการเรียน Past Tense  

ครู : go to the beach  นักเรียน : I went to the beach. 
ครู : play football  นักเรียน : I played football. 
(3) ขั้นน าเสนอผลงาน (Production) หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้รูปแบบอย่าง

ครบถ้วนและน าไปใช้ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดในขั้นฝึกฝนแล้ว นักเรียนจะเข้าสู่ขั้นน าเสนอผลงาน 
ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาและรูปแบบประโยคที่พึ่งเรียนมาใช้ในการพูดจริง โดยกิจกรรมที่ใช้
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ในขั้นนี้อาจเป็นบทพูด การน าเสนอปากเปล่า การสร้างประโยคหรือเนื้อหาที่ยาวกว่าประโยคก็ได้ 
ครูจะไม่มีส่วนร่วมในการช่วยหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนในขั้นนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้
นักเรียนควรจะไม่มีข้อผิดพลาดแล้วในขั้นตอนนี้แต่หากนักเรียนคนใดมีสิ่งที่ต้องแก้ไขครูควร 
จะชี้แนะหลังจบกิจกรรมแล้ว 

J.C.R.T.S. Richards. (2002) ได้อธิบายวิธีการ PPP ไว้ว่า การสอนโดยใช้วิธีนี้มี 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ขั้นน าเสนอของครู (Presentation)  ครูเริ่มบทเรียนโดยการสร้างสถานการณ์
สมมุติ  อาจดึงเอาเหตุการณ์จริงหรือจ าลองเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาตามเรื่องที่ต้องการ
สอน  โดยขั้นตอนนี้อาจใช้ประโยคหรือบทพูดสั้นๆจากการอ่านหนังสือ การฟังเทป หรือโดยครูก็ได้ 

(2) ขั้นฝึกฝน (Practice) นักเรียนฝึกใช้ภาษาเป้าหมายตามที่ครูก าหนด  ฝึกการ
พูดเป็นประโยคโดยพูดตามครูหรือพูดตามเทป จนกระทั่งพูดได้ถูกต้อง โดยจะพูดพร้อมกับเพื่อน
หรือพูดทีละคนก็ได้ กิจกรรมที่สามารถใช้เพื่อฝึกได้ เช่น การเรียงรูปประโยค การเติมค าในประโยค
ให้สมบูรณ์ และการถามตอบค าถาม 

(3) ขั้นน าเสนอผลงาน (Production) นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาเป้าหมายอย่าง 
มีอิสระมากขึ้น อาจใช้เนื้อเรื่องตามใจนักเรียนหรือที่คล้ายคลึงกับที่ครูสอนก็ได้ จะเป็นการแสดง
บทบาทสมมุติ กิจกรรม หรือ การใช้เพื่อสื่อสารก็ได้ 
 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนพีพีพี  
Saroh (2014) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้ Presentation Practice and Production (PPP) 

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้น 8 ห้อง A โรงเรียน SMP Muhammadiyah 6 Wuluhan ปี
การศึกษา 2556-2557 ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเริ่มใช้ PPP นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่ต้ังไว้
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 ครูผู้สอนไม่ได้อธิบายค าศัพท์ยากและ
ไม่ได้ใช้การถามตอบที่เป็นรูปแบบท าให้นักเรียนบางคนมีปัญหาในการเข้าใจบทเรียน  มีนักเรียน
เพียง 14 คนหรือ 40% ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ดังนั้นการสอนโดยใช้ PPP ครั้งนี้จึงไม่ประสบ
ความส าเร็จ ในการทดลองสอนโดยใช้ PPP ครั้งที่ 2 ครูผู้สอนให้ความหมายของศัพท์ยาก อธิบาย
เรื่องที่เรียนอย่างชัดเจน ให้ค าสั่งที่ชัดเจนและใช้การถามตอบเป็นรูปแบบท าให้นักเรียนผ่าน  
การทดสอบ 27 คน  คิดเป็น 77.14%  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ PPP สามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพด้านการพูดของนักเรียนได้ 
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Anggraeni (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้ Presentation Practice and 
Production (PPP) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้น 10  โรงเรียน MAN 
Batudaa ในปีการศึกษา 2550 – 2551 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางการพูดของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้นดูได้จากผลการทดสอบหลังเรียนซึ่งดีกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน คะแนนรวมของ
แบบทดสอบกอ่นเรียน 403 คะแนนและคะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน 467 คะแนน งานวิจัยนี้
วัดผลจากความสามารถของนักเรียนในการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว 
และความเข้าใจการใช้ Presentation, Practice and Production ท าให้ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นจากเดิม 
 
4. ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 

4.1 ความหมายของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
โฮมสคูลไทยแลนด์ดอทคอม (2556)  ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่า

ภาษาไทยเรียก Sight Words ว่าค าคุ้นตา เป็นค าศัพท์ที่เด็กควรอ่านได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักการ 
โฟนิคส์หรือสะกดค า ส่วนใหญ่จะเป็นค าศัพท์ที่เด็กใช้บ่อย เห็นบ่อยและเด็กควรจ าค าศัพท์พวกนี้
ให้ได้หากต้องการอ่านหนังสือให้คล่อง Sight Words จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับเด็กต้ังแต่ชั้น
อนุบาลไปจนถึงเกรด 3  Sight Words สามารถใช้ผ่าน การใช้บัตรค า การเล่นเกม การหัดเขียน 
และการใช้ Little Reader การฝึกฝนและการท าซ้ าส าคัญมากในการหัดให้เด็กจ ารายการค าศัพท์ 
เมื่อเด็กจ าค าศัพท์หลักได้ทั้งหมด เด็กจะอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นและเข้าใจเนื้อหาในหนังสือที่อ่าน
ได้เป็นอย่างดี 

คิดส์ด้ีป็อปดอทคอม (2015)  ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่า Sight Words 
ถือเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน เป็นค าศัพท์ที่เด็กจะเห็นบ่อยหรือใช้บ่อย  
ซึ่งจะประกอบอยู่ในประโยคทั่วๆ ไป 50-70 % และต้องอาศัยการจ าในการสะกดค า  
เพราะไม่สามารถสะกดตามหลักโฟนิคส์ได้ ต้องเรียนโดยการจ าเป็นค าๆ ชุดค าศัพท์ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มๆ ตามระดับชั้นของเด็ก การจ าค าศัพท์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก จะเห็นความส าคัญของ  
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างจริงจัง และประสบความส าเร็จ 

อีโฟไทยดอทคอม (2560)  ได้ให้ความหมายของ Sight Words ว่าเป็นการสอนให้ 
เด็กรู้ศัพท์นั้น โดยเด็กจะรู้เป็นค าๆ และอ่านได้ทันที เมื่อเด็กมีคลังค าที่ควรรู้มาก ก็จะช่วยให้อ่าน
ได้เก่ง โดยจะต้องสอนเด็กไปตามล าดับ 1 - 2 - 3 ไม่อย่างนั้นพอเด็กไปเจอค าใหม่ๆ ก็อ่านไม่ออก 
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ไอแอมแฟลชการ์ด (2556)  ได้ให้ความหมายของ  Flashcard ไว้ว่า แฟลชการ์ดเป็น 
กระดาษแข็งที่ประกอบด้วยค าศัพท์ ประโยค หรือตัวอย่างรูปภาพ เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์และ
ช่วยในการเรียนรู้ นอกจากน้ีครูยังสามารถใช้แฟลชการ์ด ในการฝึกฝนและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ 

อัมริน เบบี้ แอนด์ คิด (2559) ได้ให้ความหมายของ Flashcards ไว้ว่า แฟลชการ์ด 
คือบัตรค า บัตรภาพที่มีค าศัพท์ รูปภาพ หรือตัวเลข บัตรมีทั้งในรูปแบบของบัตรจริงที่ ท าจาก
กระดาษ และบัตรที่ท าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยกระตุ้นสมองซีกขวา ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการมองเห็น  การฟัง และยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความ
สนุกสนานในการเรียนรู ้

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 
หมายถึง บัตรค าที่ท าจากกระดาษแข็ง มีรูปภาพ และค าศัพท์ เป็นการสอนค าศัพท์ที่ไม่ต้องอาศัย
หลักการสะกดค า ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการมองเห็น การฟัง และยังเป็นกิจกรรม  
ที่เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
 

4.2 ความส าคัญของไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 
Cohen (2017) ได้เสนอเหตุผลส าคัญไว้ว่าเหตุผลที่ท าให้แฟลชการ์ด 

เป็นวิธีที่นิยมมาไม่ต าว่าหนึ่งร้อยปีนั้นคือใช้ได้ผล นอกจากนี้แฟลชการ์ดยังเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดส าหรับจูงใจนักเรียนในการเรียนและการสร้างความรู้แบบถาวร ซึ่งในที่นี้  
แฟลชการ์ดมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ดังนี้ 

(1) แฟลชการ์ดเกี่ยวข้องกับช่วยจ า เพราะเมื่อมองที่ด้านหน้าของแฟลชการ์ด
แล้วจะท าให้นึกถึงค าตอบ การช่วยจ า คือ การระลึกได้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทได้  

(2) แฟลชการ์ดใช้สติปัญญาจากการรู้คิด เพราะเมื่อเปิดแฟลชการ์ดด้านที่เป็น
ค าตอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ เ รียนต้องถามตัวเองว่าค าตอบนั้นถูกต้องหรือไม่  
ซึ่งการกระท าที่เป็นการให้ผลย้อนกลับในลักษณะนี้เรียกว่าการรู้คิด  

(3) แฟลชการ์ดเพื่อการฝึกซ้ าให้เกิดความมั่นใจ เพราะแฟลชการ์ด 
มีความยืดหยุ่นในการใช้มากกว่าหนังสือหรือเอกสาร จึงแบ่งตามจ านวนหรือความบ่อยที่ต้องการ
ฝึกได้ การฝึกซ้ าท าให้เกิดความมั่นใจ และได้รับการยืนยันจากงานวิจัยว่าเป็นวิธีเหมาะสมใน  
การพัฒนาความจ า ดังนั้นการใช้แฟลชการ์ดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะการเรียนรู้แบบเป็น
ล าดับขั้นตอน 
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Lewis (2017) ได้บอกถึงความส าคัญของแฟลชการ์ดไว้ว่าแฟลชการ์ด 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยด้านความจ า ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว บทความ
เรื่อง "การทบทวนแฟลชการ์ด" ของอนาสตาเซีย ซัลเทอร์ (Anastasia Salter) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
การศึกษาระบุว่าการเรียนรู้ ด้วยแฟลชการ์ดแบบใหม่สามารถช่วยให้การเรียนรู้ของเด็ก  
ในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลสูงขึ้น โดยคุณสมบัติที่ดีมีทั้งสิ้น 6 ข้อ ดังนี้ 

(1) ราคาไม่แพง แฟลชการ์ดเป็นหนึ่งในสื่อทางการศึกษาที่มีราคาถูก ทั้งนี้
ความส าคัญขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราต้องการ 

(2)  พกพาได้  แฟลชการ์ดเป็นเครื่ องมือการเรียนรู้ที่สามารถพกพาได้  
ไม่จ าเป็นต้องพกหนังสือติดตัว 

(3) มีประสิทธิภาพ การพกพาแฟลชการ์ดท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะนักเรียนสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนได้มากขึ้น  

(4) ท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น แฟลชการ์ดสามารถจ ากัดข้อมูลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้องได้ โดยมุ่งเน้นแค่ส่วนส าคัญที่นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ 

(5) มีประโยชน์หลายอย่าง เพราะแฟลชการ์ดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส าคัญ
สามารถใส่ค าศัพท์ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ได้เท่าที่เราต้องการ 

(6) น าเสนอวิธีการศึกษาหลากหลาย เนื่องจากแฟลชการ์ดสามารถสลับล าดับได้
จึงเป็นการเรียนรู้แบบระยะยาว  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความส าคัญหรือประโยชน์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight 

Words Flashcards) คือ การที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอด และเป็นสื่อที่ราคาไม่แพง ท า
ขึ้นมาได้เอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ที่
ตนเองมี คิดทบทวนค าถามและค าตอบ และแฟลชการ์ดสามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน
ในหลายๆ วิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิในการเรียนรู้ได้มากขึ้น  
 

4.3 ขั้นตอนการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
ขั้นตอนการใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีความส าคัญ 

เป็นอย่างมาก ผู้ใช้จะต้องแฟลชด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เป็นล าดับ และถูกขั้นตอน เพื่อประโยชน์ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 

มายเลิร์นวิลล์ดอทคอม (2015) ได้เสนอขั้นตอนวิธีการจ าและทบทวนศัพท์โดยใช้ 
Flashcards มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) เขียนค าศัพท์ที่ต้องการลงไปที่ด้านหนึ่งของ Flashcards 
(2) เขียนค าแปลลงอีกด้านหนึ่งของ Flashcards 
(3) ท าหลายๆ ใบอาจจะรวมเป็นกลุ่มค าก็ได้ เช่น ค าศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศ , 

วิทยาศาสตร์, แพทย์ และเอาศัพท์ที่ไม่รู้มาท า  Flashcards หลายๆ ใบรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีนี้ดี
เนื่องจากบทความจะมีเรื่องราวอยู่แล้ว แล้วค าศัพท์ก็จะเรียงกันมาตามเรื่องราวท าให้เราจ าได้ง่าย
ข้ึน 

(4)  ทดสอบด้วยการหยิบ  Flashcard ขึ้นมา  1 ใบ  แล้วนึกถึงความหมายของ
ค าศัพท์นั้น พลิกเพื่อดูค าตอบ ถ้าตอบถูกแยก Flashcard ใบนั้นไปไว้ในกองที่ตอบถูก ถ้าตอบผิด
เอา Flashcard แยกไปอยู่ในกองที่ตอบผิด 

(5) ท าแบบนี้กับทุกๆ ใบเมื่อท าเสร็จเราจะมี cards ในกองที่ถูกและกองที่ผิด              
ให้ทบทวนกองที่ผิดอีกครั้งหนึ่งจนสามารถตอบได้หมด 

(6) ทบทวนรอบสุดท้ายเอา Flashcards ทุกใบมารวมกัน แล้วทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
ก็สามารถจ าได้หมดแน่นอน 

ไอแอมแฟลชการ์ด (2561) กล่าวว่า แฟลชการ์ด มีความหมายตามตัวหมายถึง 
การสลับอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแฟลชการ์ด คือ การสลับบัตรค าอย่างรวดเร็ว ลักษณะพิเศษนี้ที่ท าให้
เด็กสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เสนอขั้นตอนวิธีแฟลชการ์ด ดังนี้ 

(1) ถือบัตรค าศัพท์ไว้ในมือ 10-30 ใบ ใช้มือประคองโดยหัวนิ้วโป้งดันหลังภาพไว้
หยิบภาพจากข้างหลังมาด้านหน้า 

(2) หยิบภาพจากข้างหลังมาด้านหน้า พร้อมกล่าวชื่อรูปนั้นๆ แฟลชด้วย
ความเร็วที่สุดที่ท าได ้

(3) แฟลชด้วยความเร็วที่สุดที่ท าได้ (1วิต่อใบ) *อาจใส่นิ้วมือยางหรือใช้ขี้ผึ้ง                
นับกระดาษช่วยในการจับการ์ดให้ติดดี 

นอกจากน้ันข้อควรปฏิบัติในขณะแฟลชการ์ด มี 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องเลือกที่ๆ เงียบๆ ไม่มีเสียงรบกวน 
(2) บัตรค าใหญ่ เช่น ขนาดครึ่ง A4 จะเหมาะกับการแฟลชมากกว่า 

บัตรเล็กๆ 
(3) ให้สอนโดยให้นักเรียนนั่งหันหน้าหาเรา 
(4) ให้แฟลชเร็ว ไม่เกิน 1 วินาที ต่อใบ 
(5) ในการแฟลชอ่านเสียงดัง และชัดเจน ไม่ต้องอธิบายหรือแปลเพิ่ม 



  41 

(6) แฟลชเซตนึงจบ ควรทิ้งระยะก่อนแล้วค่อยแฟลชเซตต่อไป และ 
ไม่ควรเกิน 5 เซตต่อวัน 

(7) อย่าให้นักเรียนรู้สึกว่าโดนบังคับท าในสิ่งที่ไม่อยากท า จะท าสมอง 
ซีกขวาจะถูกปิดกั้น เนื่องจากภาวะเครียด 

(8) แฟลชโดยให้บัตรใบแรกอยู่ด้านหลัง แล้วหยิบมาวางข้างหน้านักเรียน 
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)  

มีขั้นตอนการใช้ตามล าดับ ดังนี้  (1) ถือบัตรค าศัพท์ไว้ในมือ 10-30 ใบโดยเลือกค าศัพท์ที่นักเรียน
มีความคุ้นเคยหรือมีเข้าใจง่ายมาไว้ในอันดับต้นและค าศัพท์ที่ยากน าไว้เป็นล าดับสุดท้าย  
(2) ให้นักเรียนดูบัตรค าศัพท์ และอ่านออกเสียง (3) ท าแบบนี้กับค าศัพท์ทุกๆ ใบเมื่อท าเสร็จแล้ว
ให้แยกบัตรค าเป็น 2 กอง มีกองที่ถูก และกองที่ผิด (4) จากนั้นให้ทบทวนกองที่ผิดอีกครั้งหนึ่ง 
จนสามารถตอบได้หมด (5) ทบทวนรอบสุดท้ายเอา Flashcards ทุกใบมารวมกัน แล้วทดสอบ 
อีกครั้ง  
 

4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
Rachel Blackwell & Sarah Laman (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Straegies to 

Teach Sight Words in an Elementary Classroom เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านในระดับ
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้วิธีการอ่าน 4 ขั้นตอน คือ (1) การอ่านทั่วไปก่อนอ่าน
ตัวอักษร  (2) การอ่านตัวอักษร (3) การอ่านตัวอักษรและพยัญชนะ (4) การอ่านค า เมื่อผู้อ่าน  
ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วกระบวนการเหล่านี้นักเรียนจะสามารถ 
ที่จะบรรลุความรู้โดยการผ่านการรับรู้ทางสายตา 

ธนิตา วัชรพิชิตชัย (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้
เกมและบัตรค าศัพท์. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและ
บัตรค าศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็นจ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์ ก่อนและหลังการ
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ทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันและนักเรียนที่สอนด้วยเกม และบัตรค าศัพท์  
มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน 

Elsa Yusrika Sitompul (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสอนค าศัพท์โดยใช้ 
แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์ โดยการศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดหรือ
รายการค าศัพท์ 50 ค า รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งก่อนการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมีความรู้เรื่องค าศัพท์
ใกล้เคียงกัน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยรายการค าศัพท์ 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอน 
โดยแฟลชการ์ดและรายการค าศัพท์ นักเรียนกลุ่มทดลองบอกว่าสามารถจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้นและ
มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สรุปได้ว่าควรใช้แฟลชการ์ดในการสอนค าศัพท์ให้เด็ก 
 
5. การสอนที่ใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words 
Flashcards) ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี  สรุปได้ว่าวิธีพีพีพีไม่ใช่วิธี 
การสอนอ่านโดยตรง แต่เป็นชั้นตอนที่ท าให้เกิดแนวทางการสอนอ่าน เมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ตามขั้นตอนจะท าให้นักเรียนสามารถอ่านค าได้ด้วยตนเอง วิธีพีพีพีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage)  ขั้นที่ 2  ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage)  และขั้นที่  3  
ขั้นน าไปใช้ (Production stage)  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดสรุปได้ว่า                  
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด เป็นบัตรค าศัพท์ที่มีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความหมายของค า โดยมี
รูปภาพแสดงถึงค าศัพท์นั้นๆ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการเรียนรู้ หรือฝึกฝนเกี่ยวกับค าศัพท์ 
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะการมองเห็นและทักษะ  
การฟังไปพร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอนด้วยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
แล้วน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถอ่านค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีล าดับขั้นตอนการสอน โดยการสอนด้วยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด เป็นการสอนโดยใช้ขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ 
(Presentation stage)  ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage)  และขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ (Production 
stage) และใช้ Sight Words Flashcards ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อช่วยในการเรียนรู้ค าศัพท์ได้รวดเร็ว 
ซึ่งการสอนในแต่ละขั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
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5.1 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage) ครูเริ่มต้นบทเรียนโดยการน าเสนอ
รูปภาพของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้นความสนใจ
และตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในภาพ พร้อมทั้งจดสิ่งที่นักเรียนตอบค าถาม แล้วสรุปร่วมกัน 

5.2 ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ครูน าบัตรค าติดบนกระดาน โดยบัตรค า
จะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรค าจะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และ  
มีค าศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ใต้ค าศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในต าแหน่งตัวอักษร
ตัวสุดท้ายของค าระดับที่ 2 บัตรค าจะมีภาพแสดงค าศัพท์ และมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า  
ระดับที่ 3 บัตรค าจะมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ครูให้นักเรียนฝึกอ่านค าจากบัตรค าศัพท์ 
ระดับที่ 1–ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้น า
ในการอ่านแต่ละค าและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่มเป็นการอ่านรายบุคคล จนกระทั่ง
นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง  

5.3 ขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้
ค าศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นน าเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการท าใบงาน หรือแบบฝึกหัด
โดยสิ่งที่ได้เรียนมาน ามาใช้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards)  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. วิธีด าเนินการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ( IQ 50 – 70)  

ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเพลินพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 10 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50  

– 70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 5 คน มีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้ 
  1. สัมภาษณ์ครูที่เป็นหัวหน้าโครงการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อขอข้อมูลและ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ( IQ 50-70) 
และมีเอกสารการทดสอบระดับสติปัญญาซึ่งทดสอบโดยนักจิตวิทยาคลินิก  
  2. สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
  3. พิจารณาผลงานนักเรียนที่ได้รับรายชื่อจากขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาจากสมุด ใบงาน 
แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน เพื่อศึกษาปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนแต่ละคน  
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เลือกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่มีปัญหาด้านการอ่านที่มีตัวสะกด            
ไม่ตรงตามมาตรา โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยู่ในระดับชั้นใกล้เคียงกัน คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 คน 
  4. ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง เพื่อให้ความร่วมมือในการท าวิจัย โดยอนุญาตให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เข้าร่วมในการด าเนินการวิจัยได้ตลอด
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านค าจากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับ  

ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 
2. สื่อบัตรค า Sight Words Flashcards 
3. แบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  

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 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของค า  
ที่จะใช้ในการสอน แล้วน าค าศัพท์มาก าหนดการสอนในแต่ละชั่วโมง ดังนี้ 
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ตาราง 2 ก าหนดขอบข่ายเนื้อหา 
 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย จ านวนค า จ านวนชั่วโมง 
การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค า 
ประกอบด้วยค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา 

ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา มี 4 มาตรา ได้แก่ 
(1) มาตราแม่กน  จ านวน 
(2) มาตราแม่กก  จ านวน 
(3) มาตราแม่กบ  จ านวน 
(4) มาตราแม่กด  จ านวน   
                           รวม 

 
 

10 
10 
10 
10 
40 

20 

 

1.3 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์  
แฟลชการ์ด และออกแบบแผนการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี ร่ วมกับไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด  
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 ส่วนน า 
1.3.2 สาระส าคัญ 
1.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.3.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้  จากการใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์  

แฟลชการ์ด ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่  1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage) ครู เริ่มต้นบทเรียนโดย 

การน าเสนอรูปภาพของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพ โดยครูจะกระตุ้น
ความสนใจและต้ังค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ เห็นในภาพ พร้อมทั้งจดสิ่งที่นักเรียนตอบค าถาม  
แล้วสรุปร่วมกัน 

ขั้นที่  2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ครูน าบัตรค าติดบนกระดาน  
โดยบัตรค าจะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรค าจะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน 
และมีค าศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ใต้ค าศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในต าแหน่ง
ตัวอักษรตัวสุดท้ายของค า ระดับที่ 2 บัตรค าจะมีภาพแสดงค าศัพท์ และมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรสีด า ระดับที่ 3 บัตรค าจะมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ครูให้นักเรียนฝึกอ่านค าจาก
บัตรค าศัพท์ระดับที่ 1  – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู  จากนั้นนักเรียนจะฝึกอ่านแบบกลุ่ม 
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โดยผลัดกันเป็นผู้น าในการอ่านแต่ละค าและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่มเป็นการอ่าน
รายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง  

ข้ันท่ี 3 ข้ันน าไปใช้ (Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้
ค าศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นน าเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการท าใบงาน หรือแบบฝึกหัด
โดยสิ่งที่ได้เรียนมาน ามาใช้ด้วยตนเอง     

1.3.5 สื่อการเรียนรู ้
1.3.6 การวัดประเมินผล 

1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 แผน  
แผนละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด ค าศัพท์ 

แผนที่ 1 แม่กก ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 
แผนที่ 2 ทบทวนค า ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 
แผนที่ 3 แม่กก วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 
แผนที่ 4 ทบทวนค า วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 
แผนที่ 5 ทบทวนค า ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 

  วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 
แผนที่ 6 แม่กด ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 
แผนที่ 7 ทบทวนค า ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 
แผนที่ 8 แม่กด กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 
แผนที่ 9 ทบทวนค า กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 
แผนที่ 10 ทบทวนค า ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 

กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 
แผนที่ 11 แม่กน กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 
แผนที่ 12 ทบทวนค า กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 
แผนที่ 13 แม่กน อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 
แผนที่ 14 ทบทวนค า อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด ค าศัพท์ 
แผนที่ 15 ทบทวนค า กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 

อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 

แผนที่ 16 แม่กบ รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 
แผนที่ 17 ทบทวนค า รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 
แผนที่ 18 แม่กบ ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 
แผนที่ 19 ทบทวนค า ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 
แผนที่ 20 ทบทวนค า รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 

ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 

 
1.5  ร่างแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางสติปัญญา การวัดผลและประเมินผล และการสอนภาษาไทย จ านวน 3 คน 
ตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา 

1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย (IQ 50 - 70) โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 แผน  
ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ก่อนน าไปใช้ในการสอนนักเรียนที่เป็น  
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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สรุปการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด  
มีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้วิธีพีพี (PPP)  ร่วมกับ 
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcard 

1. ศึกษาความสามารถในการอา่นของกลุ่มตวัอยา่ง โดยพจิารณาจากรายงานผลการทดสอบทางจติวิทยาที่
ประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิก แบบทดสอบท่ีใช้ คือ Achievement Test:- Wide Range Achievement 

Test – THAI (WRAT-THAI) เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนด้านการอ่าน 
 

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ในมาตรฐาน ท 1.1 และก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของค าที่จะใชใ้นการสอน แล้วน าค าศัพทม์าก าหนดการสอน

ในแต่ละชัว่โมง 
 

3. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการด์ (Sight 
Words Flash Cards) และออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้ 

4. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน 
 

5. น าร่างแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม 
 

6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กนอ้ย 
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2. บัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 
การจัดท าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มี

วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับไซทเวิดส์และแฟลชการ์ด รูปแบบ วิธีการหรือ

เทคนิค การสร้างบัตรค า แล้วน ามาออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 

2.2 ศึกษาและคัดเลือกค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ที่อยู่ในบัญชีค า
พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยาที่ประเมิน
โดย นักจิตวิทยาคลินิก เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง โดยค าที่
น ามาใช้ในการสอนเป็นค าที่แสดงได้ด้วยรูปภาพ เป็นค า 2 พยางค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 40 ค า แบ่ง
ออกดังนี้  

(1) ค ามาตราตัวสะกด แม่กก จ านวน 10 ค า   
(2) ค ามาตราตัวสะกด แม่กด จ านวน 10 ค า   
(3) ค ามาตราตัวสะกด แม่กน จ านวน 10 ค า  
(4) ค ามาตราตัวสะกด แม่กบ จ านวน 10 ค า 

2.3 ด าเนินการจัดท าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดประกอบการสอนอ่าน
ค าศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.4 น าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ที่จัดท าขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  
โดยผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้เคลือบบัตรค าให้มีความแข็งแรงเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานกับนักเรียน 
         2.5 น าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด ที่ปรับปรุงตามค าแนะน า 
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 - 70) โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ก่อนน าไปใช้ในการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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สรุปการจัดท าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 
ประกอบการสอนมีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  ขั้นตอนการจัดท าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 
    
 
 
 
 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ Sight Words  และ   Flashcards แล้วน ามาออกแบบให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 

 

2. ศึกษาและคัดเลือกค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่อยู่ในบัญชีค าพื้นฐานชั้น ป. 3  
เป็นค าที่แสดงได้ด้วยรูปภาพ เป็นค า 2 พยางค์ จ านวนทั้งสิ้น 40 ค า            
 

3.จัดท าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ประกอบการสอนอ่านค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 

4. น าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  

 

5. น าบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ที่ปรับปรุงตามค าแนะน า 
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้  
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3. แบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
แบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนที่มี  

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบและ

ค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในบัญชีค าพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 แล้ว 
สร้างแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบอัตนัย 

3.2 น าร่างแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
และการสอนภาษาไทย จ านวน 3 คน ตรวจพิจารณาแบบทดสอบที่มีความสอดคล้อง  
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ล้วน สายยศ: และอังคณา สายยศ. 2543: 48) โดยใช้เกณฑ์ 
การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้ 
   คะแนน  +1  ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   คะแนน    0  ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   คะแนน   -1  ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.3 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แล้วเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ: และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) เป็นแบบทดสอบที่อยู่ 
ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้  

3.4  น าแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดลองใช้              
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเพลินพัฒนา จ านวน 1 ห้องเรียน ที่ไม่ใช่  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 แล้วน าข้อมูลจากการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความยากง่าย 
(P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจ
จ าแนก .20 ขึ้นไปแล้วน าข้อมูลจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.40 – 0.66 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.46  จากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยสูตร KR – 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79       
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3.5  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนของการท าแบบทดสอบการอ่าน
ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์               
แฟลชการ์ด โดยการน าคะแนนที่นักเรียนท าได้ถูกต้องคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2547: 200-202) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
คะแนน 36 – 40 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
คะแนน 27 – 35 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

อยู่ในระดับดี (คิดเป็นร้อยละ 70 – 79) 
คะแนน 18 – 26 คะแนน หมายถึง มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

อยู่ในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 60 – 69) 
คะแนน  9 – 17 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

อยู่ในระดับพอใช้ (คิดเป็นร้อยละ 50 – 59) 
คะแนน   0 –  8 คะแนน   หมายถึง มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

อยู่ในระดับปรับปรุง (คิดเป็นร้อยละ 0 – 49)  
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สรุปการสร้างแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ส าหรับนักเรียนที่มี                 
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 
 
 
 

 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ แล้วสร้างแบบทดสอบ 
การอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

2. น าร่างแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจพิจารณาแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

 

3. น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) แล้วเลือก
แบบทดสอบข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ .50 ขึ้นไป 

 

4. น าแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ห้องเรียน คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย  และ
ค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ ค่าความเชื่อมั่น 

5. น าแบบทดสอบการอ่านค าไปจัดท าฉบับจริงเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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3. การด าเนินการทดลอง 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 216) มีรูปแบบการทดลอง 
ดังนี้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนการทดลอง ตัวแปรอิสระ ทดสอบหลังการทดลอง 
E T1 X T2 

 
E แทน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ระดับเล็กน้อย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
T1 แทน การทดสอบ  เ รื่ อ ง  การ อ่ านค าที่ ไ ม่ ตร งตามมาตรา ตั วสะกด 

ก่อนการทดลอง 
X แทน การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการอ่านค าที่มีตัวสะกด 

ไม่ตรงตามมาตราจากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ 
แฟลชการ์ด 

T2 แทน การทดสอบ เรื่อง การอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหลังการ
ทดลอง  

 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการขอหนังสือเพื่อ
เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  และขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อทดสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

2.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเพลินพัฒนา ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มี  
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  
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3.  น าแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
ก่อนด าเนินการสอน (Pretest) 

4.  ด าเนินการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดที่จัดท าขึ้น 
จ านวน 20 แผน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 60 นาที 
ต้ังแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 ตามก าหนดการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ตาราง 4 ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ท่ี วัน มาตราตัวสะกด ค าศัพท์ 
1 จันทร์ แม่กก ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 
 อังคาร ทบทวนค า ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 
 พุธ แม่กก วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 
 พฤหัสบดี ทบทวนค า วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 

 
ศุกร์ ทบทวนค า ก้อนเมฆ เชื้อโรค ตัวเลข สุนัข โชคดี 

วัคซีน ประมุข ความสุข อัคคี เนคไท 
2 จันทร์ แม่กด ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 
 อังคาร ทบทวนค า ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 
 พุธ แม่กด กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 
 พฤหัสบดี ทบทวนค า กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 

 
ศุกร์ ทบทวนค า ต ารวจ พิซซ่า แซนด์วิช ธงชาติ รถยนต์ 

กระดาษ มนุษย์ แครอท ประเทศ ประดิษฐ์ 
3 จันทร์ แม่กน กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 
 อังคาร ทบทวนค า กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 
 พุธ แม่กน อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 
 พฤหัสบดี ทบทวนค า อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 
 ศุกร์ ทบทวนค า กุญแจ ของขวัญ การคูณ คุณครู ขอบคุณ 
   อาคาร อาหาร ทหาร ฟุตบอล น้ าตาล 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี วัน มาตราตัวสะกด ค าศัพท์ 
4 จันทร์ แม่กบ รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 

 อังคาร ทบทวนค า รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 
 พุธ แม่กบ ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 
 พฤหัสบดี ทบทวนค า ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 

 
ศุกร์ ทบทวนค า รูปภาพ อาชีพ ทัพพี ยีราฟ ทอฟฟี่ 

ทรัพย์สิน เคารพ ค าศัพท์ กองทัพ ชูชีพ 

 
5. เมื่อสิ้นสุดการสอน น าแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ฉบับเดียวกับก่อนสอนไปทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับเล็กน้อย (IQ 50- 70) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังสอน (Posttest) วันอังคารที่ 16 เมษายน  
พ.ศ.2562 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IQR)  

2. เปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจากการสอนโดยวิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ก่อนเรียนและหลังเรียน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกด 
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   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
1.2  การหาความยากง่ายของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกด 

ไม่ตรงตามมาตรา ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 196) ดังนี้ 

p = 
 

 
 

 

เมื่อ p แทน   ดัชนีค่าความยากง่าย 
 R แทน   จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก 
 N แทน   จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
1.3 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มี

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 50) ดังนี้ 

r =    

    
 

 

เมื่อ  r แทน   ค่าความยากของข้อสอบ 
 H แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
 L แทน   จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
 N แทน   จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
1.4  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกด 

ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้สูตร KR – 20 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549: 76) ดังนี้  
 

rtt = 
𝑘

𝑘  
 [   

∑𝑝𝑞

𝑠 
] 

 

เมื่อ rtt แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 k แทน   จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
 s2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 p แทน   สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
 q แทน   สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 – p) 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ใช้สถิติดังนี้ 

2.1 การหาค่ามัธยฐาน (Median) โดยใช้สูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 174) 
ดังนี้ 

 

Mdn = 
XN  

 
 

 
 

เมื่อ Mdn แทน   มัธยฐาน หรือ ค่ากลาง 
  X แทน   จ านวนคะแนน หรือ ข้อมูลที่เป็นเลขคู่ 

  
XN
 

 แทน   คะแนนตัวที่  
N

 
 

  
XN   

 
 แทน   คะแนนตัวที่  

N  

 
 

2.2 การหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range = IOR) ค านวณ 
จากสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2543: 152) ดังนี้ 

 

IQR   =  Q3 – Q1 
 

  เมื่อ IQR    แทน   ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

   Q1      แทน   ค่าที่ต าแหน่ง  1/4 หรือ 25% หาได้จาก Q1 = 
N

 
 

   Q3      แทน   ค่าที่ต าแหน่ง  3/4 หรือ 75% หาได้จาก Q3 = [
N

 
] x 3 

   N       แทน   จ านวนข้อมูล 
 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม

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 

 



  60 

D = Y – X 
  เมื่อ D แทน   ค่าความแตกต่างของข้อมูลทั้งคู่ 
   X แทน   คะแนนของการประเมินก่อนการทดลอง 
   Y แทน   คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 

จัดอันดับค่าความแตกต่างจากค่าน้อยไปหาค่ามากก ากับอันดับที่ ด้วย
เครื่องหมายบวก หรือเครื่องหมายลบ ตามล าดับของผลรวมที่น้อยกว่า (โดยไม่ค านึงถึง
เครื่องหมาย) เรียกค่านี้ว่า T (ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับที่น้อยกว่า) 
 

Z = 
T E T 

ST
 

 

เมื่อ  E(T) = 
𝑁   𝑁   

 
 

ST = 
N   N         

 
 

  เมื่อ   E(T)  แทน   ค่าเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่น้อยกว่า 
   N   แทน   จ านวนนักเรียน 
   ST   แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Z    แทน   คะแนนมาตรฐาน 
   T    แทน   ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับที่น้อยกว่า 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับ
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามล าดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 

2. การเปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดยใช้  
วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
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การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) 
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพี
พีพี ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 5 จ านวนคะแนน ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ความสามารถอ่านค า 

ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  

 

คนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 

คะแนน) 
ระดับ 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 

คะแนน) 
ระดับ 

1 5 ปรับปรุง 38 ดีมาก 
2 9 ปรับปรุง 40 ดีมาก 
3 17 พอใช้ 40 ดีมาก 
4 13 พอใช้ 40 ดีมาก 
5 12 พอใช้ 40 ดีมาก 

Mdn 
IQR 

12 
8 

พอใช้ 40 
2 

ดีมาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ก่อนการสอนมีคะแนนระหว่าง 5 ถึง 17 คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 
12 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 8 มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
อยู่ในระดับพอใช้ และหลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์  แฟลชการ์ด นักเรียนมีคะแนน
ระหว่าง 38 ถึง 40 คะแนน คะแนนค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 2  
มีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อที่  1 คือ ความสามารถอ่านค าที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี 
(PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) อยู่ในระดับดี 

จากตาราง 5 สามารถน าเสนอคะแนนในรูปของแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพประกอบ 5  แผนภูมิแสดงคะแนนสอบก่อนและหลังการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลังการสอน 
โดยใช้วิธีพีพีพี ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
 

จากภาพประกอบ 5 แสดงว่า นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนสอบก่อน 5 คะแนน และ
คะแนนสอบหลัง 38 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 33 คะแนน  นักเรียนคนที่ 2  
มีคะแนนสอบก่อน 9 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 
31 คะแนน  นักเรียนคนที่ 3 มีคะแนนสอบก่อน 17 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน  
ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 23 คะแนน นักเรียนคนที่ 4 มีคะแนนสอบก่อน 13 คะแนน  
และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 27 คะแนน นักเรียนคนที่ 5  
มีคะแนนสอบก่อน 12 คะแนน และคะแนนสอบหลัง 40 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 
28 คะแนน 

0
5

10
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25
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40

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

A
xi
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คะแนน 

ก่อนสอน 

หลังสอน 

นักเรียน 
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การเปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลัง 
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด แสดงรายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash 
Cards) 

 

คนที่ 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ผลต่างของ
คะแนน  
D = Y-X 

ล าดับที่ของ
ความต่าง 

ล าดับตาม
เครื่องหมาย 

T 
ก่อนสอน 
(X) 

หลังสอน 
(Y) 

+ - 

1 5 38 33 5 +5 - *0 
2 9 40 31 4 +4 -  
3 17 40 23 1 +1 -  
4 13 40 27 2 +2 -  
5 12 40 28 3 +3 -  

                                    รวม                     - +15 0  

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ังไว้ว่าความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดสูงขึ้น 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธีพีพีพี  (PPP) 
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) มีการสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถอ่านค าที่มี ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ก่อนและหลังการสอนโดย  
วิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้  
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดี 

2. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้  
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย 
(Mild Intellectual Disability) ที่มีระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) อยู่ระหว่าง 50 – 70 และไม่มีความ 
พิการซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
เพลินพัฒนา จ านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านค าจากการ
สอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด จ านวน 20 แผน และแบบทดสอบการอ่านค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 1 ชุด จ านวน 40 ข้อ 
 ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest 
Design ท าการทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนการทดลอง 
(Pretest) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 แล้วจึง
ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านค าจากการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับไซท
เวิดส์ แฟลชการ์ด จ านวน 20 แผน ระหว่างวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันอังคารที่  
16 เมษายน พ.ศ. 2562 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบแบบทดสอบการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน  
การทดลอง แล้วน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang: IQR) และ
สถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์  
แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดีมาก (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน; t = 5) 

2. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์  
แฟลชการ์ด สูงขึ้น (T = 0, P < .05) 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยวิธี
พีพีพี (PPP) ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flashcards) ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ 
ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด อยู่ในระดับดีมาก  สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้  คือ 
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ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟล
ชการ์ด อยู่ในระดับดี 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวเนื่องจากการสอนโดยวิธีพีพีพีนั้นเป็นรูปแบบการสอนที่มี
ขั้นตอนชัดเจน ซึ่งการแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึงการน าความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนจนเป็นทักษะ สะท้อน
แนวความคิดที่ว่าการฝึกฝนบ่อยๆ ท าให้จดจ าได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ใช้หลัก 3 R’s ซึ่งประกอบด้วย การสอนซ้ า (Repetition) คือ 
การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม การสอนแบบไม่
เครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรม
วิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และการสอนให้เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจ าทุกวันเป็นกิจกรรมการสอนจะต้องท าสม่ าเสมอ
เป็นประจ า (พัชรีวัลย์ แก่นจันทร์. 2539) ที่กล่าวว่าการสอนโดยวิธีพีพีพีนั้นเหมาะส าหรับ  
การเรียนรู้ทักษะในทุกด้านและเป็นวิธีการที่ท าให้ครูสามารถควบคุมเนื้อหาและความเร็วใน  
การเรยีนได ้

นอกจากนี้การใช้ ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ยังเป็นอีกวิธีหนึ่ง 
ที่นิยมน ามาใช้ในการสอนอ่าน ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดเป็นบัตรค าศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็น
ถึงความหมายของค า โดยมีรูปภาพแสดงถึงค าศัพท์ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ที่ช่วยในการเรียนรู้  หรือ
ฝึกฝนเกี่ยวกับค าศัพท์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ได้มากขึ้น จากการวิจัยของเอลซา  
(Elsa, 2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสอนค าศัพท์โดยใช้แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์โดย
การศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์ 50 ค า ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ดและรายการ
ค าศัพท์ สามารถจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สรุปได้ว่า
ควรใช้แฟลชการ์ดในการสอนค าศัพท์ให้เด็ก รวมถึงพัฒนาทักษะการมองเห็นและทักษะการฟังไป
พร้อมกันเหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

นอกจากนี้การสอนโดยวิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Presentation stage) ครูจะเริ่มต้นบทเรียนโดยการน าเสนอรูปภาพของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพของค าศัพท์เหล่านั้น โดยครูจะกระตุ้น
ความสนใจและต้ังค าถามให้นักเรียนคิดและตอบว่าสิ่งที่เห็นในภาพคืออะไร พร้อมทั้งจดสิ่งที่
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นักเรียนตอบค าถาม แล้วมาสรุปร่วมกันว่าสิ่งที่เห็นในรูปภาพคืออะไร  ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
(Practice stage) ครูน าบัตรค าติดบนกระดาน โดยบัตรค าศัพท์จะมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
บัตรค าศัพท์นั้นจะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีค าศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า 
ใต้ค าศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะแสดงไปยังตัวอักษรสุดท้ายของค านั้นๆ  ระดับที่ 2 บัตร
ค าศัพท์นั้นจะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีค าศัพท์พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า 
ระดับที่ 3 บัตรค านั้นจะมีค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝนพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ครูให้นักเรียนฝึก  
อ่านค าจากบัตรค าศัพท์ระดับที่ 1 – 3 ตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยการอ่านตามครู  จากนั้นนักเรียน
จะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้น าในการอ่านแต่ละค าและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่ม
เป็นการอ่านรายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง ขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ 
(Production stage) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้ค าศัพท์ที่เรียนมาจากขั้นน าเสนอและ 
ข้ันฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบของการท าใบงาน หรือแบบฝึกหัดโดยสิ่งที่ได้เรียนมาน ามาใช้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีสอดคล้องกับอังเกรนี เอ็ม.เอส ลากาโล (Lagalo, 
2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้ Presentation Practice and Production (PPP) เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนชั้น  10  โรงเรียน MAN Batudaa ในปีการศึกษา 2550 – 
2551 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการพูดของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นดูได้จากผลการทดสอบ
หลังเรียนซึ่งดีกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียน 403 คะแนน
และคะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน 467 คะแนน งานวิจัยนี้วัดผลจากความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว และความเข้าใจการใช้  
Presentation Practice and Production ท าให้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น
จากเดิม 
 ดังนั้นการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด ตามแผนการจัด  
การเรียนรู้จ านวน 20 ครั้ง จึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อยมีความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับที่ดีมาก 
  2. การเปรียบเทียบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อ 2 ของการวิจัยที่ต้ังไว้ คือ ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยวิธี
พีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด สูงขึ้น 
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 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากวิธีพีพีพีไม่ใช่วิธีการสอนอ่านค าโดยตรง แต่เป็นกรอบแนวคิดใน
การใช้ขั้นตอนเข้ามาประยุกต์กับการอ่านค า โดยทั้ง  3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1 ขั้นน าเสนอ 
(Presentation stage)  ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice stage) ขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ (Production 
stage) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน รวมทั้งการน า ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดซึ่งเป็นสื่อที่ใช้รูปภาพและค ามารวมไว้ในการเรียน
การสอน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างรูปภาพและค าศัพท์ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและ
จดจ าค าน ามาอ่านได้ถูกต้อง กระบวนการดังกล่าวข้างต้นนอกจากสร้างความสนุกยังคงความ
เข้าใจและการเห็นค าซ้ าๆ และแบ่งขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยวิธีการพีพีพี ท าให้ผู้เรียนจ าค าศัพท์ได้
ดีมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สอดคล้อง
กับ(พัชรีวัลย์ แก่นจันทร์. 2539) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ที่ใช้หลัก 3  R’s ซึ่งประกอบด้วย  การสอนซ้ า 
(Repetition) คือ การสอนและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีหลายๆ วิธีในการสอนเนื้อหาเดิม 
การสอนแบบไม่เครียด (Relaxation) คือ การสอนที่ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวเกิน 15 นาที ควร
เปลี่ยนกิจกรรมวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง เล่านิทาน หรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และการ
สอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน (Routine) คือ การสอนให้เป็นประจ าทุกวันเป็นกิจกรรมการสอนที่
ต้องท าสม่ าเสมอเป็นประจ า ซึ่งกระบวนงานวิจัยในขั้นท่ี 2 ของการสอนที่แบ่งบัตรค าศัพท์ออกเป็น  
3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 บัตรค าศัพท์จะมีภาพแสดงถึงค าศัพท์ที่นักเรียนจะฝึกฝน และมีค าศัพท์
พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ใต้ค าศัพท์จะมีลูกศรสีแดงที่หัวลูกศรจะอยู่ในต าแหน่งตัวอักษรตัวสุดท้าย
ของค า ระดับที่ 2 บัตรค าศัพท์จะมีภาพแสดงค าศัพท์ และมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า ระดับ
ที่ 3 บัตรค าศัพท์จะมีค าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า หลังจากนั้นจะมีการย้ า ซ้ า ทวนโดยครูให้
นักเรียนฝึกอ่านค าจากบัตรค าศัพท์ ระดับที่ 1 – ระดับที่ 3 โดยการอ่านตามครู จากนั้นนักเรียน 
จะฝึกอ่านแบบกลุ่มโดยผลัดกันเป็นผู้น าในการอ่านแต่ละค าและเมื่อผ่านในขั้นตอนแบบกลุ่มก็เพิ่ม
เป็นการอ่านรายบุคคล จนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับ Elsa Yusrika Sitompul. (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสอนค าศัพท์โดยใช้ 
แฟลชการ์ดกับรายการค าศัพท์ โดยการศึกษานี้ต้องการตรวจสอบผลของการใช้แฟลชการ์ดหรือ
รายการค าศัพท์ 50 ค า รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งก่อนการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมีความรู้เรื่องค าศัพท์ใกล้เคียง
กัน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยแฟลชการ์ด ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยรายการค าศัพท์  
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอน  
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โดยแฟลชการ์ดและรายการค าศัพท์ นักเรียนกลุ่มทดลองบอกว่าสามารถจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้นและ
มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 ผลการพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย แต่ละคนมีรายละเอียดได้ดังนี้ 
 นักเรียนคนที่ 1 เพศชาย ต้ังใจเรียน มีความมั่นใจในการตอบค าถามแต่บางครั้งยังตอบ
ค าถามไม่ตรงประเด็น ให้ความร่วมมือพอควร มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านค าศัพท์พื้นฐานน้อยมาก  
โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนท าคะแนนได้เพียง 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถอ่าน
ค าศัพท์และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง มีความมั่นใจในการตอบค าถามมากขึ้น 
ตอบได้ตรงประเด็นมากขึ้น และสามารถท าคะแนนสอบหลังเรียนได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน 
 นักเรียนคนที่ 2  เพศชาย ขี้อาย พูดน้อย ไม่ค่อยมั่นใจเวลาตอบค าถาม ให้ความร่วมมือ
ในการเรียนครัง้ที่ 1 และครั้งที่ 2 ค่อนข้างน้อย แต่มีความต้ังใจในการฟังครูสอนหรืออธิบาย เข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ได้หลายค า ท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนสามารถอ่าน
ค าศัพท์และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ทั้งหมดได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม  
มากขึ้น แสดงความกระตือรือร้นในการเรียนอย่างเห็นได้ชัด สามารถท าคะแนนหลังสอบได้  
40 คะแนนเต็ม 
 นักเรียนคนที่ 3 เพศหญิง เรียบร้อย ค่อนข้างขี้อาย ไม่ค่อยมั่นใจในการอ่านค า หรือ 
การตอบค าถาม มักพูดเสียงเบาอยู่ในล าคอ มีความต้ังใจในการเรียน และอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ที่ครูสอนได้ถูกต้อง ท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนมีความมั่นใจในการ  
อ่านค าและตอบค าถาม ออกเสียงในการสื่อสารได้ดังและชัดเจน มีค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ 
มาแลกเปลี่ยนในคาบเรียนเสมอ สามารถท าคะแนนหลังสอบได้ 40 คะแนนเต็ม 
 นักเรียนคนที่ 4 เพศชาย มีความกระตือรือร้นในการเรียนสูงมาก มักมีค าถามเกี่ยวกับ
ค าศัพท์อยู่เสมอ ตอบค าถามหรืออ่านออกเสียงค าได้เสียงดังฟังชัด มักยกมือตอบหรือท ากิจกรรม
เป็นอันดับแรกของห้อง เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่อ่านได้ค่อนข้างดี ท าคะแนนสอบก่อนเรียน
ได้ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์  
แฟลชการ์ด นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น จนครูต้องกระตุ้นเตือนให้รอคอยจังหวะหรือฟังค าสั่ง  
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จากครูก่อน มักจะอ่านออกเสียงค าศัพท์เร็วกว่าเพื่อนในชั้นเรียน อาสาเป็นผู้น าในการสาธิตหรือ
ท ากิจกรรมที่ครูสั่ง แสดงความภูมิใจอย่างเต็มที่เมื่อสามารถอ่านค าศัพท์ได้และจะถามครูเป็น
ระยะว่า “ผมเก่งไหม” สามารถท าคะแนนหลังสอบได้ 40 คะแนนเต็ม 
 นักเรียนคนที่ 5 เพศหญิง ค่อนข้างเฉื่อย ไม่ค่อยแสดงความกระตือรือร้นในการเรียน  
แสดงอาการไม่อยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตอบค าถามหรืออ่านค า ศัพท์เสียงเบาอยู่ในล าคอ  
อ้าปากน้อยมากขณะออกเสียง เข้าใจความหมายของค าได้ พยายามอธิบายค าที่เพื่อนร่วมชั้นไม่รู้ 
แต่ยังไม่ตรงประเด็น ท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หลัง  
การสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ดนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น อาสาเป็น
ผู้ออกไปท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน หรือเป็นผู้ท ากิจกรรมคนแรก เข้าใจความหมายของค าศัพท์
ทั้งหมดได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการตอบค าถามมากขึ้น สามารถท าคะแนนหลังสอบได้  
40 คะแนนเต็ม 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ และอ่านค าศัพท์อยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบ
จากเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 1 และ คนที่ 2 แต่เมื่อมีการเรียนโดยใช้วิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด นักเรียนทั้ง 5 คน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความ
มั่นใจในการอ่านค าศัพท์ มีส่วนร่วมตอบค าถามและกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น มีแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยตนเองสูงขึ้น  
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย พบว่า จากการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟล
ชการ์ด เพื่อพัฒนาความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์
จากภาพ กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมตอบค าถาม พยายามอธิบายความหมายของค าศัพท์ที่เห็น
จากภาพ รวมถึงการเข้าใจล าดับในการสอนเมื่อผู้สอนเปลี่ยนระดับของบัตรค าศัพท์ สังเกตได้ว่า
อะไรในบัตรค าศัพท์ที่หายไป เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ครบตามกระบวนการสอน รวมถึงความ
สม่ าเสมอในการเทดลอง สภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิในห้องเรียน ไม่มีสิ่งรบกวน  
จากภายนอก ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วย  
ตนเองสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.ครูผู้สอนควรใช้รูปภาพและค าสั่งสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายจะท าให้ผู้เรียน  
ได้พัฒนาทักษะการอ่านค าได้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้สอนควรให้การเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชม คะแนน สต๊ิกเกอร์ เป็นต้น  
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แม้เป็น
เพียงการตอบค าถามสั้นๆ หรือการยกมือแสดงความคิดเห็น  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีงานวิจัยที่น าการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  

ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านค าศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

2. ควรมีงานวิจัยน าการสอนโดยใช้วิธีพีพีพีร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด  
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา 
   ต าแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก 
   ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 

2. อาจารย์สุขจันทร์  สุขประกอบ 
   ต าแหน่ง: ที่ปรึกษาส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา 
   วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 
3. อาจารย์รัตดารา  มกรมณี 
   ต าแหน่ง: ครู คศ. 1 
   วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ / แบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
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ภาคผนวก ข 
1. ตารางผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
2. ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ

ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
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ตาราง 7 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเนื้อหา โดยหาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตรา 

 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

24 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

 

ข้อที ่
ค่าความยากง่าย 

(P) 
แปลผล 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

แปลผล 
แปลผลคุณภาพ

ข้อสอบ 
1 0.56 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.53 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.40 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.46 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.43 ใช้ได้ 0.46 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.53 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.60 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.53 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
11 0.63 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
12 0.63 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
13 0.60 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
14 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
15 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
16 0.66 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
17 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
18 0.53 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
19 0.56 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
20 0.53 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
21 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
22 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
23 0.46 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
24 0.40 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 
ข้อ
ที ่

ค่าความยากง่าย 
(P) 

แปลผล 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพ
ข้อสอบ 

25 0.56 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
26 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
27 0.60 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
28 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
29 0.63 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
30 0.40 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
31 0.46 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
32 0.46 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
33 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
34 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
35 0.66 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
36 0.53 ใช้ได้ 0.26 ใช้ได้ ใช้ได้ 
37 0.50 ใช้ได้ 0.20 ใช้ได้ ใช้ได้ 
38 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
39 0.56 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
40 0.53 ใช้ได้ 0.40 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
1. แบบทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ของโดยใช้วิธีพีพีพี (PPP) ร่วมกับไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash 
Cards) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ ................................................................. 

นามสกลุ……………………………………………………………………….. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมิน 

............................................................................. 
(...........................................................................) 

วันที่ ................. เดือน.....................พ.ศ. ................... 
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ค าชี้แจง   *เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย   
              ลงในช่องถูกต้อง หากนักเรียนอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดไม่ถูกต้อง  ผู้ประเมิน 
              ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องไม่ถูกต้องพร้อมเติมค าที่นักเรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง 
              ลงในช่องหมายเหต ุ
ตัวอย่าง     

ค าที่ ค าศัพท์ 
ผลการอ่านออกเสียง 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1 ก้อนเมฆ    
2 เชื้อโรค    เชื้อโรด 

  **ความสามารถอ่านค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง การอ่านออกเสียงเป็น
ค า ในค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้องตามวิธีการอ่านที่ถูกต้อง       

ค าที่ ค าศัพท์ 
ผลการอ่านออกเสียง 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1 ก้อนเมฆ    
2 เชื้อโรค     
3 ตัวเลข     
4 สุนัข     
5 โชคด ี    
6 วัคซีน     
7 ประมุข     
8 ความสุข     
9 อัคคี     
10 เนคไท    
11 ต ารวจ    
12 พิซซ่า    
13 แซนด์วิช    
14 ธงชาติ     
15 รถยนต์      
16 กระดาษ      
17 มนุษย์     
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ค าที่ ค าศัพท์ 
ผลการอ่านออกเสียง 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

18 แครอท      
19 ประเทศ      
20 ประดิษฐ์    
21 กุญแจ    
22 ของขวัญ    
23 การคูณ    
24 คุณครู    
25 ขอบคุณ    
26 อาคาร     
27 อาหาร    
28 ทหาร     
29 ฟุตบอล     
30 น้ าตาล    
31 รูปภาพ                 
32 อาชีพ    
33 ทัพพ ี    
34 ยีราฟ    
35 ทอฟฟี่    
36 ทรัพย์สนิ    
37 เคารพ    
38 ค าศัพท์    
39 กองทัพ    
40 ชูชีพ    

 

รวมคะแนนการทดสอบ 

จาก  40 คะแนน ท าได้ .................... คะแนน  
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ประเมิน 

     วัน ..............เดือน............................ พ.ศ. ................ 



  90 



  91 



  92 



  93 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างสื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
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บัตรภาพท่ีใช้อภิปรายก่อนเริ่มบัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash 
Cards) 
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บัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 1 
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บัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 2 
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บัตรค าศัพท์ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด (Sight Words Flash Cards) ระดับที่ 3 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จุติพร พลอยเพชรมณี 
วัน เดือน ปี เกิด 12 กันยายน 2530 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(จิตวิทยา)    

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 50/106 หมู่บ้านนันทิชา 3/8  ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย  ต าบลไทรน้อย 
อ าเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150   
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