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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ หาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการ
สอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาดา้นการอ่าน ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเต็มรักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง ตวัสะกดในภาษาไทย แบบประเมินทกัษะการอ่าน                
2) แบบวดัความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้น
การอ่าน เร่ือง ตวัสะกดในภาษาไทย และ 3) แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียน สถิติท่ีใช้ในการ
วิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าทีของกลุ่มตวัอย่างไม่อิสระ          
(t-test for dependent sample)  
 ผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดับชั้น
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เท่ากบั 76.10/75.43 ผลสัมฤทธ์ิทาง  การเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั ( ̅ 8.36, S.D.=1.62) ( ̅ = 18.86, S.D.=1.70) มีค่า  t-test หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน เ ร่ืองตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.87)  
ค าส าคัญ : ชุดการสอน  ทกัษะการอ่าน  ตวัสะกดในภาษาไทย  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to study the effectiveness of the employment of an 
instructional package for improving dyslexic Prathomsuksa 2 students’ reading skills in Thai 
spelling and to investigate their satisfaction with the instructional package.  
 The participants in the research were seven Prathomsuksa 2 students with learning  
disabilities in reading at Temrak Suksa School in the academic year 2016.  The instruments of the 
research consisted of an instructional package for enhancing reading skills in Thai spelling, a 
reading-skill evaluation test, a pre-test and post-test of the participants’ reading performance before 
and after the employment of the instructional package, and a satisfaction evaluation form. The 
statistical methods for data analysis included the percentage, mean, standard deviation, and  
independent-samples t-test.  
  The findings showed that, based on the E1/E2 criteria, the instructional package was 
effective at 76.10/75.43 The participants’ performance after the study was better than that before the 
study. Their average score after the study ( ̅= 18.86, S.D. =1.70) was higher than that before the 
study( ̅=8.36, S.D.=1.62) The t-test value of their performance after the study was higher than that 
before the study at 4.50 with a statistically significant difference at the level of 0.05 The participants 
also showed a high level of satisfaction with the instructional package ( ̅= 4.87).  

Keywords: instructional package   reading skills   Thai spelling  dyslexia. 



 

(5) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผูว้ิจยัขอบกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์    
ดร.สุทธิพร  บุญส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เกียรติโกมล                
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทียมยศ  ปะสาวะโน ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการสอบ และ ดร.ทศพร แสงสวา่ง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.วสุิทธ์ิ  สุนทร 
กนกพงศ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ โสวจสัสตากุล  นางณฐัมณฑ ์รชฎโชจิพงศ ์ ผูเ้ช่ียวชาญ  

ดา้นเน้ือหา นายนิทศัน์ วเิชียรเลิศ  นาย ภิญโญ นิลบ่อ  นาง สุนนัทา อร่ามเรือง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและ
ประเมินผล ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์  ดร.สุรัตน์ ขวญับุญจนัทร์  ดร.ณัฐพงษ์ โตมัน่ ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการประเมิน และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี ตลอดจนให้ค าแนะน า แกไ้ข
ขอ้บกพร่องเพื่อพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัให้มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี 
  ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนเต็มรักศึกษา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และใหค้  าแนะน าในหลายๆ ดา้น จนวทิยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

  ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา     
บ่มเพาะจนผูว้ิจยัสามารถน าเอาหลกัการมาประยุกต์ใชแ้ละอา้งอิงในการวิจยัในคร้ังน้ี คุณค่าอนัพึงมี
จากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ครอบครัว  ตลอดจนผูเ้ขียน
หนงัสือ และบทความต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูว้จิยัจนสามารถท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
 

   พชัรียา  อินทร์พรหม 

 

 

     

 



(6) 
 

สารบัญ  
 

    หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย    (3) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ   (4) 
กิตติกรรมประกาศ    (5) 
สารบญั      (6) 
สารบญัตาราง     (9) 
สารบญัภาพ    (10) 
บทท่ี 1 บทน า     11 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั   11 
 1.2 วตัถุประสงคก์ารวจิยั   14 
 1.3 สมมติฐานการวิจยั   14 
 1.4 ขอบเขตของการวจิยั   15 
 1.5 ค าจ ากดัความในการวิจยั   16 
 1.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั   17 
 1.7 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   18 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    19 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอน   19 
 2.2 การออกแบบชุดการสอนเสริมทกัษะ   26 
 2.3 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ   36 
 2.4  การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทกัษะ   40 
 2.5  ทกัษะดา้นการอ่าน   54 
 2.6  มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้   60 
 2.7  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   65 
 2.8 แนวคิดทฤษฏีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่าน   74 
 2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   80 
 
 



(7) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หนา้ 
บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั   87 
 3.1  แบบแผนการทดลอง              87 
 3.2  ประชากร                88 
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั              88 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล              94 
 3.5  วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล               97 
บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล    101 
 4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล    101  
 4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล            101 
บทท่ี 5 สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ    105 
 5.1 วธีิการด าเนินการวิจยั     105 
 5.2 สรุปผลการวจิยั     107 
 5.3 การอภิปรายผล     108 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ     110 
 5.5 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป     110 
บรรณานุกรม       112 
ภาคผนวก        118 
 ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และหนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ     119 
 ภาคผนวก ข การวเิคราะห์เน้ือหาหลกัสูตร     130 
 ภาคผนวก ค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั          155 
 ภาคผนวก ง ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั     174 
 ภาคผนวก จ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ     188 
 ภาคผนวก ฉ ผลวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ     197 
 ภาคผนวก ช ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นชุดการสอน 
  เสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
  (E1/E2)              204  



(8) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หนา้ 
 ภาคผนวก ซ แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
  ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทยระดบั 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา     207 
 ภาคผนวก ฌ ตวัอยา่งส่ือชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองตวัสะกด 
  ในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

  ทางสติปัญญา           210 
ภาคผนวก ญ ภาพการทดลองชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองตวัสะกดใน

ภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

  ทางสติปัญญา     242 
ประวติัผูเ้ขียน              247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9) 
 

สารบัญตาราง 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 2.1 ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียน            46 
ตารางท่ี 2.2 ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนน              47 
ตารางท่ี 2.3 ตวัอยา่งท่ี 1 Rubrics แบบภาพรวมเพื่อประเมินการน าเสนอปากเปล่า         50 
ตารางท่ี 2.4 ตวัอยา่งท่ี 2 การประเมินทกัษะการเขียน            51 
ตารางท่ี 3.1 แบบแผนการวจิยั The One Group Pretest-Posttest Design          88 
ตารางท่ี 3.2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน             94 
ตารางท่ี 4.1 รายงานสรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน         102 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวดัระดบัทกัษะทางการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนผา่นชุดการสอนเสริม 
 ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย          102 
ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจพึงพอใจของผูบ้กพร่องทางสติปัญญาหลงัจาก 

การเรียนชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา        103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10) 
 

สารบัญภาพ 
 

    หนา้ 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั              17 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการท่ีใช้ส่ือการสอนหลายประเภท โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรม และแบบฝึกหัด 
เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษาและปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีครูเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ 
ใช้หลกัทางจิตวิทยามาเป็นขั้นตอนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับความส าเร็จตามเป้าหมาย               
ชุดการสอนจึงเป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ประกอบดว้ยส่ือประสมหลายชนิดเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามศกัยภาพของตนเอง สอดคลอ้งกบั (พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 ฉบบัปรับปรุง 2545, น. 16)  ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัให้สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดท้ั้ง
ผูเ้รียนท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติและผูมี้ความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา (Mental Retardationเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญาเป็นเด็กท่ีมีความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์ หรือมีพฒันาการ
ล่าชา้ในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัเด็กท่ีอยูใ่นเกณฑ์ปกติ ความบกพร่องในการ
แสดงพฤติกรรมการปรับตวั ดา้นวฒิุภาวะ การเรียนรู้ การพึ่งตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม เด็ก
พิเศษแต่ละคนมีความสามารถและความพร้อมแตกต่างกนั ในปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ปิดโอกาสและให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษมากข้ึน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดไวใ้นหมวด 1 เร่ือง สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา 
มาตรา 5 วา่ใหค้นพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดงัน้ีคือ 1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรก
เกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบ
การศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคล
นั้น และ 3) ไดรั้บการ ศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท และบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา, น. 3) กล่าวถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการซ่ึง
ก าหนดประเภท และหลกัเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ไวท้ั้งหมด 9 ประเภท คือ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน บุคคลท่ีมีความบกพร่อง



 
 

12 
 

ทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดู และภาษา บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซบัซอ้น ดงันั้น การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษจึงจ าเป็นตอ้ง
พฒันาความสามารถทุกดา้นตามความจ าเป็นส่วนบุคคลและท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง คือ ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตร่วมกบัคนปกติในสังคม เป็นกลุ่มผูเ้รียนท่ีตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ ดงันั้น ภาษาจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นเม่ืออยูร่่วมกนั และเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพของตนเองส าหรับเด็กกลุ่มน้ี ซ่ึงความรู้ทุกอย่างจะตอ้งอาศยัความจ าและ
ความเขา้ใจเป็นพื้นฐานก่อน 
 การพฒันาทกัษะดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบวา่
การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าสูงได้ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนการอ่านสะกดค าหลงัเรียนสูงข้ึน                          
โดยมีความต่างระหวา่งก่อนและหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 39 ดงันั้น (ธิดารัตน์ อิมงั, 2556, น. 17) 
สรุปได้ว่า เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน สามารถพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าแก่นักเรียนเผ่า “ปกา
เกอะญอ” ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในงานวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะ
การส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการส่ือสารของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง โดยใชร้ะบบการแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร 
ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการส่ือสารมีค่าร้อยละเฉล่ีย 93.88 อยูใ่นระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบัการสร้าง
แบบฝึกการอ่านดว้ยภาพเพื่อพฒันาความคงทนในการจ าค าดว้ยภาพหลงัจากการใช้แบบฝึกการอ่าน
และเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะส่งเสริมพฒันา
ทกัษะการพฒันาการอ่าน ใหมี้พฒันาการในการอ่านค าสูงข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 และ
มีความคงทนในการจ าค ามากกวา่ (จงจิต ไชยวงค,์ 2550, น. 18) แผนการสอนท่ีใชนิ้ทานประกอบการ
สอน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนหลงัใช้แผนการสอนท่ีใช้
ประกอบการสอน เร่ือง จ านวนนบั 1-10 ผลการศึกษาพบวา่ หลงัไดรั้บการสอนดว้ยแผนการสอนท่ีใช้
นิทานประกอบ กรณีศึกษาท่ี 1  2 และ 3 มีคะแนนทกัษะทางคณิตศาสตร์ดา้นการนบัไม่เพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากกรณีศึกษาทุกคนสามารถนบัเลข 1-10 ไดก่้อนฝึก ดา้นการรู้จกัตวัเลขกรณีศึกษาท่ี 1 และ 2  
มีความสามารถเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 50 และ 40 ตามล าดบั ในขณะท่ีกรณีศึกษาท่ี 3 มีความสามารถ
ดา้นการรู้จกัตวัเลขอยู่แลว้คะแนนจึงไม่เพิ่มข้ึน ดา้นการรู้ค่าตวัเลข กรณีศึกษาท่ี 1, 2 และ 3 มีความ 
สามารถเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 60  30 และ 40 ตามล าดบั และจากการสังเกตพฤติกรรมขณะท า
กิจกรรมการเรียน พบวา่ เทคนิคการเล่านิทานมีประโยชน์อยา่งมาก กรณีศึกษาทุกคนให้ความสนใจ 
และมีสมาธิในการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นกรณีศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือ และมีความกระตือรือร้นใน
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การท ากิจกรรม สรุป กรณีศึกษาท่ี 1  2 และ 3 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 36                
23.33 และ 13.33 ตามล าดบั การใชชุ้ดการสอน เร่ือง การเปรียบเทียบขนาด กรณีศึกษาเป็นนกัเรียน
เพศหญิง ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกได ้ อายุ 9 ปี ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล 2/1 
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ชุดการสอนแบบ
แบบประเมินในการปฏิบติัวดัความสามารถในการเปรียบเทียบขนาด การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ร้อยละ
น าเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน เร่ือง การ
เปรียบเทียบขนาด ในรูปแผนภูมิแท่งและค านวณพฒันาการคะแนนความสามารถดา้นการเปรียบเทียบ
ขนาดดว้ยวิธีสัมพนัธ์ (อจัฉรา พิมพะสอน, 2555) การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาราย
กรณี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลงั ผลการศึกษาพบวา่ หลงัการใชชุ้ดการสอน
เร่ือง การเปรียบเทียบขนาดนกัเรียนมีความสามารถดา้นการเปรียบเทียบขนาดสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ด
การสอนมีคะแนนพฒันาการในระดบัสูงเท่ากบัร้อยละ 72.72 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามี
ความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยใชชุ้ดการสอนเป็นฐานส าหรับเด็กนกัเรียนบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเรียนไดท่ี้มีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
กรณีศึกษาในขณะปฏิบติักิจกรรม จ านวน 1 คน มีระดบั I.Q.76 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียน  
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 (ธนวรรธน์  ศิริเลิศ, 2549) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 1) คู่มือครู 2) ชุด
การสอน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบ                     
พื้นฐานความรู้เดิม 5) แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 6) เคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ ผูศึ้กษา 
น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบความเรียง และน าเสนอในรูปความเรียงเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
มี ดงัน้ี 1) หลงัจากกรณีศึกษาใช้ชุดการสอนการคูณพื้นฐานท่ีใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานส าหรับ
นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้จ านวน 4 ชุดกิจกรรม พบวา่กรณีศึกษามีคะแนนสูงข้ึน 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของกรณีศึกษา  พบว่า ชุดกิจกรรมท่ี 1-3 คะแนนเฉล่ียของ                       
ผูศึ้กษาและผูช่้วยศึกษาอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ส าหรับชุดกิจกรรมท่ี 4 คะแนนเฉล่ียของผูศึ้กษาอยูใ่น
ระดบัคุณภาพพอใช ้และผูช่้วยศึกษารวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี การสอนวิชาภาษาไทยท่ีส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีช่วยในการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 
ประสบการณ์ ความคิดไดลึ้กซ้ึง เป็นส่ือกลางแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี 
และสุนทรียภาพ ท่ีทรงคุณค่าแก่การเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 2545, น. 1) การสอนภาษาไทยเป็นการถ่ายทอดทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์
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ในรูปของหลกัภาษาภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงเป็นสมบติัทางวฒันธรรมก่อใหเ้กิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้ประกอบธุรกิจ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข การอ่านจะท าให้ได้รับความรู้ พฒันา
ความคิด “ยิง่อ่านยิ่งรู้ อ่านมากรู้มาก” การอ่านท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ไดรู้้ใน
ส่ิงท่ีไม่รู้ หรือบางส่ิงท่ีรู้อยูแ่ลว้ก็อาจรู้เพิ่มข้ึนหรือรู้ในมิติใหม่ๆ จากวิสัยทศัน์ของผูอ่ื้น การอ่านหรือ
ฟังแลว้น ามาคิดทบทวนหาแก่นท่ีเป็นสาระน ามาปฏิบติัก็จะมีส่วนช่วยพฒันาความคิด และจิตใจให้มี
ความรู้ คู่คุณธรรม ไดข้ดัเกลาจิตใจอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อตนเอง และอยู่ร่วมกนัในสังคม 
ดงันั้น วิชาภาษาไทยจึงมีส่วนส าคญัต่อบุคคลทั้งในดา้นการแสวงหาความรู้และพฒันาความคิดน ามา
ซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2549, น. 17) 
จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง ชุดการ
สอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อไดส่ื้อการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยแกปั้ญหา
ขาดแคลนส่ือท่ีกระตุ้นเร้าและส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเสริมทกัษะพฒันาการของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา สามารถส่งเสริมการอ่านท่ีก่อให้เกิดการจดจ าและมีทกัษะการส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ไดเ้ป็นแนวทางการสร้างชุดการสอนวชิาอ่ืนต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการสอนดว้ยชุด
การสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

 

1.3  สมมติฐานการวจิัย 
      1.3.1 ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 
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  1.3.2 แบบวดัทกัษะการอ่านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเรียนดว้ยชุดการ
สอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า หลงัเรียน
แตกต่างกบัก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 1.3.3 ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีต่อชุดการสอนเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 ในการวจิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร 

          ประชากรเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
โรงเรียนเตม็รักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 7 คน  

 1.4.2 ตวัแปรการวจิยั 
  1.4.2.1 ตวัแปรตน้  
                                ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา             
        1.4.2.2 ตวัแปรตาม 
  1) ชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
75/75 
   2) แบบวดัทกัษะการอ่านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียน
ดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพิ่มข้ึน               
ร้อยละ 80 
  3) ความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีต่อชุดการ
สอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก            
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1.5  ค าจ ากดัความในการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งพฒันาทกัษะการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน
เต็มรักศึกษา ท่ีได้รับการสอนด้วยชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 1.5.1 ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน หมายถึง ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน 
ประกอบดว้ยเร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกดแม่กก/แม่กด/แม่กบ/แม่กง โดยการน าเอาระบบส่ือประสม 
(Multi-media) ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มาช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพรวมกนัเป็นชุดการสอนจดัไวร้วมกนัในกล่อง ประกอบดว้ย คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน 
ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่ สมุดเสริมทกัษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา                
ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และประสบการณ์ อาทิเช่น บตัรค า บตัรภาพ วีดิทศัน์ เกมส์ ค าศพัท ์คู่มือครู  
คู่มือนกัเรียน 
 1.5.2 ระดบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา (Mental Retardation) หมายถึง เด็ก
บกพร่องท่ีมีระดบั เชาวปั์ญญา 35-49  เป็นเด็กท่ีพอฝึกได ้มีการพฒันาทางดา้นภาษาค่อนขา้งจ ากดั 
บางคนท าไดแ้ต่ส่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐาน การเคล่ือนไหวและการดูแลตนเองลา้ชา้ มีความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้จ ากดัอยู่เฉพาะทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการฟัง พูด อ่าน เขียน และนบัจ านวนเท่านั้น                
มีปัญหาทางการเรียนรู้ อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน หรือ การเคล่ือนไหว 
ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์หรือความดอ้ยโอกาสเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม หรือเศรษฐกิจ  
 1.5.3 ทกัษะการอ่าน หมายถึง การอ่านพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัเลขไทย ค าท่ีประสม
ดว้ยสระ ค าท่ีอยูใ่นมาตรตวัสะกด ค าประโยค ค าคลอ้งจอง อกัษรน า วรรณยุกต ์อกัษรสูง อกัษรกลาง  
และอกัษรต ่า การเล่าเร่ืองและคาดคะเนจากเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ค าขวญัจงัหวดั  
การจบัใจความส าคญัส่ิงท่ีฟังและดู  เขา้ใจเน้ือเร่ืองถ่ายทอดเป็นภาพได ้  
 1.5.4 ความพึงพอใจในการอ่าน หมายถึง ความคิดเห็นของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1.5.5 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 หมายถึง ความสามารถของชุดการสอน
เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีช่วยให้นกัเรียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียนและท าแบบทดสอบวดัทกัษะหลงั
เรียนไดถึ้งเกณฑม์าตรฐาน 75/75 โดยก าหนดให ้
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 75 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75 ของคะแนนท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม หรือ
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
 75 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 75 ของคะแนนท่ีนกัเรียนท่ีท าคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียน 
 

1.6  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 

ตวัแปรตน้ 

   ชุดการสอนเสริมทักษะ
ดา้นการอ่าน เร่ือง ตวัสะกด
ในภ า ษ า ไท ย  ร ะ ดับ ชั้ น
ประถม ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  

 

ตวัแปรตาม 

1. ชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน  
ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชั้ นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 

 

2.  แบบวดัทกัษะการอ่านของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเรียนดว้ยชุดการ
สอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนจากการเรียน
ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 ไดชุ้ดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีสามารถส่งเสริมการอ่านท่ีก่อให้เกิดการจดจ าและมีทกัษะการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.7.2 ไดแ้กปั้ญหาขาดแคลนส่ือท่ีสามารถกระตุน้เร้า และส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเสริม
ทกัษะพฒันาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 1.7.3 ได้เป็นแนวทางการสร้างชุดการสอนวิชาอ่ืน  ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
  การวจิยั เร่ือง ชุดการสอนเสริมทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

  2.1  แนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอน 
  2.2  การออกแบบชุดการสอนเสริมทกัษะ 
  2.3  การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 
  2.4  การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทกัษะ 
  2.5  ทกัษะดา้นการอ่าน  
  2.6  มาตราตวัสะกดระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 
  2.7  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  2.8  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่าน 
  2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัชุดการสอน   
                 แนวคิดกระบวนการผลิตชุดการสอน ไดแ้ก่ ความหมายชุดการสอน คุณค่าของชุดการสอน  
องคป์ระกอบของชุดการสอน ประเภทของชุดการสอน (ทศพร แสงสวา่ง, 2559, น. 1-3)  
   2.1.1 ความหมายชุดการสอน   
 ชุดการสอนเป็นส่ือประสมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา มีรูปภาพ สไลด์ เทป แผ่นค า
บรรยาย ฯลฯ มีรูปแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาของแต่ละหน่วย ช่วยในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จดัไวใ้นกล่อง 
หรือซองเป็นหมวดๆ ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอน ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการสอน
ระหวา่งครูกบันกัเรียน รวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบพร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยมีนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของชุดการสอน ดงัน้ี 



20 
 

 ประภาพรรณ  เส็งวงศ์ (2550, น. 53) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ส่ือท่ีใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้มีโอกาสคิด ปฏิบัติจริงและสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง         
โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาไดโ้ดยวธีิการท างานกลุ่มการจดักิจกรรม และใชส่ื้อประกอบหลายประเภท 
               กุศยา  แสงเดช (2545, น. 5) กล่าววา่ ชุดการสอน เป็นส่ือการสอนท่ีจดัอยา่งมีระบบ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีจดัไวใ้นแต่ละหน่วย เพื่อช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจดัไวใ้นกล่องหรือซองเป็นหมวด  
                      บุญชม  ศรีสะอาด (2541, น. 95) กล่าววา่ ชุดการสอน (Instructional Package) เป็น 
ส่ือประสม (Multi Media) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น 
Learning Package, Instruction Package หรือ Instructional Kits  ใชส้ าหรับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ยงัใช้
ประกอบการสอนแบบบรรยาย ใช้ส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย การใชชุ้ดการสอนส าหรับการเรียน
เป็นกลุ่มยอ่ยในรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Center) ในห้องเรียนจดัออกเป็นหลายศูนย ์แต่ละ
ศูนยอ์าจมีชุดการสอนยอ่ยประจ าศูนยน์ั้นๆ เพื่อใหผู้เ้รียนหมุนเวยีนกนัเรียนเป็นกลุ่ม 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2532, น. 5) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ระบบการผลิตส่ือ      
การเรียนการสอนประเภทส่ือประสมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาของบทเรียนตอนหน่ึงๆ เพื่อช่วยให ้     
การเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       ระพินทร์  โพศรี (2547, น. 1) กล่าววา่ ชุดการสอนเป็นระบบส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใชป้ระกอบการสอนของครูผูส้อน โดยครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 วารินทร์  รัศมีพรหม (2542, น. 120) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง การรวมเอาวสัดุ
เพื่อการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยส่ือมากกว่าหน่ึงชนิดข้ึนไปมาจดัระบบไวอ้ย่างเก่ียวเน่ืองกนั              
ในการสอนเน้ือหาวชิาใดวชิาหน่ึง 
 กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ (2536, น. 193) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ชุดของส่ือ
ประสมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา และประสบการณ์ในการเรียนของแต่ละหน่วยโดยน าวิธีการ
จัดระบบมาใช้ เพื่อช่วยให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู ้เรียนให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้และช่วยใหก้ารสอนของครูด าเนินไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 พฒันา  จนัทนา (2545, น. 210-213) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีมี
การจดัเตรียมเน้ือหาวิชาอยา่งเป็นระบบ บรรจุไวเ้ป็นกล่องหรือซอง ภายในชุดการสอนประกอบดว้ย
คู่มือ การใชชุ้ดการสอน มีบตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรค าตอบ บตัรค าเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียน 
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 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2541, น. 27) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ส่ือประสมท่ีออก
แบบอย่างมีระบบ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เน้ือหา กิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ รวบรวมไวเ้ป็น
ระเบียบในกล่อง  
 อษัฎางคพ์ร  มหายศนนัท ์(2547, น. 9) กล่าววา่ ชุดการสอน หมายถึง ส่ือประสมท่ี
จดัเตรียมไวอ้ยา่งเป็นระบบใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษา (2531, น. 12) ให้ความหมายวา่ ชุดการสอน
หมายถึง การน าระบบส่ือประสมท่ีสอดคล้องกบัเน้ือหาวิชาไปใช้จดัการเรียนการสอน เพื่อเปล่ียน 
แปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงผลิตข้ึนโดยการวิเคราะห์
เน้ือหาจากแผนการสอนตามหลกัสูตร 
  ทศพร  แสงสวา่ง (2559, น. 1-3) กล่าวไวว้า่ ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มีความ 
สัมพนัธ์กนัตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ซ่ึงชุดการเรียนจะเนน้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่วนชุดการสอนจะเน้นผูส้อนเป็นผูใ้ช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผูส้อน
บรรลุวตัถุประสงคท์างการสอนและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ กระทัง่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์างการ
เรียน ดงันั้น ทั้งชุดการเรียนและชุดการสอนจึงมีความหมายคลา้ยคลึงกนัในแง่ของการสร้างข้ึนเพื่อ
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนและผูส้อนบรรลุวตัถุประสงคท์างการเรียนการสอน บางคร้ังอาจเรียกวา่ ชุดการเรียน
การสอน ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถอธิบายในความหมายของชุดการเรียน และชุดการสอนไวไ้ด ้ดงัน้ี 
   ชุดการสอน (Instructional Package) หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีผูส้อนหรือบริษทั 
ออกแบบและผลิตข้ึนเพื่อให้ผูส้อนใชป้ระกอบการสอนในรายวิชา โดยใชส่ื้อประสม (Multi-media) 
ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วย มาช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูส้อนเกิดความ
มัน่ใจพร้อมท่ีจะสอน ประกอบดว้ย คู่มือส าหรับผูเ้รียน คู่มือส าหรับผูส้อน คู่มือการใชส่ื้อการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และประสบการณ์ อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด ์เทป แผน่ค าบรรยาย เป็นตน้ ซ่ึงจะถูก
บรรจุในกล่อง ซอง หรือแผน่ซีดี-รอม เพื่อให้ง่ายต่อการน ามาใช ้และสะดวกในการจดัเก็บ ชุดการ
สอนบางชุดออกแบบและผลิตมาสามารถท่ีผูเ้รียนจะน ามาทบทวนความรู้ไดด้้วยตนเอง และบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการเรียนรู้ตามท่ีผูส้อนก าหนดไวไ้ด ้      
  ชุดการเรียน (Learning Package) หมายถึง ชุดของส่ือประสม (Multi-media) ท่ีผูส้อน
หรือบริษัทผลิตข้ึนด้วยวิธีระบบเป็นหลักส าคัญ ประกอบด้วย คู่ มือส าหรับผู ้เ รียน และส่ือ                       
ประสมประกอบเน้ือหาหน่วยการเรียนในวิชานั้นๆ ซ่ึงโดยจดัเอาไวเ้ป็นชุดๆ บรรจุอยูใ่นซอง กล่อง 
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หรือกระเป๋า หรือแผ่นซีดี-รอม เพื่อให้ง่ายต่อการน ามาใช้ และสะดวกในการจดัเก็บ เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถน ามาเรียนรู้ดว้ยตนเองจนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทางการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ             
ไดด้ว้ยตนเอง  
 สรุปชุดการสอน หมายถึง ชุดส่ือประสม ประกอบดว้ย รูปภาพ สไลด์ เทป แผ่นค า
บรรยาย ฯลฯ ท่ีออกแบบอย่างมีระบบ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ มีความสมบูรณ์
เบ็ดเสร็จในตวัเอง มีรูปแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วย 
ช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จดัไวใ้นกล่อง หรือซองเป็นหมวดๆ 
ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอน ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการส่ือสารวิธีสอนระหว่างครูกบั
นกัเรียนท่ีมีองคป์ระกอบต่างๆ  
 2.1.2 คุณค่าของชุดการสอน  
                    ชุดการสอนมีคุณค่าท่ีจะท าให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และรับเน้ือหาสาระได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสรุปคุณค่าของชุดการสอนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ  การ
สร้างสภาพแวดลอ้มทางการเรียนและการสร้างความสัมพนัธ์ ไดด้งัน้ี 
          2.1.2.1 การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ ชุดการสอนเป็นส่ือกิจกรรมท่ีถ่ายทอดเน้ือหาสาระ
และประสบการณ์ท่ียากสลบัซับซ้อน จากนามธรรมให้มองเห็นเป็นรูปธรรมไดง่้ายข้ึนในระยะเวลา
อนัสั้น 
                   1) ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ความกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง เป็นการสนองตอบ
ตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์ไม่ชอบรอคอย จึงอาจมีนกัเรียนบางคนตอ้งการรู้เร่ืองท่ีจะเรียนล่วงหน้า
ก่อนเขา้เรียนในชั้นเรียน ชุดการสอนจึงเป็นส่ือหน่ึงท่ีจะสนองความตอ้งการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
                     2) ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ความรู้ไดต้ามความสามารถ เป็นการตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลชุดการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียน เก่ง ปานกลาง และ อ่อนเรียนไปดว้ยกนัได ้ 
คนท่ีเรียนเก่งก็สามารถเรียนล่วงหนา้ไปก่อน คนท่ีเรียนปานกลางสามารถเรียนไปพร้อมกบัผูส้อนได ้ 
คนท่ีเรียนอ่อนสามารถใชชุ้ดการสอนในการทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง   
                    3) ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ตามความสนใจ ชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดี
สามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivation) แก่ผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากชุดการสอนท่ีสร้างจะต้อง
ค านึงถึงองคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียน 
                    4) ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ความรู้ไดต้ามความสะดวกของผูเ้รียน เป็นการ
ตอบสนองเร่ืองเวลาและสถานท่ีของผูเ้รียนตามท่ีผูเ้รียนจะสะดวกและเหมาะสมกบัตนเอง 
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          2.1.2.2 การสร้างบรรยากาศทางการเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่ง
เป็นอิสระ โดยผูส้อนเป็นผูใ้ช้ชุดการสอนจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหารายวิชานั้นและให้ผูเ้รียนด าเนินตามกิจกรรมนั้นๆ ตามคู่มือผูเ้รียน เพื่อการกระตุน้เร้าความ
สนใจให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจต่อส่ิงท่ีก าลงัเรียน ดงันั้น ชุดการสอนสามารถสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมได้กับการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งในห้องเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตลอดเวลาอย่างไม่จ  ากัดเวลาและสถานท่ี เป็นการลดความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองของ
ความสามารถ ความถนดั  ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
         2.1.2.3 การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) ระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูส้อนและสภาพแวดลอ้ม 
                   กล่าวโดยสรุปคุณค่าของชุดการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ฝึกแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นอิสระจากอารมณ์ผูส้อน ผูเ้รียนสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง  คุณค่า
ของชุดการสอนท าให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการ
บรรยายได ้สามารถใชแ้ทนครูผูส้อนไดใ้นกรณีท่ีขาดแคลนครู 
 2.1.3 องคป์ระกอบของชุดการสอน  
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531, น. 15–17) ไดอ้ธิบาย
องคป์ระกอบของชุดการสอนวา่ประกอบดว้ย 
  2.1.3.1 คู่มือการใชชุ้ดการสอน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับครูในฐานะผูใ้ชชุ้ดการสอนซ่ึง
ก่อนการใชชุ้ดการสอนแต่ละคร้ัง ครูตอ้งศึกษาคู่มืออยา่งละเอียด เพราะคู่มือครูเปรียบเสมือนเข็มทิศ 
ท่ีจะช่วยใหค้รูเดินไปสู่จุดหมายปลายทางไดใ้นคู่มือครูประกอบดว้ย 
 2.1.3.2 ค าน า เป็นการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของผูผ้ลิต เพื่อให้ผูใ้ช้ได้
เห็นคุณค่าของชุดการสอน และเป็นการช้ีแจงใหท้ราบปัญหา จุดอ่อน และจุดเด่นต่างๆ 
 2.1.3.3 ส่วนประกอบของชุดการสอน เป็นการบอกให้ผูใ้ช้ได้ทราบถึงส่วนต่างๆ 
ของชุดการสอน เพื่อกระตุน้ใหมี้การตรวจตราความพร้อมของส่ือต่างๆ ก่อนด าเนินการสอน 

 2.1.3.4 ค าช้ีแจงส าหรับครู เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูควรปฏิบติั เพื่อจะไดด้ าเนินการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3.5 ส่ิงท่ีครูและนกัเรียนตอ้งเตรียม เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูและนกัเรียนจะตอ้ง
เตรียมและจดัหาไวล่้วงหนา้ก่อนเสมอ 
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 2.1.3.6 บทบาทของครูและนกัเรียน เป็นบทบาทท่ีครูและนกัเรียนควรปฏิบติัในเวลา
เรียนเป็นส่ิงท่ีครูตอ้งช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบก่อนใชชุ้ดการสอน 

 2.1.3.7 การจดัชั้นเรียน เป็นการอธิบายถึงการจดัและท าแผนผงัห้องเรียนแผนการ
สอนเพื่อเป็นแนวทางท่ีครูจะกระท าการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1)  ช่ือวชิาและระดบัชั้น 
 2)  ช่ือหน่วย เร่ืองท่ีสอน เวลาสอน 
 3)  ช่ือหวัเร่ือง 
 4)  ความคิดรวบยอด 
 5)  วตัถุประสงค ์
  6)  คุณสมบติัท่ีตอ้งการเนน้  
 7)  เน้ือหา 
  8)  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 9)  ส่ือการสอน  
 10) การประเมินผล 
 11) เน้ือหาสาระของชุดการสอน โดยเรียงล าดบัจากบตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา 

บตัรกิจกรรม และบตัรค าถาม 
 12) แบบฝึกปฏิบติั หรือกระดาษค าตอบ 
 13) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 14) บตัรงาน เป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับชุดการสอนมี 4 ประเภท คือ บตัร

ค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรค าถาม และบตัรเฉลย 

 15) ส่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะให้นกัเรียนได้
ศึกษา คน้ควา้ เช่น เอกสาร ต ารา รูปภาพ แผนภูมิ บตัรค า บตัรภาพ 

 16) แบบฝึกปฏิบติั เป็นคู่มือส าหรับนกัเรียนท่ีจะตอ้งใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรค าสั่งหรือใชค้วบคู่กบับตัรค าถาม 

 17) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมซ่ึงครูจะน าไปใชท้ดสอบความรู้ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัเรียน 

 2.1.3.8 กระดาษค าตอบ เป็นส่ิงท่ีใช้คู่กบัแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย 
องค์ประกอบของชุดการสอน ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการสอน เน้ือหาสาระ บัตรงาน ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบติั และแบบทดสอบพร้อมเฉลย 
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 การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างชุดการสอนเสริมทกัษะพื้นฐานดา้น
การอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ประกอบดว้ย คู่มือการใช้ชุดการสอนส าหรับครู คู่มือการใช ้ชุดการสอนส าหรับนกัเรียน 
ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่ หนงัสือค าศพัท์ บตัรภาพ บตัรค า ส่ือ วีดิทศัน์ แบบทดสอบพร้อมเฉลย 
และแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 2.1.4 ประเภทของชุดการสอน   
        ชุดการสอนมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะและจุดมุ่งหมายในการสร้างและการใช้
งาน ซ่ึงมีนกัวชิาการศึกษาไดแ้บ่งประเภทชุดการสอนไวด้งัน้ี  

 2.1.4.1 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2523, น. 118) ไดแ้บ่งไว ้4 ประเภท คือ 
  1) ชุดการสอนประเภทการบรรยาย เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งขยายเน้ือหาสาระ 

การสอนแบบบรรยายใหช้ดัเจนข้ึน ช่วยใหผู้ส้อนพดูนอ้ยลงและใชส่ื้อการสอนท าหนา้ท่ีแทน 
 2) ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ประกอบกิจกรรม

กลุ่มเช่น ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
 3) ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ตาม

ความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของผูเ้รียน 
 4) ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนท่ี ผูส้อนกบัผูเ้รียนอยู่ต่างถ่ิน ต่าง

เวลากนั มุ่งสอนใหผู้เ้รียนศึกษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมาเขา้ชั้นเรียน เช่น ชุดการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยสรุปชุดการสอนมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ ชุดการสอนกิจกรรมกลุ่ม 
ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย ชุดการสอนรายบุคคล และชุดการสอนทางไกล ในการศึกษาคน้ควา้
ดงักล่าว ไดน้ าหลกัการของชุดการสอนรายบุคคลมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ส าหรับใชป้ระกอบการสอนอ่านเน่ืองจากเป็นชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนให้มีความสอดคลอ้ง 
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถความสนใจและความพร้อมของกรณีศึกษาเป็นส าคญัจากการ
แบ่งประเภทของชุดการสอนขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ ชุดการสอนมี 2 ประเภท คือ 

 (4.1) ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ใช้สาหรับสอนนักเรียนกลุ่ม
ใหญ่ โดยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนบา้ง 

 (4.2) ชุดการสอนแบบกลุ่ม มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกิจกรรม
หลายๆ กลุ่ม โดยครูจดัส่ือในชุดการสอนใหน้กัเรียนประกอบกิจกรรมตามค าสั่ง 
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2.2 การออกแบบชุดการสอนเสริมทกัษะ 
 2.2.1 การออกแบบชุดการสอนมีดงัน้ี (ทศพร แสงสวา่ง 2556, น.22-23) 
          2.2.1.1 การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล การเรียนการสอนจะตอ้ง
ค านึงถึงความตอ้งการความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
อิสระในการเรียนตามระดับสติปัญญาตามความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
           2.2.1.2 ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม  จากการยึดครู
เป็นศูนยก์ลางเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือหรือ
วธีิการต่างๆ น าส่ือการสอนมาใชจ้ะตอ้งจดัใหต้รงกบัเน้ือหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของ
วชิาต่างๆ การเรียนในลกัษณะน้ีผูเ้รียนจะเรียนจากครูเพียง 1 ใน 4 ส่วน ส่วนท่ีเหลือผูเ้รียนจะเรียนจาก
ส่ือดว้ยตนเอง 
          2.2.1.3 การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป  จากการใช้ส่ือเพื่อ
ช่วยครูมาเป็นการใช้ส่ือเพื่อช่วยผูเ้รียนในการเรียนรู้ เพราะการใช้ส่ือได้คลุมไปถึงการใช้วสัดุ
ส้ินเปลือง เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การใชส่ื้อต่างๆมาช่วยในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 
          2.2.1.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับผู ้เ รียน ผู ้เ รียนกับผู ้เ รียน และผู ้เรียนกับ
สภาพแวดลอ้ม ในการจดัการเรียนรู้น าเอากระบวนกลุ่มสัมพนัธ์มาใช ้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ประกอบกิจกรรมร่วมกนั ตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม จึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาสู่
การจดัระบบการผลิตส่ือออกมาในรูปของ “ชุดการสอน” 
  2.2.1.5 การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ไดย้ึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาใชโ้ดย
จดัสภาพการณ์เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง โดยการตดัสินใจ 
หรือการท างานของตนถูกหรือผิดอยา่งไร มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให้ผูเ้รียนภาคภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือ
คิดถูก และค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ การจดัสภาพการณ์ท่ีจะ
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตามขา้งตน้ จะมีเคร่ืองมือช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายปลายทาง 
 2.2.1.6 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีใชแ้นวคิดตามองคป์ระกอบของ
การผลิตชุดการสอน มีหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใช ้จะมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะการใชง้านซ่ึงอาจมีส่วนประกอบ คือ คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน บตัรค าสั่งการมอบหมายงาน ส่ือ
ประกอบการสอน เน้ือหาสาระ การประเมิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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           1) คู่มือผูส้อน ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใชชุ้ดการสอนส าหรับผูส้อน 
อาจจะท าเป็นเล่ม แผ่นซีดี-รอม หรือแผ่นพบัก็ได ้ ดงัมีรายละเอียด ส่วนประกอบการเขียนคู่มือครู 
ดงัน้ี 
                                             (1.1) ค าน า  การเขียนค าน าจะต้องครอบคลุมองค์ประกอบ  ดัง น้ี 
สาระสังเขปโดยยอ่ของเน้ือหาสาระวชิา ความมุ่งหมายรายวชิา ประโยชน์ท่ีคาดวา่ผูเ้รียนและผูส้อนจะ
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของผูผ้ลิตให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นคุณค่าของชุดการสอน 
และเป็นการช้ีแจงให้ผูใ้ช้ทราบถึงคุณปัญหา จุดอ่อนและจุดเด่นต่างๆ ในกรณีท่ีชุดการสอนไดผ้่าน
การหาประสิทธิภาพมาแลว้ ควรบอกระดบัประสิทธิภาพของชุดการสอนออกเป็นค่าแสดงไวด้ว้ย 
                             (1.2) ค าช้ีแจงส่วนประกอบของชุดการสอน เป็นส่วนท่ีตอ้งเขียนระบุ
เพื่อกระตุน้ให้มีการตรวจตราวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการน าไปใช้ในการเรียนการสอนจริง เช่น            
ชุดการสอนรายวชิานั้น ประกอบดว้ย คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน สไลด ์แผน่ใส ภาพประกอบ ฯลฯ 
                                (1.3) ค าช้ีแจงส าหรับผูส้อน เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัหรือส่ิงท่ี
ครูตอ้งเตรียมก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเน้ือหาเร่ืองนั้นๆ เพื่อจะไดด้ าเนินการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                              (1.4) ค าช้ีแจงส าหรับผูเ้รียน การก าหนดส่ิงท่ีครูและนักเรียนจะต้อง
จดัเตรียมและจดัหาไวล่้วงหนา้ก่อนการสอน ครูจะตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนเตรียมตวัก่อนการเรียนการสอน
จะเกิดข้ึน เช่น การไปยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืน การเตรียมวสัดุส้ินเปลือง และส่ือการสอนอ่ืนท่ี
มิไดเ้ก็บไวใ้นชุดการสอน เช่น การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการบนัทึกขอ้ความ หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวก วสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งในการประกอบการเรียน  
   (1.5) ค าช้ีแจงบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน เป็นการเขียนขอ้ช้ีแจงแสดง
บทบาทท่ีครูและผูเ้รียนควรปฏิบติัในเวลาเรียน ผูส้อนควรจะตอ้งเป็นผูช้ี้แจงบทบาทของผูเ้รียนให้
ทราบก่อนใช้ชุดการสอนทุกคร้ัง อาจจะมีหรือไม่มีก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวชิาท่ีใชส้อน 
            (1.6) แผนผงัแสดงจดัห้องเรียน มีการอธิบายการจดัห้องเรียน พร้อมทั้ง
ท าแผนผงัแสดงศูนยกิ์จกรรมต่างๆ เช่น ตวัอยา่งการจดัห้องเรียนการใชชุ้ดการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่าย 
    (1.7) แผนการจดัการเรียนรู้ หรือแผนการสอน เป็นส่วนท่ีก าหนดส่ิง
ต่อไปน้ีใหผู้ใ้ชชุ้ดการสอนไดท้ราบ 
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                                      (1.8) ความคิดรวบยอด เป็นการสรุปสาระส าคญัในเร่ืองนั้น เป็น
ประเด็นส าคญั ดงัมีตวัอยา่งการเขียน ดงัน้ี 
           ตวัอยา่งการเขียนความคิดรวบยอด 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทางการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตชุดการสอน ขั้นตอนกระบวนการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ และการปรับปรุง การการผลิตชุดการสอน และการศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวโนม้ของชุดการสอน 
                                    (1.9) จุดประสงค์การสอน หรือจุดมุ่งหมายการสอน การเขียนควรจะ
เขียนให้บ่งบอกถึงเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม จุดประสงค์ในการสอน คือ ความคาดหวงัผลท่ีจะ
ไดรั้บจากการเรียนการสอนโดยมุ่งผลท่ีตวัผูเ้รียน สามารถแบ่งตาม ลกัษณะของพฤติกรรมได ้3 ดา้น
คือ พฤติกรรมดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) 
และพฤติกรรมดา้นความรู้สึกหรือทศันคติ (Affective Domain) ผูผ้ลิตส่ือจะท าการวิเคราะห์โดย
ละเอียด เพื่อใหส้ามารถก าหนดจุดประสงคก์ารสอนไดอ้ยา่งชดัเจน  
                                                        (1.9.1) ประเภทของจุดประสงคก์ารสอน จุดประสงค์การสอนมี 
2 ประเภท คือ 
                                                     1) จุดประสงคท์ัว่ไป เขียนข้ึนกวา้งๆ เพื่อให้คลุมพฤติกรรม
ทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ทกัษะ ทศันคติ จุดประสงคก์ารสอนประเภทน้ี สังเกตและวดัผลไดย้าก 

                                            2) จุดประสงค์ เ ชิงพฤติกรรม ซ่ึ งว ัดผลได้ ง่ายกว่า
จุดประสงคท์ัว่ไป เพราะมีเกณฑแ์ละก าหนดพฤติกรรมท่ีครูผูส้อนตั้งไวแ้ละสังเกตไดง่้าย 
                                (1.9.2) ลักษณะของ จุดประสงค์ เ ชิงพฤติกรรม  การเ ขียน
จุดประสงคข์องการสอนจะตอ้งระบุถึงพฤติกรรมวา่ ผูเ้รียนสามารถจะแสดงพฤติกรรมอะไรบา้งจึงจะ
เป็นท่ียอมรับว่าได้เรียนรู้ตามตอ้งการ การระบุถึงสถานการณ์เง่ือนไข หรือส่ิงแวดล้อมให้ผูเ้รียนรู้
แสดงพฤติกรรมนั้นจะต้องระบุเกณฑ์ท่ียอมรับด้วย ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาแล้วเป็นลักษณะการเขียน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมการเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์มีหลกัเกณฑก์ารเขียน ดงัน้ี 
                                        1) ใช้ค  าท่ีเป็นกิริยาแสดงการกระท าท่ีสังเกตเห็นได ้
(Active Verb) เช่น บอก จ าแนก อธิบาย เป็นตน้ 
     2) ก าหนดส่ิงท่ีจะให้กระท า (Content Conference) เช่น 

บอกชนิดของฟิลม์ เป็นตน้ 
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                                   (1.9.3) ก าหนดเกณฑ์ของการกระท า (Standard Competency) 
เช่น แสดงวธีิการจบักลอ้งอยา่งถูกตอ้ง 3 วธีิ 
                    การเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมให้สัมพนัธ์กบัหัวขอ้ย่อยของ
เน้ือหาหลงัจากศึกษาเน้ือหาของส่ือท่ีจะผลิตดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ขั้นต่อไปเราจะตอ้งน าเน้ือหาท่ี
ศึกษามาแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยโดยให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด โดยเขียนให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน
ก่อน-หลงั เน้ือหาท่ีจะเรียนก่อนจะเป็นพื้นฐานของหัวขอ้เน้ือหาย่อยถดัไป ทั้งน้ีเพื่อให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและการเขียนโครงการเร่ืองตามล าดับ เม่ือได้หัวข้อเน้ือหาย่อยแล้วก็จึงเขียน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหานั้นๆ 
                 (1.9.4) โครงร่างของเน้ือหา การก าหนดโครงร่างเน้ือหาไดม้าจาก
การวิเคราะห์เน้ือหาโดยท าการศึกษาเน้ือหาท่ีจะผลิต เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งกระท าโดยละเอียดเพื่อให้
ส่ือการสอนนั้นมีความสมบูรณ์และถูกตอ้งในเน้ือหาวิชาการ การศึกษา เน้ือหาอาจกระท าไดโ้ดยการ
คน้ควา้จากเอกสาร ต ารา ผลการวจิยั การทดลอง จากตวับุคคล โดยการสัมภาษณ์ จากสถานท่ี เป็นตน้ 
การศึกษาเน้ือหาอาจใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
                                     1) มีเน้ือหาเฉพาะอะไรบา้งท่ีจะสอน หรือให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้โดยพิจารณาตามความเหมาะสมใหเ้พียงพอและใหอ้ยูใ่นขอบเขตของจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
                                     2) มีขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด กฎ หลกัการและทฤษฎี
อะไรบา้งท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีจะสอนนั้นๆ โดยพิจารณาก าหนด เสนอให้เป็นขั้นตอนเพื่อความเขา้ใจ
ไดง่้าย และรวดเร็ว 
                                           (1.9.5) ขั้นตอนการวเิคราะห์เน้ือหา มีดงัน้ี 
                                           1) การก าหนดเน้ือหาดว้ยการแบ่งหน่วย บทเรียน หวัขอ้
เร่ือง อาจท าไดห้ลายลกัษณะ แต่จะอธิบายเพียง 2 ลกัษณะ คือ แบบรายงาน และแบบตาราง ดงัน้ี 
                                              (1.1) โครงร่างแบบรายงาน การเขียนจะเรียงล าดับ 
ดว้ยการก าหนดหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และก ากบัดว้ยหมายเลข ไวห้นา้หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย แต่การ
ก าหนดไม่ควรแบ่งหวัขอ้ใหญ่หวัขอ้ยอ่ยโดยใชห้มายเลขก ากบัเกินกวา่ ทศนิยมสามต าแหน่ง                                                       
                                              (1.2) โครงร่างแบบตาราง การเขียนจะบรรจุขอ้ความ
ลงในตารางโดยการก าหนด หน่วยท่ี บทท่ี หัวเร่ืองท่ี และหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย จากท่ีผ่านการ
วิเคราะห์เน้ือหาแลว้ก ากบัดว้ยตวัเลขหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และระบุเวลาการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั  
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                                      (1.9.6) กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนตามท่ีก าหนด
ไวข้องหลกัสูตรการศึกษานั้นๆ 
                                   (1.9.7) ส่ือการสอน เป็นการก าหนดส่ือการสอนให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีน ามาใชป้ระกอบการสอนในเน้ือหาการเรียนการสอนแต่ละรายวชิา เช่น 

           ตวัอยา่ง  การก าหนดส่ือการสอน  
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  

 บตัรภาพสัตว ์ 
 จุดศึกษาบริเวณโรงเรียน 
 ใบงานท่ี 2.1 

                                   (1.9.8) การประเมินผล เป็นการก าหนดเพื่อเขียนกระตุน้เร้าให้
ผูเ้รียนถึงเป้าหมายท่ีได้จากผลการคาดหวงัทางการเรียน ท่ีเรียกว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ 
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ดงันั้น เกณฑ์การประเมินจะท าให้ผูเ้รียนรู้ถึงระดบัคะแนนหรือเกณฑ์การให้
คะแนนของครูต่อการปฏิบติักิจกรรม หรือการส่งผลงานท่ีผูส้อนมอบหมายการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  
   2) คู่มือผูเ้รียน 
                                              (2.1) คู่มือผูเ้รียน เป็นคู่มือท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วบคู่กบัชุดการสอนเสมอ
ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  ใบงาน  แบบฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหัด ในคู่มือ
ผูเ้รียนจะเป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามทีละขั้นตอนตามล าดบัก่อนหลงัท่ีปรากฏใน
คู่มือรายวชิา  หน่วย  เร่ือง ตามล าดบัโดยผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดไวใ้นคู่มือผูเ้รียนเพื่อสร้างองคค์วามรู้
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เช่น การท าแบบฝึกปฏิบติัอาจจะก าหนดแยกเป็นหน่วย หรือ
รวมเป็นเล่มโดยเรียงล าดบัตั้งแต่  หน่วยท่ี 1 เป็นตน้ไป แบบฝึกปฏิบติัเป็นสมบติัส่วนตวัของผูเ้รียน 
แต่ตอ้งเก็บไวท่ี้ชุดการสอนเป็นตวัอยา่ง 1 ชุดเสมอ ในชุดการสอน 1 ชุดจ าตอ้งมีคู่มือผูเ้รียนให้ครบ
จ านวนผูเ้รียน 
           (2.2) หลกัในการเขียนแบบฝึกปฏิบติัหรือคู่มือนกัเรียน 
       (2.3) การเขียนแบบฝึกปฏิบติัในวิชาต่างๆ ย่อมไม่เหมือนกัน แต่มี
วธีิการท่ีพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
                               (2.3.1) ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึกปฏิบติั ท่ีมีการก าหนดทิศทาง
เอาไวช้ดัเจน เช่น เม่ือผูเ้รียนอ่านขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงแลว้ ก็จะเขียนไวว้า่ โปรดอ่านเร่ือง ...... 
หนา้ หรือ พลิกไป..... เร่ือง 
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                               (2.3.2) ตารางการปฏิบติังาน ซ่ึงผูเ้รียนจะวางแผนไวเ้อง (ส าหรับ
การสอนรายบุคคล) ซ่ึงเรียกวา่ ใบแนะทาง 
                               (2.3.3) แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีอธิบายพอสังเขป โดยเฉพาะ
ความคิดรวบยอด วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน และการประเมินผลเพื่อให้ผูเ้รียนทราบ
ทิศทาง เป้าหมายและบทบาท     
                               (2.3.4) ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นประมวลสาระเน้ือหาของรายวิชานั้น 
หน่วยนั้น เร่ืองนั้น ควรมีการออกแบบให้เด่นสะดุดตา น่าอ่าน ใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองและมี
ภาพประกอบเพื่อใหเ้น้ือหาน่าสนใจยิง่ข้ึน 
                               (2.3.5) ใบความรู้ เป็นการเขียนเน้ือหาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ              
หวัเร่ืองต่างๆ ควรให้ตรงกบัเน้ือหาในบตัรกิจกรรม บตัรเน้ือหา หรือประสบการณ์อ่ืนใดท่ีผูส้อน
ก าหนดไวใ้นชุดการสอนของตนเอง 
   (2.4) การเขียนบตัรค าสั่งหรือการมอบหมายงาน เพื่อก าหนดแนวทาง
ของการเรียนให้นกัเรียนเป็นส่วนท่ีบอกให้ผูเ้รียนด าเนินการเรียนหรือประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง 
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้มกัอยู่ในรูปของกระดาษแข็งขนาด 6 x 8 น้ิว บตัรค าสั่งจะมีอยู่ในชุด        
การสอนแบบกลุ่มและรายบุคคล ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
   (2.4.1) ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 
   (2.4.2) ค าสั่งใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 
       1) การสรุปบทเรียน 
                                                                 2) หลกัการเขียนบตัรค าสั่งการมอบหมายงานส าหรับการ
เสนอเน้ือหาในศูนยกิ์จกรรมต่างๆ นั้น จะตอ้งผลิตบตัร 5 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ บตัรค าสั่ง บตัรสรุป
เน้ือหา บตัรกิจกรรม และบตัรค าถาม ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี   
                                                                       ก. บตัรค าสั่ง บตัรน้ีจะท าหน้าท่ีแทนผูส้อนในการ
สั่งงานใหผู้เ้รียนปฏิบติัในศูนยกิ์จกรรม โดยค านึงถึง ก าหนดหมายเลขหรือรหสัใหช้ดัเจน ก าหนดงาน
หรือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัตามล าดับขั้นให้ชัดเจน ควรจบด้วยการให้ผูเ้รียนเก็บของเขา้ท่ีให้
เรียบร้อย ตอ้งไม่มีค  าถามอยูใ่นบตัรค าสั่ง เพราะค าถามจะอยูใ่นบตัรค าถาม ประจ าศูนยน์ั้นๆ แลว้ 
                                     ข. ออกแบบให้สวยงาม หน่วยเดียวกันควรใช้สี
เดียวกนั และแต่ละหน่วยควรมีสี ควรท าดว้ยกระดาษแข็งเพื่อความคงทนและง่ายต่อการใชง้านตอ้งมี
จ านวนบตัรครบทุกคนท่ีปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ในแต่ละศูนย ์
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                                 (2.4.3) บตัรสรุปเน้ือหา หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระท่ีส าคญั 
ๆ ของศูนยท่ี์มาก่อนศูนยท่ี์ผูเ้รียนก าลงัจะเรียน ซ่ึงครูตอ้งการให้ผูเ้รียนมีพื้นฐานก่อนท่ีจะอ่านบตัร
เน้ือหาประจ าศูนย ์บตัรสรุปเน้ือหาเหมาะส าหรับวิชาท่ีเน้ือหาต่อเน่ืองกนั เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ ซ่ึง
จะท าหนา้ท่ี 2 ประการ คือ 

ก. ช่วยทบทวนเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ในศูนยก่์อนหนา้น้ี 
                                              ข. ช่วยปูพื้นฐานใหส้ามารถประกอบกิจกรรมในศูนยน์ั้น
ได ้ในกรณีท่ีผูเ้รียนยงัไม่ไดเ้รียนศูนยก่์อนหนา้น้ี 
   (2.4.4) บตัรเน้ือหาสาระ เป็นส่วนท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ตามหวัเร่ือง เน้ือหาท่ีบรรจุในบตัรน้ีควรจะสั้น กะทดัรัด แต่ก็ไม่รวบรัดจนเกินไป 
ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน หรือผูส้อนอาจจะก าหนดให้อ่านจากแบบเรียนหรือใบความรู้ก็ได ้
โดยปกติบตัรเน้ือหาจะมีส่ือการสอนประกอบ เช่น ภาพชุด เสียงจากเทป ของจริง ฯลฯ อยูด่ว้ย ซ่ึงการ
เขียนเน้ือหาจะตอ้งอา้งอิงถึงส่ือการสอนเหล่านั้นด้วย ในบตัรเน้ือหาควรมีหมายเลขและช่ือเร่ือง
ประจ าศูนยใ์ห้ชดัเจน เช่นเดียวกบับตัรค าสั่ง ซ่ึงบรรจุอยูใ่นรูปของส่ือประสม และกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซ่ึงก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จะบรรจุไวใ้นรูป
ของส่ือการสอนต่างๆ อาจจะประกอบดว้ยบทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบนัทึกเสียง วิดีโอ แผน่ภาพ
โปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจ าลองของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ ผูเ้รียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ี
บรรจุอยูใ่นชุดการสอนตามบตัรค าท่ีก าหนดไวใ้ห ้
                                  (2.4.5) บัตรกิจกรรมเป็นค าแนะน ากติกาและค าสั่งให้ผูเ้รียน
ประกอบกิจกรรม นอกเหนือจากอ่านบตัรเน้ือหา และศึกษาจากส่ือการสอน กิจกรรมท่ีก าหนดไว ้เช่น 
การเล่นเกมส์ การเขียนภาพ การแต่งกลอน การร้องเพลง การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละคร การ
ต่อภาพ การแต่งประโยค การเรียงความ  
                                  (2.4.6) บตัรค าถาม เป็นบตัรท่ีมีค าถามท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียว    
กบัเน้ือหาท่ีผูเ้รียนได้อ่านจากบตัรเน้ือหามาแลว้ อาจจะเป็นแบบปรนยัหรืออตันยัไดแ้ลว้แต่ความ
เหมาะสม หากเป็นแบบปรนยัควรแยกเป็นแผ่นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนหยิบข้ึนมาตอบทีละขอ้ ถา้เป็นแบบ
เขียนตอบควรพิจารณาจ านวนข้อและควรมีเกณฑ์ขั้นต ่าไวด้้วย เพื่อเป็นการแจ้งการประเมินผล  
กระบวนการ และผลของการเรียนรู้ ในการประเมินผลกระบวนการ ไดแ้ก่ แบบฝึกหดั รายงาน ส่วน
ผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบ โดยจดัเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการใช ้ผูเ้รียนจะท าการประเมินผล
ความรู้ดว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียน แบบประเมินผลท่ีอยูใ่นชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหดัให้เติม
ค าในช่องวา่ง เลือกค าตอบท่ีถูก จบัคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือให้ท ากิจกรรม เป็นตน้ ส่วนประกอบ
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ขา้งตน้น้ีจะบรรจุในกล่องหรือซอง จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใช้ นิยมแยกออกเป็น
ส่วนต่างๆ ดงัน้ี กล่อง ส่ือการสอนและบตัรบอกชนิดของส่ือการสอนเรียงตามการใช้ บนัทึกการสอน 
ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี  

ก. รายละเอียดเก่ียวกบัวชิา และหน่วยการสอน 
ข. เวลา จ านวนชัว่โมง 
ค. วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
ง. วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
จ. เน้ือหาวชิาและประสบการณ์ 
ฉ. กิจกรรมและส่ือการสอนประกอบวธีิสอน 
ช. การประเมินผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
ซ. อุปกรณ์ประกอบ                                                    

      (2.4.7) ส่ือประกอบการสอน หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ท่ีใช้เป็นส่ือกลางระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และสภาพแวดลอ้มการสร้างส่ือการสอนตอ้งให้มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถส่ือความหมายท่ีเป็นเน้ือหาสาระท่ี
กระตุน้เร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเกิดองคค์วามรู้ใหม่เกิดข้ึน  
                                    หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการผลิตส่ือการสอน มีดงัน้ี 
                              ก. การส่งเสริมใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                              ข. การสร้างปฏิสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้เร้าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
                             ค. การลดช่องวา่งความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
                             ง. การมีความสอดคล้องในเน้ือหาตรงวตัถุประสงค์มุ่ง
บรรลุเป้าหมายทางการเรียน 
                             จ. การเก็บรักษาง่าย สะดวกต่อใช ้ 
                             ช. ความสวยงาม และประณีตในการผลิตจากวสัดุท่ี
คงทน เก็บไวไ้ดน้าน และสวยงาม 
                          (2.4.8) ประเภทของส่ือการสอน สามารถสรุปได ้3 ประเภท คือ  
                              1) ส่ืออุปกรณ์ ประกอบด้วย เคร่ืองมือช่วยสอน ได้แก่ 
เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ โทรศพัท ์วทิยแุละเคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 
                              2) วสัดุ เป็นวสัดุท่ีส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ชอล์ก กระดาษ ฟิล์ม 
เป็นตน้ วสัดุท่ีใชใ้นถาวร ไดแ้ก่ ของจริง ของตวัอยา่ง หุ่นจ าลองและแผนภาพ เป็นตน้ 
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                             3) วิธีการ ได้แก่ การศึกษานอกสถานท่ีและการทดลอง 
เป็นตน้  
    (2.5) ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นเน้ือหาสาระ เป็นส่ือส่ิงพิมพแ์สดงเน้ือหาสาระซ่ึง
บรรจุอยูใ่นรูปของส่ือประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซ่ึงก าหนด
ไวต้ามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะบรรจุไวใ้นรูปของส่ือการสอนต่างๆ อาจจะประกอบด้วย
บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบนัทึกเสียง วิดีโอ แผ่นภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก หุ่นจ าลอง ของ
ตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ ผูเ้รียนจะศึกษาจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดการสอนตามบตัรค าท่ี
ก าหนดไวใ้ห ้
    (2.6) การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ และผลของ
การเรียนรู้ ในการประเมินผลกระบวนการ ไดแ้ก่ แบบฝึกหดั รายงาน ส่วนผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แบบ 
ทดสอบ โดยจดัเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการใช ้ผูเ้รียนจะท าการประเมินผลความรู้ดว้ยตนเองก่อนและ
หลงัเรียน แบบประเมินผลท่ีอยูใ่นชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหดัให้เติมค าในช่องวา่ง เลือกค าตอบ
ท่ีถูก จบัคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือให้ท ากิจกรรม เป็นตน้ ส่วนประกอบขา้งตน้น้ีจะบรรจุในกล่อง
หรือซอง จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การใช ้นิยมแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
                         (2.6.1) กล่อง บรรจุ คู่มือครู คู่มือผูเ้รียน ส่ือการเรียนการสอน 
                         (2.6.2) ส่ือการสอนและบตัรบอกชนิดของส่ือการสอน 
                                                  (2.6.3) บนัทึกการสอน ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
                             ก.  รายละเอียดเก่ียวกบัวชิาและหน่วยการสอน 
                             ข.  รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้รียน 
                          ค.  เวลา จ านวนชัว่โมง 
                             ง.  วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
                             จ.  วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
                             ฉ.  เน้ือหาวชิาและประสบการณ์ 
                             ช.  กิจกรรมและส่ือการสอนประกอบวธีิสอน 
                         ซ.  การประเมินผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
                          ฌ.  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
      (2.7) การสร้างขอ้สอบ ควรใช้ภาษาท่ีมีความชดัเจน เป็นค าถามอย่าง
ง่าย ไม่ใชศ้พัทสู์งจนเกินไป ควรถามเพียงประเด็นเดียว ค าถามไม่ก ากวม และสร้างค าถามปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธมาใช ้จ านวนขอ้สอบ ก็ตอ้งเหมาะสมกบัเวลาไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
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  (2.7.1) การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ  ถ้าเป็นข้อสอบแบบ
ตวัเลือกขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนควรเป็นขอ้สอบคู่ขนานกนั โดยมีแนวทางการสร้างดงัน้ี 
   (2.7.2) การสร้างค าถาม ควรเป็นค าถามง่าย ไม่ก ากวม ใชภ้าษาท่ี
ชดัเจน มุ่งถามแต่ประเด็นเดียว ไม่ควรสร้างค าถามชนิดปฏิเสธ 
  (2.7.3) ตวัเลือกไม่ควรจะนอ้ยกวา่ 4 ตวัเลือก หรือ 5 ตวัเลือก 
  (2.7.4) ค าตอบท่ีถูกก็ควรกระจายไปตามตวัเลือกต่างๆ ไม่ควรท า
ใหค้  าตอบกระจุกอยูใ่นตวัเลือกเดียวกนัมาก 
  (2.7.5) พยายามให้ตวัลวงเป็นไปในท านองเดียวกนั อย่าให้
แตกต่างกนัจนท าใหผู้ต้อบขอ้สอบเดาได ้

  (2.8) การตรวจและปรับปรุงขอ้สอบ เม่ือเขียนขอ้สอบเสร็จเรียบร้อย
ครบทุกขอ้ตามท่ีตอ้งการแล้ว ผูอ้อกขอ้สอบควรตรวจสอบเป็นรายขอ้ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง และ
น าไปทดลองใช ้เพื่อวเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบ 

  (2.9) การตรวจสอบขอ้สอบ ผูอ้อกขอ้สอบอาจตรวจสอบด้วยตนเอง 
ดงัน้ี มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พียงใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด ภาษาท่ีใชง่้ายเพียงใด ความ
ยากง่ายของขอ้สอบ ความยาวของขอ้สอบกบัเวลาท่ีใชส้อบ และความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์การเขียน
ขอ้สอบ เม่ือตรวจสอบพบขอ้บกพร่องก็ท าการแกไ้ข และจดัพิมพเ์พื่อน าไปใชต้่อไป 

  (2.10)  การน าไปทดลองใช้ เป็นขั้นตอนต่อจากการสร้างขอ้สอบ เพื่อให้
เกิดความเช่ือมัน่วา่ขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพของขอ้สอบโดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
ยากง่าย (p) ซ่ึงอาจจะใชว้ธีิการทดสอบแบบการหากลุ่มสูง-กลุ่มต ่า  
   2.2.1.7 การสร้างขอ้สอบ  

           การสร้างข้อสอบแบบน้ีประเด็นจะอยู่ท่ีความชัดเจนของภาษาท่ีถาม ใช้
ค  าถามอยา่งง่าย ไม่ใชศ้พัทสู์งจนเกินไป ควรถามเพียงประเด็นเดียว ค าถามไม่ก ากวม และอยา่งสร้าง
ค าถามปฏิเสธซอ้นปฏิเสธมาใช ้จ านวนขอ้สอบก็ตอ้งเหมาะสมกบัเวลาไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
 2.2.1.8 การเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
                                         ถา้เป็นขอ้สอบแบบตวัเลือกขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนควรเป็นขอ้สอบ
คู่ขนานกนั โดยมีแนวทางการสร้าง ดงัน้ี 
                                       1) การสร้างค าถาม ควรเป็นค าถามง่าย ไม่ก ากวม ใชภ้าษาท่ีชดัเจน มุ่งถาม
แต่ประเด็นเดียว ไม่ควรสร้างค าถามชนิดปฏิเสธ 
  2) ตวัเลือกไม่ควรจะนอ้ยกวา่ 4 ตวัเลือก หรือ 5 ตวัเลือก 
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 3) ค าตอบท่ีถูกก็ควรกระจายไปตามตวัเลือกต่างๆ ไม่ควรท าให้ค  าตอบ
กระจุกอยูใ่นตวัเลือกเดียวกนัมาก 
 4) พยายามให้ตวัลวงเป็นไปในท านองเดียวกนั อยา่ให้แตกต่างกนัจนท าให้
ผูต้อบขอ้สอบเดาได ้

 2.2.1.9 การตรวจและปรับปรุงขอ้สอบ 
                          เขียนขอ้สอบเสร็จเรียบร้อยครบทุกขอ้ตามท่ีตอ้งการแลว้ ผูอ้อกขอ้สอบควร

ตรวจสอบเป็นรายขอ้ก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง และน าไปทดลองใช ้เพื่อวเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้สอบ 
 2.2.1.10 การตรวจสอบขอ้สอบ  
                              ผู ้ออกข้อสอบอาจตรวจสอบด้วยตนเอง ดังน้ี มีความสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคเ์พียงใด ครอบคลุมเน้ือหาเพียงใด ภาษาท่ีใชง่้ายเพียงใด ความยากง่ายของขอ้สอบ ความ
ยาวของขอ้สอบกบัเวลาท่ีใชส้อบ และความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเขียนขอ้สอบ เม่ือตรวจสอบพบ
ขอ้บกพร่องก็ท าการแกไ้ข และจดัพิมพเ์พื่อน าไปใชต้่อไป 

2.2.1.11 การน าขอ้สอบไปทดลองใช ้
                                         ขั้นตอนต่อจากการสร้างขอ้สอบ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ขอ้สอบท่ีสร้าง
ข้ึนมีคุณภาพของขอ้สอบโดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการ
ทดสอบแบบการหากลุ่มสูง-กลุ่มต ่า 

 

2.3 การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 2.3.1 ในการสร้างชุดการสอนนั้น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2531 น.16) ไดแ้บ่งขั้นตอนในการสร้างไว ้10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 2.3.1.1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการศึกษาจุดประสงค์รายวิชาว่า
จุดประสงคใ์ดท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการเรียนรู้มากท่ีสุด เพื่อสร้างชุดการสอนช่วยแกปั้ญหาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในจุดประสงคน์ั้นๆ 

 2.3.1.2 วิเคราะห์เน้ือหาจากแผนการสอน หรือคู่มือการสอน และก าหนดเร่ืองท่ีจะ
ผลิตชุดการสอน โดยศึกษารายละเอียดของเน้ือหาวิชาในแผนการสอน หรือคู่มือการสอนตามกลุ่ม
ประสบการณ์ต่างๆ ในแต่ละระดับชั้ นเรียน ซ่ึงสามารถน ามาสร้างเป็นชุดการสอนได้ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
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 2.3.1.3 วางแผนการสอน เป็นการวางแผนการสอนตามหัวเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้พื่อ
ด าเนินการสร้างชุดการสอน ซ่ึงจะน าไปใช้สอนในโอกาสต่อไป ในการวางแผนการสอนจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

 1)  ช่ือวชิา และระดบัชั้น 
 2)  ช่ือหน่วย เร่ืองท่ีสอน เวลาสอน 
 3)  ช่ือหวัเร่ือง 
 4)  ความคิดรวบยอด 
 5)  วตัถุประสงค ์
 6)  คุณสมบติัท่ีตอ้งการเนน้ 
 7)  เน้ือหา 
 8)  กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
 9)  การประเมินผล 

 2.3.1.4 การผลิตบตัรงาน และส่ือการสอน ซ่ึงในแผนการสอน จะอธิบายให้ทราบวา่ 
จะผลิตอะไรบา้งส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในชุดการสอน 
 2.3.1.5 แบบฝึกปฏิบติั เป็นคู่มือส าหรับนักเรียนท่ีจะตอ้งใช้ควบคู่กบัการเรียนใน
กิจกรรมของชุดการสอน ในการจดัท าแบบฝึกปฏิบติัน้ี เม่ือจดัท าแล้วจะตอ้งระบุไวใ้นคู่มือการใช ้    
ชุดการสอน พร้อมกบัเฉลยไวด้ว้ย เพื่อเป็นตวัอยา่งส าหรับครู 
 2.3.1.6 สร้างแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเฉลยแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะใช้ในการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนทั้งก่อนและหลงัเวลาเรียน ท าให้ทราบข้อมูล
เบ้ืองต้นว่า ก่อนเรียนระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ ของนักเรียนมากน้อยเท่าใด และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลท่ีวดัไดใ้นเวลาหลงัเรียนจะแตกต่างกนัเท่าใด เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบกบั
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเราไดก้ าหนดไวใ้นแผนการสอนแลว้ ท าให้ทราบวา่ชุดการสอนท่ีสร้าง
ข้ึนไดผ้ลหรือลม้เหลวอยา่งไร 
 2.3.1.7 ออกแบบและผลิตกล่องและซองส าหรับชุดการสอน แต่ละชุดจะตอ้งมีกล่อง
ท่ีบรรจุชุดการสอน ภายในกล่องจะมีซองส าหรับบตัรงานและส่ือการสอนต่างๆ จดัไวเ้ป็นหมวดหมู่
เพื่อใหค้วามสะดวกแก่การหยบิใช ้
 2.3.1.8 ผลิตคู่มือการใชชุ้ดการสอน เป็นเอกสารส าหรับครูท่ีจะใชชุ้ดการสอนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ อยา่งมีระบบ คู่มือครอบคลุมเน้ือหาสาระต่างๆ 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในองคป์ระกอบของชุดการสอน 
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 2.3.1.9 ทดลองใชชุ้ดการสอนและปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง ชุดการสอนเม่ือ
สร้างข้ึนแลว้ก่อนท่ีจะน าไปใช้หรือเผยแพร่ ควรไดรั้บการทดลองใช้ก่อนตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
เพื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ อนัจะน าไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 2.3.1.10 ปรับปรุงชุดการสอน เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการน าชุดการสอนไป
ทดลองหาประสิทธิภาพแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน เพื่อน าไปขยายผลใชก้บั
นกัเรียนทัว่ๆ ไป 
 การคน้ควา้งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างชุดการสอน ประกอบดว้ย คู่มือการใช้
ชุดการสอนส าหรับครู คู่มือการใชชุ้ดการสอนส าหรับนกัเรียน ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่ หนงัสือ
ค าศพัท ์บตัรค า บตัรภาพประกอบค า แบบทดสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกเสริมทกัษะ ตามขั้นตอน
ดงักล่าว คือ วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิเคราะห์เน้ือหาจากคู่มือครูการจดัสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และศึกษาเน้ือหาจากคู่มือครูส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พุทธศกัราช 2551 ก าหนดเร่ืองท่ีจะผลิตชุดการสอนของสาระวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 วางแผนการสอนตามหวัเร่ืองท่ีก าหนดไว ้ผลิตบตัรงานและส่ือการสอน จากนั้น
จดัท าแบบฝึกเสริมทกัษะ จดัท าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบพร้อมเฉลย จดัท ากล่องและซองส าหรับ
บรรจุชุดการสอน หลงัจากนั้นจึงน าชุดการสอนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
แลว้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชส้อนแก่กรณีศึกษา 
 2.3.2 หลกัเกณฑใ์นการเลือกส่ือการเรียนการสอน 
  2.3.2.1 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑ์ในการเลือกส่ือการเรียนการ
สอนไว ้ดงัน้ี ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526, น. 157) กล่าวถึงหลกัการในการเลือกส่ือการเรียนการสอน
ไวด้งัน้ี 
 1)  ส่ือตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองท่ีจะสอน 
 2)  ส่ือตอ้งเหมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 3)  ส่ือตอ้งเหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียน 
 4)  เน้ือหาและวธีิใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 5)  น่าสนใจ ทนัสมยั 
 6)  เน้ือหามีความถูกตอ้ง 
 7)  เทคนิคการผลิตดี 
 8)  ส่ือท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 



39 
 

 9)  สามารถน าเขา้ร่วมการเรียนการสอนไดดี้ 
 10)  ถา้มีส่ือหลายอยา่งในเร่ืองเดียวกนั ให้พิจารณาเลือกส่ือท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนในเวลาอนัสั้นท่ีสุด 

 2.3.2.2 สุชาติ ศิริไพบูลย์ (2526, น. 51) ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ในการเลือกส่ือการเรียน
การสอนไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
  1)  มีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
  2)  มีความเหมาะสมกบัระดบัความแสดงออกของผูเ้รียน 
  3)  มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาความรู้ 
  4)  ช่วยแนะน าแนวทางในการเรียน 
  5)  มีซอฟแวร์ท่ีสัมพนัธ์กบัฮาร์ดแวร์ 
  จากหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยั
สรุปไดว้า่ส่ือท่ีดีและเหมาะสมควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  1)  มีความทนัสมยั 
  2)  ใชง่้ายไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก 
  3)  มีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารสอน 
  4)  มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
  5)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6)  ราคายอ่มเยา หาไดง่้าย 
  7)  มีความคุม้ค่ากบัเวลาและตน้ทุน 
 2.3.3 ประโยชน์และคุณค่าของชุดการสอน 
  2.3.3.1 ยุพิน พิพิธกุล (2523, น. 294–295) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ชุดการ
สอนไว ้ดงัน้ี 
  1) นักเรียนเกิดความสนใจไม่เบ่ือหน่าย เพราะมีการเปล่ียนส่ิงเร้าอยู่
ตลอดเวลา 
  2) นกัเรียนไดรั้บความรู้กวา้งขวางและเขา้ใจบทเรียนดียิง่ข้ึน 
  3) ประหยดัเวลาและท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็ว เพราะไดเ้รียน 
จากส่ือการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัหลายๆ อยา่ง 
  4) ไดแ้นวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งวิธีสอน กลวิธี เทคนิค 
และการเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนใหผ้สมผสานกนั 
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  2.3.3.1 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2537, น. 117) ให้แนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของชุดการ
สอน ดงัน้ี 
 1) ช่วยใหผู้ส้อนถ่ายทอดเน้ือหาสาระ และประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซ้อนและ
มีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงผูส้อนไม่สามารถถ่ายทอดไดด้ว้ยการบรรยายไดดี้ 
 2) ช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียนต่อส่ิงท่ีก าลงัศึกษา เพราะชุดการสอนเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองและสังคม 
 3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น หรือการตดัสินใจแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 4) ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผูส้อนเพราะแยกการสอนเป็น
หมวดหมู ่สามารถหยบิไปใชไ้ดท้นัที 
 5) ท าใหก้ารเรียนการสอนของผูเ้รียนเป็นอิสระจากอารมณ์ผูส้อน 
 6) ช่วยใหก้ารเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของผูส้อน 
 7) สอนแทนครูได ้โดยใชชุ้ดการสอน 
 8) ช่วยให้การศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผูเ้รียนสามารถ
เรียนไดเ้องท่ีบา้น 
 ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ชุดการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ช่วยท าให้ครูมีความสะดวก 
มีความพร้อมในการสอนมากข้ึน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น หรือตดัสินใจแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนั และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะ 
 2.4.1 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึน มีดงัน้ี 
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การน าชุดการสอนไปทดลองใช้ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงและน าไปทดลองจริง ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะ
ก าหนดเป็นเกณฑท่ี์ผูส้อนคาดวา่ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ โดยถือวา่ชุดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้80/80 หมายความว่า จ  านวนนักเรียน            
ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
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 2.4.1.1 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดการสอน 
  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 8-9) ไดก้ล่าววา่ เพื่อเป็นการประกนัว่าชุดการ
สอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนโดยค านึงถึงหลกัท่ีว่า การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผล ดงันั้น การก าหนด
เกณฑจ์ าตอ้งค านึงถึง “กระบวนการ” และ “ผลลพัธ์” โดยก าหนดตวัเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียมี
ค่าเป็น E1 / E2   
 E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ี
นกัเรียนไดรั้บ โดยเฉล่ียจาการท าแบฝึกหดัและการประกอบกิจกรรม 
 E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผูเ้รียน
หลงัเรียน) คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการทดสอบหลงัเรียน 
 ตวัอยา่ง 80/80 หมายความ ชุดการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรือ
งานได ้ผลเฉล่ียร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ียร้อยละ 80 
 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพให้มีค่าเท่าใดนั้น ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ ามกัจะตั้งไว ้80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหา
ท่ีเป็นทกัษะหรือเจตนศึกษาตั้งไวต้  ่ากวา่น้ี เช่น 75/75 ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสร้าง
ข้ึนไม่ถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เน่ืองจากมีตวัแปรท่ีควบคุมไม่ไดเ้ช่น สภาพหอ้งเรียน ความพร้อมของนกัเรียน 
บทบาทและความช านาญในการใช้ชุดการสอนของครู เป็นตน้ อาจจะอนุโลมให้ระดบัผิดพลาดได้            
ต  ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวป้ระมาณร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 5 การทดลองประสิทธิภาพไปหา
ประสิทธิภาพตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (1:1) คือ การทดลองกบัผูเ้รียน 3 คน โดย
ใชผู้เ้รียนท่ีมีระดบัสติปัญญาสูง ปานกลาง ต ่า น าผลท่ีได้มาหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้น าไปปรับปรุง
ใหดี้ข้ึน ปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองจะต ่ากวา่เกณฑ ์
  2) ทดลองกลุ่มเล็ก (1:10) คือ การทดลองกบัผูเ้รียน 6-11 คน โดยใชผู้เ้รียน
ท่ีมีระดบัสติปัญญาสูง ปานกลาง ต ่า น าผลท่ีไดไ้ปค านวณหาประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
  3) การทดลองภาคสนาม (1:100) คือ การทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้น จ  านวน 
30-100 คน น าผลท่ีไดไ้ปค านวณหาประสิทธิภาพ หากต ่ากวา่เกณฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดไวต้อ้งก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม่ ตามหลักความจริงความจ าเป็นท่ีต้องหาประสิทธิภาพ        
ชุดการสอน นพพร ไทยเจริญ (2549, น. 60-61) ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาประสิทธิภาพของ            
ชุดการสอน ดงัน้ี 
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 (3.1) เพื่อความมัน่ใจวา่ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
 (3.2) เพื่อความแน่ใจวา่ชุดการสอนนั้นสามารถท าให้การเรียนการสอน
บรรลุจุดประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง 
 (3.3) ถา้จะผลิตชุดการสอนออกมาจ านวนมาก การทดสอบหาประสิทธิภาพ
จะเป็นหลกัประกนัว่าผลิตออกมาแล้วใช้ได้ มิฉะนั้นแล้วจะเสียงบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา 
เพราะผลิตออกมาแลว้ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ 
 2.4.1.2 การยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอนจะปรากฏใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1) “สูงกว่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพชุดการสอนสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้มีค่า
เกินร้อยละ 2.5 ข้ึนไป 
 2) “เท่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพชุดการสอนเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้ง
ไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 
 3) “ต ่ากวา่เกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพชุดการสอนต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 2.5 มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้
 2.4.1.3 ความหมายของเกณฑป์ระสิทธิภาพ มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1) เกณฑ ์80/80  ลกัษณะท่ี 1 
  80 ตวัแรก คือ จ านวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียทั้งหมดท่ีผูเ้รียนสามารถ
ท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั คือ จ านวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียทั้งหมดท่ีผูเ้รียนสามารถ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80 
 2) เกณฑ ์80/80 ลกัษณะท่ี 2 
  80 ตวัแรก คือ ร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัได ้ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั คือ ร้อยละ 80ของจานวนผูเ้รียนท าแบบทดสอบได ้ร้อยละ 80 
 3) เกณฑ ์80/80 ลกัษณะท่ี 3 
  80 ตวัแรก คือ ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มจะตอ้งท าแบบฝึกหดัได ้ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั คือ ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มจะตอ้งท าแบบทดสอบ ร้อยละ 80 

 2.4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) 
2.4.2.1 ความหมายของรูบิคส์ (Rubrics) (ไซลนั สาและ, 2016) 

รูบิคส์ (Rubrics) เป็นเกณฑ์การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ประเมินอิงการปฏิบติั ซ่ึงครูผูส้อนใชเ้ป็นเคร่ืองมือการให้คะแนนเพื่อบอกถึงผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
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ปัจจุบนันกัการศึกษาให้ความสนใจกบั Rubrics ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา Rubrics ท่ีสะทอ้น
หลกัสูตรและการสอนของแต่ละคน เพื่อให้ Rubrics มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนมากข้ึน เกณฑ์การ
ประเมินจะระบุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้นกัเรียนกระท าแต่ละคะแนนบน Rubrics ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ตวัอย่างการตอบสนองนั้นๆ ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนนั้นจ าเป็นอย่างมากเพื่อให้
นกัเรียนไดท้ราบวา่ครูตอ้งการอะไร และเขาจะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อจะให้ผลงานของเขาไดค้ะแนนใน
ระดบัท่ีตอ้งการ 
 รูบิคส์ (Rubrics) เป็นเคร่ืองมือการใหค้ะแนน ซ่ึงเกิดจากการรวมกนัระหวา่ง
เกณฑ์การให้คะแนน Scoring Criteria กบัมาตราประมาณค่า หรือระดบัคะแนน Scoring Scale เพื่อ
เป็นการบอกประสิทธิภาพ Proficiency ของงาน หรือความแตกต่างระหวา่งผลงาน ซ่ึงเป็นแนวทางใน   
การน าไปประเมินงานของนกัเรียน ซ่ึงการประเมินมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ ผลงานท่ีไดม้าจากความคิดของ
นกัเรียน และวิธีการท าเพื่อให้เกิดผลงาน วิธีการประเมินจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของผลงาน เพื่อให้การ
ตดัสินใจไปในทิศทางเดียวกนั ผูป้ระเมินจะตอ้งใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพช้ินงาน เกณฑ์การ
ประเมินอาจจะอยู่เชิงคุณภาพ หรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) หรือแบบตรวจสอบ (Checklist) โดยปกติจะใช้ Rubric ในการประเมินจะประเมินจาก
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของงานปฏิบติั  แต่การปฏิบติังานท่ีซบัซ้อน ผูป้ระเมิน
จะตอ้งประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และประเมินหลายๆ ส่วนของงานปฏิบติั การให้
คะแนนจะเป็นการใหค้ะแนนแบบตวัเลข โดยปกติจะเป็น 0-3 หรือ 1-4 ในแต่ละระดบัของคะแนนจะ
ข้ึนอยู่กบัระดบัของคุณภาพของงาน ดงันั้น ตวัเลข 4 อาจจะหมายถึง ระดบัคุณภาพสูงสุด ตวัเลข 3 
เป็นระดบัคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต่ละระดบัจะตอ้งใชก้ารอธิบาย (Rubric) ดงันั้นใน
แต่ละระดบัคะแนนจะตอ้งอธิบายเป็นภาษาท่ีส่ือใหรู้้ถึงคุณภาพของการปฏิบติังานในแต่ละระดบันั้น 

 2.4.2.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนสกอริง รูบิคส์ (Scoring Rubric)  
 การประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนโดยใหล้งมือปฏิบติัจริง ไม่มีค  าตอบผิด หรือ
ค าตอบถูกท่ีแน่นอน เหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละช้ินของผูเ้รียนท่ีไดล้งมือ
ปฏิบติัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินคุณภาพของงานอย่างเป็นปรนยั เป็นการสร้างเกณฑ์การให้
คะแนน Rubric ท่ีมีความส าคญั ดงัน้ี 

1) ก าหนดแนวทางการตัดสินใจอย่างยุติธรรม ไม่ให้เกิดความล าเอียง 
Rubric มีความชดัเจนในเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูป้ระเมิน 2 คน สามารถใช้ Rubric เดียวกนั
ประเมินผลงานของผูเ้รียนผลงานเดียวกนั แลว้ใหค้ะแนนไดต้รงกนั ระดบัของความสอดคลอ้งในการ
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ให้คะแนนของผูป้ระเมิน 2 คน ท่ีประเมินอย่างเป็นอิสระต่อกนัจะเรียกวา่ ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของการประเมิน 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ทั้งสอนและประเมิน สามารถใช้ Rubric เพื่อพฒันา หรือ
ปรับปรุงศกัยภาพของนกัเรียนได ้และช่วยให้ครูผูส้อนสามารถตั้งเป้าหมาย หรือการปฏิบติังานของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัสามารถใหน้กัเรียนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ท าอยา่งไรจึงจะปฏิบติังานได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

3) เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถตัดสิน
คุณภาพช้ินงานอยา่งมีเหตุผลทั้งงานของตนเองและผูอ่ื้น ทั้งยงัรู้ขอ้ผิดพลาดของตนเองและผูอ่ื้น การ
ท าเช่นน้ีบ่อยๆ จะช่วยใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในงานของตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน 

4) เคร่ืองมือท่ีช่วยลดเวลาท่ีครูใช้ในการประเมินผลงานนักเรียนลงได้ 
เพราะปกติครูจะประเมินผลงานของนกัเรียนทีละผลงาน แต่ถา้ใช ้Rubric ในการประเมินงาน นกัเรียน
ยงัสามารถประเมินงานของตนเองและเพื่อนได ้นอกจากน้ียงัช่วยให้นกัเรียนไดข้อ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่น 
และส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขในผลานของตนเองอีกดว้ย 

5) รูบิคส์ (Rubric) มีลกัษณะยืดหยุ่นท่ีสามารถท าให้ครูสอนนกัเรียนได้
อยา่งหลากหลายแตกต่างกนัไปไดอ้ยา่งดี 
  6) รูบิคส์ (Rubric) ใชง่้าย และอธิบายง่ายเช่นกนั การใชจ้ะช่วยให้นกัเรียน
ทราบวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร และเม่ือมีการประชุมผูป้กครอง ครูอาจใช ้Rubric อธิบายผูป้กครอง
ใหเ้ขา้ใจ โดยผูป้กครองจะทราบไดว้า่บุตรหลานของตนจะตอ้งท าอะไรบา้ง จึงจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
 2.4.2.3 จุดประสงคข์องการสร้าง Rubric 

1) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีม การ
อภิปราย ประเมินการ การสาธิต น าเสนอปากเปล่า   

2) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน งานศิลปะ
นิทรรศการ รายงานการวจิยั เป็นตน้ 
 2.4.2.4 ลกัษณะของ Rubric ท่ีดี 
 1) มีความเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายทัว่ไป (General Goals) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า 
 2) จ าแนกการปฏิบติัไดอ้ยา่งเท่ียงตรง (Performances Validly)  
 3) ในแต่ละ Rubric จะไม่มีการรวมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
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 4) วเิคราะห์งานไดอ้ยา่งละเอียด 
 5) ภาษาท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะงาน จ าแนกคุณภาพของงานไดถู้กตอ้ง 
 6) สามารถตดัสินงานไดถู้กตอ้ง 
 7) อธิบายอย่างชดัเจนในแต่ละระดบัของคะแนน และมีความเท่ียงตรงใน
การใหค้ะแนนในตวัของมนัเอง 
 8) ตัดสินให้คะแนนจากผลงานท่ีปฏิบัติมากกว่ากระบวนการ รูปแบบ
เน้ือหา หรือความตั้งใจในการท างาน 
 2.4.2.5 การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะตอ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
   1) ประเด็นท่ีจะประเมิน (Criteria) คือส่ิงท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้หลกัๆ หรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วย / ภาระงาน 
  2) ระดบัความสามารถ (Performance Levels) ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นเลขค่ี
มากกวา่เลขคู่ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการใหค้ะแนนท่ีตกอยูต่รงกลาง ท าใหจ้  าแนกความสามารถไดย้าก และ
แต่ละระดบัอาจก าหนดเป็นตวัเลข หรือค าแสดงคุณภาพต่างๆ ดีมาก ดี พอใช ้ยงัตอ้งปรับปรุง เป็นตน้  
  3) ค าอธิบายคุณภาพของแต่ละระดบัความสามารถ (Quality Descriptors) วา่
คุณภาพความสามารถแต่ละระดบัท่ีคาดหวงันั้นเป็นอยา่งไร ค าอธิบายเหล่าน้ีจะตอ้งมีความชดัเจนใน
การใชภ้าษาท่ีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย และเห็นความแตกต่างระหวา่งระดบัความชดัเจน 
 2.4.2.6 องคป์ระกอบของเกณฑก์ารใหค้ะแนน สกอริง รูบิคส์ (Scoring Rubrics) 

             Scoring Rubrics มีหลายองคป์ระกอบ ในแต่ละองคป์ระกอบก็มีประโยชน์                  
มีความส าคญั องคป์ระกอบมีดงัน้ี 
  1) มีอยา่งนอ้ย 1 คุณลกัษณะ หรือ 1 มิติท่ีเป็นพื้นฐานในการตดัสินผูเ้รียน 
  2) การนิยาม และการยกตวัอยา่งจะตอ้งมีความชดัเจนในแต่ละคุณลกัษณะ 
  3) มาตรการให้คะแนนจะต้องเป็นอัตราส่วนกันในแต่ละคุณลักษณะ                
หรือมิติ 
  4) จะตอ้งมีมาตรฐานท่ีเด่นชดัในแต่ละระดบัของการให้คะแนน ในแต่ละ
ระดบัของการให้คะแนนจะตอ้งมีความชดัเจนในการนิยาม และความกว้างของระดบัคะแนนไม่ควร
เกิน 6 ถึง 7 ระดบั ถา้มีระดบัของการใหค้ะแนนกวา้งมากเกินไปจะมีความล าบากในการตดัสินใจ เช่น 
ความกวา้งคะแนนเป็น 100 ท าให้ยากท่ีจะอธิบายว่าคะแนน 81 มีคุณภาพแตกต่างจาก 80 หรือ 82 
อย่างไร และจะท าให้ความสอดคลอ้งของการประเมินดว้ยผูป้ระเมินหลายคนลดลงไป การก าหนด
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ความกวา้งของการใหค้ะแนนเป็นเท่าไหร่นั้น จะตอ้งมีความเหมาะสมและมีความชดัเจนในการนิยาม
ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ แยท่ี่สุด (Poor) จนถึงดีเลิศท่ีสุด (Excellent) 
 2.4.2.7 สกอริง รูบิคส์ Scoring Rubrics มี 3 ชนิด คือ 
 1) Holistic Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ี
ไม่ได้แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบการให้คะแนน คือ จะประเมินในภาพรวมผลงานหรือ
กระบวนการนั้น การให้คะแนนแบบ Holistic Rubrics ใชไ้ดง่้ายและใชเ้พียงไม่ก่ีคร้ังต่อผูเ้รียน 1 คน 
จะเป็นการประเมินในภาพรวมของทุกคุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน ส่วนการให้คะแนนแบบน้ีจะมี
ประโยชน์เม่ือสนใจจะวินิจฉัยหรือช่วยเหลือผูเ้รียนว่ามีความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละส่วนหรือแต่ละ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
ตารางที ่2.1  ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียน 
ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

3 
(ดี) 

-  เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้
- มีรูปแบบการเขียนชดัเจน  เช่น มีค าน า เน้ือหา และบทสรุป 
-  ภาษาท่ีใช ้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย 
-  มีแนวคิดท่ีน่าสนใจ ใชภ้าษาสละสลวย 

2 
(ผา่น) 

-  เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้
-  มีรูปแบบการเขียนท่ีชดัเจน  เช่น มีค าน า เน้ือหาและบทสรุป 
- ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเขา้ใจ 
-  ใชศ้พัทเ์หมาะสม 

1 
(ตอ้งปรับปรุง) 

-  เขียนไม่ตรงประเด็น 
-  รูปแบบการเขียนไม่ถูกตอ้ง 
-  ภาษาท่ีใชท้  าใหผู้อ่้านเกิดความสับสน 
- ใชศ้พัทท่ี์เหมาะสม 

0 -  ไม่มีผลงาน 
 
 เกณฑ์การประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3-6 ระดบั ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน   

3 ระดบั จะเป็นท่ีนิยมใช้กนัมาก เน่ืองจากก าหนดรายละเอียดง่ายโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย (อยู่ระดับ 
กลาง) สูงกว่าค่าเฉล่ีย และต ่ากว่าค่าเฉล่ีย นอกจากง่ายต่อการก าหนดค่าแลว้ยงัง่ายต่อการตรวจให้
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คะแนนอีกดว้ย เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างระดบันั้นจะชดัเจน แต่ถ้าใช้ 5 หรือ 6 ระดบั ความ
แตกต่างระหว่างระดบัจะแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย  ซ่ึงตรวจให้คะแนนยาก ถ้าตอ้งการให้เกณฑ์ 5 
หรือ 6 ระดบั วิธีการท่ีจะช่วยในการก าหนดเกณฑ์ให้ง่ายข้ึน ผูส้อนอาจสุ่มตวัอย่างงานของนกัเรียน     
มาตรวจ จากนั้นในแต่ละกองจะตอ้งแยกความแตกต่างให้ไดอี้ก 2 กอง ตามระดบัคุณภาพของงาน               
ในกรณีท่ีตอ้งการท าเป็น 5 กอง กองท่ีเป็นคุณภาพปานกลางจะไม่แบ่ง แลว้น ามาก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2) Analytic Rubrics คือ แนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วน
ของงาน แต่ละส่วนจะตอ้งก าหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีค านิยามหรือค าอธิบายลกัษณะของ
งานส่วนนั้นๆ เทคนิคการเขียนรายละเอียดการให้คะแนนการเขียนรายละเอียดการให้คะแนนหรือ
ระดบัคะแนนแบบแยกส่วน (Analytic) มีเทคนิควิธีการเขียน โดยก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าไวท่ี้ระดบั 1 
แล้วเพิ่มลักษณะท่ีส าคญัๆ สูงข้ึนมาทีละระดับ ตวัอย่างเช่น งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ 
เน้ือหา การใชภ้าษาและรูปแบบ  การก าหนดรายละเอียดถา้แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ควรก าหนดลกัษณะ
ยอ่ย หรือตวัแปรยอ่ยท่ีส าคญัใหไ้ด ้4 ลกัษณะ ดงัตารางท่ี 2.2 

 
ตารางที ่2.2  ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ประเด็นการประเมิน ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เน้ือหา 

1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   
3 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   

มีรายละเอียดน่าสนใจ   
4 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  เรียงมีล าดบัเน้ือเร่ืองชดัเจน   

มีรายละเอียดน่าสนใจ  แสดงออกถึงการมีจินตนาการ 

การใชภ้าษา 

1 ผดิพลาดมาก แต่ยงัสามารถส่ือความหมายได ้
2 ใชภ้าษาถูกตอ้งบา้ง  และสามารถส่ือความหมายได ้
3 ใชภ้าษาถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ส่ือความหมายได ้และสามารถ

เช่ือมโยงภาษาไดดี้ 
4 ใชภ้าษาถูกตอ้งเกือบทั้งหมด ส่ือความหมายไดช้ดัเจน  

มีการเช่ือมโยงภาษาไดอ้ยา่งความสละสลวย งดงาม 
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ตารางที ่2.2  ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ต่อ) 
ประเด็นการประเมิน ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

รูปแบบ 4 มีปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง และบรรณานุกรม มีรูปแบบ
ถูกตอ้งครบถว้น 

3 ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 
2 ขาด 2 องคป์ระกอบ 
1 ขาด 3  องคป์ระกอบ 

 
 3) Annotated Holistic Rubrics ผูป้ระเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics 
ก่อนแลว้จึงประเมินแยกส่วนอีกบางคุณลกัษณะท่ีเด่นๆ เพื่อใชเ้ป็นผลสะทอ้นในบางคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน ส่วนแบบ Annotated Rubrics จะรวมขอ้จ ากดัของ Holistic และ Analytic ไวด้ว้ยกนั เร่ิมดว้ย
การประเมินในภาพรวมของการปฏิบติังานด้วย holistic แล้วผูป้ระเมินเลือกประเมินอีกเพียงบาง
คุณลักษณะของงานแบบ Annotated ซ่ึงการประเมินเพียงบางคุณลักษณะน้ีจะไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคะแนนท่ีประเมินแบบ Holistic ประโยชน์ก็คือ จะมีความรวดเร็วในการประเมินและการ
ประเมินได้เลือกประเมินเฉพาะคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นเพียงไม่ก่ีองค์ประกอบเพื่อเป็นผลสะท้อน 
(Feedback) ให้แก่ผูเ้รียนแต่ไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉยัผูเ้รียนวา่บกพร่องในคุณลกัษณะใด เพราะ
หลายๆ คุณลกัษณะไม่ไดถู้กประเมิน 

 2.4.3 แนวทางการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubrics) 
 2.4.3.1 เกณฑ์การให้คะแนนท่ีเนน้ประเด็นท่ีส าคญัของงาน (Be Sure the Criteria 
Focus on Important Aspects of the Performance) 
 2.4.3.2 ความสอดคล้องระหว่างระดับคะแนนกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน          
ถา้จุดมุ่งหมายของการประเมินกวา้งและตอ้งใชก้ารตดัสินทุกๆส่วนของช้ินงาน ควรจะใชก้ารประเมิน
แบบภาพรวม (Holistic Scale) แต่ถ้าการประเมินตอ้งการสะทอ้นกลบัให้เห็นความแตกต่างของ
ประเด็นต่างๆของงาน ควรใชก้ารประเมินแบบแยกเป็นรายดา้น (Annotated Approach)  
 2.4.3.3 ข้อความท่ีใช้อธิบายในแต่ละระดับคะแนน ต้องเป็นข้อความท่ีสามารถ
ประเมินหรือสังเกตได ้(The Descriptions of the Criteria Should be Directly Observable) 
 2.4.3.4 ควรให้นกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ช่ียวชาญ ไดร่้วมกนัสร้างเกณฑ์ การเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัสร้างเกณฑ์การปฏิบติันั้นๆ จะเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจงานและ
จะท าใหน้กัเรียนน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังานนั้นๆ 
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 2.4.3.5 คุณลกัษณะ หรือส่ิงท่ีจะวดัควรนิยามใหช้ดัเจน 
 2.4.3.6 แสดงขั้นตอนหรือล าดบัขั้นท่ีเหมะสมของคะแนนในแต่ละระดบั เพื่อให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด เช่น หลีกเล่ียงการให้คะแนนท่ีสูงมากเกินไป การให้คะแนนต ่าเกินไป 
การให้คะแนนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลาง และการให้คะแนนท่ีเกิดจากความพอใจส่วนตวัของครูท่ีมีต่อ
นกัเรียนคนนั้นๆ 
 2.4.3.7 ระบบของการให้คะแนนตอ้งมีความเป็นไปได ้การให้คะแนนนิยมแบ่งเป็น 
3-8 ระดบั ดงันั้น ในแต่ละระดบัคะแนนตอ้งมีความชดัเจนและแยกจากกนัได ้
 สรุปไดว้า่ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน ตอ้งค านึงถึงงานท่ีให้ท าตอ้งมีความส าคญั 
มีความสอดคลอ้งระหว่างคะแนนกบัจุดมุ่งหมายการประเมินเกณฑ์ท่ีสร้างตอ้งมีความเป็นรูปธรรม     
มีความชดัเจนเหมาะสมกบัระดบัชั้น และควรให้นกัเรียนผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินดว้ย 

 2.4.4 ขั้นตอนการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เนน้การประเมินใหด้ าเนินควบคู่กนั
ไปในกิจกรรมการเรียน ดงันั้น การสร้างและพฒันาเกณฑก์ารใหค้ะแนนสามารถท าได ้ดงัน้ี 
 2.4.4.1 เน้ือหา หน่วยการเรียน หรือภาระงานท่ีก าหนดข้ึนนั้นตรงกับมาตรฐาน     
การเรียนรู้ขอ้ใด 
 2.4.4.2 ประเด็นท่ีจะน ามาประเมินภาระงานนั้นสามารถบอกไดว้า่เป็นคุณภาพของ
ผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ขอ้ใดบา้ง 
 2.4.4.3 จดัท ากรอบการประเมินท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีจะน ามาประเมิน 
 2.4.4.4 อธิบายการแสดงออกถึงระดบัความสามารถตามประเด็นท่ีก าหนดเป็นล าดบั 
 2.4.4.5 ทดลองหาความชดัเจนของเกณฑโ์ดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา 
 2.4.4.6 หลงัจากน าเกณฑไ์ปใชป้ระเมินผูเ้รียนแลว้ให้หาขอ้ดี ขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข
ดา้นต่างๆ เช่น ความชดัเจน ความสะดวกในการน าไปใช ้
 2.5.4.7 ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ท่ียงัมีขอ้บกพร่องหรือพฒันาเกณฑ์อ่ืนๆ ให้ดี
ยิง่ข้ึน 

 2.4.5 การเขียน Rubrics 
 การเขียน Rubrics เป็นแบบการประเมินภาพรวม หรือประเมินแยกเป็นดา้นๆ ข้ึนอยู่
ความถนดัของครูโดยให้ยึดแนวทางของคุณลกัษณะท่ีดีของ Rubrics โดยมีเทคนิคการเขียน Rubrics 
เร่ิมจากดา้นดีท่ีสุด กบัดา้นท่ีแย่ท่ีสุด ให้ตรงขา้มกนัก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนในระดบัอ่ืนๆ หรือ
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อาจเขียนดา้นดีท่ีสุดก่อน (เขียนเหมือนกบัแบบประเมินภาพรวม) และระบุดา้นลบ และดา้นไม่ดีใน
ระดบัคะแนนท่ีต ่าลงมา หรืออาจเขียนดา้นท่ีแย่ท่ีสุดก่อน เป็นด้านลบทั้งหมดซ่ึงเป็นคะแนนต ่าสุด 
และในระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนใหเ้พิ่มดา้นบวกหรือดา้นดีไปเร่ือยๆ 

 2.4.6 การเขียนแบบประเมินรวม 
 ใหอ้ธิบายคุณลกัษณะของงานในแต่ละระดบั โดยตอ้งให้ครอบคลุมคุณภาพในระดบั
นั้น แต่ตอ้งไม่ใช่เพอ้ฝันเกินความเป็นจริงจนนกัเรียนไม่สามารถท่ีจะถือปฏิบติั 
 
ตารางที ่2.3  ตวัอยา่งท่ี 1 Rubrics แบบภาพรวมเพื่อประเมินการน าเสนอปากเปล่า 
ระดบัคะแนน ค าอธิบาย 

5 
ยอดเยีย่ม 

นักเรียนอธิบายเร่ืองท่ีได้ศึกษามาอย่างชัดเจนพร้อมให้เหตุผลท่ีหนักแน่น
ช้ีให้เห็นความส าคัญของเร่ืองท่ีได้ศึกษา มีข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงสนับสนุน
ข้อสรุปการน าเสนอมีความต่อเน่ือง มีการสบสายตาผู ้ฟังโดยตลอด มีการ
เตรียมการก่อนน าเสนอและมีการจดัล าดบัการน าเสนอ มีการใช้ส่ือและตอบ
ค าถามผูฟั้งไดช้ดัเจน ตรงประเด็น และเหมาะสม 

4 
ดีมาก 

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีศึกษาพร้อมให้เหตุผลท่ีช้ีให้เห็นความส าคญัเร่ืองท่ีศึกษา
มาเพียงพอท่ีจะสนับสนุนข้อสรุป การน าเสนอถูกต้อง มีการเตรียมการก่อน
น าเสนอ และมีการจดัล าดบัการน าเสนอ มีการใช้ส่ือ และตอบค าถามผูฟั้งได้
ชดัเจน 

3 
ดี 

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาพร้อมสรุป แต่ขอ้มูลสนบัสนุนขอ้สรุปไม่มาก
พอเหมือน 4 กบั 5 การน าเสนอถูกตอ้ง มีการเตรียมการก่อนน าเสนอ และมีการ
จดัล าดบัการน าเสนอ มีการใชส่ื้อ และตอบค าถามผูฟั้ง 

2 
พอใช ้

นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีไดศึ้กษามาแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการกล่าวขอ้สรุป ล าดบัการ
น าเสนอท่ีท าให้เข้าใจได้ แต่มีข้อผิดพลาดบางจุด เตรียมการไม่ดี จดัระบบ
ระเบียบ 

1 
ควรปรับปรุง 

นกัเรียนน าเสนอโดยไม่เร่ิมท่ีค าถาม หรือความส าคญั หวัขอ้ท่ีส าเสนอไม่ชดัเจน
และมีขอ้สรุปท่ีไม่เพียงพอ การน าเสนอนั้นยากต่อการติดตามฟัง ขาดการเตรียม
ตวั หรือขาดการจดัระบบระเบียบ มีการตอบค าถามบางค าถามหรือไม่ตอบ 
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ตารางที ่2.4  ตวัอยา่งท่ี 2  การประเมินทกัษะการเขียน 
ระดบัคะแนน ลกัษณะของงาน 

3 
ดี 

เขียนได้ตรงประเด็น และชัดเจน มีค าน า เน้ือหา และบทสรุปอย่างชัดเจน
ตวัสะกดและไวยากรณ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายมีแนวคิดท่ี
น่าสนใจมีเหตุผลใชภ้าษาสละสลวย 

2 
ผา่น 

เขียนไดต้รงประเด็นตามท่ีก าหนดไว ้มีค าน า เน้ือหาและบทสรุปภาษาท่ีใชท้  าให้
ผูอ่้านเกิดความสับสน เหตุผลยงัไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั 

1 
ตอ้งปรับปรุง 

เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจดัระบบการเขียน เช่น ค าน า เน้ือหา และบทสรุป 
ภาษาท่ีใช้ท าให้ผู ้อ่านเกิดความสับสน ขาดเหตุผลสนับสนุน ใช้ศัพท์ไม่
เหมาะสม 

0 ไม่มีผลงาน 
 
 2.4.7 การเขียนแบบแยกประเด็นยอ่ย 

 การใหค้ะแนนแบบน้ีจะดีกวา่การใหค้ะแนนภาพรวม เพราะมีความเป็นปรนยัในการ
ให้คะแนนมากข้ึน และในการตดัสินใจให้คะแนน ผูป้ระเมินสามารถตดัสินใจให้คะแนนไดง่้าย โดย
เทียบงานกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ในแต่ละประเด็น 
 การก าหนดระดับคะแนน อาจก าหนดให้แต่ละประเด็นมีน ้ าหนักเท่ากันในทุก
ประเด็น หรือมีน ้าหนกัแตกต่างกนัในแต่ละประเด็น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ส่ิงท่ีจะประเมิน : สมุดภาพ 

 2.4.7.1 น ้าหนกัประเด็นเท่ากนั 
 รูปเล่ม : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
 เน้ือเร่ือง : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
 ภาษา : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
 ภาพประกอบ : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
         คะแนนรวม 4 = 16 คะแนน 
 2.4.7.2 น ้าหนกัประเด็นไม่เท่ากนั โดยน ้าหนกัคูณกบัระดบัคะแนน 
 รูปเล่ม : 1 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 4) 
 เน้ือเร่ือง : 3 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 12) 
 ภาษา : 2 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 8) 



52 
 

   ภาพประกอบ  : 2 ส่วน ระดบั 1-4  คะแนน  (เตม็ 8) 
 คะแนนรวม  4 = 32 คะแนน 

 วธีิการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคุณภาพ 
 1) พิจารณาค่ากลางจากระดบัคะแนนท่ีก าหนดไว ้
 2) น าค่ากลางท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดบัคะแนน จากนั้น
จึงค านวณออกมาในรูปคะแนนดิบ 
 3) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัดงัตวัอยา่ง 

 2.4.8 เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหค้ะแนน 
 2.4.8.1 ก าหนดรายละเอียดขั้นต ่าไวท่ี้ 1 แลว้เพิ่มลกัษณะท่ีส าคญัๆ สูงข้ึนมาทีละ
ระดบั เช่น งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ เน้ือหา การใชภ้าษา 
 การก าหนดรายละเอียดถา้แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ควรก าหนดลกัษณะย่อยท่ี
ส าคญัใหไ้ด ้4  ลกัษณะ เช่น 
 เน้ือหา 1)  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  2)  ล าดบัเน้ือหาชดัเจน 
  3)  เร่ืองน่าสนใจ 
  4)  มีจินตนาการ 
 การใชภ้าษา 1)  ผดิพลาดมากแต่พอส่ือความหมายได ้
  2)  ถูกตอ้งส่วนมากและส่ือความหมายได ้
  3)  ผดิพลาดนอ้ย เช่ือมโยงภาษาไดดี้ 
  4)  ถูกตอ้งเกือบทั้งหมด สละสลวย งดงาม 
 การก าหนดรายละเอียดแต่ละระดบั โดยน าลกัษณะย่อยมาจดัล าดบัความ 
ส าคญัมาเขียนบรรยายใหช้ดัเจน จากความส าคญัท่ีต ่าสุดและเพิ่มตวัแปรแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 เน้ือหา ระดบั 1  เน้ือหาท่ีเขียนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
ระดบั 2  เน้ือหาท่ีเขียนสอดคล้องกับเน้ือเร่ือง และล าดับเร่ือง            
 ไดช้ดัเจน ไม่วกวน 
ระดบั 3 เน้ือหาท่ีเขียนสอดคล้องกบัเน้ือเร่ือง และล าดบัเร่ือง             

ไดช้ดัเจน ไม่วกวน สอดแทรกสาระบางอย่างท าให้เร่ือง
น่าสนใจ 
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ระดบั 4 เน้ือหาท่ีเขียนสอดคล้องกับเน้ือเร่ืองและล าดับเร่ือง            
ไดช้ดัเจน ไม่วกวนสอดแทรกสาระบางอย่างท าให้ เร่ือง
น่าอ่านแลว้เกิดจินตนาการ 

2.4.8.2 ก าหนดลักษณะย่อยระดบัต ่าสุดไวท่ี้ระดบั 1 แล้วเพิ่มความถูกต้องข้ึนมา             
ทีละระดบั จากตวัอยา่งในขอ้ท่ี 1 สามารถน าเทคนิคมาเขียนในประเด็น การใชภ้าษาดงัน้ี 

การใชภ้าษา ระดบั 1  ภาษาผิดพลาดไม่เกิน 50% (หรือ 50 จุด) แต่พอส่ือ
ความหมายได ้

 ระดบั 2  ภาษาถูกตอ้ง 50 -70% และส่ือความหมายได ้
 ระดบั 3  ภาษาถูกตอ้ง 70 -90% เช่ือมโยงภาษาไดดี้ 
 ระดบั 4  ภาษาถูกตอ้ง 90 -100% เป็นภาษาท่ีสละสลวยงดงาม 
การเขียนรายละเอียดการให้คะแนนในเชิงคุณภาพและปริมาณ มีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยของแต่ละแบบ 
ส าหรับเชิงคุณภาพมีจุดเด่น คือ บางตวัแปรหรือบางลกัษณะไม่สามารถบรรยายไดเ้ป็นปริมาณ เช่น 
ตวัแปรท่ีเป็นค าคุณศพัท์ เช่น สวยงาม ดี สนุกสนาน เป็นตน้ จุดดอ้ย คือ ในการแปรผลเชิงคุณภาพ 
เช่น ค าว่า มาก น้อย เล็กน้อยเหล่าน้ีผูป้ระเมินจะเกิดความล าเอียง แสดงคุณภาพออกมาไม่เท่ากนั 
ส าหรับจุดเด่นของเชิงปริมาณ เราสามารถนบัเป็นแห่ง สัดส่วน ร้อยละได ้แต่ก็มีจุดดอ้ย คือ แต่ละแห่ง
จะมีน ้ าหนกัท่ีผิดแตกต่างกนั เช่น ถา้ผิดเร่ืองการสะกดค า ผิดโดยท าให้ความหมายเปล่ียน ยอ่มมีขอ้
แตกต่างในเร่ืองน ้ าหนกั เป็นตน้ ในการเขียนตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม พยายามให้เป็นปรนัย
มากท่ีสุด 
 2.4.8.3 ก าหนดตวัแปรย่อยมีน ้ าหนกัเท่ากนัทุกตวั แลว้ระบุตวัแปรท่ีหายไปเท่าไร 
ระดบัคะแนนก็จะลดหลัน่ตามล าดบั เช่น การท ารายงาน อาจมีประเด็นของรูปแบบ เน้ือหา ภาษา 
ความสะอาด ประณีต ในกรณีน้ีจะยกตวัอย่างรูปแบบท่ีเป็นการเขียนรายละเอียดการให้คะแนน 
ก าหนดลกัษณะย่อยของรูปแบบ ดงัน้ี ปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง บรรณานุกรมจะเห็นว่าตวัแปร
ยอ่ยของรูป มีอยู ่5 ตวั วธีิเขียนอาจเขียนดงัน้ี 
 รูปแบบ  ระดบั 4 มีครบ คือ ปก ค าน า สารบญั การอา้งอิง บรรณานุกรม  
  ระดบั 3 ขาด 1 ลกัษณะ 
  ระดบั 2 ขาด 2 ลกัษณะ 
  ระดบั 1 ขาด 3 ลกัษณะ 
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 2.4.9 ขอ้ดีของการประเมินโดยใช ้Scoring Rubric 
 2.4.9.1 ช่วยใหก้ารคาดหวงัของครู ท่ีมีต่อผลงานของนกัเรียนบรรลุผลส าเร็จได ้โดย
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และสามารถใช ้Rubric ต่อการประเมินและพฒันาช้ินงานของตน 
 2.4.9.2 ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งข้ึนว่าตอ้งการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
หรือพฒันาการอะไรบา้ง 
 2.4.9.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุคุณลกัษณะจากงานท่ีเป็นตวัอย่างได้ โดยใช ้
Rubric ตรวจสอบ 
 2.4.9.4 ช่วยใหน้กัเรียนสามารถควบคุมตวัเองในการปฏิบติังานเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
 2.4.9.5 เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมปฏิบติังานต่างๆ 
ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.4.9.6 ช่วยให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ผูส้นบัสนุน ผูนิ้เทศก์ ไดเ้กิดความ
เขา้ใจเกณฑ ์ในการตดัสินผลงานนกัเรียนท่ีครูใช้ 
 2.4.9.7 ช่วยในการใหเ้หตุผลประกอบการใหเ้กรดนกัเรียนได ้
 2.4.9.8 ช่วยเพิ่มคุณภาพของนกัเรียน 
 สรุปเกณฑ์การประเมิน สกอริง รูบิคส์ Scoring Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
เป็นเคร่ืองมือใชใ้นการประเมินผลการเรียน เพื่ออธิบายความสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียนโดยทัว่ไปมี 3 แบบ
คือ 1) การก าหนดเกณฑ์โดยภาพรวม (Holistic Rubrics) 2) การก าหนดเกณฑ์โดยแยกเป็นประเด็น
ยอ่ย (Analytic Rubrics) 3) การประเมินแยกส่วนเฉพาะคุณลกัษณะท่ีเด่น(Annotated Holistic Rubrics) 
ดงันั้น การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีดีตอ้งค านึงถึงงานท่ีให้ท า และมีความสอดคล้องระหว่าง
คะแนนกบัจุดมุ่งหมายการประเมิน นอกจากน้ีเกณฑท่ี์สร้างตอ้งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน เหมาะสม
กบัระดบัชั้น เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมและปราศจากความล าเอียง 

 

2.5 ทกัษะด้านการอ่าน 
 2.5.1 ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีไดเ้น้ือความครบถว้น การอ่านท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องสติปัญญาเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ และใน
ชีวิตประจ าวนัการส่ือสารมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรู้ความหมายของการอ่านให้เขา้ใจเบ้ืองตน้ โดยมีผูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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 บนัลือ  พฤกษะวนั (2534, น. 10) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านวา่ การอ่านท่ีแทจ้ริง
นัน่คือ ความเขา้ใจจากการแปล หรือ สามารถท าความเขา้ใจกบัสัญลกัษณ์ตวัอกัษรท่ีอ่านจากเร่ืองท่ี
อ่าน    
 ทศันีย ์ ศุภเมธี (2539, น. 100) กล่าวว่า การอ่านว่า หมายถึง การแปลสัญลกัษณ์ท่ี
เขียนหรือพิมพใ์หมี้ความหมายออกมา ซ่ึงสัญลกัษณ์ในภาษาไทย คือ ค า และขอ้ความ 

 ฉววีรรณ  คูหาอภินนัท ์(2542, น. 1) กล่าววา่ การอ่านเป็นความสามารถของมนุษยท่ี์
เขา้ใจการส่ือความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ เขา้ใจในเน้ือเร่ือง และแนวความคิด จากส่ิงท่ีอ่าน 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น. 1364) การอ่าน หมายถึง 
การอ่านออกเสียงตามตวัหนงัสือ ถา้ไม่ตอ้งออกเสียง เรียกวา่ การอ่านในใจ 
 บรรเทา  กิตติศกัด์ิ (2542, น. 13) สรุปไวว้่า การอ่านเป็นการแปลความหมายของ
ตวัอกัษรออกมาเป็นความรู้ ความคิด เขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านไดต้รงกบัเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนเขียน และผูอ่้าน
สามารถน าความรู้ ความคิด หรือเร่ืองราวนั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
 ผกาศรี  เยน็บุตร (2542, น. 18) สรุปไดว้า่ การอ่าน หมายถึง ทกัษะฝ่ายรับ (Receive) 
ในการส่ือสารเม่ือผูอ่้านแปลสัญลกัษณ์ (ตวัหนงัสือ ภาพ สัญญาณต่างๆ) ออกเป็นความคิด ความรู้ 
ความเขา้ใจแลว้จึงน าไปใช ้
 สุเมธ  แสงนาทร (2542, น. 14) สรุปไดว้า่ การอ่าน คือ ขบวนการของการเช่ือมโยง
ขอ้มูล เพื่อเป็นส่ือในการแสดงออกทางความคิดเห็นของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน ผูอ่้านจะตอ้งใชส้ติปัญญา
ในการตีความใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและลึกซ้ึง การจะตีความให้เกิดความเขา้ใจไดถู้กตอ้งนั้น
ประกอบดว้ย 1) การมีความรู้ในความหมายของค า 2) การมีความรู้ในการเรียบเรียงค าและสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ของค า 3) การเขา้ใจในการแปลความหมายและตีความ และ 4) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ของ
ความรู้ และประสบการณ์เดิม (Schema) กบัขอ้มูลใหม่ท่ีก าลงัอ่านแลว้จะเกิดความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน 
 ประภสัสร  ปันสวน (2547, น. 6) กล่าววา่ การอ่าน วา่การอ่านเป็นความสามารถท่ีจะ
เขา้ใจความหมายท่ีเขียนมาแต่ละบรรทดัซ่ึงผูอ่้านไม่ตอ้งไปสนใจกบัรายละเอียดแต่จะตอ้งจบัใจความ
ส าคญัจากกลุ่มซ่ึงส่ือความหมาย 
      จิราพร  ค าดว้ง (2546, น.7) สรุปวา่ การอ่าน วา่การอ่านเป็นขุมทรัพยท์างปัญญาท่ี
ย ัง่ยนืท่ีสุด การอ่านท าให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ ท าให้ปรับตวัเขา้กบัสังคมเปล่ียนแปลงได้
อยา่งรวดเร็ว 
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 กรมวิชาการ (2544, น. 5) กล่าวว่า การอ่าน คือ ความคิดท่ีสามารถเขา้ใจในเร่ืองท่ี
อ่านไดดี้ ยอ่มน าไปสู่ความคิดท่ีดี เพราะผูอ่้านจะไดท้ราบแนวคิดต่างๆ จากเร่ืองท่ีอ่าน เกิดความรู้จาก
เร่ืองท่ีอ่าน แลว้น ามาจดัแยกแยะตีความหมายก่อนท่ีจะเกิดเป็นความคิดของตนเอง  
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 1364) กล่าววา่ การอ่าน หมายถึง การแปลความหมาย
ของตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบัเร่ืองราวท่ี
ผูเ้ขียนเขียน 
 สมพร  มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์ (2540, น. 8) กล่าววา่ การอ่าน คือ การับรู้ความหมาย
จากถอ้ยค าท่ีตีพิมพอ์ยูใ่นส่ิงพิมพ ์หรือหนงัสือ โดยผูอ่้านรับรู้วา่ผูเ้ขียนไดส่้งสารอะไรมายงัผูอ้่านทั้ง
ในดา้นความคิด ความรู้ ความหมาย ความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนว่า ผูเ้ขียนตั้งใจจะแสดงความคิดอยา่งไร  
มีความหมายวา่กระไร เก่ียวขอ้งถึงอะไรบา้ง ล าดบัขั้นของการอ่านจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การท าความเขา้ใจ
ในถอ้ยค าแต่ละค า กลุ่มค าแต่ละกลุ่ม และเร่ืองราวแต่ละเร่ืองราวท่ีเรียงรายต่อเน่ืองกนัอยู่ในยอ่หน้า
หน่ึง หรือในตอนหน่ึง หรือในเร่ืองหน่ึง ซ่ึงผูอ่้านตอ้งท าความเขา้ใจไปทีละตอนเป็นล าดบั      
 สรุปได้ว่าการอ่าน หมายถึง การอ่านออกเสียงตามตวัหนังสือ หรือการแปลความ 
หมายของตวัหนังสือ อกัษร รูปภาพ สัญลักษณ์ จากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงกระบวนการตีความหมายจาก              
ลายลกัษณ์อกัษร ผูเ้ขียนไดมี้การถ่ายทอดมาใหแ้ลว้น ามาแปรเป็นความคิด ท าให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจ 
มีความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านและสามารถน าประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านมาใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 2.5.2 ความส าคญัของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะการอ่านท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการศึกษา และการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงความส าคญั
ของการอ่านนั้นไดมี้นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงไว ้ดงัน้ี 
 เสาวลกัษณ์ ตรองจิต (2547, น. 26) กล่าววา่ การอ่านมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เพราะจ าเป็นตอ้งอ่านให้เขา้ใจในการติดต่อส่ือสาร ท าความเขา้ใจกบับุคคล
อ่ืน และน าความรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากเร่ืองท่ีอ่านไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได ้
 บนัลือ  พฤกษะวนั (2534, น. 10–11) กล่าวถึง ความส าคญัของการอ่านไว ้ดงัน้ี 
     1) การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ หากอ่านไม่ไดก้ารเรียนการสอนย่อม
พบอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง พฤติกรรมในการเรียนของเด็กจะเปล่ียนไป หงอยเหงา เก็บกด หรือ
มิฉะนั้นจะแสดงออกต่างๆ ในลกัษณะทดแทนปมดอ้ยเหล่านั้นก็มี ครูจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
แกไ้ข ตั้งแต่เร่ิมอ่านบทเรียนแรกทนัที 
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            2) เด็กท่ีอ่านได้ย่อมได้รับการยอมรับ สามารถร่วมเรียนร่วมเล่นกับเพื่อนๆ ได้ดี 
ตรงกนัขา้มการท่ีเด็กมีอุปสรรคในการอ่าน ยอ่มขาดความอบอุ่น ขาดความมัน่ใจในตนเอง 
 3) การอ่านได ้อ่านเป็น เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้เด็กไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ทั้งน้ีเพราะไม่วา่โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาใดในโลก ก็ไม่อาจจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ท่ีสุด การอ่านจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั ท่ีเด็กจะค้นควา้เพิ่มเติมได้อย่างจุใจ หรือตามความ
จ าเป็นของเด็กเหล่านั้นไดดี้ 
  4) การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงอาชีพเม่ือพน้วยั
ประถมศึกษา อาจเรียนรู้จากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอี้กทางหน่ึง 
 5) การอ่านมีความจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองดีท่ีจะรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ของบา้นเมือง
การปกครองท่ีพลเมืองดีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่ทางราชการไดดี้ 
 6) การอ่านจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งส าคญัในการพินิจ เลือกตดัสินใจท่ีจะเลือกตวัแทน 
ในดา้นการเมืองการปกครอง อนัเป็นรากฐานส าคญัของระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
 7) การอ่านย่อมเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้เด็กวยัประถมศึกษา หรือพ้นวยั
ประถมศึกษาก็ตาม สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้การอ่าน ทั้ งยงัจะได้รับความ
เพลิดเพลินช่วยพฒันาจิตใจ และอ่ืนๆ ไดดี้อีกดว้ย 
 8) การอ่านจะทวีความส าคญัมากข้ึนโดยล าดบัท่ีช่วยให้รอบรู้ถึงความเปล่ียนแปลง
ทางสังคม การส่ือสาร การพยากรณ์อากาศ เพื่อการปรับตน ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญข้ึนมาก
เพียงใดการอ่านก็จะทวคีวามส าคญัมากข้ึนเพียงนั้น 
 เบ็ญจมาศ  กาลาศรี (2544, น. 15–16) กล่าววา่ การอ่านมีความส าคญัในการด าเนินชีวิต 
เพราะการอ่านเป็นวิธีการท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู้สรรพวิทยาต่างๆ การอ่านจะช่วยพฒันา
สติปัญญาของผูอ่้านให้สูงข้ึน ถือไดว้่าการอ่านเป็นหัวใจของการจดักิจกรรมทั้งหลาย ดงันั้น ความ             
มุ่งหมายส าคญัของการอ่าน คือ อ่านเพื่อให้มีความรู้และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 ทศันีย ์ ศุภเมธี (2542, น. 25-26) กล่าวถึง จุดประสงคใ์นการอ่านโดยทัว่ไปในระดบั 
ชั้นประถมศึกษาควรจะเนน้ถึงส่ิง ต่อไปน้ี 
 1) ให้มีความสามารถในการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องรวดเร็วและเขา้ใจเน้ือความ                
ท่ีอ่าน 
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 2) ให้มีความสามารถในการอ่านในใจเพื่อเก็บขอ้ความและเร่ืองราวท่ีอ่านนั้นได้
ถูกตอ้ง 
 3) ใหเ้ขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งและเก็บใจความได ้
 4) ให้เด็กมีเจตคติท่ีเต่อการอ่าน เช่น การอ่านให้ประโยชน์ทั้งดา้นความรู้และความ
เพลิดเพลิน 
 5) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กรักการอ่าน 
 6) ใหเ้ด็กรู้จกัค าต่างๆ ท่ีไดพ้บเห็น และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบัการเรียนได ้
 7) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้กวา้งขวางเพราะการอ่านท าให้เด็กรู้เร่ืองในอดีตและ
ปัจจุบนั 
 8) ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัเลือกหนงัสืออ่านตามใจชอบและความสนใจของเด็ก 
 2.5.3 องคป์ระกอบของการอ่าน 
 ความสามารถในการอ่านของแต่ละคนนั้นแตกต่างกนั บางคนสามารถอ่านและท า
ความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีบางคนอ่านไดช้้าและเกิดอุปสรรคในการอ่าน การท่ีผูอ่้านจะ
ประสบความส าเร็จในการอ่านมากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การอ่าน ดงัต่อไปน้ี  
 วลยัภรณ์ อาทิตยเ์ท่ียง (2529, น. 19) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ   
อ่านอยู ่3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
              1) ลกัษณะของวสัดุการอ่านจะตอ้งไม่ปิดกั้นหรือเป็นก าแพงขวางความเขา้ใจในการ
อ่านของผูเ้รียน นัน่คือ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัผูอ่้าน ไม่ใชค้  าศพัทท่ี์แปลกประหลาด ค าศพัท์ท่ีเด็ก 
ไม่เคยรู้จกั หรือเป็นค าศพัท์ท่ียาวเกินความสามารถของเด็ก ส าหรับหลกัภาษาก็ควรใช้แต่ส่ิงท่ีเด็ก
คุน้เคยแลว้ประโยคไม่ยาวเกินไปและไม่สลบัซบัซอ้น 
                2) ลกัษณะของผูอ่้าน ความสามารถในการเขา้ใจและตีความส่ิงท่ีอ่านจะข้ึนอยู่กบั
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ  
                     (2.1) ระดบัสติปัญญา เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกนัไป
ตามระดบัสติปัญญาของตน เช่น เด็กบางคนไม่สามารถจดจ ารายละเอียดของเน้ือเร่ืองได ้บางคนไม่
สามารถสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้บางคนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม และบางคนไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็นได ้หรือถา้ท าไดก้็คงตอ้งใชเ้วลามาก ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีครู
ควรจะตรวจสอบเพื่อช่วยเด็กในการพฒันาสมรรถภาพในการอ่าน และจดัประสบการณ์ให้เหมาะสม
กบัระดบัสติปัญญาของเด็ก 
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                    (2.2) ความรู้ในด้านค าศพัท์และโครงสร้างของภาษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ความเขา้ใจ การสร้างความคิดรวบยอด และการสร้างจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
                   (2.3) ภูมิหลงัในเร่ืองความรู้และประสบการณ์จะช่วยในการผสมผสานความคิด
เดิมให้เขา้กบัความคิดใหม่ ตลอดจนการแปลความ ตีความ ขยายความ และการประเมินค่าของส่ิง                 
ท่ีอ่าน 
                   (2.4) ดา้นร่างกาย  เด็กท่ีมีสุขภาพทางกายดีจะมีความสามารถในการเรียนและ
อ่านไดดี้กวา่เด็กท่ีมีสุขภาพไม่ดี ซ่ึงตอ้งขาดเรียนบ่อยๆ ท าให้การเรียนอ่านล่าช้าออกไป สายตาและ
การไดย้นิของเด็กท่ีมีสายตาผดิปกติ จะรู้สึกไม่อยากอ่านหนงัสือและไม่รู้สึกเพลิดเพลินหรือพอใจกบั
ส่ิงท่ีอ่าน ส่วนเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการไดย้ิน จะฟังค าอธิบายของครูไม่ไดดี้เท่าท่ีควรเพราะจบั
ใจความไม่คอ่ยได ้และไม่เขา้ใจความหมายของค าท่ีครูใหอ่้านซ่ึงจะใหเ้กิดปัญหาในการอ่านต่อไป 
                         (2.5) อารมณ์  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อการอ่าน เพราะการอ่านท่ี
ประสบผลส าเร็จนั้น ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีสมาธิในการอ่าน ถา้เด็กมีความกงัวลใจ หรือมีความกลวั เด็ก
จะมีความรู้สึกต่อตา้นอยา่งรุนแรง ซ่ึงจะขดัขวางสมาธิในการอ่านเป็นอยา่งมากจนเป็นผลให้ประสบ
ผลส าเร็จในการอ่านนอ้ยกวา่เด็ก ท่ีมีอารมณ์ดี หรือสุขภาพจิตดี 
     (2.6) สภาพแวดลอ้มเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวให้ความ 
ส าคญักบัการอ่าน มีการส่งเสริมการอ่าน เด็กก็จะรู้คุณค่าของการอ่าน เพราะไดพ้บเห็นและมีกิจกรรม
การอ่านเป็นประจ า  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ  อนัจะท าใหพ้ฒันาการทางดา้นการอ่านดีเป็นไปตามล าดบัและต่อเน่ือง 
 2.5.4 ประเภทของการอ่าน 
 เถกิงกิจ  แกว้เสน่ห์ (2541, น. 7-8) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านไว ้คือ 
 2.5.4.1 การอ่านเงียบ (Silent Reading) การอ่านเงียบ หรือการอ่านในใจ เช่น การ
อ่านข่าว หนงัสือพิมพ ์การอ่านนวนิยาย หรืออ่านเร่ืองบนัเทิง อ่านบทความ ต ารา แบบเรียนขอ้สอบ 
 2.5.4.2 การอ่านออกเสียง (Loud Reading) คือ การเปล่งเสียง ตามตวัอกัษรท่ีปรากฏ 
ให้ถูกตอ้งตามอกัขระวิธีหรือภาษา โดยใชอ้วยัวะเก่ียวกบัการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก เพดาน ล้ิน ฟัน
หรือหลอดเสียง เป็นตน้ การอ่านออกเสียง มีหลายชนิด เช่น 
 1)  การอ่านออกเสียง เม่ือ เร่ิมเรียน 
 2)  การอ่านออกเสียง ให ้ถูกตอ้งตามภาษา หรือ อกัขรวธีิ 
 3)  การอ่านออกเสียง เพื่อ ทดสอบ วดัผล 
 4)  การอ่านข่าวทางวทิย ุ
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 5)  การอ่านรายงาน หรือการกล่าวรายงาน และ 
 6)  การอ่านบทพากย ์ภาพยนตร์ หรือบทละคร 
 ฉวีวรรณ  คูหาอภินนัท ์(2542, น. 1) แบ่งการอ่านเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านในใจ
และการอ่านออกเสียง 
 1) การอ่านในใจ คือ การอ่านท่ีผูอ่้านไม่เปล่งเสียงออกมาแต่จะตีความจากตวัหนงัสือ
ท่ีเขียนหรือพิมพข้ึ์นมา ตลอดจนสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชแ้ทนตวัหนงัสือ 
 2) การอ่านออกเสียง คือ การแปลสัญลกัษณ์จากตวัหนงัสือท่ีพิมพห์รือเขียนข้ึนมา 
โดยการเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงอ่าน จากการผสมค าและตัวสะกดการันต์ของตัวอักษรและ
วรรณยุกตท่ี์ก ากบั ซ่ึงเป็นการส่ือความหมายให้ผูฟั้งเขา้ใจและตีความไดจ้ากเสียงอ่าน โดยสรุปการ
อ่านแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อ่านในใจคือ การอ่านท่ีไม่มีการเปล่งเสียงออกมา และอ่านออกเสียงคือ 
การอ่านท่ีเปล่งเสียงออกมาในขณะอ่าน ส าหรับในการศึกษาคน้ควา้น้ีใชป้ระเภทการอ่านออกเสียง 
 

2.6 มาตราตัวสะกดระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
 2.6.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางภาษาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้ าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ เป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ดงันั้น จึงก าหนดให้มี 5 สาระการเรียนรู้ คือ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียนสาระท่ี 3 
การฟัง การดู และการพูด สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย และหลกัการท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
แต่ก าหนดตวัช้ีวดัชั้นปีไวส้ าหรับแต่ละชั้น โดยก าหนดคุณภาพผูเ้รียนแต่ละชั้นไว ้คือ เม่ือจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณภาพ ดงัน้ี 
 2.6.1.1 อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ เร่ืองสั้น ประโยค บทร้อยกรองได้
ถูกตอ้ง เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล ล าดบัเหตุการณ์ สรุปขอ้คิด
จากเร่ืองท่ีอ่านได ้สามารถปฏิบติัตามค าสั่ง เขา้ใจความของรูปภาพสัญลกัษณ์แผนภาพ และมีมารยาท
ในการอ่าน 
 2.6.1.2 ทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั เขียนบรรยาย บนัทึกประจ าวนั 
เขียนจดหมายหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 
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 2.6.1.3 สามารถเล่ารายละเอียดและบอกเอกสารส าคัญ ตั้ งค  าถาม ตอบค าถาม 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู สามารถพูดส่ือสารเล่าประสบการณ์ หรือพูด
เชิญชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม มีมารยาทในการฟังดูและพดู 
 2.6.1.4 หลกัการใช้ภาษาไทยสะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า มีความเขา้ใจ
หน้าท่ีของค าในประโยค ความแตกต่างของค าและพยางค์ มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หา
ความหมายของค า สามารถแต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคลอ้งจอง หรือค าขวญัได ้และเลือกใชภ้าษาให้
เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 2.6.1.5 เขา้ใจและสรุปขอ้คิดไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่าน จากการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได ้รู้จกับทเพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก 
ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 การอ่านสะกดค าไดก้  าหนดไวใ้นกลุ่มสาระท่ี 2 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 
การใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน      
 
สาระที ่4  หลกัการใช้ภาษาไทย    
มาตรฐาน ท4.1  หลกัการใชภ้าษาไทยสะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า 

ชั้น ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. บอกและเขียนพยญัชนะ   

    สระ  วรรณยกุต ์และ 
    เลขไทย 

 - พยญัชนะ สระ และวรรณยุกตเ์ลขไทย 

 2. เขียนสะกดค าและบอก 
    ความหมายของค า 
     

- การสะกดค า การแจกลูก และ การอ่านเป็นค า 
- มาตราตวัสะกดท่ีตรงตาม มาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา   

- การผนัค าความหมายของค า 
 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยค 

   ง่ายๆ 
- การแต่งประโยค 

 4. ต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ - ค  าคลอ้งจอง 
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มาตรฐาน ท4.1  หลกัการใชภ้าษาไทยสะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า (ต่อ) 
ชั้น ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2  1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  

วรรณยกุต ์และเลขไทย 
- พยญัชนะ สระ และวรรณยุกต ์เลขไทย 

 2. เขียนสะกดค าและบอก  
    ความหมาย ของค า 
 
 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
- มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
- การผนัอกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรต ่า 
- ค  าท่ีมีตวัการันตค์  าท่ีมีอกัษรน า พยญัชนะควบกล ้า 
- ค  าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั 
- ค  าท่ีมีมี รร  ความหมายของค า 

 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยค
ไดต้รงตามเจตนาของการ
ส่ือสาร 

- การแต่งประโยค  
- การเรียบเรียงประโยค 

 4. บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง - ค  าคลอ้งจอง 
 5. เลือกใชภ้าษาไทย 

    มาตรฐาน และภาษาถ่ิน 
    ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

ป.3 1. เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
- มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม  
  มาตรา 

 2. เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

- การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
- มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม 
  มาตรา 
- การผนัอกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรต ่า 
- ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า 
- ค  าท่ีมีอกัษรน า 
- ค  าท่ีประวสิรรชนีย ์และค าท่ีไม่ประวสิรรชนีย ์
- ค  าท่ีมี ฤ  ฤๅ 
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มาตรฐาน ท4.1  หลกัการใชภ้าษาไทยสะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า (ต่อ) 
ชั้น ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3  - ค  าท่ีใช ้บนั บรร 

- ค  าท่ีใช ้รร 
- ค  าท่ีมีตวัการันต ์
- ความหมายของค า 

 3. ระบุชนิดและหนา้ท่ีของค า 
   ในประโยค 

ชนิดของค า ไดแ้ก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 

 4. ใชพ้จนานุกรมคน้หา 
     ความหมายของค า         

- การใชพ้จนานุกรม 

 5. แต่งประโยคง่ายๆ 
 

การแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

 6. แต่งค าคลอ้งจองและค า
ขวญั 
 

- ค  าคลอ้งจอง 
- ค  าขวญั 

 7. เลือกใชภ้าษาไทย
มาตรฐาน และภาษาถ่ิน 
ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
-  ภาษาถ่ิน 

 
 2.6.2 มาตราตวัสะกด 
 2.6.2.1 มาตราตวัสะกด คือ พยญัชนะท่ีประกอบอยูท่า้ยสระ และมีเสียงประสมเขา้
กบัสระ มาตราตวัสะกดมีอยู ่8 แม่ ไดแ้ก่ 
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             1) แม่กก พยญัชนะในแม่กก คือ ก , ข , ค , ฆ เช่น จาก สุข นาก เมฆ ฯลฯ 
            2) แม่กง พยญัชนะในแม่กง คือ ง เช่น จง ปลง กรง สรง ฯลฯ 
             3) แม่กด พยญัชนะในแม่กด คือ จ , ช , ซ , ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ด , ต , ถ , ท , ธ , 
ศ , ส, ษ เช่น อาจ นุช ก๊าซ กฎ ปรากฏ อูฐ ครุฑ ฯลฯ 
 4) แม่กน พยญัชนะในแม่กน คือ ญ , ณ , น , ร , ล , ฬ เช่น ช านาญ  คุณ กิน 
จร กาล ฯลฯ 
 5) แม่กบ พยญัชนะในแม่กบ คือ บ , ป , พ , ฟ , ภ เช่น กราบ บาป ภาพ ลาภ 
ฯลฯ 
 6) แม่กม พยญัชนะในแม่กม คือ ม เช่น กลม จม บ่ม นม ฯลฯ 
 7) แม่เกย พยญัชนะในแม่เกย คือ ย เช่น ขวย สวย ขาย นาย ฯลฯ 
 8)  แม่เกอว พยญัชนะในแม่ เกอว คือ ว เช่น ราว สาว หนาว พราว ฯลฯ 
 ตวัสะกดท่ีเป็นพยญัชนะรูปเด่ียวอาจมีสระประกอบอยู่ด้วย เช่น ญาติ ชาติ 
สมบติั ฯลฯ 
 2.6.2.2 ตัวสะกดท่ีเป็นรูปพยญัชนะประสม ตัวสะกดรูป คือ ตัวสะกดท่ีใช้รูป
พยญัชนะ 2 ตวัเรียงกนัแต่อ่านออกเสียงตวัสะกดเพียงเสียงเดียว เช่น โคตร สูตร จกัร บาตร เนตร ฯลฯ 
           1) ตวัสะกดตรงตามมาตรา มีอยู ่4 มาตรา คือ 
                   (1.1) แม่กง ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ง เป็นตวัสะกด 
                   (1.2) แม่กม ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ม เป็นตวัสะกด 
                    (1.3) แม่เกย ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ย เป็นตวัสะกด 
                    (1.4) แม่เกอว ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ว เป็นตวัสะกด 
 2) ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีอยู ่4 มาตรา คือ 
                     (2.1) แม่กก ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ก , ข , ค , ฆ เป็นตวัสะกด 
                      (2.2) แม่กด ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี จ, ช , ซ , ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ด , ต , ถ , ท ,  ธ , ศ , 
ส, ษ เป็นตวัสะกด 
                     (2.3) แม่กบ ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี บ , ป , พ , ฟ , ภ เป็นตวัสะกด 
                      (2.4) แม่กน ไดแ้ก่ ค  าท่ีมี ญ , ณ , น , ร , ล , ฬ เป็นตวัสะกด 
             ขอ้ควรจ า  ค  าท่ีไม่มีตวัสะกดจดัอยูใ่นมาตรา แม่ ก กา ทั้งหมด รวมทั้งตวั อ 
ดว้ย  เช่น พอ่ , ปลา , ตวั , โต ฯลฯ 
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2.7 เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
 2.7.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 สมาคมอเมริกันว่าด้วยความผิดปกติทางปัญญา ให้นิยามว่า “เด็กปัญญาอ่อน” 
หมายถึง เด็กท่ีมีสติปัญญาต ่ากวา่เด็กปกติทัว่ไป ซ่ึงส่งผลให้เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถปรับตวัไดเ้หมือน
เด็กปกติ พฤติกรรมดงักล่าวจะแสดงใหเ้ห็นไดต้ั้งแต่ในวยัเด็ก   
 ผดุง  อารยะวญิํู (2541, น. 39) ในทางการแพทยอ์งคก์ารอนามยัโลก ไดนิ้ยามภาวะ
ความบกพร่องทางสติปัญญาตามการจดัประเภท “ICD” (International Classification of Disease) 
หมายถึง ภาวะสมองหยุดพฒันาการหรือพฒันาไดไ้ม่สมบูรณ์ ท าให้เด็กมีความบกพร่องของทกัษะ
ต่างๆ ในระยะพฒันาการ จึงส่งผลกระทบต่อระดบัเชาวปั์ญญาดา้น ภาษา การเคล่ือนไหวและทกัษะ
ทางสังคมท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของการปรับตวั และอาจจะมีหรือไม่มีความผิดปกติทางกาย หรือ
ทางจิตร่วมดว้ย  
 พชัรีวลัย ์  เกตุแก่นจนัทร์ (2542, น. 1-2) ให้ความหมายทางการแพทยเ์ป็นการนิยาม
ตาม ICD-10(International Classification of Disease)  โดยองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization) ภาวะความบกพร่องในทกัษะดา้นต่างๆ รวมทั้งช่วงในระยะพฒันาการ ซ่ึงส่งผลต่อ
ระดบัเชาวปั์ญญาทุกๆ ดา้น เช่น ความสามารถดา้นสติปัญญา ภาษา การเคล่ือนไหว และทกัษะทาง
สังคม มีความบกพร่องในเร่ืองการปรับตวัอาจมีพร้อม ไม่มีความผิดปกติทางกายหรือทางจิตร่วมดว้ย 
(กลัยา สูตะบุตร, 2535, น. 24) 
 ผดุง  อารยะวิญํู (2533, น. 63) กล่าววา่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง 
เด็กท่ีมีพฒันาการช้ากว่าเด็กปกติทัว่ไป เม่ือวดัระดบัสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว
ปรากฏว่ามีระดับสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติ เม่ือสังเกตจากพฤติกรรมจะพบว่าเด็กประเภทน้ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากเด็กทัว่ไปในวยัเดียวกนั 
 ในปี ค.ศ. 1992 American Academy of Mental Deficiency (AAMD) เปล่ียนเป็น 
American Association on Mental Retardation (AAMR) คือ สมาพนัธ์อเมริกนัเก่ียวกบับุคคลปัญญา
อ่อน และให้ความหมายไวว้่า ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (Mental Retardation) หมายถึง ภาวะท่ีมีความจ ากดัซ่ึงมีผลต่อการปฏิบติังานในขณะนั้น
แสดงลกัษณะมีความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่ปกติ ปรากฏร่วมกบัมีความจ ากดัทางทกัษะดา้นการ
ปรับตวัอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะหรือมากกวา่ คือ ทกัษะการส่ือความหมายการดูแลตนเอง การด ารงชีวิต
ประจ าวนั ทกัษะทางสังคม ทกัษะการใช้สาธารณสมบติั การควบคุมตนเอง สุขอนามยัและความ
ปลอดภยั การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจ าวนั การใชเ้วลาวา่ง และการท างาน ทั้งน้ี ตอ้งมีภาวะความ
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บกพร่องทางสติปัญญาท่ีเกิดข้ึนก่อนอายุ 18 ปี ดงัเกณฑ์การพิจารณาภาวะความบกพร่องทาง
สติปัญญา ดงัน้ี 
 1) ระดบัความสามารถทางสติปัญญา โดยการจดัระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ 70 ลงไป 
 2) ลกัษณะของค าจ ากดัในทกัษะการปรับตวัอยา่งนอ้ย 2 ดา้น จากทกัษะการปรับตวั 
ต่อไปน้ี 
 (2.1) การส่ือความหมาย (Communication) 
 (2.2) การดูแลตนเอง (Self - Care) 
 (2.3) การด ารงชีวติในบา้น (Home - Living) 
 (2.4) ทกัษะทางสังคม (Social Skills) 
 (2.5) ทกัษะการใชส้าธารณสมบติั (Community Use) 
 (2.6) การควบคุมตนเอง (Self - Direction) 
 (2.7) สุขอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety) 
 (2.8) การเรียนวชิาเพื่อชีวติประจ าวนั (Functional Academic) 
 (2.9) การใชเ้วลาวา่ง (Leisure) 
 (2.10)  การท างาน (Work) 
 3) ภาวะท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ18 ปี 
 สรุปความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ภาวะท่ีสมองพฒันาไดไ้ม่
เต็มท่ี ท าให้เกิดความจ ากดัทางดา้นการเรียนรู้ความสามารถทางสติปัญญา มีระดบัเชาวปั์ญญาต ่ากวา่
เกณฑ์ปกติในทุกๆ ดา้น และทกัษะการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั ตาม
สภาพแวดลอ้มของสังคมปกติอาจจะมีหรือไม่มีความปกติทางกายหรือทางจิตร่วมดว้ย ทั้งน้ีจะตอ้ง
เกิดข้ึนก่อนอาย ุ18 ปี 
 2.7.2 ระดบัความรุนแรงของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2.7.2.1 American Association on Mental Retardation (AAMR) แบ่งระดบัความ
รุนแรงของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตามความหมายใหม่ท่ีบญัญติัข้ึน โดยแบ่งระดบัความ
รุนแรงตามลกัษณะของความตอ้งการช่วยเหลือ และรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ โดยพิจารณา
ความตอ้งการเก่ียวกบัการบริหารช่วยเหลือของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีประเมินเป็น       
4 ระดบั คือ 
 1)  ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว (Intermittent) 
 2)  ตอ้งการความช่วยเหลือตามระยะเวลาท่ีก าหนด (Limited) 
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 3) ตอ้งการความช่วยเหลือติดต่อกนัตลอดไป (Extensive) 
 4) ตอ้งการความช่วยเหลือในทุกๆ ดา้นอย่างทัว่ถึง และตอ้งการมากท่ีสุด 
(Pervasive) รูปแบบของการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบติังานท่ีตอ้ง
อาศยัการปรับตวั และความสามารถในการอยูร่่วมกนั การใหค้วามช่วยเหลือการจดัเป็นระยะเวลานาน
หรือตามความจ าเป็นของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดชีวิต                
ของเขา (Luckasson, R. D. and other, 1992, p. 26) 

 2.7.2.2 American Psychiatric Association แบ่งระดบัความรุนแรงของภาวะ
ความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 4 ระดบั ตามระดบัเชาวปั์ญญา คือ 
 1) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (เชาวปั์ญญา 50-70) 
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาท่ีเรียนได ้มีพฒันาการดา้นภาษาชา้กวา่เด็กในวยัเดียวกนั 
แต่สามารถพฒันาดา้นการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัได ้ช่วยเหลือตนเองให้สามารถเรียนไดใ้นระดบั
ประถมศึกษา มีความสามารดา้นการปฏิบติัการสูงกวา่วิชาการแต่พฒันาการดา้นการฟัง การพูด การ
เขียน ล่าชา้ 
 2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาระดบักลาง (เชาวปั์ญญา 35-49) 
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีพอฝึกได้ มีการพฒันาทางดา้นภาษาค่อนขา้งจ ากดั ระดบั
การพฒันาแต่ละคนจะแตกต่างกนับางคนสามารถร่วมสนทนา และเขา้ใจค าสั่งง่ายๆ ได ้บางคนท าได้
แต่ส่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐาน การเคล่ือนไหวและการดูแลตนเองลา้ชา้ มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
จ ากดัอยูเ่ฉพาะทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการฟัง พดู อ่าน เขียน และนบัจ านวนเท่านั้น จ าเป็นตอ้งเรียน
ในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 3) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (เชาวปั์ญญา 20-34) 
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาท่ีตอ้งได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์ตอ้ง
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากผูใ้กลชิ้ด ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัขั้นฝึกได ้แต่มกัพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ
แกปั้ญหาของความบกพร่องดา้นอ่ืนๆ ร่วมดว้ยอยา่งชดัเจน  
 4) เด็กท่ีมีความเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (เชาว์
ปัญญา 20) เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะดา้น ตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ์และไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด มีความจ ากดัอย่างมากในดา้นความเขา้ใจ 
การดูแลตนเองในระดบัพื้นฐานท าได้เพียงเล็กน้อย หรือท าไม่ได้เลย เพราะส่วนใหญ่เคล่ือนไหว                 
ไดน้อ้ย ในกรณีท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีระบุความรุนแรงไม่ได ้ควรใชเ้ม่ือมีสันนิฐานอยา่ง
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ชดัเจนวา่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา แต่ไม่สามารถทดสอบเชาวปั์ญญามากหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการทดสอบ หรือเป็นเด็กวยัทารก  
 สรุปได้ว่า การแบ่งระดับความรุนแรงของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
สามารถแบ่งตามลกัษณะความตอ้งการการช่วยเหลือ และแบ่งไดต้ามระดบัเชาวปั์ญญา 
 2.7.3 ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 เม่ือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไปอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ครู 
เพื่อน ปัญหาพฤติกรรมท่ีพบไดบ้่อย ดงัน้ี 
 1) ไม่พูดในท่ีสาธารณะ เด็กมกัพูดเสียงดงัเม่ืออยู่บา้นหรือสถานการณ์ท่ีเขาแน่ใจ
เท่านั้น แต่จะพูดเสียงเบา หรือไม่พูดเม่ืออยูใ่นโรงเรียนหรือสถานการณ์ท่ีเขาไม่แน่ใจ ท่ีจริงแลว้เด็ก
หลายๆ คนมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาน้ี เม่ือเร่ิมเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ปฏิเสธความช่วยเหลือของผูอ่ื้น ในเด็กท่ีมีการพฒันาการช้าหรือบกพร่องทาง
สติปัญญามกัไม่สามารถปรับตวัเขา้กับสถานการณ์ใหม่ๆ เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ท่ีปรับตวั                  
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของเขา เด็กเหล่าน้ีฝึกให้เคยชินกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ไดไ้ม่ง่ายนกั                
มกัเกิดความลม้เหลว ท าให้เกิดการยึดติดในสถานการณ์เดิมยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเด็กเหล่าน้ีจึงมกัปฏิเสธ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเพราะอาจท าลายสถานการณ์ความสุขของเขา 
 3) เจา้อารมณ์ เด็กท่ีมีพฒันาการช้ามกัเป็นเด็กเจา้อารมณ์ ยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง               
มีการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งรุนแรง เอาแต่ใจตนเอง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก 
 (3.1) ความบกพร่องในหนา้ท่ีของสมองบางส่วน เช่น โรคลมชกั 
 (3.2) ขาดความสม ่าเสมอในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น การนอน การ
รับประทานท าใหอ้ารมณ์ฉุนเฉียวไดง่้ายข้ึน 
 (3.3) มีความรู้สึกอ่อนไหว หงุดหงิด หรือไม่สบายใจต่อส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั
ง่ายกวา่เด็กปกติทัว่ไป 
 (3.4) กงัวลจากการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ เพราะการขาดประสบ 
การณ์ของพวกเขา เช่น เม่ือมีใครสักคนเก็บของเล่นออกจากโต๊ะเพื่อจดัโต๊ะอาหาร ท าให้เด็กไม่เขา้ใจ
ก็จะเกิดอารมณ์เสียไดง่้าย เพราะคิดวา่ขดัขวางความสุขในการเล่นของเขา 
 (3.5) คบัข้องใจความสัมพนัธ์กับมารดาหรือบุคคลอ่ืน เม่ือเด็กไม่แน่ใจใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัพ่อแม่ หรือผูเ้ล้ียงดู หรือเพื่อน ท าให้เด็กมีอารมณ์ไม่แน่นอนและ
ฉุนเฉียวไดง่้าย 
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 (3.6)  ขาดวุฒิภาวะทางสังคม เช่น เด็กๆ ท่ีไม่สามารถเล่นกบัเพื่อน ไม่เขา้ใจและ
ให้ความร่วมมือกบักลุ่ม ไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนๆ จะรู้สึกโกรธ เสียใจ หรือมีปฏิกิริยารุนแรง
อ่ืนๆ ตามมาได ้
 (3.7)  เจา้อารมณ์เน่ืองจากไม่สามารถส่ือความตอ้งการได้ เพราะถา้เด็กสามารถ
ส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้สึกของตนให้คนอ่ืนๆ เขา้ใจ เด็กก็จะมีอารมณ์มัน่คงและสามารถมี
สัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ โดยไม่มีปัญหา แต่เด็กบางคนไม่สามารถส่ือความหมายไดด้ว้ยค าพูด เขาจะยิ่งมี
อารมณ์ฉุนเฉียวและแสดงออกรุนแรงไดง่้าย 
 4) ไม่มีสมาธิในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ปัจจยัท่ีท าให้เด็กมีพฒันาการบกพร่องขาด
สมาธิในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีดงัน้ี 
 (4.1)  มีความใส่ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมายนอ้ย 
 (4.2)  ความเขา้ใจไม่ดีหรือขาดความเขา้ใจในความหมายของงานท่ีไดรั้บ 
 (4.3)  มีแรงจูงใจเพื่อท างานใหส้ัมฤทธ์ิผลต ่า 
 5) มีปัญหาในการฝึกให้เคยชินต่อส่ิงแวดลอ้มใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆ เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา มกัหยุดสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ใหม่เพราะมีประสบการณ์ลม้เหลว
ในอดีต และมกัหลีกหนีดว้ยการร้องไหอ้ยา่งรุนแรง ซ่ึงจะเป็นผลต่อไปในอนาคต เช่น ท าให้เกิดความ
วติกกงัวลสูงมากเม่ือตอ้งแยกจากแม่และมีความยากล าบากยิง่ข้ึนในการปรับตวัต่อสถานการณ์ใหม่ๆ 
  6) ต่อตา้น พฤติกรรมต่อตา้นแสดงออกโดยโตเ้ถียง ไม่เช่ือฟัง พูดดว้ยความโกรธ
และการท่ีเด็กยงัมีพฤติกรรมต่อตา้นนั้น อาจเป็นเพราะตอ้งการต่อตา้นความตั้งใจของพ่อแม่โดยตรง
หรือพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงความสามารถเปล่ียนความตอ้งการของพ่อแม่ไปสู่ความตอ้งการของเด็กได ้
ซ่ึงปัญหามกัเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัเด็กเอง 
 7) แยกตวั เด็กท่ีแยกตวัอาจเป็นเพราะความลม้เหลวในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆ 
มาก่อน ซ่ึงส่งผลถึงกบัการปรับตวัไม่ดีในการเรียนและกลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนดว้ย เม่ือโตข้ึน
อาจลม้เหลวในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลอีกดว้ย 
 2.7.4 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2.7.4.1 การเตรียมความพร้อมการจดักิจกรรมการสอนตอ้งค านึงถึงความสามารถ
ของเด็กเน่ืองจากมีการเรียนรู้ชา้ การสอนจึงควรท าซ ้ าๆ อยา่งต่อเน่ือง ควรมีความหลากหลายแตกต่าง
กนัไปเพื่อไม่ให้นกัเรียนเบ่ือ การสอนจึงควรเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายๆ ไปหายาก และให้เด็กเรียนกิจกรรมท่ี
ง่ายๆ ก่อน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และประสบผลส าเร็จในการเรียน ส่ิงส าคญัคือ เด็กควรมีความพร้อม
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ในพฒันาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเคล่ือนไหว ด้านสติปัญญา ด้านการใช้ภาษาพูดและส่ือความ 
หมาย รวมไปถึงดา้นสังคม 
   2.7.4.2 การจดันนัทนาการให้เกิดความสนุกสนานผอ่นคลาย และเกิดประโยชน์ต่อ
พฒันาการเรียนรู้ เพื่อการบ าบดัความบกพร่องการจดักิจกรรมตอ้งค านึงถึงเด็กเป็นศูนยก์ลาง และ
พฒันาทางดา้นสังคมใหเ้ด็กสามารถเล่นกบัเพื่อนได ้รู้กฎกติกาของเกมการเล่นและการปฏิบติั เพื่อให้
เด็กสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัต่อไป 
   2.7.4.3 การปรับพฤติกรรมเป็นกระบวนการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก 
จากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมใหม่ การปรับพฤติกรรมมีหลายวิธี เช่น
การใชแ้รงเสริม กล่าวชมเชยทุกคร้ังเม่ือเด็กสามารถท าไดเ้อง การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การสะสมเหรียญ 
ใหร้างวลั หรือคะแนนเพื่อน ามาแลกรางวลั อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   2.7.4.4 การจดัศิลปะบ าบดั ศิลปะบ าบดัเป็นการน าศิลปะมาเช่ือมต่อกนัโดยต่างเพิ่ม
คุณค่าให้แก่กนัและกนั ความสวยงามจากส่ิงท่ีเป็นจริงกบัความคิด ความรู้ ศิลปะบ าบดั เป็นวิธีการ
บ าบดัจากส่ิงท่ีเป็นจริง เก่ียวกบัความคิด ความรู้ ความรู้สึก เพื่อใหเ้กิดงานสร้างสรรค ์
   2.7.5 สาเหตุของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
   2.7.5.1 ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่วยัเด็กนั้น ไม่สามารถระบุ
สาเหตุได้ราวหน่ึงในสามถึงคร่ึงหน่ึงของกรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการดาวน์ 
(Down Syndrome) กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล (Velocardiofacial Syndrome) และกลุ่มอาการของ
ทารกท่ีถือก าเนิดจากมารดาท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ (Fetal Alcohol Syndrome) คือสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิด
ความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงอาการอาจะเกิดจากสาเหตุดงัน้ี 
   2.7.5.2 ปัญหาระหวา่งการตั้งครรภ ์ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเกิดไดจ้าก
การท่ีทารกในครรภ์ไม่ไดเ้จริญเติบโตอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอย่างเช่น อาจเกิดปัญหาในระหว่าง
การแบ่งเซลล์ของตวัอ่อนในครรภร์ะหวา่งการเจริญเติบโต มารดาท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ หรือป่วยเป็นโรค
หดัเยอรมนัระหวา่งการตั้งครรภ ์อาจใหก้ าเนิดบุตรท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได ้ 
   2.7.5.3 ปัญหาระหว่างการคลอด หากทารกเกิดปัญหาระหว่างการท าคลอด หรือ
หลังการคลอด เช่น ทารกได้รับออกซิเจนในปริมาณท่ีไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความบกพร่อง
เน่ืองจากสมองถูกท าลาย การท่ีเด็กไดรั้บสารพิษ หรือป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคไอกรน โรคหดั เยื่อ
หุม้สมองอกัเสบ สามารถก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา หากไดรั้บการรักษาท่ีล่าชา้ หรือการ
ไดรั้บการรักษาท่ีไม่เพียงพอ การท่ีเด็กได้รับสารพิษ เช่น สารตะกัว่ หรือ สารปรอท อาจก่อให้เกิด
ความบกพร่องทางสติปัญญาไดเ้ช่นกนั  
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 2.7.5.4 การขาดสารไอโอดีน เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาท่ี
สามารถป้องกนัได ้ซ่ึงเกิดในประเทศก าลงัพฒันา เน่ืองจากปัญหาปริมาณไอโอดีนขาดแคลนในบาง
ทอ้งถ่ิน ปัญหาน้ีไดส่้งผลกระทบต่อประชากรราวๆ สองลา้นลา้นคนทัว่โลก การขาดสารไอโอดีนก็ยงั
เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคคอพอกอีกดว้ย ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเกิดจากการขาดสารไอโอดีน
ท่ีรุนแรง จะท าใหส้ติปัญญาแยล่ง หรืออาจท าใหก้ลายเป็นโรคเอ๋อ หรือเครทินิซึม  
 2.7.5.5 ภาวะขาดสารอาหาร เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาใน
หลายพื้นท่ีทัว่โลก อนัเน่ืองมาจากความขาดแคลนอาหาร เช่น ในประเทศเอธิโอเปีย การขาดเส้นใย
ประสาทขนาดใหญ่ ท่ีเรียกวา่ อาร์คูเอท ฟาสซิคูลสั 
 2.7.6 การจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.7.6.1 จดัแผนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล ใหแ้ก่เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
 2.7.6.2 จดักลุ่มเพื่อการสอน โดยจดัให้มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลใกลเ้คียงกนัใน
กลุ่มเดียวกนั และขณะเดียวกนัจะจดัใหเ้ด็กมีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติ 
 2.7.6.3 พฒันาการด้านกล้ามเน้ือ การประสานงานระหว่างกล้ามเน้ือกบัการรับรู้ 
รวมทั้งทกัษะของการรับรู้ เช่น พฒันาการดา้นภาษา ความคิดรวบยอด ทกัษะทางสังคม 
 2.7.6.4 การสอนซ่อมเสริม ในเร่ืองการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การรับรู้
ภาษาไทย วชิาหลกัและพื้นฐานอาชีพ การจดักิจกรรมการพดู ใหเ้ด็กพดูและส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
 2.7.6.5 ใหน้กัเรียนมีความสนใจและเอาใจใส่บทเรียนหรือกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
 2.7.6.6 ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม และใหแ้รงเสริมทนัทีท่ีเด็กส่ือสารดว้ยการพดู 
 2.3.6.7 จดัให้มีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กใชภ้าษา
พดูภายใตก้ารควบคุมของครู 
 2.7.6.8 ใช้รูปภาพประกอบการอธิบาย และหลีกเล่ียงการใช้ตวัเลขในการอธิบาย
จ านวนใหเ้ด็กเขา้ใจความหมายของค าต่างๆ ค าท่ีมีความหมายเดียวกนั 
 2.7.6.9 จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อท างาน และให้เด็กฝึกหัดเลือกอาชีพท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง โดยจดัล าดบัตามความสามารถและความชอบ 
 2.7.7 หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ มุ่งขจัดความบกพร่องทางด้านน้ี 
ขณะเดียวกนัก็มุ่งใหเ้ด็กมีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดงันั้น หลกัสูตร
จึงมีการก าหนดวตัถุประสงคด์งัน้ี ระดบัประถมศึกษา มุ่งเน้นให้เด็กมีพฒันาการท่ีเต็มท่ี ขจดัปัญหา
ทางการเรียนรู้ของเด็กให้มากท่ีสุด ระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นความสามารถของเด็ก เพื่อให้เด็ก
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แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะต่างๆ ของตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เน้ือหาของหลกัสูตร
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
 2.7.7.1 การพฒันาการรับรู้และการเคล่ือนไหว ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันากลา้มเน้ือ การประสานกนัระหวา่งกลา้มเน้ือและสายตา การรับรู้ทางสายตา การรับรู้ทางการฟัง 
และความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 2.7.7.2 ดา้นภาษา เพื่อขจดัความบกพร่องดา้นน้ีของเด็ก ขอบข่ายเน้ือหาดา้นภาษา
ควรครอบคลุมถึงการพดู การอ่าน การสะกดค า การเขียน 
 2.7.7.3 วชิาพื้นฐาน ไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
 2.7.7.4 การงานและพื้นฐานอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความพร้อมใน
การฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพต่อไป 
 2.3.7.5 ทกัษะทางสังคม เป็นการฝึกทกัษะเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น ในการช่วยให้เด็กมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น และสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนในสังคมไดใ้นท่ีสุด 
  นอกจากน้ีลกัษณะของรูปแบบหลกัสูตรและการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะใช้หลกัสูตรเด็กปกติ แต่ตอ้งมีการปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาทางการ
เรียนรู้ของเด็ก  
 2.7.8 โปรแกรมการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
 2.7.8.1 โปรแกรมการช่วยเหลือ (Remedial Programs) เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความ
นิยมมากในปัจจุบนัไม่วา่จะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัประถมศึกษา
มกัจดัการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี การช่วยเหลือควรเน้นการฝึกทกัษะทางด้านวิชาการ ได้แก่ 
ทกัษะทางการอ่านและทกัษะการคิดค านวณ เน่ืองจากเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ดา้นภาษาและการคิดค านวณมากท่ีสุด การช่วยเหลืออาจจดัในลกัษณะชั้นเรียนพิเศษ กลุ่มยอ่ย
ในชั้นเรียนปกติ หรือกลุ่มยอ่ยเอกชั้นเรียน และนอกเวลา 
 2.7.8.2 โปรแกรมชดเชย (Compensatory Programs) เป็นการสอนทกัษะพื้นฐานให้
แก้เด็กเพื่อให้เด็กมีทกัษะพื้นฐานในการเรียนได้ การจดัรูปแบบน้ีควรจดัในห้องเสริมวิชาการของ
โรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมเด็ก เพื่อใหเ้ด็กสามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได ้โปรแกรมการชดเชย
จะเน้นทางดา้นการฝึกฝนทกัษะดา้นวิชาการ เช่นเดียวกบัโปรแกรมการช่วยเหลือ ไดแ้ก่ ทกัษะการ
อ่าน ทกัษะการคิดค านวณ และทกัษะการเขียน 
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 2.7.8.3 โปรแกรมหลกัสูตรอ่ืน (Alternative Curriculum Programs) รูปแบบน้ีจดัให้
เรียนวิชาการโดยตรง แต่ให้เน้นทางด้านการปรับตัวและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั เช่น การฝึกอาชีพ การเตรียมเพื่อเขา้สู่อาชีพ ทกัษะทางสังคม เป็นตน้ 
 2.7.8.4 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี คือ ให้
โอกาสเด็กได้มีบทบาทในการวางแผนการเรียน ใช้เทคนิคการเสริมแรง อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีดี ท่ีควรแสดงออกพฤติกรรมใดท่ีไม่ดีไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม เด็กไม่
ควรแสดงออก ครูและเพื่อนๆ ไม่ชอบ ครูควรน าเทคนิคในการปรับพฤติกรรมาใช้อย่างเป็นระบบ  
ควรขอค าแนะน าและปรึกษากับผู ้ปกครอง หรือผู ้เ ช่ียวชาญ เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน ความต้องการพิเศษและส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถสอดแทรกไปใน     
การเรียนการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซ่ึงจะท าให้ผลลพัธ์ทางการเรียนการสอนเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน คือ 
   1)  ความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผูค้นรอบขา้งในภาวะ LD 
   2)  ศิลปะบ าบดัและดนตรีบ าบดั 
   3)  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือนิทาน หนงัสือการ์ตูน ฯลฯ 
   4)  ส่ืออุปกรณ์ เช่น ของเล่นพฒันาทกัษะ หุ่นจ าลอง ของจริง ฯลฯ  
   5)  ส่ืออิเลคทรอนิกส์ เช่น เทปเพลง วดิีทศัน์ ฯลฯ  
 2.7.9 การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ 
 2.7.9.1 พยายามให้เด็กท างานท่ีสอดคล้องกบัความสามารถของเด็ก ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ของความส าเร็จทางการศึกษาเล่าเรียนหรือการท ากิจกรรมต่างๆ เช่นคนอ่ืนดว้ย ซ่ึงจะ
เป็นแรงจูงใจใหเ้ด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง   
 2.7.9.2 ให้ค  าสั่ง ค  าช้ีแจงงานหรือค าสั่งช้ีแจงในบทเรียนท่ีชัดเจน เขา้ใจง่ายๆ ไม่
ซบัซ้อนและตอ้งแน่ใจว่าขอ้ความท่ีครูถ่ายทอดให้กบัเด็กเป็นท่ีเขา้ใจของเด็ก เด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ส่วนมากจะมีปัญหาทางดา้นการใชแ้ละความเขา้ใจภาษา 
 2.7.9.3 ถา้เด็กไม่อยูน่ิ่งและมีทีท่าจะรบกวนการเรียนของเพื่อนคนอ่ืนๆ ครูตอ้งแยก
เด็กออกไปต่างหาก ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีเฉพาะ ซ่ึงการท าเช่นน้ีไม่ใชก้ารท าโทษ แต่เป็นการปล่อยเด็กให้
ท าในส่ิงท่ีเด็กตอ้งการไดอ้ยา่งอิสระและเป็นการปรับพฤติกรรมของเด็กไปในตวั 
 2.7.9.4 ยอมรับเด็ก เขา้ใจเด็กและพยายามหาทางช่วยเหลือให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
ตามหนา้ท่ีของครู ตอ้งไม่พยายามท าลายพฤติกรรมเด็กหรืออารมณ์ของเด็ก หากพบว่าเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้จะมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์แทรกซอ้นเขา้มาดว้ย 
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 การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น อาจท าไดโ้ดยฝึกให้เด็กอ่าน
และเขียนพยญัชนะ หรือค าควบคู่ไปกบัการดูภาพ เด็กสามารถจ าค าท่ีสอดคลอ้งกบัเสียงและภาพได ้
ท าให้เด็กสนุกกบัการอ่าน โดยเร่ิมตน้จากหนงัสือนิทานหรือหนงัสือการ์ตูน ฝึกให้เด็กอ่านข่าวหรือ 
สารคดีเพื่อจบัใจความส าคญัและฝึกคิดหาเหตุผลบ่อยๆ ใช้ศิลปะ หรือ เกมมาช่วยกระตุน้ให้เด็กเกิด 
การเรียนรู้ และ ท่ีส าคญัการสร้างก าลงัใจและแรงจูงใจในการเรียนใหแ้ก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เคา้สามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของเขา และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้คู่มือ “ช่วยเหลือเด็กบกพร่องดา้นการเรียนรู้”  แพทยห์ญิงเบญจพร  ปัญญายง
(2547, น. 100) 
 

2.8 แนวคดิทฤษฎทีางจิตวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการอ่าน 
 2.81 การจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านนกัการศึกษา
ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการอ่านท่ีสามารถน ามาใชส้อนโดยมีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีทางจิตวิทยา 3 ทฤษฎี 
ดงัน้ี สุมิตรา  องัวฒันกุล (2527, น. 108–110)  
 2.8.1.1 ทฤษฎีการอ่านท่ีเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าการ
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง โดยการเสริมแรงท่ีเหมาะสมจะท า ให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้
ยิง่ข้ึน 
 2.8.1.2 ทฤษฎีการอ่านท่ีเน้นความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดว่าพฤติกรรมทุกอย่าง
ประกอบดว้ยประสบการณ์ในการเรียนรู้ การสะสมความรู้และการน าความรู้ไปใช ้
 2.8.1.3 ทฤษฎีพฒันาการมีแนวคิดว่า การเรียนรู้จะพฒันาไปตามความเจริญของ             
แต่ละวยั จะมีการเรียนรู้หรือทักษะเฉพาะอย่างในแต่ละช่วงอายุ ถ้าช่วงนั้นไม่เกิดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตามพฒันาการ การเรียนรู้จะบกพร่องไป และมีผลต่อการเรียนรู้ส่วนนั้นภายหลงั ดงันั้น การ
อ่านจึงเป็นกระบวนการรับรู้ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากช่วงพฒันาการในแต่ละช่วง และระดบัความสามารถ
ในการอ่านของนกัเรียนจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัใหเ้ห็นพฒันาการของนกัเรียน นอกจากน้ีการพฒันาดา้นการ
อ่านยงัสัมพนัธ์กบัหลกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัความสนใจ การจูงใจและทศันคติ กล่าวคือ ถา้นกัเรียนไดรั้บ
แรงจูงใจใหอ่้านและไดอ่้านเร่ืองท่ีมีความสนใจ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีอ่านก็จะช่วยพฒันาการ
อ่านให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2537, น. 9) ไดส้รุปถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
  1) ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike) ซ่ึงเนน้ทางดา้นสติปัญญา
โดยกล่าวว่า ผูมี้สติปัญญาดีจะสามารถรับรู้ และอ่านในใจหรืออ่านจบัใจความได้ในเวลารวดเร็ว 
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ตรงกนัขา้มกบัผูมี้สติปัญญาไม่ดี จะใช้เวลาในการอ่านเพิ่มข้ึน ดงันั้น การอ่านให้นกัเรียนไดรั้บการ
ฝึกฝนบ่อยๆ ก็เป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านจบัใจความดีข้ึน 
 2) ทฤษฎีการใหส่ิ้งเร้าและการตอบสนองเนน้การกระท าชา้ๆ จนตอบสนอง
โดยอตัโนมติั ดงันั้น เร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจจะเป็นส่ิงเร้าท่ีช่วยให้เกิดความตอ้งการท่ีจะอ่าน ผลท่ี
ไดคื้อ การตอบสนองท่ีดี 
 3) ทฤษฎีของเกสตอลท ์(Gestalt) เนน้ความส าคญัของการจดัเตรียม คือ กฎ
ของการรับรู้ท่ีประยกุตเ์ขา้มาสู่การสอนอ่านซ่ึงแยกเป็นกฎ 3 ขอ้ 
 (3.1) กฎของความคลา้ยกนั เป็นการจดัส่ิงท่ีคลา้ยกนัเอาไวด้ว้ยกนั เช่น 
คาท่ีคลา้ยกนั โครงสร้างของประโยคเน้ือเร่ืองรวมทั้งส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน หากจดัไวเ้ป็น
หมวดหมู่ก็จะช่วยใหเ้กิดการรับรู้ไดเ้ร็วข้ึน 
 (3.2) กฎของความชอบเป็นหลกัส าคญัในการสอนอ่านจบัใจความ หาก
นกัเรียนไดอ่้านในส่ิงท่ีตนชอบก็จะช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนอ่านมีความหมายต่อตวันกัเรียน 
 (3.3) กฎของความต่อเน่ือง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของการสอน
อ่านใหมี้ลกัษณะต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาการอ่านเป็นไปโดยไม่หยดุชะงกั 
 2.8.2 การสอนทกัษะการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั 
  สุพตัรา  พร้อมดิษฐ์ (2546, น. 16-20) ได้วางแนวทางการสอนทกัษะการอ่านจบั
ใจความ 5 ขั้นตอน คือ 
 2.8.2.1 กลวิธีการสอน ครูควรสอนทีละขั้นตอนให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด
หลงัจากการอ่าน ถา้ตอบผิดครูตอ้งวิเคราะห์ให้นกัเรียนเห็นวา่ผิดอยา่งไร และส าหรับนกัเรียนท่ีตอบ
ถูกตอ้งใหน้กัเรียนอธิบายวา่ท าไมจึงเลือกค าตอบนั้น ครูจะทราบวา่ค าตอบท่ีถูกนั้นเป็นเพราะนกัเรียน
เขา้ใจหรือเดา 
 2.8.2.2 การเลือกใช้วสัดุการอ่าน ครูควรเลือกใช้วสัดุการอ่านหลายรูปแบบและ
หลายประเภท มีเน้ือหาเหมาะกบัศกัยภาพการอ่านของผูเ้รียน 
 2.8.2.3 การบูรณาการทกัษะ คือ ฝึกทกัษะการอ่านโดยใช้ทกัษะหลายๆ อย่าง เช่น 
ทกัษะ การสรุปความ ทกัษะการวเิคราะห์ ทกัษะการประเมินค่า ฯลฯ 
 2.8.2.4 การก าหนดจุดมุ่งหมายการอ่าน ตอ้งใหผู้อ่้านรู้วา่ก าลงัอ่านอะไร อ่านเพื่ออะไร 
 2.8.2.5 การถามการคน้หาตอบ เป็นวิธีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครูกบั
นกัเรียน ครูควรมีทกัษะการถามเพื่อฝึกการคิดหาค าตอบอยา่งมีเหตุผลและจะตอ้งใหบ้อกเหตุผล หรือ 
ท่ีมาของค าตอบ ครูจะไดท้ราบวา่ค าตอบท่ีถูกหรือผดินั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
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 นอกจากน้ีแลว้ สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย ์(2539, น. 42) กล่าวถึง การอ่านจบัใจความวา่
เป็นการอ่านโดยมุ่งแต่เน้ือเร่ืองไม่ตอ้งพะวงกบัการออกเสียง โดยครูแนะให้ตั้งค  าถาม ถามตวัเองจาก
เร่ืองท่ีอ่านวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ท่ีไหน อยา่งไร ฯลฯ และในการสอนครูควรแนะน าก่อน เพื่อท่ีจะ
ช่วยใหก้ารอ่านจบัใจความไดผ้ลดี เช่น 
 1) อธิบายค าบางค าท่ีมีความหมายพิเศษ หรือค าท่ีควรทราบก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหา 
ในการเขา้ใจความหมายในขณะอ่านจบัใจความ 
 2) ให้นกัเรียนรู้จุดมุ่งหมายในการอ่าน หรืออาจมีการตั้งค  าถามเพื่อให้คน้หาค าตอบ 
จะช่วยใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 
 3) มีการสนทนาเก่ียวกบัเคา้โครงเร่ืองท่ีจะอ่านให้อ่านก่อน หรือสนทนาเก่ียวกบั
ภาพหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะใหอ่้าน 
 4) ก าหนดเน้ือหา และเวลาท่ีใหอ่้านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบัวยัและความสามารถ 
 5) ควรมีกิจกรรมต่อเน่ืองหลงัจากการอ่าน เช่น ให้ตอบค าถามหรือให้เขียนสรุป
เร่ืองราว เพื่อทดสอบความเขา้ใจ หรืออาจใหอ่้านออกเสียงซ ้ าในเน้ือหานั้นอีกก็ได ้  
 2.8.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura  
  อจัฉรา  ธรรมาภรณ์ (2531) กล่าวถึงความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญาตามแนวคิดของ Bandura มีดงัน้ี 
 2.8.3.1 ความส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์ของอินทรียแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และถือว่าการ
เรียนรู้ก็เป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล 
ต่อกันและกัน Bandura ได้ถือว่าทั้ งบุคคลท่ีต้องการจะเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรม 
  2.8.3.2 ไดใ้ห้ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระท า (Performance) 
ถือว่าความแตกต่างน้ีส าคญัมาก เพราะคนอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่ไม่กระท า เป็นต้นว่า
นักศึกษาทุกคนท่ีก าลังอ่านเอกสารประกอบการสอนน้ีคงจะทราบว่า การโกงในการสอบนั้นมี
พฤติกรรมอย่างไร แต่นกัศึกษาเพียงน้อยคนท่ีจะท าการโกงจริง Bandura ไดส้รุปว่าพฤติกรรมของ
มนุษยอ์าจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
 1) พฤติกรรมสนองตอบท่ีเกิดจากการเรียนรู้แสดงออกหรือกระท า
สม ่าเสมอ 
 2) พฤติกรรมท่ีเรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระท า 
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 3) พฤติกรรมท่ีไม่เคยแสดงออกทางการกระทา เพราะไม่เคยเรียนรู้จริง  
 2.8.3.3 ไม่เช่ือว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะคงตวัอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพราะส่ิงแวดล้อม
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และทั้งส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ตวัอยา่งเช่น เด็กท่ีมี
พฤติกรรมกา้วร้าวก็คาดหวงัวา่ผูอ่ื้นจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อตนดว้ย ความหวงัน้ีก็ส่งเสริมให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว และผลพวงก็คือวา่เด็กอ่ืนแมว้า่จะไม่กา้วร้าว ก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
แบบกา้วร้าวดว้ย และเป็นเหตุให้เด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าว ยิ่งแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
เป็นความคาดหวงัของตน Bandura สรุปว่า “เด็กท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวจะสร้างบรรยากาศกา้วร้าว
รอบตวั จึงท าให้เด็กอ่ืนท่ีมีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่กา้วร้าว แสดงพฤติกรรมตอบสนองกา้วร้าว เพราะ
เป็นการแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีกา้วร้าว”  
 2.8.4 ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ  
  Bandura กล่าววา่ การเรียนรู้ ทางสังคมดว้ยการรู้คิดจากการเลียนแบบมี 2 ขั้น คือ ขั้นแรก
เป็นขั้นการไดรั้บมาซ่ึงการเรียนรู้ (Acquisition) ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ขั้นท่ี 2 เรียกว่า
ขั้นตอนการกระท า (Performance) ซ่ึงอาจจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได ้ การแบ่งขั้นของการเรียนรู้
แบบน้ีทาให้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura แตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมชนิดอ่ืนๆ การเรียนรู้ท่ี
แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.8.4.1 ส่วนประกอบของการเรียนรู้ข้ึนกบัการรับมาซ่ึงการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
ทางพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ความใส่ใจท่ีเลือกส่ิงเร้ามีบทบาทส าคญัในการเลือกตวัแบบ
ส าหรับขั้นการกระท า (Performance) นั้นข้ึนอยูก่บัผูเ้รียน เช่น ความสามารถทางดา้นร่างกาย ทกัษะ
ต่างๆ รวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บแรงเสริม ซ่ึงเป็นแรงจูงใจกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้
โดยการสังเกต Bandura ไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
โดยมีกระบวนการทั้งหมด 4 อยา่ง คือ  
 1) กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นส่ิง
ส าคญัมาก ถา้ผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดข้ึน  
 2) กระบวนการจดจ า (Retention) กระบวนการจดจ า (Retention) ผูเ้รียน
สามารถจดจ าส่ิงท่ีตนเองสังเกตและเลียนแบบไดถึ้งแมเ้วลาจะผา่นไปก็ตาม  
 3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) เป็น
กระบวนการท่ีผูเ้รียนสามารถแสดงออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ 
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 4) กระบวนการการจูงใจ (Motivation) กระบวนการการจูงใจ (Motivation) 
แรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต  เน่ืองจากความคาดหวงัวา่ การ
เลียนแบบจะน าประโยชน์มาให ้ 
 จากทฤษฎีการเรียนรู้ดงักล่าว สรุปไดว้า่กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้ โดยการ
สังเกตหรือการเรียนรู้โดยตวัแบบมีทั้งหมด 4 อย่าง คือ กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) 
กระบวนการจดจ า (Retention) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอยา่ง (Reproduction) และ
กระบวนการจูงใจ (Motivation) นัน่คือ ตอ้งเอาใจใส่ต่อเน้ือหา มีการจดจ า เน้ือหาจากการสังเกตดว้ย
ตนเองหรือเลียนแบบได ้เม่ือใหค้รูผูส้อนช่วยอ่านสะกดค าใหฟั้ง 
 2.8.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ ทิศนา  แขมมณี.(2548, น.57) 
 2.8.5.1 การกระท าใดๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก ส่วนการ
กระท าท่ีไม่มีการเสริมแรง แนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 
 2.8.5.2 การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนท าให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงท่ี
ตายตวั 
 2.8.5.3 การลงโทษท าใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็วและลืมเร็ว 
 2.8.5.4 การให้แรงเสริมหรือให้รางวลัเม่ืออินทรีย์กระท าพฤติกรรมท่ีต้องการ 
สามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีตอ้งการได ้
 2.8.6 การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
 2.8.6.1 การเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของเด็กจะช่วยเพิ่มอตัราการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมนั้น 
 2.8.6.2 การเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปล่ียนรูปแบบการ
เสริมแรงจะช่วยใหก้ารตอบสนองของผูเ้รียนคงทนถาวร 
 2.8.6.3 การลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป มีผลเสียมาก ผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้รียนรู้หรือจ าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไม่ได ้ควรใชว้ธีิการงดการเสริมแรงเม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
 28.6.4 หากตอ้งการเปล่ียนพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผูเ้รียน ควรแยกแยะ
ขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดบัขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน และจึงพิจารณาแรงเสริมท่ีจะใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 นอกจากน้ีการน าทฤษฎีน้ีไปประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอนนั้น มีแนวคิดท่ีส าคญั 
คือ การตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือจะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายไปในรูปของพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้
อยา่งชดัเจนส าหรับในหอ้งเรียนนั้น และตวัเสริมแรงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งก็คือ ตวัเสริมแรงทุติยภูมิ 
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ซ่ึงไดแ้ก่ การแสดงสีหน้ายิ้มแยม้ การชมเชยจากผูส้อน คะแนนความรู้สึกท่ีไดรั้บ ความส าเร็จและ
โอกาสท่ีไดท้  าในส่ิงท่ีตอ้งการ เป็นตน้ ในการเรียนการสอนผูส้อนจะตอ้งให้ตวัเสริมแรงเหล่าน้ีอยา่ง
เหมาะสม การจดัสถานการณ์เพื่อใหผู้เ้รียนไดผ้ลตอบแทนท่ีพึงประสงค ์เช่น การเค้ียวหมากฝร่ังแทน
การติดบุหร่ี การจดัโปรแกรมการเรียนการสอนแบบส าเร็จรูป สกินเนอร์เช่ือว่า ผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บั 
 1) ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2) โอกาสในการฝึกฝนของแต่ละคน 
 3) แรงจูงใจ (รางว ัลหรือส่ิงสนับสนุนรวมทั้ งก าลังใจ) ซ่ึงจ าเป็นในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ส่วนการลงโทษจะใหผ้ลตรงขา้ม 
 4) บุคคลเคยมีประสบการณ์ในการเผชิญกบัปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก่อน 
ก็จะสามารถแกปั้ญหาไดง่้ายกวา่การแกปั้ญหาใหม่ 
 5) การถ่ายทอดการเรียนรู้ท่ีดี จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ไดดี้ 
 2.8.7 ทฤษฎีการเสริมแรง 
 มธุรส  สวา่งบ ารุง (2542, น. 141) กล่าววา่ การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง 
การท่ีอตัราการตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง ยงัคงอยูห่รือเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผล
มาจากการท่ีไดรั้บผลกระท าท่ีพึงพอใจหลงัจากแสดงพฤติกรรมนั้นๆ หรือเป็นผลมาจากความส าเร็จ
ในการหลีกเล่ียงจากส่ิงเร้า กล่าวอีกว่าการเสริมแรงมีบทบาทส าคญัในการศึกษาการเสริมแรงเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน ตลอดจนส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 2.8.7.1 การเสริมแรง มี 2 ประเภท คือ 
 1) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเพิ่มข้ึนหรือมีความถ่ีสูง ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีอินทรียส์ามารถหลีกเล่ียง
หรือหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ 
 2) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระท า ท่ีพึงพอใจหลงัจากแสดงพฤติกรรมนั้นแลว้และส่ิงท่ี
ไดรั้บแลว้เกิดความพึงพอใจ และแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน คือ ส่ิงเร้าทางบวก (Positive Stimulus) 
 2.8.8 ประเภทของแรงเสริมแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 2.8.8.1 แรงเสริมปฐมภูมิ (Primary Reinforce) จดัเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของร่างกายท่ีมนุษยจ์ะตอ้งแสวงหาและให้การเสริมแรง การเสริมแรงปฐมภูมิน้ีจะประกอบ
ไปดว้ยความหิว ความกระหาย แรงขบัทางเพศ ความตอ้งการออกซิเจน เป็นตน้ 
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 2.8.8.2 แรงเสริมทุติยภูมิ (Secondary Reinforce) เป็นการเสริมแรงท่ีมีความตอ้งการ
นอกเหนือไปจากการตอบสนองในเบ้ืองตน้ อาทิเช่น รางวลั เงิน ส่ิงอ านวยความสะดวกสบายประเภท
ต่างๆ เป็นตน้ แรงเสริมทุติยภูมิแบ่งได ้ดงัน้ี  
 1) แรงเสริมทางสังคม (Social Reinforce) เช่น ค าชมเชย ยิม้ การพยกัหนา้ 
การกอด การแสดงท่าทางยอมรับ เป็นตน้  
 2) เบ้ียอรรถกร (Token Economy) เป็นส่ิงท่ีใชแ้ลกเปล่ียนกบัส่ิงอ่ืน ไดแ้ก่ 
บตัรคะแนน ดาว เงิน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถนาไปแลกเป็นส่ิงของต่างๆ หรือแรงเสริมอ่ืนท่ี
ตอ้งการไดต้ามเง่ือนไขของการแลกนั้นๆ 
 3) การให้ข้อมู ลย้อนกลับห รือการให้ข้อมู ลแสดงผลการกระท า  
(Information Feedback) คือ การให้ผูก้ระท าทราบผลการกระท าของตนว่าเหมาะสมหรือบกพร่อง
อยา่งไร เช่น การแสดงความเห็นของครูต่อผลงานของผูเ้รียนการให้คะแนนหรือคาพูด เช่น “ถูกตอ้ง” 
“ใชไ้ด”้ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบันอกจากจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบผลการกระท าของตนเองแลว้ผูเ้รียนยงั
ไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ของตนเองอีกดว้ย การทราบวา่ตนเองมีผลงานกา้วหนา้ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึกวา่ตนเองใกลถึ้งจุดหมายปลายทางแลว้หรือหากมีขอ้ผดิพลาด ก็สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที  
 สรุปไดว้า่ การเสริมแรงมีหลายวิธีอาจใชว้ตัถุส่ิงของ หรือถอ้ยค าท่ีแสดงความรู้สึก            
ก็ไดท่ี้สามารถสร้างบรรยากาศกระตุน้ให้ความพึงพอใจให้เกิดความส าเร็จ หรือเคร่ืองบอกผลการ
กระท าว่าถูกผิดและอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเสริมแรงต่อๆ ไป การเสริมแรงควรจะตอ้งให้
สม ่าเสมอ นอกจากนั้นหลกัการเสริมแรงยงัท าใหส้ามารถปรับพฤติกรรมได ้  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเสริมแรงทางสังคม โดยวิธีการกล่าวค าชมเชย การปรบมือ การยิม้ 
พยกัหนา้และการให้รางวลัภายหลงัจากเสร็จส้ินการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
ใหแ้รงเสริมดงักล่าว พบวา่ ศกัด์ิเกิดแรงจูงใจและมีความมัน่ใจในการอ่าน รวมถึงมีความสนใจในการ
ท ากิจกรรมดีข้ึน 
 

2.9 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ธิดารัตน์  อิมงั (2556) การคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคเพื่อนสอน
เพื่อนในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนปกาเกอะญอ ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ เพศชาย อายุ 13 ปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นซินแบร ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 24 แผน 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านสะกดค าก่อนและหลงัเรียน 
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4) แบบสังเกตพฤติกรรม และ 5) การบนัทึกวีดิทศัน์ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละ
ของคะแนนท่ีได้ก่อนเรียนและหลังเรียนน าเสนอ โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์และใช้ตาราง
ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา่ กรณีศึกษามีการพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าท่ีสูงข้ึน จาก
ผลการทดสอบก่อนและหลงัการเรียน จากระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 4 สัปดาห์ ผลสัมฤทธ์ิของ
คะแนนการอ่านสะกดค าหลงัเรียนสูงข้ึน โดยมีความต่างระหว่างก่อนและหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากับ                 
ร้อยละ 39 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าแก่
นกัเรียนปกาเกอะญอ ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กรณีศึกษาได ้ 
 จงจิต ไชยวงค ์(2550) การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างชุดภาพในการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง โดยใช้ระบบการแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการ
ส่ือสาร กรณีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชาย อายุ 9 ปี จ  านวน 1 คน ซ่ึงมีปัญหาทางการส่ือสารมารับ
การฟ้ืนฟูท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดภาพ จ านวน 7 ภาพ 2) แบบแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 5 แผน                   
3) แบบประเมินและบนัทึกการฝึกใชส่ื้อภาพ ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 การสังเกตพฤติกรรมการ
ฝึก บนัทึกหลงัการฝึก บนัทึกภาพวีดิทศัน์ ใช้เวลาในการฝึก 28 วนัๆ ละ 30 คร้ัง น าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ได้ชุดภาพ 2 ชุด จ านวน 7 ภาพ 
แบ่งเป็นหมวดขนมและหมวดของเล่น ขนาดภาพแต่ละภาพเท่ากบั 3x3 น้ิว เป็นภาพถ่ายสีสร้างจาก
การประเมินแรงเสริมของกรณีศึกษา มีทกัษะการส่ือสารโดยระบบแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร
ในภาพรวม มีค่าร้อยละเฉล่ีย 93.88 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 เขมิกา  หอประหลาด (2550) การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบฝึกการ
อ่านด้วยภาพเพื่อพฒันาความคงทนในการจ าค าด้วยภาพหลงัจากการใช้แบบฝึกการอ่าน และเพื่อ
พฒันาความสามารถในการอ่านค าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับพอเรียนได ้
กรณีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัพอเรียนได ้I.Q.50 เพศชาย   
อายุ 11 ปี จ  านวน 1 คน เรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียน
บา้นห้วยไผ่ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย แบบฝึก
พฒันาการอ่าน จ านวน 40 ชุด แผนการสอน จ านวน 20 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแผนการสอนทั้งหมด แบบบนัทึกความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของแผนการสอนทั้งหมด แบบบนัทึกพฤติกรรมการอ่านและความคงทนในการจ าค าบนัทึก
หลงัการสอน บนัทึกภาพวีดิทศัน์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษารวบรวมน ามาวิเคราะห์ดว้ย ร้อยละ และ



82 
 

ฐานนิยม ผลการศึกษาพบวา่ ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบฝึกการอ่านดว้ยภาพเพื่อพฒันาความคงทนในการจ า
ค า เน้ือหาในประกอบดว้ยภาพสัตวแ์ละช่ือสัตว ์จ  านวน 10 ตวั แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ การช้ีภาพ
และออกเสียง การอ่านค าจากภาพ การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างภาพกบัค าท่ีก าหนดให้ การ
เปรียบเทียบ และการสังเกตค าท่ีก าหนดให้ โดยจดัเรียงล าดบัหมวดท่ีมีเน้ือหาง่ายไปหาหมวดท่ีมี
เน้ือหายาก ทั้งหมด 40 ชุด กรณีศึกษามีพฒันาการในการอ่านค าสูงข้ึนมากกว่าก่อนเรียนคิดเป็น               
ร้อยละ 90 และมีความคงทนในการจ าค ามากกวา่ โดยจ าค า 10 ค า ไดถึ้ง 7 วนั หลงัการสอนดว้ยแผน
ทั้งหมด 
 สุรี แซ่บู (2550) การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการสอนท่ีใช้นิทาน
ประกอบการสอน เพื่อศึกษาผลของการใชแ้ผนการสอนท่ีใชใ้นนิทานประกอบการสอน เร่ือง จ านวน
นบั 1-10 ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การนบัตวัเลข การรู้จกัตวัเลข และการรู้ค่าตวัเลขในเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได ้
ระดบัชั้นเตรียมความพร้อมศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2                  
ปีการศึกษา 2549 จ  านวน 3 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่    
1) แผนการสอนท่ีใชใ้นการประกอบการสอน เร่ือง จ านวนนบั 1-10  2) หนงัสือนิทานประกอบภาพ 
จ านวน 4 เล่ม (ผูศึ้กษาสร้างข้ึนเอง 2 เล่ม) 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 4) แบบฝึกหัด 5) เคร่ืองบันทึกวีดิทัศน์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนหลงัใชแ้ผนการสอนท่ีใชป้ระกอบการสอน เร่ือง จ านวน
นบั 1-10 
 ผลการศึกษาพบว่า หลงัไดรั้บการสอนดว้ยแผนการสอนท่ีใช้นิทานประกอบ กรณีศึกษา               
ท่ี 1 , 2 และ 3 มีคะแนนทกัษะทางคณิตศาสตร์ดา้นการนบัไม่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกรณีศึกษาทุกคน
สามารถนบัเลข 1-10 ไดก่้อนฝึก ดา้นการรู้จกัตวัเลขกรณีศึกษาท่ี 1 และ 2 มีความสามารถเพิ่มข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 50 , 40 ตามล าดบั ในขณะท่ีกรณีศึกษาท่ี 3 มีความสามารถดา้นการรู้จกัตวัเลขอยู่แลว้
คะแนนจึงไม่เพิ่มข้ึน ดา้นการรู้ค่าตวัเลข กรณีศึกษาท่ี 1 , 2 และ 3 มีความสามารถเพิ่มข้ึนคิดเป็น               
ร้อยละ 60 , 30 และ 40 ตามล าดบั จากการสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมการเรียน พบวา่ เทคนิค
การเล่านิทานมีประโยชน์อยา่งมาก กรณีศึกษาทุกคนใหค้วามสนใจ และมีสมาธิในการเรียน ยิ่งไปกวา่
นั้นกรณีศึกษาทุกคนใหค้วามร่วมมือ และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สรุปกรณีศึกษาท่ี 12
และ 3 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 36.33 , 23.33 และ 13.33 ตามล าดบั 
 อัจฉรา  พิมพะสอน (2555) การศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษารายกรณี มีวตัถุ 
ประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
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สติปัญญา ระดบัชั้นอนุบาล 2 ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน เร่ือง การเปรียบเทียบขนาด กรณีศึกษา
เป็นนกัเรียนเพศหญิงท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกได ้อายุ 9 ปี ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้น
อนุบาล 2/1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ชุด
การสอนแบบแบบประเมินในการปฏิบติัวดัความสามารถในการเปรียบเทียบขนาด การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้ร้อยละน าเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการใช้ชุด
การสอน เร่ือง การเปรียบเทียบขนาด ในรูปแผนภูมิแท่งและค านวณพฒันาการคะแนนความสามารถ
ด้านการเปรียบเทียบขนาดด้วยวิธีสัมพนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช้ชุดการสอนเร่ืองการ
เปรียบเทียบขนาดนกัเรียนมีความสามารถดา้นการเปรียบเทียบขนาด สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการสอนมี
คะแนนพฒันาการในระดบัสูงเท่ากบัร้อยละ 72.72 กรณีศึกษามีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เร่ือง การเปรียบเทียบขนาดโดยใชชุ้ดการสอน 
 ธนวรรธน์  ศิริเลิศ (2549) การค้นควา้คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ชุดการสอนการคูณ
พื้นฐานท่ีใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานส าหรับเด็กนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของกรณีศึกษาในขณะปฏิบติักิจกรรม 
จ านวน 1 คน มีระดบั I.Q.76 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ 1) คู่มือครู 2) ชุดการสอนซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมศิลปะ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 4) แบบทดสอบพื้นฐานความรู้เดิม 5) แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม                  
6) เคร่ืองบนัทึกวีดิทศัน์ ผูศึ้กษาน าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบความเรียง และน าเสนอในรูป
ความเรียงเชิงพรรณนา ผลการศึกษามีดงัน้ี หลงัจากกรณีศึกษาใช้ชุดการสอนการคูณพื้นฐานท่ีใช้
กิจกรรมศิลปะเป็นฐานส าหรับนกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้จ านวน 4 ชุดกิจกรรม 
พบว่ากรณีศึกษามีคะแนนสูงข้ึนการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของกรณีศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรม               
ท่ี 1-3 คะแนนเฉล่ียของผูศึ้กษาและผูช่้วยศึกษาอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ส าหรับชุดกิจกรรมท่ี 4 คะแนน
เฉล่ียของผูศึ้กษาอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้และผูช่้วยศึกษารวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 อุทยัวรรณ  อรรคเสลา (2557) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค ามาตราตวัสะกดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4 
พฒันาแบบฝึกทกัษะสาระภาษาไทยประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75 โดยใชแ้บบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนอสัสัมชญั แผนกประถม จ านวน 44 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แผนการจดัการเรียนรู้ ตวัสะกดในภาษาไทยตรงแม่ 
แบบฝึกทกัษะ จ านวน 3 แบบฝึก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ 
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ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค ามาตราตวัสะกด ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 แบบฝึก มีประสิทธิภาพ 82.5/75 หมายถึง นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียจาก
การท าแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกด ทั้ง 3 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 75.30 และ
ไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านและการเขียน คิดเป็น
ร้อยละ 82.5 แสดงว่าการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกด ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
ท่ีตั้งไว ้ คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.5 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ
75.00 แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค ามาตรา
ตวัสะกด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านและการเขียนค ามาตรา
ตวัสะกด มีการพฒันาข้ึนร้อยละ 7.5 
 เกรียงศกัด์ิ  นามเสริฐ (2555) การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาทกัษะการอ่านและ
เขียนสะกดค า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802 2) เพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่านและเขียนสะกดค า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ใหสู้งข้ึน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบา้น
หวัขวั อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 จ านวน 17 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรายงานคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้บูรณการภาษาไทย เร่ือง การอ่านและเขียนสะกด
ค าโดยใชแ้ผนผงัความคิด จ านวน 20 แผน ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 4.80 ใชเ้วลาเรียน 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 ชัว่โมง  แบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและเขียน
สะกดค า จ  านวน 20 แบบฝึก และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  
3 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.70 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.87 แบบแผนการทดลองใชแ้บบกลุ่มเดียว (One Group Pre – test  Prost – test  Design) สถิติ
ท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการเรียนรู้บูรณการการพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียนสะกดค าโดยใช้แผนผงัความคิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
87.18/85.00 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้คือ 80/80 ผลท่ีเกิดกบันกัเรียนหลงัการพฒันาทกัษะ
การอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้แผนผงัความคิด นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 พบว่า นกัเรียนมี
ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดค าดีข้ึน ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการ
อ่านและเขียนสะกดค าสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 85.00  
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 เมธิตา เช้ือปัญญา (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาแผนการสอนทกัษะการอ่านภาษาไทย
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นห้วยตม้ 
จงัหวดัล าพูน ผลปรากฏว่าการใช้แบบฝึกประกอบการฝึกในแผนการสอนท าให้นักเรียนไดฝึ้กการ
อ่านท่ีถูกตอ้ง นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพิ่มสูงข้ึน 
 จินดา ลาโพธ์ิ (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคผงักราฟฟิคเพื่อสร้างความสามารถในการแต่งค าประพนัธ์ไทย ส าหรับ
นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ผลปรากฏว่า 
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผงักราฟฟิคเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแต่งค าประพนัธ์ไทย ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.86/84.14 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อรัญญา  เช้ือทอง (2546) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านค ายากของเด็ก
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม โดยใชบ้ทร้อยกรอง 
ผลการวิจยัพบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บการสอนอ่านค ายาก โดย
ใช้บทร้อยกรอง มีผลสัมฤทธ์ิในการค ายากหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดี นอกจากน้ีเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านค ายากโดยใชบ้ทร้อยกรองมีผลสัมฤทธ์ิใน
การอ่านค ายาก ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และชุดฝึก
อ่านค ายากโดยใชบ้ทร้อยกรองมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 92.71/82.75 
 พิมพิมล  แสนนาน (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการฝึกการอ่าน
ภาษาไทยเชิงวเิคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ชุด
กิจกรรมการฝึกการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา               
ปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.19/82.86 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้ งไว ้
นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการฝึกการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการฝึกการอ่าน
ภาษาไทยเชิงวเิคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้การจดัการเรียนการสอนโดยใช้          
ชุดการสอน เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระใน
การเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี และสามารถพฒันาทกัษะของแต่ละบุคคลได้ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพียงแต่ตอ้งการแรงกระตุน้จากรอบขา้ง ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอน เร่ือง ชุดการสอนเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ใหมี้พฒันาการทางการอ่านท่ีดีข้ึน 
 
 



บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            
ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถม ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการ
สอนเพื่อเสริมทกัษะด้านการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1  แบบแผนการทดลอง 
 3.2  ประชากร  
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5  วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 แบบแผนกำรทดลอง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยั The One Group Pretest-Posttest Design (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 
2538, น. 249) ดงัตารางท่ี 3.1 
 

ตำรำงที ่3.1  แบบแผนการวจิยั The One Group Pretest-Posttest Design 
กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 

 ความหมายของสัญลกัษณ์ 
 E        แทน        กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองเรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน 
 T1       แทน       การวดัทกัษะก่อนเรียน (Pretest) 
 X       แทน      ทกัษะดา้นการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 T2      แทน       การวดัทกัษะหลงัเรียน (Posttest) 
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3.2  ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก่  นักเ รียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา        
โรงเรียนเตม็รักศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2/2559  จ านวน 7 คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวจิยั ประกอบดว้ย  
 3.3.1.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถม ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
 3.3.1.2 แบบวดัทกัษะการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนเพื่อเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา   
 3.3.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัประสิทธิภาพของชุด
การสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา                    
                 3.3.1.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดย
ใช้ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
              3.3.1.5 แบบวดัความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใชชุ้ดการ
สอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา   

 3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 3.3.2.1 ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดของ      
ทศพร แสงสวา่ง (2556, น. 22-23 ) และ บุญเก้ือ ครหาเวช (2542, น. 94-97) ดงัน้ี  

 1) คู่มือครู เป็นแผนการสอนส าหรับผู ้สอน ตามแต่ชนิดของกิจกรรม 
ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมเอาไวอ้ยา่งละเอียด  

             2) คู่มือผูเ้รียน จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผูเ้รียนด าเนินการเรียน หรือประกอบ
กิจกรรมแต่ละอยา่งตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
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       (2.1)  ค  าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 
       (2.2)  ค าสั่งใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 
       (2.3)  การสรุปบทเรียน 

 3.3.2.2 เน้ือหาสาระและส่ือบรรจุไวใ้นรูปส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ประกอบดว้ย
บทเรียน สไลด์ โปรแกรม เทปบนัทึกเสียง รูปภาพ ตวัอย่างจริง เป็นต้น ผูเ้รียนจะศึกษาจากชุด
กิจกรรมท่ีบรรจุอยูใ่นกล่อง ตามค าแนะน าท่ีก าหนดไวใ้ห ้
 3.3.2.3 แบบประเมินผล ผูเ้รียนท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงั
เรียน แบบประเมินผลท่ีอยู่ในชุดกิจกรรม เป็นแบบฝึกหัดให้เติมค าลงในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูก
จบัคู่ดูผลการทดลอง หรือท ากิจกรรม เป็นตน้ 
 3.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัประสิทธิภาพของชุดการสอน
เสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

 3.3.3.1  ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี 
แนวคิด และหลกัการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3.3.3.2 วเิคราะห์องคป์ระกอบและขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสร้างขอ้ค าถาม
เพื่อใชส้ร้างแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นแลว้น าผลของความคิดเห็น
ไปหา ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) น าขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้น
เทคโนโลยกีารศึกษา หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน เลือกและเสนอแนะให้ปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  

 คะแนน +1  คือ   แน่ใจว่าข้อค าถามน้ีมีความสอดคล้องกับการ
ประ เ มิ นก า รออกแบบ ส่ื อ ให้ เ ป็ น ไปต าม
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คะแนน    0    คือ ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัการการ
ประ เ มิ นก า รออกแบบ ส่ื อ ให้ เ ป็ น ไปต าม
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คะแนน   -1  คือ  แน่ใจว่าข้อสอบน้ีไม่สอดคล้องตรงกับการการ
ประ เ มิ นก า รออกแบบ ส่ื อ ให้ เ ป็ น ไปต าม
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ส าหรับ ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ ≥ 0.50 ข้ึนไป  
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 3.3.3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert, R., 1932, pp. 140, 1-55) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาให้น ้ าหนกัท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด ซ่ึงแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ องัคณา สาย
ยศ, 2536,  น. 157)   

 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลค่า ดงัน้ี 
        ค่าเฉล่ีย            ระดบัความคิดเห็น 
 4.51 – 5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50           เหมาะสมมาก 
 2.51 – 3.50           เหมาะสมปานกลาง 
 1.51 – 2.50         เหมาะสมนอ้ย 
 1.00 – 1.50          เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

   3.3.3.4 ส่งแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นเน้ือหา ดา้น
เทคโนโลยีการศึกษา และดา้นวดัและประเมินผล ดา้นละ 3 ท่าน พิจารณาเพื่อปรับแกไ้ขให้ตรงกบั
เร่ืองท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 

1) ดา้นเน้ือหา  
(1.1) นาย  นิทศัน์  วเิชียรเลิศ 

      ผูอ้  านวยการ โรงเรียนเตม็รักศึกษา 
(1.2) นาย อภิญโญ  นิลปอ  

      รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนเตม็รักศึกษา 
(1.3) นางสาว สุนนัทา  อร่ามเรือง 

      ครูช านาญการระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 
2) ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  

(2.1) รองศาสตราจารย ์ดร.วสุิทธ์ิ  สุนทรกนกพงศ ์
ภาควชิาครุศาสตร์วศิวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
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สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั 
  (2.2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ  โสวจสัสตากุล 

หัวหน้า ศูนย์นว ัตกรรมและ เทคโนโลยี  คณะค รุศาสต ร์
อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

  (2.3) นางณฐัมณฑ ์ รชฎโชจิพงศ ์
 ฝ่ายวิชาการและบริหารงานด้านการสอน ศูนยบ์ริการการศึกษา
นอกโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

3) ดา้นวดัและประเมินผล       
(3.1) ดร.ธิปัตย ์โสตถิวรรณ์ 

 สาขาวชิาสถิติประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

(3.2) ดร.สุรัตน์ ขวญับุญจนัทร์ 
สาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

(3.3) ดร.ณฐัพงษ ์ โตมัน่ 
สาขาเทคนิคศึกษา ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

   3.3.3.5 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะ
การอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย () และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.3.4 แบบวดัทกัษะการอ่านโดยใชชุ้ดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ก าหนดขั้นตอนการสร้างแบบวดัทกัษะการอ่านไว ้ดงัน้ี 

3.3.4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านโดยให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้ด าเนินการสร้างแบบวดัทกัษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยวิเคราะห์จากเน้ือหาและวตัถุประสงค ์จากนั้นสร้างวดัระดบัความสามารถในการ
อ่าน 
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3.3.4.2 น าแบบวดัทกัษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา เหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งสัมประสิทธ์ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน +1   คือ   แน่ใจวา่วดัทกัษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทา งส ติ ปัญญา น้ีสอดคล้อ ง ตร งกับ เ น้ื อห าต าม
วตัถุประสงค ์

คะแนน   0   คือ  ไม่แน่ใจว่าว ัดทักษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตาม
วตัถุประสงค ์

คะแนน   -1   คือ แน่ใจวา่ขอ้สอบน้ีไม่สอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตาม 
   วตัถุประสงค ์

ส าหรับ ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ ≥  0.50 ข้ึนไป 
 3.3.4.3 น าแบบวดัวดัทกัษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไป
ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล เม่ือมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐานจึง
น าไปใชใ้นการด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี   

 3.3.5 แบบวดัความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีใชชุ้ดการสอนเสริม
ทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 3.3.5.1 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร และต ารา และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    1) น าแบบสอบความพึงพอใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้ถามท่ีเหมาะสมกบัชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2 ให้ตรงกับขั้นตอนการเรียนรู้ตามการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
สัมประสิทธ์ิระหว่างขอ้ค าถามกบัชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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   +1   หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามน้ีมีสอดคลอ้งตรงกบัชุดการสอนเสริม 
ทกัษะการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

   0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามน้ีมีสอดคลอ้งตรงกบัชุดการสอนเสริม 
ทกัษะการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น   
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

  -1    หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบน้ีไม่สอดคลอ้งกบัชุดการสอนเสริมทกัษะ
การอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ส าหรับค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ ≥ 0.50 ข้ึนไป 
 
    2) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดบั โรงเรียนเตม็รักศึกษา (2559, น. 15) 

 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

    3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและส่ือ
พิจารณาและปรับปรุง จ านวน 3 ท่าน  
  4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชก้บัประชากรจริง 7 คน 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
ท่ีก าหนดไวต้ามขั้นตอน ในการทดสอบของชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่านส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 3.4.1 ด าเนินการขอใหง้านบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ถึงผูอ้  านวยการเพื่อขออนุญาตใชส้ถานท่ีโรงเรียนเต็มรักศึกษา เลขท่ี 31/5 ต าบลเพรางาย 
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
 3.4.2 วดัระดบัความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนใช ้            
ชุดการสอน 
 3.4.3 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดการสอนท่ีผูศึ้กษาได้จัดท าข้ึนตามตารางการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1-11 พฤศจิกายน 2559 ใชร้ะยะเวลาในการสอน 11 วนั 
ติดต่อกนั ทุกวนั มีการบนัทึกผลหลงัการสอน ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.2  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

วนั/เดือน/ปี เวลา รายการสอน 
1 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 
2พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
3พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
4 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
7 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
8 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
9 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
10พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  
11 พฤศจิกายน 2559 09.00 - 10.30 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3  

 
 3.4.4 การด าเนินการทดลอง 
 3.4.4.1 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานท าหนังสือขอความร่วมมือจากงาน
บณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอเขา้ใช้



95 
 

สถานท่ีในการทดลองวิจยัไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสมรโกฏิ เลขท่ี 17 ซอยรัตนาธิเบศร์ ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
 3.4.4.2 ออกแบบชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ส าหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดงัน้ี 
 1) การวเิคราะห์เน้ือหามีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1.1) ศึกษาเน้ือหาวชิาภาษาไทย ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 โดยจ าแนกแบ่งเป็น 4 หัวขอ้หลกั ได้แก่ มาตราตวัสะกดแม่กก มาตราตวัสะกดแม่กด 
มาตราตวัสะกดแม่กบ มาตราตวัสะกดแม่กง และแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยอีก 2 หัวขอ้ย่อย คือ การอ่าน
มาตราตวัสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง การจบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกดแม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง  
 (1.2) ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าจุดมุ่งหมายของเน้ือหา
การอ่านในมาตราตวัสะกดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อน ามาใช้
ในการประเมินผลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ดา้นการอ่าน 
  (1.3) ออกแบบชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน ตัวสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ท าชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน โดยใหเ้ด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ช่วงอายุ 6-7 ปี โดยการสอนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่านในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้จดัท าข้ึน
เพื่อให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้เร่ืองของตวัสะกดแต่ละมาตรา การอ่านออกเสียงท่ี
เหมือนกนัแต่ใชต้วัสะกดต่างกนัจะช่วยให้เด็กมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีดี มีความเขา้ใจในเร่ืองของมาตรา
ตวัสะกดแต่ละแม ่สามารถเรียนรู้ไดพ้ร้อมกบัเพื่อนในหอ้งเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึน  
 3.4.4.3 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน 
เร่ืองมาตราตวัสะกด ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยทดลองจ านวน 3 คร้ัง 
 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 รายบุคคล ผูว้จิยัทดลองกบัเด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญาต่างโรงเรียนกันกับกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาดา้นการอ่าน 1 คน ผลการทดลองพบวา่ ส่ือในชุดการสอนฯ มีขนาดเล็กเกินไปท าให้เด็กไม่
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ค าศพัท์ท่ีใช้ค่อนขา้งยากเกินไป สีสันไม่สวยงาม เด็กไม่ให้ความสนใจ
เท่าท่ีควร จึงท าใหชุ้ดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด E1 / E2  มีค่าเท่ากบั 
46.29/45.71ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน (=46.00) (=45.00) สูงกวา่ก่อนเรียน
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.07) 
   การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มยอ่ย ผูว้จิยัน าชุดการสอนฯท่ีไดจ้าก
การปรับปรุง คร้ังท่ี 1 แลว้ โดยปรับขนาดส่ือใหมี้ขนาดท่ีพอดี ปรับค าศพัทใ์ห้ง่ายข้ึนรวมทั้งสีสันท่ีใช้
ประกอบให้มีความสวยงามน่าสนใจ ทดลองกบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มต่างโรงเรียนกนักบั
กลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3 คน พบว่า ชุดการ
สอนเสริมทกัษะด้านการอ่านตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด E1 / E2 มีค่าเท่ากบั 61.14/60.57 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงั
เรียน (̅=11.43, S.D.=0.98) (̅=15.00, S.D.=1.41) สูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะ
ดา้นการอ่านจดัอยูใ่นระดบัมาก (̅=4.33, S.D.=0.58) และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบอยูใ่น
ระดบัมาก 
 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 ภาคสนาม ผูว้ิจยัน าชุดการสอนฯท่ีได้
จากการปรับปรุง คร้ังท่ี 2 แลว้โดยปรับขนาดใหใ้หญ่และชดัเจน มีสีสันสวยงาม ภาพประกอบการ์ตูน
น่าสนใจ รวมถึงค าศพัทท่ี์ใชไ้ม่ยากจนเกินไปเป็นค าศพัทท่ี์เด็กๆ สามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทดลอง
กบัเด็กบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มต่างโรงเรียนกนักบักลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกบั
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 7 คน  
 3.4.4.4 ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจแบบวดัทกัษะการอ่านก่อนเรียน/หลังเรียน จดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นแบบการให้คะแนนโดยให้คะแนนถา้ท าไดใ้ห้ 5 คะแนน และถา้ท าไม่ไดใ้ห้ 0 คะแนน
ตามล าดบัจากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าทดสอบดว้ยวธีิทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 3.4.4.5 ด าเนินการบนัทึกข้อมูลจากการท าแบบประเมินพฤติกรรมการอ่านและ
ความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน แลว้น าผลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติต่อไป  
 3.4.4.6 ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการ
สอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน หลังจากท่ีเด็กได้เรียนด้วยชุดการสอนเสริมทกัษะแล้วจึงแจกแบบ
ประเมินใหเ้ด็กท าและน าไปรวบรวมและสรุปผลต่อไป 
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3.5  วธีิวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ ชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา แบบวดัทกัษะการอ่านก่อน
และหลงัเรียน แบบวดัความพึงพอใจเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อของชุดการสอนเสริมทกัษะ
ดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ผูว้จิยัไดน้ าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 3.5.1 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

ในงานศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อทดสอบค่าทางสถิติ ดงัน้ี 
3.5.1.1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2548, น. 247) 

 
E1   =  100

A

N
 

เม่ือ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ∑    คือ คะแนนรวมของงาน 

A  คือ คะแนนเตม็ของงาน 
N คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 
 

E2   =  100


B
N

F  

เม่ือ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
   F  คือ คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 

B  คือ คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 
N คือ จ านวนนกัเรียน 

   หาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน
เสริมทกัษะการอ่านเร่ืองมาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
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t = 

ทางสติปัญญา โดยใชแ้บบวดัทกัษะการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นเคร่ืองมือวิจยั  ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
เคร่ืองมือและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติดงัน้ี   

                    1) หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม แบบวดัทกัษะการอ่านก่อน
เรียน และหลงัเรียน (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 
2539, น. 249) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

IOC =   
∑ 

 
 

 

เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
  ∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

   2) หาค่า t-test ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการสอนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
เดียวกนั แลว้ท าขอ้สอบฉบบัเดียวกนั ซ่ึงสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐาน การวิจยัคร้ังน้ี คือ 
t-test dependent ท่ีมีค่าระดบันยัส าคญั 0.01 (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2531, น. 170) โดยใช้
สูตร ดงัน้ี   

                        

 

 1

22



 



N
DDN

D

 
 

 โดยท่ี   t   คือ ค่าสถิติทดสอบ 
 D      คือ ผลรวมของคะแนนความแตกต่างระหวา่งคะแนนการ

ทดสอบหลงัเรียนกบัก่อนเรียนจากชุดการสอนเสริมทกัษะ
การอ่านตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  2D   คือ ผลรวมของก าลงัสองของแตกต่างระหวา่งคะแนนหลงักบั 
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                          ก่อนเรียนจากการเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะการอ่าน
    ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ 
    เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   N คือ จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
    DF คือ องศาความเป็นอิสระ มีค่าเท่ากบั N-1 
 
3) สถิติพื้นฐานการวจิยั ไดแ้ก่ 

       (3.1)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค  านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และ องัคณา สาย
ยศ, 2540, น. 53) 

̅      
∑

 
 

 
เม่ือ ̅ แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 
        (3.2)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และ  

องัคณา สายยศ, 2540, น.53) 
 

      √
  ∑   (∑)

 (   )
 

เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 


2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด                      

()2    แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 

 (3.3)  ค่าร้อยละ (Percentage) ใชค้่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537, น. 
101) โดยมีสูตรดงัน้ี 
 



100 
 

        P       =  
 

 
   x  100 

 

 เม่ือ  P   แทน   ร้อยละ 
     แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นร้อยละ 
                     แทน   จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

   
 

 



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 
การวจิยั เร่ือง ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยขั้นตอนในการวจิยัประกอบไปดว้ย 
4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2  ผลการวเิคราะห์ 
 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
4.1.1 ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน

ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4.1.2 ตอนท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเรียนดว้ยดว้ยชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

4.1.3 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์หาความพึงพอใจของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อ
การใช้ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 ตอนท่ี 1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน

ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัในเร่ืองการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะดา้น

การอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 75/75 
ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  รายงานสรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน เร่ือง  
มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

   ล าดบัท่ี       คะแนนระหวา่งเรียน E1           ร้อยละ   คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน E2            ร้อยละ 
 

ค่าเฉล่ียรวม                   76.10                      8.36 
 

                       75.43                             18.86 
 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า การสอนด้วยชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 

ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แล้วน าผลของคะแนนจากการท าใบงานของ
นกัเรียน7 คน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละได ้8.36 และค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 18.86 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้น
ประถม ศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 กล่าวคือ E1/ E2  มีค่าเท่ากบั 76.10/75.43 จึง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 4.2.2  ตอนท่ี 2 เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ท่ีเรียนดว้ยดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 

 ผลการวิเคราะห์การสอนดว้ยการวดัทกัษะทางการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนผา่น
ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย โดยการให้นกัเรียนทดลองปฏิบติั และ
เรียนรู้ผ่านชุดการสอนแล้ววดัระดับทกัษะ ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 2 แสดงผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.2  

 
ตารางที ่4.2 ผลการวดัระดบัทกัษะทางการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนผ่านชุดการสอนเสริม

ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
 คะแนนเตม็    คะแนนเฉล่ีย ค่า S.D. t Sig.(2-tailed) 

การวดัทกัษะก่อนเรียน 25                 8.36 1.62 
19.25 0.000 

การวดัทกัษะหลงัเรียน 25                 18.86 1.70 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผลการใชชุ้ดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน

ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในการวดัทกัษะก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.36 ค่า S.D. 
เท่ากบั 1.62 หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการสอนดว้ยชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะด้านการอ่าน 
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ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แลว้ท าการวดัทกัษะหลงัเรียน นกัเรียนมีคะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.86 มีค่า S.D. เท่ากบั 1.70 การวิเคราะห์ t - test ระหวา่งก่อนเรียน
และหลงัเรียนเท่ากบั 4.50  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.2.3 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู ้บกพร่องทางสติปัญญาที่มีต่อชุด
การสอนเพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความความพึงพอใจของผูบ้กพร่องทางสติปัญญา หลงัจากการเรียน
ชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้กพร่องทางสติปัญญา หลงัจากการเรียน 

ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

รายการประเมิน  ̅  S.D. แปลผล 
1. เขา้ใจเน้ือหาในกิจกรรม                                                      5.00         0.00            มากท่ีสุด 
2. ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ                                                5.00         0.00            มากท่ีสุด 
3. กิจกรรมมีความชดัเจน                                                        4.86         0.38            มากท่ีสุด 
4. อุปกรณ์มีเพียงพอในการใชชุ้ดกิจกรรม                              4.43         0.53            มากท่ีสุด 
5. ชุดกิจกรรมสามารถกระตุน้ใหส้ามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน         5.00         0.53            มากท่ีสุด 
6. ภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน                                     5.00         0.00              มากท่ีสุด 
7. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 5.00         0.00              มากท่ีสุด 
8. ภาพประกอบสีสันสวยงาม                                                  5.00         0.00            มากท่ีสุด 
9. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะกบัวยัของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา                                5.00         0.00            มากท่ีสุด 
10. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม                                        5.00         0.00            มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.87         0.05           มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.3 แสดงความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีต่อชุดการสอน

เสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวนทั้งหมด 7 คน ในภาพรวม               
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.87 โดยมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาในกิจกรรม                 
ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ กิจกรรมมีความชดัเจน ภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน ภาพประกอบ
มีความน่าสนใจ ภาพประกอบสีสันสวยงาม ภาพประกอบมีขนาดเหมาะกบัวยัของเด็กบกพร่องทาง

สติปัญญา ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสมและการเช่ือมโยงสูงท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 5.00 และไม่พบขอ้ท่ี
นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 



 
 

บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั เร่ือง ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนเพื่อ
เสริมทกัษะด้านการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจ ัยสรุปผลการวิจยั การ
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงัน้ี   

 5.1  วธีิการด าเนินการวจิยั 
 5.2  สรุปผลการวจิยั 
 5.3  การอภิปรายผล 
 5.4  ขอ้เสนอแนะ 
 5.5  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 วธิีการด าเนินการวจิัย 

        ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 5.1.1 ส ารวจสภาพปัญหาเก็บขอ้มูลในโรงเรียนเต็มรักศึกษามาวิเคราะห์ หาสาเหตุของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีขาดพฒันาการในดา้นการอ่านการสะกดค าค่อนขา้งชา้และส่ือท่ีใช้
ในสถานศึกษาไม่เพียงพอ  
              5.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แนวทางการจดั 
ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 5.1.3 วิเคราะห์เน้ือหา โครงสร้าง แนวทางการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน ก าหนด
จุดประสงคก์ารสอน ออกแบบชุดการสอน 
 5.1.4 สร้างชุดการสอนตามโครงสร้างของเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้โดยยึดแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ทกัษะการอ่าน  
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 5.1.5 สร้างแบบวดัระดบัทกัษะทางการอ่าน และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีต่อการสอนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 5.1.6 น าชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินหาคุณภาพ ท าการแกไ้ขปรับปรุงจนมีคุณภาพท่ียอมรับได ้
 5.1.7 หาประสิทธิภาพชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 3 คร้ัง ดงัน้ี 
 5.1.7.1 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 รายบุคคล ผูว้จิยัทดลองกบัเด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญาต่างโรงเรียนกันกับกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาดา้นการอ่าน 1 คน ผลการทดลองพบวา่ ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด E1/E2 
มีค่าเท่ากบั 46.29/45.71 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน(46.00) ( 45.00) สูงกวา่ก่อน
เรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( 3.07) 
  5.1.7.2 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มย่อย ทดลองกบัเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาจ านวน 3 คน ผูว้จิยัน าชุดการสอนฯ ท่ีไดจ้ากการปรับปรุงคร้ังท่ี1 แลว้โดยปรับขนาดส่ือให้
มีขนาดท่ีพอดี ปรับค าศพัทใ์หง่้ายข้ึนรวมทั้งสีสันท่ีใชป้ระกอบใหมี้ความสวยงามน่าสนใจ ทดลองกบั
เด็กบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มต่างโรงเรียนกนักบักลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ  พบว่า ชุดการสอน
เสริมทกัษะดา้นการอ่านเร่ืองมาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีปะสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด E1/E2 มีค่าเท่ากบั 61.14/60.57 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
(̅=11.43, S.D.=0.98) (̅=15.00, S.D.=1.41) สูงกวา่ก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะด้าน                 
การอ่านจดัอยู่ในระดบัมาก (̅=4.33, S.D.=0.58) และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการออกแบบอยู่ใน      
ระดบัมาก 
 5.1.7.3 การทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 ภาคสนาม ผูว้ิจยัน าทดลองกับเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน 7 คน ผลการทดลองพบวา่ E1/E2 มีค่าเท่ากบั 76.10/75.43 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน (̅=8.36, S.D.=1.62) (̅=18.86, S.D.=1.70) สูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
ท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน จดัอยูใ่นระดบัมาก (̅=4.87, S.D.=0.05) และมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการออกแบบอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 5.1.8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการสอนดว้ยชุดการ
สอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 5.1.8.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้น
การอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 5.1.8.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 5.1.8.3 ศึกษาชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  
 5.1.8.4 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 5.1.8.5 ตรวจแบบวดัทกัษะการอ่านก่อนเรียน/หลงัเรียน จดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบการ
ให้คะแนนโดยให้คะแนนถา้ท าไดใ้ห้ 5 คะแนน และถา้ท าไม่ไดใ้ห้ 0 คะแนนตามล าดบั จากนั้นน า
คะแนนท่ีไดม้าทดสอบดว้ยวธีิทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 5.1.8.6 บนัทึกขอ้มูลจากการท าแบบประเมินพฤติกรรม การอ่าน และความพึงพอใจ
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่านแลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ดว้ยวธีิการทางสถิติต่อไป  

 5.1.9 ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวนทั้งหมด 7 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.87   
   

5.2  สรุปผลการวจิัย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
 5.2.1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ต ัวสะกดในภาษาไทย  
ระด ับชั้ นป ระถมศึกษ า ปี ที ่  2  ท่ีได้ท าการสร้างและพัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
กล่าวคือ จากการหาประสิทธิภาพไดค้่าร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียนเท่ากบั 76.10 (E1) และร้อยละ
ของคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 75.43 (E2) 
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนรู้
จากชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย มีค่าสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 5.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีต่อชุดการสอนเสริม
ทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวนทั้งหมด 7 คน ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.87 โดยมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหาใน
กิจกรรม ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ กิจกรรมมีความชัดเจน ภาพประกอบส่ือความหมายชัดเจน
ภาพประกอบมีความน่าสนใจ ภาพประกอบสีสันสวยงาม ภาพประกอบมีขนาดเหมาะกบัวยัของเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญา ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสมและการเช่ือมโยงสูงท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 5.00  
และไม่พบขอ้ท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

5.3  การอภิปรายผล 
 การวจิยั เร่ือง ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั  
ซ่ึงผลการวจิยัน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 5.3.1 ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญั  
ดงัน้ี แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านมาตราตวัสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง บตัรค า บตัรภาพ และส่ือ    
วีดิทศัน์  เน่ืองจากนักเรียนเป็นเด็กบกพร่องสติปัญญาด้านการอ่าน ย่อมส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อ     
การเรียนรู้ตวัสะกดในแต่ละมาตรา การแยกแยะค า รวมทั้งความเขา้ใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
อาจท าให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีผูส้อนได้
จดัท าคู่มือเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้มีความพร้อมมากท่ีสุดก่อนท่ีจะท ากิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  จากการพฒันาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน 
ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการ
อ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ก่อนการใชชุ้ดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 ในการจดัการเรียนการสอนนักเรียนท าการวดัทกัษะก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนเต็ม                      
25 คะแนน เท่ากบั 8.36 จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 7 คน หลงัจากท่ีท าการทดสอบก่อนเรียนเสร็จ
แลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษา                  
ปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยก าหนดกิจกรรม
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย ใบกิจกรรม บตัรค า บตัรภาพ สมุดส่งเสริมการอ่าน ส่ือวีดิทศัน์  
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ซ่ึงหลงัจากผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมแต่ละแบบฝึกหดัแลว้ ผูส้อนจะท าแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของ
นกัเรียนแต่ละคนโดยจะมีการประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ล าดวน               
ศรีพรหมมาศ (2553) พบวา่ นกัเรียนกรณีศึกษามีพฒันาการความสามารถในอ่านค าภาษาไทย ก่อนใช้
สมุดภาพค าหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 และหลงัใชส้มุดภาพค าหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 93.34 
กรณีศึกษามีพฒันาการสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80.34 มีพฤติกรรมการเรียนหลงัใชส้มุดภาพค า หมวดหมู่ 
คือ มีความสามารถในการบอกช่ือภาพไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 98.33 มีความสามารถในการอ่านค า
ไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีความสนใจในภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความสามารถในการ
ตั้งใจปฏิบติักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100   
  5.3.2 จากการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีเรียน โดยใชชุ้ดการสอนเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ในการวดัทกัษะก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.36 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.62 หลงัจากท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย แลว้ท าการวดัทกัษะหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนจากเดิม มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 18.86 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.70  การวิเคราะห์ t-test ระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนเท่ากบั 4.50 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เมตตา บุญยะ (2552, น. 134) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสือนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน
และเขียนสะกดค าตามมาตราตวัสะกด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดย
ใชห้นงัสือนิทานมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตวัสะกด ชั้นประถมศึกษา               
ปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05   
  5.3.3  จากการวิจยัพบวา่ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใช้ชุด
การสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.87 เพราะ
นกัเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมและฝึกทกัษะการอ่านประกอบกิจกรรมในใบความรู้ ท าให้ผูเ้รียนมี
ความพอใจต่อชุดการสอน เน่ืองจากการสอนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้เพลิดเพลินและ
ความรู้ รวมทั้งช่วยให้นักเรียนรู้จกัตวัสะกดในแต่ละมาตรา สามารถแยกค าอ่านได้อย่างถูกตอ้ง 
รวมถึงการอ่านออกเสียงในตวัสะกดท่ีอ่านออกเสียงเหมือนกนัแต่สะกดไม่เหมือนกนั จึงท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถเรียนรู้ไดท้นัตามเกณฑ์ระดบัชั้น เน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนตาม
เน้ือหาการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ไดล้งมือปฏิบติัพร้อมกบัเพื่อนร่วมชั้นท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
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สนุกและมีความกระตือรือร้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธิดารัตน์  อิมงั (2556, น. 17) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าแก่นกัเรียนเผา่ “ปกาเกอะญอ” ท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่าการพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าสูงไดผ้ลสัมฤทธ์ิของคะแนน
การอ่านสะกดค าหลงัเรียนสูงข้ึน โดยมีความต่างระหวา่งก่อนและหลงัเรียนเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 39   
          ขอ้สังเกตท่ีพบในระหวา่งการเรียนรู้จากชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจ
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีสมาธิสามารถปฏิบติังานในใบกิจกรรมไดอ้ย่างสนุกสนาน 
เพราะนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ไดเ้องในการท ากิจกรรมจบัคู่
ค  าศพัทก์บับตัรรูปภาพ  อีกทั้งก่อนเขา้สู่บทเรียนยงัมีกิจกรรมเขา้จงัหวะร้องเพลงตามมาตราตวัสะกด 
แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง ท าให้นกัเรียนผ่อนคลายและกระตุน้การเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนได้พฒันา
ศกัยภาพ โดยมีครูร่วมกบัผูเ้รียน กระตุน้ ทา้ทาย ให้ก าลงัใจ และช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ี
ถูกตอ้ง 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
 5.4.1 ชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษา                
ปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงหากผูเ้รียนขาดความพร้อมจะส่งผลในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้ ควรเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนโดยก่อนเขา้สู่
บทเรียนผูส้อนควรให้นกัเรียนท ากิจกรรม เช่น ร้องเพลงเขา้จงัหวะ หรือ กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการ
ผอ่นคลายและเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนกระตุน้ใหเ้กิดการอยากรู้และมีความกระตือรือร้น    

 5.4.2 ชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการจดัการเรียน
การสอนในวิชาอ่ืนๆ ได ้ โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ใน                      
ช่วงชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะน าไปใช ้ 
 

5.5 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัท่ีไดส้รุปและอภิปรายผล ผูว้จิยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 5.5.1 ควรศึกษาเน้ือหาในมาตราตวัสะกด ในแม่ กน/ แม่ กม/ แม่ เกย/แม่ เกยว เพิ่มเติม 
 5.5.2 ควรมีการสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหมวดอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 

การพดู การเขียน เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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 5.5.3 ควรศึกษาเก่ียวกบัพื้นฐานความสามารถในการอ่าน เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดดอ้ย                
ท่ีตอ้งปรับแกไ้ข และเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทยในหมวด
อ่ืนๆ 
 5.5.4 ควรเลือกส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กเพื่อให้เกิด
ความสนใจ 
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- ก าหนดการสอนรายช่ัวโมง  
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 
ค าอธิบายทกัษะการอ่าน 
 ทกัษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เป็นการพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถรับรู้และแสดงออก
ทางภาษาท่ีเหมาะสมในเร่ืองการรับรู้เสียงและค า  การแสดงสีหนา้ท่าทางและค าพูด การออกเสียง
พยญัชนะและสระ การสร้างค าพดูและประโยค และการบอกขอ้มูลส่วนตวั  
 โดยใช้การปฏิบตัิจริง การสาธิต การเลียนแบบ การวิเคราะห์งานเป็นล าดบัขั้นตอน                       
ฝึกทกัษะแบบบูรณาการ ในการพฒันาศกัยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน                   
มีคณะสหวชิาชีพ ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถรับรู้และแสดงออกทางภาษา  ถ่ายทอดความรู้สึก หรือแสดงออกถึงความเขา้ใจ
ในการรับรู้ภาษา ใชภ้าษาในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนในชีวิตประจาวนัได ้รวมถึงสนใจต่อการเรียนรู้
ส่ิงต่างๆ รอบตวั เล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทกัษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
ทกัษะย่อย เนือ้หา พฒันาการทีค่าดหวงั แนวการจัดกจิกรรม 

3. การออกเสียง
พยญัชนะ และ
สระ 

3.1 สระ อา อี 
อู ออ ไอ โอ 

1.  สามารถออกเสียงค า ท่ี
ประกอบด้วย สระ อา อี อู 
ออ ไอ โอ ได ้

1. ผูส้อนเล่านิทานง่ายๆ ท่ี
ประกอบดว้ย ค าท่ีมีสระ อา อี อู 
ออ ไอ โอ เช่น ตา ขา ทีว ีปู งู พอ่ 
ไก่ ใบ โต โบ เป็นตน้ 
2. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมีสระ อา 
อี อู ออ ไอ โอ ตามครู เช่น ปา สี 
รู รอ ไวไว โมโห เป็นตน้ 
3. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมีสระ อา 
อี อู ออ ไอ โอ ดว้ยตนเอง เช่น 
ตา ขา ทีว ีปู 
4. พอ่ ไก่ ใบ โต โบ ปา สี รู รอ 
ไวไว โมโห เป็นตน้ 

 3.2 พยญัชนะ
ตน้ (เสียงนา) 
ม น ห ย ค อ 
ว บ ก ป  

1.  สามารถออกเสียงค า ท่ี
ประกอบ ดว้ยพยญัชนะตน้
ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

1. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีประกอบ 
ดว้ยพยญัชนะตน้ (เสียงนา) ม น 
ห ย ค อ ว บ ก ป ตามครู เช่น มา้ 
นา ยาย คุย วิง่ บา้น กบ ปาก         
เป็นตน้ 
2. ผูเ้รียนออกเสียงค าจากบตัร
ภาพ บตัรค าท่ีมีพยญัชนะตน้ 
(เสียงนา) ม น ห ย ค อ ว บ ก ป 
เช่น หมา น้ิว หาง หู ยงุ คิ้ว ปาก 
วา่ว โอ่ง บา้น เป็นตน้ 
3. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีประกอบ 
ดว้ยพยญัชนะตน้ (เสียงนา) ม น 
ห ย ค อ ว บ ก ป ดว้ยตนเอง เช่น 
มา้ นา ยาย คุย วิง่ บา้น กบ ปาก                    
ปู กิน เป็นตน้ 
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ทกัษะย่อย เนือ้หา พฒันาการทีค่าดหวงั แนวการจัดกจิกรรม 
 3.3 ค  าท่ีมี

ตวัสะกด               
แม่กก แม่กง 

1. สามารถออกเสียงค าท่ีมี
ตวัสะกดแม่กก แม่กง ได ้

1. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมี
ตวัสะกด แม่กก แม่กง ตาม
ผูส้อน เช่น บก นก รก ชก อก ลุง 
ยงุ ลง เป็นตน้ 
2. ผูเ้รียนออกเสียงค าจากบตัร
ภาพ บตัรค าท่ีมีตวัสะกด แม่กก 
แม่กง เช่น ปาก ผกั เชือก ชา้ง ถุง 
ถงั เป็นตน้  
3. ผูส้อนน าภาพถ่าย พอ่ แม่ 
หรือผูป้กครองวางตรงหนา้
ผูเ้รียน แลว้ยกภาพใหผู้เ้รียนดู               
ทีละภาพ แลว้ถามวา่น่ีคือภาพ
พอ่ของใคร น่ีคือภาพแม่ของใคร 
แลว้ใหผู้เ้รียนตอบโดยใชค้  า
สรรพนามแทนตนเองวา่ หนู ผม 
ฉนั 
4. ผูส้อนแสดงบทบาทสมมุติ 
โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม และ               
ใชค้  าสรรพนามแทนตวัเองดว้ย
ค าวา่ ฉนั ผม หนู เม่ือกล่าวถึง
ผูเ้รียน 
5. ผูส้อนสร้างสถานการณ์ โดย
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม และใชค้  า
สรรพนามแทนตวัเองและผูอ่ื้น
ดว้ยค าวา่ ฉนั ผม หนู เธอ เช่น 
ผูส้อนหยบิกระเป๋าของตนเอง                
ชูข้ึนแลว้พดูวา่ กระเป๋าใบน้ีเป็น
ของฉนั  แลว้หยบิกระเป๋าของ 
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ทกัษะย่อย เนือ้หา พฒันาการทีค่าดหวงั แนวการจัดกจิกรรม 
   ผูเ้รียนยกข้ึนแลว้พูดวา่ใบน้ีเป็น

ของเธอ เป็นตน้ 
6. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมีสระ อา 
อี อู ออ ไอ โอ ตามครู เช่น ปา สี 
รู รอ ไวไว โมโห เป็นตน้ 
7. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมีสระ อา 
อี อู ออ ไอ โอ ดว้ยตนเอง เช่น 
ตา ขา ทีว ีปู พอ่ ไก่ ใบ โต โบ 
ปา สี รู รอ ไวไว โมโห เป็นตน้ 

 3.4 สระ อะ อิ 
อุ เอ เอา  

1. สามารถออกเสียงค าท่ี
ประกอบดว้ยสระ อะ อิ อุ      
เอ เอา ได ้ 

1. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ี
ประกอบดว้ยสระ อะ อิ อุ เอ เอา 
ตามผูส้อน เช่น ระวงั มะยม 
สะพาน กิน บิน ชุด สุนขั เกา้อ้ี 
เป่า เบา เรา เล่น เป็นตน้  
2. ผูเ้รียนออกเสียงค าจากบตัร
ภาพ บตัรค า ท่ีประกอบดว้ย                  
สระ อะอิ อุ เอ เอา เช่น กะทะ 
ระฆงั มะลิ นา้พุ เวลา ทะเล ลิเก 
เปล เต่า เทา้ เป็นตน้  
3. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ี
ประกอบดว้ยสระ อะอิ อุ เอ เอา 
ดว้ยตนเอง เช่น ระวงั สะพาน 
กิน บิน เบา เต่า เป็นตน้  

 3.5 ค  าท่ีมี
พยญัชนะตน้ 
(เสียงน า) ท ต 
ล จ พ ง ด 

1. สามารถออกเสียงค าท่ีมี
พยญัชนะตน้ (เสียงนา) ท ต 
ล จ พ ง ด ได ้ 

1. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมี
พยญัชนะตน้ (เสียงน า) ท ต ล จ 
พ ง ด ตามผูส้อน เช่น ทหาร ทา 
ตาย ลิง จาน พดู เงิน ด่ืม เป็นตน้  
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ทกัษะย่อย เนือ้หา พฒันาการทีค่าดหวงั แนวการจัดกจิกรรม 

   2. ผูเ้รียนออกเสียงค าจากบตัร
ภาพ บตัรคาท่ีมีพยญัชนะตน้ 
(เสียงน า) ท ต ล จ พ ง ด เช่น 
ทหาร ตู ้ลิง จาน พดั ผเีส้ือ งู ดาว 
เป็นตน้  
3. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมี 
พยญัชนะตน้ (เสียงน า) ท ต ล จ 
พ ง ด ดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

 3.6 ค าท่ีมี
ตวัสะกด แม่
กบ แม่กด  

1. สามารถออกเสียงค าท่ีมี
ตวัสะกด แม่กบ แม่กด ได ้ 

1. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมี
ตวัสะกด แม่กบ แม่กด ตาม
ผูส้อน เช่น จบ กบ รบ มด สด 
เป็นตน้  
2. ผูเ้รียนออกเสียงค าจากบตัร
ภาพ บตัรค าท่ีมีตวัสะกด แม่กบ 
แม่กด เช่น สิบ ยรีาฟ มด เป็ด 
พดั เป็นตน้  
3. ผูเ้รียนออกเสียงค าท่ีมี
ตวัสะกด แม่กบ แม่กด ดว้ย
ตนเอง เช่น หยบิ สิบ มด สด 
เป็นตน้  
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โครงสร้างเนือ้หา 
การอ่านมาตราตัวสะกด ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านมาตราตัวสะกด
ส า ห รั บ เ ด็ ก ท่ี มี ค ว า ม
บกพร่องทางสติ ปัญญา 

ระดับชั้ นประถม ศึกษา                 

ปีท่ี 2 

การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก, กด,กบ,กง 

เร่ืองท่ี 1.1 การจบัคู่ค  ามาตราแม่ กก 

เร่ืองท่ี 1.2 การอ่านค าศพัทม์าตราแม่ กก 

เร่ืองท่ี 2.1 การจบัคู่ค  ามาตราแม่ กด 

เร่ืองท่ี 2.2 การอ่านค าศพัทม์าตราแม่ กด 

เร่ืองท่ี 3.1 การจบัคู่ค  ามาตราแม่ กบ 

เร่ืองท่ี 3.2 การอ่านค าศพัทม์าตราแม่ กบ 

เร่ืองท่ี 3.1 การจบัคู่ค  ามาตราแม่ กง 

เร่ืองท่ี 3.2 การอ่านค าศพัทม์าตราแม่ กง 
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แผนผงัขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เร่ือง การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กก / แม่ กด /แม่ กบ /แม่กง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วนั / 

1 ชัว่โมง 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 

1. ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เช่น ให้นักเรียนร้องเพลง

มาตราตวัสะกด 

2. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาการ

ท่ีคาดหวงัเชิงพฤติกรรม 

4. ครูและนักเรียนช่วยกนัอ่านค าศพัท์มาตรา

ตวัสะกด แม่กก/กด/กบ/กง 

5. ครูให้นักเรียนดูคลิป วีดิทัศน์ ตวัสะกดใน

ภาษาไทย แม่กก/กด/กบ/กง 

6. ครูอ่านค าศพัท์ตามมาตราตวัสะกดน าและให้

ผูเ้รียนอ่านตามจากนั้นหารูปภาพท่ีตรงกบับตัร

ค าเม่ือผูเ้รียนสามารถท าได้ ผูส้อนควรกล่าวค า

เชยชมทุกคร้ัง 

7. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัมาตราตวัสะกด 

8. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีการเปล่ง

เสียงออกมาได้ชัด เจนหรือไม่  และคอยให้

ก าลังใจในการช่ืนชมนักเ รียนเ ม่ือนักเ รียน

สามารถอ่านได ้

1. นกัเรียน และครูร่วมกนัสรุปผลท่ีไดรั้บจาก

การท ากิจกรรม 

2. ครูประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแบบสงัเกต

พฤติกรรม 

3. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านค าศัพท์ทบทวน

และชมเชยทุกคร้ังท่ีเด็กอ่านและท าไดถู้กตอ้ง           

10 นาที 

40 นาที 

10 นาที 
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ก าหนดการสอนรายช่ัวโมง  
เร่ือง ทกัษะการอ่านมาตราตัวสะกด 

ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน 4 ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 
หน่วยท่ี 3 

การออกเสียงพยญัชนะ และสระ 

การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก 1 
การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด 1 
การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ 1 
การอานมาตราตวัสะกด แม่ กง 1 
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การวเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กก 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกดได ้สามารถฟังและพูด ด้วยการน ารูป
พยญัชนะ และสระวรรณยกุตม์าประสมค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือประกอบ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. นกัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตาม
มาตราตวัสะกด แม่ 
กก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ 
ก ข ค ฆ เป็นตวัสะกด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. นกัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กกซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตรา
ตวัสะกดแม่ กก ซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ 
เป็นตวัสะกด ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

1.1 มาตราตวัสะกด      
แม่ กก ออกเสียง   
สะกด ก ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ก เป็น
ตวัสะกด 
1.2 มาตราตวัสะกด 
แม่ กก ออกเสียง 
สะกด ก ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ข เป็น
ตวัสะกด   
1.3 มาตราตวัสะกด  
แม่ กก ออกเสียง 
สะกด ก ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ค เป็น
ตวัสะกด 
1.4 มาตราตวัสะกด 
แม่ กก ออกเสียง 
สะกด ก ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ฆ เป็น
ตวัสะกด 

1. กิจกรรมจบัคู่
มาตราตวัสะกด 
2. กิจกรรมการ
อ่านค าศพัท์
มาตราตวัสะกด  
3. กิจกรรมดูคลิป  
วดิีทศัน์ 

1. บตัรค า 
2. วดิีทศัน์ 
3.ใบความรู้ 
4.ใบกิจกรรม 

1 
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การวเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  การอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกดได ้สามารถฟังและพูด ด้วยการน ารูป
พยญัชนะ และสระวรรณยกุตป์ระสมค าตามมาตราตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือประกอบ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. นกัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตาม
มาตราตวัสะกด               
แม่ กด ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ด ต ถ ท ธ 
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส              
ศ ษ เป็นตวัสะกดได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2. นกัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กดซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ด ต ถ ท 
ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส 
ศ ษ เป็นตวัสะกดได้
อยา่งถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตรา
ตวัสะกดแม่ กดซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ด ต ถ ท 
ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส 
ศ ษ เป็นตวัสะกด ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

1. มาตราตวัสะกดแม่ 
กด จะใชพ้ยญัชนะ ด 
ต ถ เป็นตวัสะกด 
2. มาตราตวัสะกด            
แม่ กด จะใชพ้ยญัชนะ 
ท ธ ฎ เป็นตวัสะกด   
3. มาตราตวัสะกด 
แม่ กด จะใชพ้ยญัชนะ 
ฏ ฐฑ เป็นตวัสะกด   
4. มาตราตวัสะกด            
แม่ กด จะใชพ้ยญัชนะ 
ฒ จ ช ซ เป็นตวัสะกด   
5. มาตราตวัสะกด            
แม่ กด จะใชพ้ยญัชนะ 
ส  ศ ษ เป็นตวัสะกด 
    

1. กิจกรรมจบัคู่
มาตราตวัสะกด 
2. กิจกรรมการ
อ่านค าศพัท์
มาตราตวัสะกด  
3. กิจกรรมดูคลิป  
วดิีทศัน์ 

1. บตัรค า 
2. วดิีทศัน์ 
3. ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม 

1 
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การวเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  การอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กบ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามได ้สามารถฟังและพูด ดว้ยการน ารูปพยญัชนะและสระ
วรรณยกุตม์าประสมค าตามมาตราตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือประกอบ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. นกัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตาม
มาตราตวัสะกด              
แม่ กบ ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ บ ป พ ภ ฟ 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. นกัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กบ               
ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ บ ป 
พ ภ ฟ เป็นตวัสะกด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตรา
ตวัสะกดแม่ กบ ซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ บ ป พ ภ 
ฟ เป็นตวัสะกด ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

1. มาตราตวัสะกด            
แม่ กบ จะใชพ้ยญัชนะ 
บ ป เป็นตวัสะกด 
2. มาตราตวัสะกด           
แม่ กบ จะใชพ้ยญัชนะ 
พ ภ ฟ เป็นตวัสะกด   
 

1. กิจกรรมจบัคู่
มาตราตวัสะกด 
2. กิจกรรมการ
อ่านค าศพัท์
มาตราตวัสะกด  
3. กิจกรรมดูคลิป 
วดิีทศัน์ 

1. บตัรค า 
2. วดิีทศัน์ 
3.ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม 

1 
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การวเิคราะห์วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4  การอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กง 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกดได ้สามารถฟังและพูด ด้วยการน ารูป
พยญัชนะและสระวรรณยกุตม์าประสมค าตามมาตราตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือประกอบ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. นกัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตาม
มาตราตวัสะกด แม่ กง 
ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ง 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. นกัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กง ซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ง เป็น
ตวัสะกดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตรา
ตวัสะกดแม่ กง ซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ง เป็น
ตวัสะกด ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

อ่านออกเสียง 
1. มาตราตวัสะกด                
แม่ กง จะใชพ้ยญัชนะ 
ง เป็นตวัสะกด 
 

1. กิจกรรมจบัคู่
มาตราตวัสะกด 
2. กิจกรรมการ
อ่านค าศพัท์
มาตราตวัสะกด  
3. กิจกรรมดูคลิป  
วดิีทศัน์ 

1. บตัรค า 
2. วดิีทศัน์ 
3.ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม 

1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กก                        
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกด                                            เวลา 1 ช่ัวโมง                                
 
1. สาระส าคัญ 
 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก ออกเสียงสะกด ก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ เป็นตวัสะกด
ไดถู้กตอ้ง ตามหลกัการอ่าน เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน การจบัใจความส าคญั การใช้
ถอ้ยค าน ้าเสียง และกิริยาท่าทางของผูพ้ดู การแสดงต่อทรรศนะคติต่อเร่ืองท่ีฟัง 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. นกัเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. นกัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัตามมาตราตวัสะกด แม่ กก ไปใชใ้นการสะกดค าอ่านไดอ้ยา่ง 
      ถูกตอ้ง 

3. สภาพการเรียนรู้ 
  3.1 ภาษาแสนสนุก  
        3.1.1 จบัคู่ค  ากบัรูปภาพตามมาตราตวัสะกด แม่ กก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ เป็น
ตวัสะกด 
  3.2 ฉนัรักหลกัภาษา 
   3.2.1 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก ออกเสียงสะกด ก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ 
เป็นตวัสะกด 

4. พฒันาการทีค่าดหวงัเชิงพฤติกรรม 
  4.1 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  4.2 นกัเรียนสามารถแยกค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค ฆ เป็น
ตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  4.3 นกัเรียนสามารถฟังและอ่านออกเสียงตามมาตราตวัสะกดแม่ กก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก 
ข ค ฆ เป็นตวัสะกด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 



 

144 
 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  5.1 ขั้นน า 
    1. ครูให้นกัเรียนร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียน เช่น ให้นกัเรียน
ร้องเพลง แม่ กก 

   2. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาการท่ีคาดหวงัเชิงพฤติกรรม 
   5.2 ขั้นสอน  
   1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัอ่านค าศพัทม์าตราตวัสะกด แม่ กก  
  3. ครูใหน้กัเรียนดูคลิป วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กก 
  4. ครูอ่านค าศพัท์ตามมาตราตวัสะกดน าและให้ผูเ้รียนอ่านตามจากนั้นหารูปภาพท่ี
ตรงกบับตัรค าเม่ือผูเ้รียนสามารถท าไดผู้ส้อนควรกล่าวค าเชยชมทุกคร้ัง 
  5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัมาตราตวัสะกด แม่ กก  
  6. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีการเปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจน ตรงตามเสียง 
หรือไม่ และคอยใหก้ าลงัใจในการช่ืนชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนสามารถอ่านได ้

 5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลความรู้เร่ืองมาตราตวัสะกด แม่กก  
  2. ครูประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าศพัทท์บทวนอีกคร้ัง 
  4. ครูใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมและชมเชยทุกคร้ังท่ีเด็กอ่านและท าไดถู้กตอ้ง    

6. ส่ือประกอบ 

 6.1  วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กก 
 6.2  จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก 
 6.3 ใบความรู้ท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก 
 6.4 ใบความรู้ท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด 
 6.5 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กก 
 6.6 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กก  
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7. การวดัและประเมินผล 
 7.1 วธีิการ 
  1. การสังเกต 
   1.1  การฟัง การพดู 
  1.2  ความสนใจ 
  2. การตรวจผลงาน 
   2.1  แบบฝึกหดั 
   2.2  ใบงาน 
 7.2 เคร่ืองมือและการวดัประเมินผล 
  1. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลงัเรียน 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
  3 แบบประเมินการอ่าน 
 7.3 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
  เกณฑป์ระเมินระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 5 ระดบั  
  1  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านตาม ร้อยละ 100 
  2  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านบางส่วน ร้อยละ 50 
  3  หมายถึง  ครูอ่านน าและนกัเรียนอ่านตามบางส่วน ร้อยละ 80 
  4  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดโ้ดยครูใหก้ารช่วยเหลือ ร้อยละ 50 
  5  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งช่วยสะกดอ่านร้อยละ 100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กด                        
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกด                                            เวลา 1 ช่ัวโมง    
 
1. สาระส าคัญ 
 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด ออกเสียงสะกด ด ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ 
ช ซ ส ศ ษ เป็นไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่านการใชถ้อ้ยค า
น ้าเสียงและกิริยาท่าทางของผูพ้ดู การแสดงต่อทรรศนะคติต่อเร่ืองท่ีฟัง 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 2.1 นกัเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด และอ่านออกเสียงพยญัชนะ ด 
ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็นไดถู้กตอ้ง 
 2.2 นกัเรียนสามารถสะกดค าอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.3 นกัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัตามมาตราตวัสะกด แม่ กดไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3. เนือ้หา 
 3.1 ภาษาแสนสนุก  
 1. จบัคู่ค  ากบัรูปภาพตามมาตราตวัสะกด แม่ กด ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็นตวัสะกด 
 3.2 ฉนัรักหลกัภาษา 
 1. การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด ออกเสียงสะกด ด ซ่ึงจะใช้พยญัชนะ ด ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็นตวัสะกด 

4. พฒันาทีค่าดหวงัเชิงพฤติกรรม 
 4.1 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กด และ อ่านออกเสียงพยญัชนะ 
ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.2 นกัเรียนสามารถแยกค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.3 นกัเรียนสามารถฟังและและอ่านออกเสียงตามมาตราตวัสะกดแม่ กด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 ขั้นน า 
   1. ครูให้นกัเรียนร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียน เช่น ให้นกัเรียน
ร้องเพลง แม่ กด 
  2. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาการท่ีคาดหวงัเชิงพฤติกรรม 
  5.2 ขั้นสอน  
   1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัอ่านค าศพัทม์าตราตวัสะกด แม่ กด  
  2. ครูนกัเรียนดูคลิป วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กด 
  3. ครูอ่านค าศพัท์ตามมาตราตวัสะกดน าและให้ผูเ้รียนอ่านตามจากนั้นหารูปภาพท่ี
ตรงกบับตัรค าเม่ือผูเ้รียนสามารถท าไดผู้ส้อนควรกล่าวค าเชยชมทุกคร้ัง 

  4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัมาตราตวัสะกด แม่ กด  
  5. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีการเปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจน ตรงตามเสียง 
หรือไม่ และคอยใหก้ าลงัใจในการช่ืนชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนสามารถอ่านได ้
 5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลความรู้เร่ืองมาตราตวัสะกด แม่กด  
  2. ครูประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าศพัทท์บทวนอีกคร้ัง 
  4. ครูใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม และ มีชมเชยทุกคร้ังท่ีเด็กอ่านและท าไดถู้กตอ้ง   

6. ส่ือประกอบ 
 6.1 วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กด 
 6.2 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กด 
 6.3 ใบความรู้ท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กด 
 6.4 ใบความรู้ท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด   แม่ กด 
 6.5 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กด 
 6.6 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กด 
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7. การวดัและประเมินผล 
 7.1. วธีิการ 
  1. การสังเกต 
  1.1  การฟัง การพดู 
  1.2  ความสนใจ 
  2. การตรวจผลงาน 
   2.1  แบบฝึกหดั 
   2.2  ใบงาน 
 7.2 เคร่ืองมือและการวดัประเมินผล 
  1.  ผลงาน/แบบทดสอบ 
  2.  แบบประเมินการอ่าน 
 7.3 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
 เกณฑป์ระเมินระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 5 ระดบั  
  1  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านตาม ร้อยละ 100 
  2  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านบางส่วน ร้อยละ 50 
  3  หมายถึง  ครูอ่านน าและนกัเรียนอ่านตามบางส่วน ร้อยละ 80 
  4  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดโ้ดยครูใหก้ารช่วยเหลือ ร้อยละ 50  
  5  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งช่วยสะกดอ่าน ร้อยละ 100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กบ                        
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกด                                          เวลา 1 ช่ัวโมง    
  
1. สาระส าคัญ 
 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ ออกเสียงสะกด บ ซ่ึงจะใช้พยญัชนะ บ ป พ ฟ ภ เป็น
ตวัสะกดไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านเขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน การจบัใจความส าคญั 
การใชถ้อ้ยค าน ้าเสียง และกิริยาท่าทางของผูพ้ดู การแสดงต่อทรรศนะคติต่อเร่ืองท่ีฟัง 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 2.1 นกัเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ และอ่านออกเสียงพยญัชนะ 
บ ป พ ฟ ภ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.2 นกัเรียนสามารถสะกดค าอ่านตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ และอ่านออกเสียงพยญัชนะ 
บ ป พ ฟ ภ เป็นไดถู้กตอ้ง 
 2.3 นกัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3. เนือ้หา 
 3.1 ภาษาแสนสนุก  
        1. จบัคู่ค  ากบัรูปภาพตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ บ ป พ ฟ ภ เป็น
ตวัสะกด 
 3.2 ฉนัรักหลกัภาษา 
        2. มาตราตวัสะกด แม่ กบ ออกเสียงสะกด บ ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ บ ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ 
บ ป พ ฟ ภ เป็นตวัสะกด 

4. พฒันาทีค่าดหวงัเชิงพฤติกรรม 
 4.1 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ และ อ่านออกเสียงพยญัชนะ 
บ ป พ ฟ ภ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.2 นกัเรียนสามารถแยกค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.3 นกัเรียนสามารถฟังและและอ่านออกเสียงตามมาตราตวัสะกดแม่ กบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  5.1 ขั้นน า 
     1. ครูให้นกัเรียนร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียน เช่น ให้นกัเรียน
ร้องเพลง แม่ กบ 

     2. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาการท่ีคาดหวงัเชิงพฤติกรรม 
     5.2 ขั้นสอน  
      1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัอ่านค าศพัทม์าตราตวัสะกด แม่ กบ  
    2. ครูใหน้กัเรียนดูคลิป วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กบ 
    3. ครูอ่านค าศพัท์ตามมาตราตวัสะกดน าและให้ผูเ้รียนอ่านตามจากนั้นหารูปภาพท่ี
ตรงกบับตัรค าเม่ือผูเ้รียนสามารถท าไดผู้ส้อนควรกล่าวค าเชยชมทุกคร้ัง 
    4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัมาตราตวัสะกด แม่ กบ  
    5. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีการเปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจน ตรงตามเสียง 
หรือไม่ และคอยใหก้ าลงัใจในการช่ืนชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนสามารถอ่านได ้
   5.3 ขั้นสรุป 
    1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลความรู้เร่ืองมาตราตวัสะกด แม่กบ  
    2. ครูประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
    3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าศพัทท์บทวนอีกคร้ัง 
    4. ครูใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมและมีชมเชยทุกคร้ังท่ีเด็กอ่านและท าไดถู้กตอ้ง           

6. ส่ือประกอบ 
 6.1 วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กบ 
 6.2 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ 
 6.3 ใบความรู้ท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ 
 6.4 ใบความรู้ท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด 
 6.5 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กบ 
 6.6 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ  
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7. การวดัและประเมินผล 
 7.1 วธีิการ 
  1. การสังเกต 
   1.1  การฟัง การพดู 
   1.2  ความสนใจ 
   1.3  การตรวจผลงาน 
          1.3.1  แบบฝึกหดั 
      1.3.2  ใบงาน 
 7.2 เคร่ืองมือและการวดัประเมินผล 
  1. ผลงาน/แบบทดสอบ 
  2.  แบบประเมินการอ่าน 
 7.3 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
 เกณฑป์ระเมินระดบัคุณภาพของผูเ้รียน  5  ระดบั  
  1  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านตาม ร้อยละ 100 
  2  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านบางส่วน ร้อยละ 50 
  3  หมายถึง  ครูอ่านน าและนกัเรียนอ่านตามบางส่วน ร้อยละ 80 
  4  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดโ้ดยครูใหก้ารช่วยเหลือ ร้อยละ 50  
  5  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งช่วยสะกดอ่าน ร้อยละ 100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4  การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กง                        
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การอ่านมาตราตัวสะกด                                         เวลา 1 ช่ัวโมง                                
 
1. สาระส าคัญ 
 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กง ออกเสียงสะกด ง ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ง เป็นไดถู้กตอ้งตาม 
หลกัการอ่านเขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  การใชถ้อ้ยค าน ้ าเสียงและกิริยาท่าทางของ              
ผูพ้ดู การแสดงต่อทรรศนะคติต่อเร่ืองท่ีฟัง 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 2.1 นกัเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.2 นกัเรียนสามารถสะกดค าอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.3 นกัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัตามมาตราตวัสะกด แม่ กง ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3. เนือ้หา 
 3.1 ภาษาแสนสนุก  
        1. จบัคู่ค  ากบัรูปภาพตามมาตราตวัสะกด แม่ กง ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ง เป็นตวัสะกด 
 3.2 ฉนัรักหลกัภาษา 
    1. การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กง ออกเสียงสะกด ง ซ่ึงจะใช้พยญัชนะ ง เป็น
ตวัสะกด 

4. พฒันาทีค่าดหวงัเชิงพฤติกรรม 
 4.1 นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.2 นกัเรียนสามารถแยกค าตามมาตราตวัสะกด แม่ กง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.3 นกัเรียนสามารถฟังและและอ่านออกเสียงตามมาตราตวัสะกดแม่ กง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 ขั้นน า 
  1. ครูให้นกัเรียนร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่บทเรียน เช่น ให้นกัเรียน
ร้องเพลง แม่ กง 
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 2. ครูบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้และพฒันาการท่ีคาดหวงัเชิงพฤติกรรม 
  5.2 ขั้นสอน  
   1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัอ่านค าศพัทม์าตราตวัสะกด แม่ กง  
  2.  ผูส้อนใหน้กัเรียนดูคลิป วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กง 
  3.  ครูอ่านค าศพัท์ตามมาตราตวัสะกดน าและให้ผูเ้รียนอ่านตามจากนั้นหารูปภาพท่ี
ตรงกบับตัรค าเม่ือผูเ้รียนสามารถท าไดผู้ส้อนควรกล่าวค าเชยชมทุกคร้ัง 

  4.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัมาตราตวัสะกด แม่ กง  
  5. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่ามีการเปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจน ตรงตามเสียง 
หรือไม่ และคอยใหก้ าลงัใจในการช่ืนชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนสามารถอ่านได ้

 5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลความรู้เร่ืองมาตราตวัสะกด แม่กง  
  2. ครูประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
  3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าศพัทท์บทวนอีกคร้ัง 
  4. ครูใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม และ มีชมเชยทุกคร้ังท่ีเด็กอ่านและท าไดถู้กตอ้ง           

6 ส่ือประกอบ 
 6.1 วดิีทศัน์ ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กง 
 6.2 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กง 
 6.3 ใบความรู้ท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กง 
 6.4 ใบความรู้ท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด  แม่ กง 
 6.5 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 จบัคู่ค  าตามมาตราตวัสะกด แม่ กง 
 66 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กง 

7. การวดัและประเมินผล 
 7.1 วธีิการ 
  1. การสังเกต 
   1.1  การฟัง การพดู 
   1.2  ความสนใจ 
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  2. การตรวจผลงาน 
   2.1  แบบฝึกหดั 
   2.2  ใบงาน 
 7.2 เคร่ืองมือและการวดัประเมินผล 
  1. ผลงาน/แบบทดสอบ 
  2. แบบประเมินการอ่าน 
 7.3 เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 
 เกณฑป์ระเมินระดบัคุณภาพของผูเ้รียน  5  ระดบั  
  1  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านตาม ร้อยละ 100 
  2  หมายถึง  ครูอ่านและนกัเรียนอ่านบางส่วน ร้อยละ 50 
  3  หมายถึง  ครูอ่านน าและนกัเรียนอ่านตามบางส่วน ร้อยละ 80 
  4  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดโ้ดยครูใหก้ารช่วยเหลือ ร้อยละ 50 
  5  หมายถึง  นกัเรียนอ่านไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งช่วยสะกดอ่าน ร้อยละ 100 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC) 
เกีย่วกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน  

ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  
(ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา) 

 

ค าช้ีแจง  

 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามของชุด
การสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็ก               
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อใหข้อ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เพื่อน าไปก าหนด
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตราตวัสะกด ส าหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความรู้สึกโดยแต่ละระดบั   
มีความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 

ล าดบั เนือ้หา / กจิกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม IOC ข้อ       
เสนอ
แนะ 

คว
าม
รู้ 

เข้
าใจ

 

น า
ไป
ใช้

 

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

นิ +1 0 1 

1 เร่ืองที่ 1 มาตราตวัสะกด                   
แม่ กก   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กก ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ก เป็นตวัสะกด           
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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ล าดับ เนือ้หา / กจิกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม IOC ข้อ 
เสนอ
แนะ คว

าม
รู้ 

เข้
าใจ

 

น า
ไป
ใช้

 

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

ิน 

+1 0 1 

 2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตราตัวสะกด 
แม่ กกซ่ึงจะใช้พยญัชนะ ก 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
3) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถฟัง
และพูดตามมาตราตัวสะกด
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

   

 

2 

 
เร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกด 
แม่ กด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กด ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็น
ตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตราตวัสะกด 
แม่ กด ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ด ต 
ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ 
ษ  เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 
3) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตราตวัสะกด
แม่ กด ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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ล าดับ เนือ้หา / กจิกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม IOC ข้อ 
เสนอ
แนะ คว

าม
รู้ 

เข้
าใจ

 

น า
ไป
ใช้

 

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

ิน 

+1 0 1 

3 เร่ือง การอ่านมาตราตัวสะกด 
แม่กบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กบ ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ บ ป พ ภ ฟ เป็น
ตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

   

 

 2) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตราตวัสะกด 
แม่ กบ ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ บ 
ป พ ภ ฟ  เป็นตวัสะกดได้
อยา่งถกูตอ้ง 
3) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตราตวัสะกด
แม่ กบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ล าดับ เนือ้หา / กจิกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม IOC ข้อ 
เสนอ
แนะ คว

าม
รู้ 

เข้
าใจ

 

น า
ไป
ใช้

 

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

ปร
ะเม

ิน 

+1 0 1 

4 เร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกด 
แม่ กง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
อ่านสะกดค าตามมาตรา
ตวัสะกด แม่ กง ซ่ึงจะใช้
พยญัชนะ ง เป็นตวัสะกดได้
อยา่งถกูตอ้ง 
2) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
แยกค าตามมาตราตวัสะกด 
แม่ กง ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ง 
เป็นตวัสะกดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
3) เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถฟัง
และพดูตามมาตราตวัสะกด
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
         

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 
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แบบประเมินค่าดัชนีช้ีวดัค่าความสอดของข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC)  
เพือ่สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพของ 

ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 2  
ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

(ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา) 
 

ค าช้ีแจง 

  1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
ของชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) น้ีเพื่อให้ขอ้ค าถามมีความสอดคล้องกับวตัถุ 
ประสงค ์
   2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความความคิดเห็น โดยแต่ละ
ระดบั มีความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

1.  ด้านเนือ้หา 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
   

      
2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม          
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก          
4. เน้ือหาถกูตอ้งและเท่ียงตรง 

   
      

5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย          
6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น 
    ชีวิตประจ าวนัได ้
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รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
       2.1 คู่มือครู 

     1. มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 

   
      

     2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย          
     3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   

      

     4. สามารถใชคู้่มือครูประกอบการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  

   
      

     5. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
      

     6. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม          
     2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

      1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย          
      2. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม          
      3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   

      

      4. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
      

      5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม          
     2.3 ส่ือประกอบ 

      1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมี
เพียงพอต่อการใช้งาน  

   
      

  2. ใบความรู้และวิดีทศันใ์นชุดการเรียนรู้สามารถ
อธิบายเน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
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รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

     3. ใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการเรียน              
การสอน 

   
      

3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจงเขา้ใจง่าย          
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ

เขา้ใจง่าย 
   

      

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับเดก็ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

   
      

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน          
5. ใบความรู้/ใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาการเรียนการสอน 
   

      

4. ด้านการประเมินผล  
4.1  แบบสงัเกตพฤติกรรมการอ่าน 

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน           
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเ น้ือหา           

4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน /หลัง เ รียน  
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์           
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม           

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  
1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน           
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเ น้ือหา           
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของ

เด็ก  
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รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 1. ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง

มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้               
ไดดี้กวา่เดิม 

   

      

 2. ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง
มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถสะกดอ่าน
ไดดี้กวา่เดิม 

   

      

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 
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แบบประเมินค่าดัชนีช้ีวดัค่าความสอดของข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (IOC)  
เพือ่สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพของ 

ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 2  
ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  

(ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ )  
 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
ของ ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา (ส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญ) น้ีเพื่อให้ขอ้ค าถามมีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์
  2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความความคิดเห็น โดยแต่ละ 
ระดบั มีความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

1. ด้านเนือ้หา 
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

   
      

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม          
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก          
4. เน้ือหาถกูตอ้งและเท่ียงตรง 

   
      

5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย          
6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์น

ชีวิตประจ าวนัได ้    
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รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
       2.1 คู่มือครู 

     1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน          
     2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม          
     3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความ

เหมาะสม 
   

      

     4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม          
     5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม          

    2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 
     1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน          
     2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม          
     3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความ

เหมาะสม 
   

      

     4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม          
     5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม          

    2.3 ส่ือประกอบ 
     1. ความสวยงามของรูปภาพท่ีใช้ประกอบ           
     2. ความชดัเจนของตวัอกัษร          
     3. คุณภาพของภาพเคล่ือนไหว          

3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจงเขา้ใจง่าย          
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ

เขา้ใจง่าย 
   

      

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
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รายการประเมิน 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ระดบัความ
สอดคล้อง ข้อเสนอ 

แนะ 
5 4 3 2 1    +1     0     -1 

3. ด้านการน าเสนอ (ต่อ) 
4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน          
5. ใบความรู้/ใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาการเรียนการสอน 
   

      

4. ด้านการประเมินผล  
     4.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการอ่าน 

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน           
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเ น้ือหา           

   4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน /หลัง เ รียน  
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์           
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม           

 4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  
1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน           
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเ น้ือหา           
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่ายเหมาะกับวัยของเด็ก           

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ชุดการสอนเพ่ือเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา

ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

   
      

2. ชุดการสอนเพ่ือเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเดก็ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถสะกดอ่านไดดี้   
กวา่เดิม 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์(IOC) 
ของแบบวดัทกัษะก่อนเรียน/หลงัเรียน ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ค าช้ีแจง 
  1. แบบประเมินฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับข้อค าถาม
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังบทเรียนด้วยชุดการสอนเพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา น้ีเพื่อให้ขอ้ค าถาม
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เพื่อน าไปสร้างแบบวดัทกัษะทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 

2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความรู้สึก โดยแต่ละระดบั 
มีความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินเน้ือหา 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัความสอดคล้อง  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 

 

ผกั ผดั ผตั 
 

    

 

กด กบ กป 
 

    

 

มต มด มท 
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ข้อค าถาม 
ระดบัความสอดคล้อง  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 

 
โลก โรค โลค 

 

    

 ยยุ ยงุ ยมุ 
 

    

 ดาด ดาบ ดาพ 
 

    

 
ลิม ลิง ลิน 

 

    

 ชา้ง ชา้น ชา้ม 
 

    

 ผึ้ง พึ่ง ผงึ 
 

    

 

 กชั กดั กตั 
    

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) เพือ่น าไปสร้าง 
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลงัเรียน 

ด้วยชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่านตัวสะกดในภาษาไทย 
ค าช้ีแจง  
 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินชุด
การสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  
 2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของท่านโดย    
แปลความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามแบบสังเกตพฤติกรรม 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามแบบสังเกตพฤติกรรม 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคต์ามแบบสังเกตพฤติกรรม 

ล าดับที ่ แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของเด็กบกพร่อง                           
ทางสติปัญญา 

IOC 

+1 0 -1 

1      มาตราตวัสะกด แม่ กก   
 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้    

 2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้    

 3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า    

 4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง    

2 มาตราตวัสะกด แม่ กด   
 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้    

 2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้    

 3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า    

 4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง    
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ล าดับที ่ แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของเด็กบกพร่อง                           
ทางสติปัญญา 

IOC 

+1 0 -1 

3    มาตราตวัสะกด แม่ กบ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้    

 2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ, บตัรค าได ้    

 3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า    

 4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง    

4 มาตราตวัสะกด แม่ กง   
 1.นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้    

 2. นกัเรียนสามารถไดอ้อกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้    

 3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า    

 4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง    

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) เพือ่น าไปสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ทีม่ีต่อชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 

ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
 
ค าช้ีแจง  
 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วตัถุประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีต่อชุดการสอนเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อน าไปสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจส าหรับผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

  2. โปรดท า เคร่ืองหมายลงในช่องระดบัความเหมาะสม ตามความรู้สึก โดยแต่ละระดบั                  
มีความหมาย ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินความพึงพอใจ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินความพึงพอใจ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคก์ารประเมินความพึงพอใจ 

ล าดับ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ระดับความ

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 +1 0 -1 

1 บทเรียนเขา้ใจง่าย          
2 ชุดการสอนมีความน่าสนใจ          
3 กิจกรรมมีความชดัเจน          
4 อุปกรณ์มีเพียงพอในการใช้

ชุดการสอน 
         

5 ชุดการสอนกระตุน้ให้
สามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

   
 

      

6 ภาพประกอบส่ือความหมาย
ชดัเจน 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ระดับความ

สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 +1 0 -1 

7 ภาพประกอบมีความ
น่าสนใจ 

         

8 ภาพประกอบสีสันสวยงาม          
9 ภาพประกอบมีเหมาะกบัวยั

ของเดก็ 
         

10 ขนาดตวัอกัษรภาพชดัเจน          
 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 

                                                                                                   วนัท่ี........./........../.......... 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

-   ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญเพือ่หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ของข้อค าถาม เพือ่สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ
เกีย่วกบัชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
(ด้านเนือ้หา) 

-  ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญเพือ่หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ของข้อค าถาม เพือ่สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญ
เกีย่วกบัชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
(ด้านส่ือ) 

 
 

 

 

 

 



 

175 
 

ตารางที ่ง.1 ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามเพื่อ 
 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะ 
 ดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ 
 บกพร่องทางสติปัญญา  (ดา้นเน้ือหา) 

รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

1. ด้านเนือ้หา 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร +1 +1 +1 1  

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 0 +1 0.67  
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 0 +1 +1 0.67  
4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง +1 +1 +1 1  
5 เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1  
2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
   2.1 คู่มือครู 

1. มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 1  

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย +1 +1 +1 1  
3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

4. สามารถใชคู้่มือครูประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

5. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

 

 

 



 

176 
 

 
รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

2.2 คู่มือส าหรับผูเ้รียน 
1. รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย และมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีความชดัเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

2. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

4. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
2.3 ส่ือวดิีทศัน์ 

1. ความสวยงามของรูปภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือ +1 +1 +1 1  
2. ความชดัเจน ของตวัอกัษร  0 +1 +1 0.67  
3. ความถูกตอ้ง ชดัเจน ของภาษา +1 +1 +1 1  
4. ความเหมาะสมในการใชรู้ปภาพประกอบเน้ือหา +1 +1 +1 1  
5. คุณภาพของภาพเคล่ือนไหว +1 +1 +1 1  
3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจง้เขา้ใจง่าย +1 0 +1 0.67  
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 
เขา้ใจง่าย 

 0 +1 +1 0.67  

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับผูเ้รียนมีความ 
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 1  

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน +1 +1 +1 1  
5. ใบความรู้/ใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1  
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

4.  ด้านการประเมินผล  
 4.1  แบบประเมินการอ่านส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน  +1 +1 +1 1  
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  +1 +1 0 0.67  

 4.2  แบบทดสอบก่อนเรียน /หลังเ รียน  
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์  +1 +1 +1 1  
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม  0 +1 +1 0.67  

 4.3  แบบประเมินความพึงพอใจ  
1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน  +1 +1 +1 1  
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  +1 +1 +1 1  
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก  0 +1 +1 0.67  
5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง 
มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ               
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้
ดีกวา่เดิม 

+1 +1 +1 1  

 5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง 
มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านได ้
ดีกวา่เดิม 

+1 +1 0 0.67  

ค่าเฉลีย่รวม 0.85 0.94 0.94 0.91  
 ผลจากการประเมินไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) ดา้นเน้ือหา เท่ากบั 0.91 
ไม่มีขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้งของความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบ
ภาษา ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5        
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ตารางที ่ง.2 ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามเพื่อสร้าง 
 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้น 
 การอ่าน เร่ืองมาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
 ทางสติปัญญา (ดา้นส่ือ) 

รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

1. ด้านเนือ้หา 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร +1 +1 +1 1  

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 0 +1 0.67  
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 0 +1 +1 0.67  
4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง +1 +1 +1 1  
5 เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย +1 +1 0 1  
2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
    2.1 คู่มือครู 
1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน +1 +1 +1 1  
2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  

 2.2 คู่มือส าหรับผูเ้รียน 

1. รูปภาพประกอบสามารถส่ือความหมาย และมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีความชดัเจน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
1 
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  
5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1  

 2.3 ส่ือวดิีทศัน์ 
1. ความสวยงามของรูปภาพท่ีใชป้ระกอบส่ือ +1 +1 +1 1  
2. ความชดัเจน ของตวัอกัษร  0 +1 +1 0.67  
3. ความถูกตอ้ง ชดัเจน ของภาษา +1 +1 +1 1  
4. ความเหมาะสมในการใชรู้ปภาพประกอบเน้ือหา +1 +1 +1 1  
5. คุณภาพของภาพเคล่ือนไหว +1 +1 +1 1  
3.  ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจง้เขา้ใจง่าย +1 0 +1 0.67  
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 
เขา้ใจง่าย 

  
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับผูเ้รียนมีความ
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน +1 +1 +1 1  
5. ใบความรู้/ใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

4.  ด้านการประเมินผล  
4.1 แบบประเมินการอ่านส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน  +1 +1 +1 1  

2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  +1 +1 0 0.67  
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
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  4 .2 แบบทดสอบก่อนเรียน /หลัง เรียน       
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์  +1 +1 +1 1  
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม  0 +1 +1 0.67  

  4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  
1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน  +1 +1 +1 1  
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  +1 +1 +1 1  
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก  0 +1 +1 0.67  
5.  ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

0 +1 +1 1  

5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านไดดี้กวา่เดิม 

+1 +1 0 0.67  

ค่าเฉลีย่รวม 0.82 0.91 0.91 0.88  
  
            ผลจากการประเมินได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) ดา้นส่ือ เท่ากบั 0.88                
ไม่มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้งของความตรงของเน้ือหา  ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบ
ภาษา ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5         
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ตารางที ่ง.3 ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีช้ีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม  
 (IOC) เพื่อสร้างแบบวดัทกัษะการอ่านก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเสริมทกัษะ 
 ดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ 
 บกพร่องทางสติปัญญา แบบวดัทกัษะทางการอ่าน (ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
 สติปัญญา) 

 
รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
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าม
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ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

1 

 

ผกั ผดั ผตั  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

 
2  กด กบ กป  

+1 
 
+1 

 
+1 

 
1 

 

 

3  มต มด มท  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 

 
4  โลก โรค โลค  

+1 
 
+1 

 
+1 

 
1 

 

 
5  ยยุ ยงุ ยมุ  

0 
 
+1 

 
+1 

 
0.67 
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ
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ค่า
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าม
สอ
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ง 
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าย
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6  ดาด ดาบ ดาพ +1 0 +1 0.67  

 
7 

 
ลิม ลิง ลิน +1 +1 +1 1 

 

 

8  ชา้ง ชา้น ชา้ม +1 +1 +1 1 
 

 
9  ผึ้ง พึ่ง ผงึ +1 +1 0 0.67 

 

 
10  

กชั กดั กตั +1 +1 0 0.67 
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

11 

 

นถ นก นจ +1 +1 +1 1 
 

 
12  

 
 เชือก เชือง เชือด 0 +1 +1 0.67  

 

13  พืด พืต พืช +1 0 +1 0.67 
 

 
14  มีต มีก มีด +1 +1 +1 1  

 
15  กุม้ กุน้ กุง้ +1 +1 0 0.67  

16  เป็ด เป็ก เป็ต +1 +1 +1 1  
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รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
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17 

8 
แปง แปด แปก 

+1 +1 +1 1 
 

 
18  หีก หีบ หีด 0 +1 +1 0.67 

 

 

19  บุง้ บุบ้ บุก้ +1 +1 0 0.67 
 

 
20 

 

รถ รท รต 
+1 +1 +1 1 

 

ค่าเฉลีย่รวม 0.85 0.90 0.80 0.85  
 
 ผลรวมการประเมินไดค้่าดชันีช้ีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) แบบวดัทกัษะ
การอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เท่ากบั 0.85 ไม่มีขอ้ค าถามท่ีมีความ
สอดคลอ้งของความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบภาษา ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5 
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ตารางที ่ง.4 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีช้ีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC)  
 เพื่อสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ือง  
 มาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
 แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน (ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา) 

รายการประเมิน 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 3 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
ตุ 

1.  มาตราตัวสะกดแม่ กก 
1.นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้ +1 +1 +1 1  

2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้ +1 +1 +1 1  

3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า +1 0 +1 0.67  

4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง +1 +1 +1 1  

2.  มาตราตัวสะกดแม่ กด 
1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้ +1 +1 +1 1  

2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้ +1 +1 +1 1  

3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า +1 +1 0 0.67  

4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง +1 +1 +1 1  

3.  มาตราตัวสะกดแม่ กบ 
1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้ +1 +1 +1 1  

2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้ +1 +1 +1 1  

3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า +1 +1 +1 1  

4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง +1 +1 +1 1  
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รายการประเมิน 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

 3 
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าม
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ดค
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ง 
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าย
เห
ตุ 

4. มาตราตัวสะกดแม่ กง      

1. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามครูผูส้อนได ้ +1 +1 +1 1  

2. นกัเรียนสามารถออกเสียงค าจากบตัรภาพ,บตัรค าได ้ +1 +1 +1 1  

3. นกัเรียนสามารถอ่านออกไดเ้ป็นบางค า +1 +1 +1 1  

4. นกัเรียนสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง +1 +1 +1 1  

ค่าเฉลีย่รวม 1 0.93 0.93 0.95  
 
 ผลรวมการประเมินได้ค่าดชันีช้ีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) แบบสังเกต
พฤติกรรมการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะ
ดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เท่ากบั 0.95 ไม่มีขอ้ค าถามท่ีมีความ
สอดคลอ้งของความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบภาษา ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5 
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ตารางที ่ง.5 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาค่าดชันีช้ีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC)  
 เพื่อสร้างแบบประเมินชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย  
 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา แบบสอบถาม 

 ความพึงพอใจ (ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา) 

รายการ 

ระดับความสอดคล้อง 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  1
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  2
 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

  3
 

ค่า
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง 

หม
าย
เห
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1. บทเรียนเขา้ใจง่าย 1 1 1 1  

2. ชุดการสอนมีความน่าสนใจ 0 1 0 0.67  

3. กิจกรรมมีความชดัเจน 1 0 1 0.67  

4. อุปกรณ์มีเพียงพอในการใชชุ้ดการสอน 1 0 1 1  

5. ชุดการสอนกระตุน้ใหส้ามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 1 1 0 0.67  

6. บทเรียนเขา้ใจง่าย 1 1 1 1  

7. ภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน 1 1 1 1  

8. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1 1 1 1  

9. ภาพประกอบสีสันสวยงาม 1 1 1 1  

110. ภาพประกอบมีเหมาะกบัวยัของเด็ก 1 1 1 1  

ค่าเฉลีย่รวม 0.90 0.80 0.80 0.90  
 

 ผลจากการประเมินไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) เพื่อสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เท่ากบั 0.90 ไม่มีขอ้ค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้งของความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบภาษา ท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 - แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัความคดิเห็นเกีย่วกบัคุณภาพของ 
  ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ัน 
  ประถมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านเนือ้หา) 
 - แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัความคดิเห็นเกีย่วกบัคุณภาพส่ือของ 
  ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ัน 
  ประถมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
  (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านส่ือ) 
 

-  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพของชุดการสอน 
เพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  

ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านเนือ้หา) 

ค าช้ีแจง 
             แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการ
อ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หา 
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

   
   

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก       
4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง 

   
   

5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย       
6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้       

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
2.1 คู่มือครู 

1. มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย       
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

   
   

4. สามารถใชคู้่มือครูประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

   
   

5. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
   

6. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม       
2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย       
2. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม       
3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   

   

4. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
   

5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม       
2.3 ส่ือประกอบ 

1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมีเพียงต่อ
การใช้งาน  

   
   

2. ใบความรู้และวดิีทศัน์ในชุดการเรียนรู้สามารถอธิบาย 
เน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

   
   

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 

   
   

3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจงเขา้ใจง่าย       
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 

เขา้ใจง่าย 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

   
   

4. สามารถใชคู้่มือครูประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

   
   

5. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
   

6. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม       
2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย       
2. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม       
3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   

   

4. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

   
   

5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม       
2.3 ส่ือประกอบ 

1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมีเพียงต่อ
การใช้งาน  

   
   

2. ใบความรู้และวดิีทศัน์ในชุดการเรียนรู้สามารถอธิบาย 
เน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

   
   

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 

   
   

3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจง้เขา้ใจง่าย       
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 

เขา้ใจง่าย 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

   
   

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน       

5. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาการเรียนการสอน 

   
   

4. ด้านการประเมินผล 
4.1 แบบประเมินการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

1. ข้อค าถามมีความชัดเจน        
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา        

4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์        
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม        

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน        
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา        
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก        

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

   
   

5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านไดดี้กวา่เดิม 

   
   

 

 



 

193 
 

ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

  ลงช่ือ............................................. 
  (...................................................) 

  วนัท่ี.......เดือน.................พ.ศ........... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพส่ือ                                   
ของชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านส่ือ) 

ค าช้ีแจง 
             แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการ
อ่าน เร่ืองมาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หา 
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร       
2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       
3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก       
4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง       
5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย       
6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้       

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ 
2.1 คู่มือครู 

1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน       
2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม       
3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งเหมาะสม       
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม       
5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม       

2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 
1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน       
2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม       
3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความ

เหมาะสม 
   

   

4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม       
5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม       

2.3 ส่ือประกอบ 
1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมีเพียง

ต่อการใช้งาน  
   

   

3. ด้านการน าเสนอ 
1. ค าช้ีแจงเขา้ใจง่าย       
2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 

เขา้ใจง่าย 
   

   

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาการเรียนการสอน 

   
   

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน       
5. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

เน้ือหาการเรียนการสอน 
   

   

4. ด้านการประเมินผล 

4.1 แบบประเมินการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

   
   

1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน        
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา        
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
1.  แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์        
2.  ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม        

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  
1.  ข้อค าถามมีความชัดเจน        
2.  ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา        
3.  ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก        

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

   
   

5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านไดดี้กวา่เดิม 

   
   

 

ขอ้เสนอแนะ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

           

  ลงช่ือ............................................. 
         (...................................................) 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ผลวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 - สรุปผลตามความคดิของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะ 
 ด้านการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา (ด้านเนือ้หา) 

 - สรุปผลตามความคดิของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะ 
 ด้านการอ่าน เร่ืองตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา (ด้านส่ือ) 
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ตารางที ่ฉ.1  รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน  
  ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
  สติปัญญา (ดา้นเน้ือหา) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านเนือ้หา 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 5.00 0.58 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ  
2.1 คู่มือครู 

1. มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
4.33 

 
0.58 

 
มาก 

4. สามารถใชคู้่มือครูประกอบการสอนเพื่อเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพ  

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

5. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความสอดคลอ้ง 
    กบัเน้ือหา 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

6. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

    2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

4. แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความสอดคลอ้ง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ฉ.1  รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน  
  ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
  สติปัญญา (ดา้นเน้ือหา) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
     2.3 ส่ือประกอบ 

1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมีเพียงต่อ  
   การใช้งาน  

 
4.67 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

2. ใบความรู้และวดิีทศัน์ในชุดการเรียนรู้สามารถอธิบาย
เน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย  

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั 
    วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

3. ด้านการน าเสนอ 

1. ค าช้ีแจง้เขา้ใจง่าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและ 
     เขา้ใจง่าย 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
    การเรียนการสอน 

 
5.00 

 
0.00 

 

มากท่ีสุด 

4. ด้านการประเมินผล 

    4.1 แบบประเมินการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

1. ข้อค าถามมีความชัดเจน  4.33 0.58 มากท่ีสุด 

2. ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

    4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 

1. แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ฉ.1  รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดการสอนเสริมทกัษะดา้นการอ่าน  
  ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
  สติปัญญา (ดา้นเน้ือหา) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
   4 .3 แบบประเมินความพึงพอใจ     
1. ข้อค าถามมีความชัดเจน  4.33 0.58 มากท่ีสุด 

2. ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3. ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
    5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 

 5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านไดดี้กวา่เดิม 

 
 

4.67 

 
 

0.58 

 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.83 0.25 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี ฉ.2 แสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือดา้นเน้ือหาชุด

การสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็ก               
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดา้นเน้ือหา มีความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.83 
โดยมีความคิดเห็นในดา้นแบบสอบถามก่อนเรียนและหลงัเรียน, ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก,
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย, สามารถใช้คู่มือครูประกอบการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,
แบบวดัทกัษะก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา, ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม, 
ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้, แบบวดัทกัษะก่อนเรียน
และหลงัเรียนมีความสอดคลอ้ง, ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม, ดา้นส่ือประกอบใบความรู้และ                  
วีดิทศัน์ในชุดการเรียนรู้สามารถอธิบายเน้ือหาให้เขา้ใจไดง่้าย, ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนการสอน, ดา้นการประเมินผล ข้อค าถามสอดคล้องกับเ น้ือหา,  แบบ 
ทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค,์ ดา้นพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้น
การอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
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สติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดดว้ยค่าเฉล่ีย 5.00 ต ่าท่ีสุด ความคิดเห็นใน
ด้านการประเมินผลในเร่ืองขอ้ค าถาม มีความชัดเจนด้วยค่าเฉล่ีย 4.33 และไม่พบขอ้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ                
มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่ฉ.2 รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือชุดการสอนเสริม 
 ทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตราตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี 
 ความบกพร่องทางสติปัญญา (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านเนือ้หา 

1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหาถูกตอ้งและเท่ียงตรง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. เน้ือหาใชภ้าษาและขอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. เน้ือหาสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ด้านเทคนิคการออกแบบและส่ือประกอบ  
2.1 คู่มือครู 

1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 คู่มือส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 
1. รูปภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. การจดัวางตวัอกัษรในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. การจดัวางเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

5. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
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ตารางที ่ฉ.2 รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือชุดการสอนเสริม 
 ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี 
 ความบกพร่องทางสติปัญญา (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
2.3 ส่ือประกอบ 

1. จ านวนของส่ือประกอบในการสอนมีเพียงต่อการ
ใช้งาน  

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ใบความรู้และวดิีทศัน์ในชุดการเรียนรู้สามารถอธิบาย
เน้ือหาใหเ้ขา้ใจไดง่้าย  

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ด้านการน าเสนอ 

1. ค าช้ีแจงเขา้ใจง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ล าดบัการใชง้านของคู่มือครูมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. ล าดบัของการใชง้านของคู่มือส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.67 0.00 มากท่ีสุด 

4. แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการสอนท่ีชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ด้านการประเมินผล 

4.1 แบบประเมินการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

1. ข้อค าถามมีความชัดเจน  4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 

1. แบบทดสอบสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ     
1. ข้อค าถามมีความชัดเจน  4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. ข้อค าถามสอดคล้องกับเน้ือหา  4.67 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ฉ.2 รายงานสรุปผลตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือชุดการสอนเสริม 
 ทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมี 
 ความบกพร่องทางสติปัญญา (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ) (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
3. ข้อค าถามเข้าใจง่าย เหมาะกับว ัยของเด็ก  5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ด้านพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    5.1 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่เดิม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

    5.2 ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกด ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านไดดี้กวา่เดิม 

4.67 0.00 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.81 0.25 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี ฉ.2 แสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือชุดการสอนเพื่อ
เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ดา้นส่ือ มีความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.81 โดยมีความ
คิดเห็นในด้านแผนการจดัการเรียนรู้มีล าดับการสอนท่ีชัดเจนและมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัครอบคลุม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/ด้านเน้ือหา เน้ือหาใช้ภาษาและข้อความชัดเจนและเขา้ใจง่าย รูปภาพ
ประกอบส่ือความหมายชัดเจน รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสม การจดัวางเน้ือหามีความ
เหมาะสม ขนาดของคู่มือครูมีความเหมาะสม ใบความรู้และใบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน ดา้นการน าเสนอค าช้ีแจง้เขา้ใจง่าย แผนการจดัการเรียนรู้มีล าดบัการ
สอนท่ีชดัเจน แบบประเมินความพึงพอใจขอ้ค าถามเขา้ใจง่ายเหมาะกบัวยัของเด็ก ดา้นพฒันาการ
ผูเ้รียนชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมอยู่ในระดับสูงท่ีสุดด้วย
ค่าเฉล่ีย 5.00 ต ่าท่ีสุดความคิดเห็นในดา้นขนาดของคู่มือมีความเหมาะสมดว้ยค่าเฉล่ีย 4.33 และไม่พบ
ขอ้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
ผลวเิคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที ่2 ทีไ่ด้เรียนรู้ผ่านชุดการสอนเสริม

ทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
 ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  (E1/E2) 
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ตารางที ่ช.1 ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นชุดการสอนเสริมทกัษะ 
 ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 แบบวดัทกัษะคะแนนก่อนเรียนหลงัเรียน 

ล าดบัท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน T1  

(25 คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน T2 

(25 คะแนน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 

20 
20 
19 
19 
17 
20 
17 

 ค่าเฉลีย่รวม         8.36                                                                                                 18.86 
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ตารางที ่ช.2 ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นชุดการสอนเสริมทกัษะ 
 ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 คะแนนระหวา่งเรียนและคะแนนหลงัเรียน 
          (N=7) 

ล าดับที ่ คะแนนระหว่างเรียน 
(75 คะแนน) 

E1 

ร้อยละ คะแนนหลังเรียน 
(25 คะแนน) 

E2 

ร้อยละ 

1 72 96.53 22 88.00 
2 53 71.07 18 74.00 
3 52 69.60 18 74.00 
4 49 65.60 19 76.00 
5 52 69.60 19 76.00 
6 54 72.53 19 76.00 
7 53 70.93 17 68.00 

            ค่าเฉล่ียรวม            55.27 76.10     19.00 75.43 
 

 จากตารางที่ ช.2 แสดงการหาผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดเ้รียนรู้ผา่น
ชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาประชากร  จ านวน 7  คนโดยพบว่าค่า E1/E2 เท่ากบั 76.10/75.43 ซ่ึงถือว่าสูงกว่า
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่ก็คือ 75/75 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 
แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนแสดงความคดิเห็นที่มต่ีอชุดการสอน
เพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
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แบบประเมินความพงึพอใจของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ทีม่ีต่อชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  

 
ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อชุดการสอนเพื่อเสริมทกัษะดา้นการอ่าน ตวัสะกดใน

ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยท า
เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งความคิดเห็นของนกัเรียน โดยก าหนดระดบัความพึงพอใจเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

รายการการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เขา้ใจเน้ือหาในกิจกรรม      
2. ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ      
3. กิจกรรมมีความชดัเจน      
4. อุปกรณ์มีเพียงพอในการใชชุ้ดกิจกรรม      
5. ชุดกิจกรรมสามารถกระตุน้ใหส้ามารถเรียนรู้ 
    ไดดี้ข้ึน 

     

6. ภาพประกอบส่ือความหมายชดัเจน      
7. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ      
8. ภาพประกอบสีสันสวยงาม      
9. ภาพประกอบมีขนาดเหมาะกบัวยัของเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญา 

     

10. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
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ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

  ลงช่ือ............................................. 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 
ตวัอย่างส่ือชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 
ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
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ชุดการสอนเพือ่เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2  ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

    คู่มือครูผู้สอน, คู่มือผู้เรียน, ใบความรู้, วดีีทศัน์, ใบกจิกรรม, แบบวดัทกัษะ, แบบวดัความพงึพอใจ 
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สมุดการอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กก/แม่ กด/แม่ กบ/แม่ กง 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
   

 
 

              เร่ืองที ่1 มาตราตัวสะกดแม่กก                                เร่ืองที่ 2  มาตราตัวสะกดแม่กด    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

            เร่ืองที ่3 มาตราตัวสะกดแม่กบ          เร่ืองที ่4 มาตราตัวสะกดแม่กง    
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                                                             ตัวอย่างคู่มือครูผู้สอน 

 

แผนการจัดการเรียนรู้, ใบความรู้, ใบกจิกรรมการเรียนรู้ , แบบวดัทกัษะก่อนเรียนหลงัเรียน 
แบบประเมินความพงึพอใจ, แบบประเมินสังเกตการอ่าน  
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ตัวอย่างคู่มือนักเรียน 

 

ใบความรู้, ใบกจิกรรมการเรียนรู้, แบบวดัทกัษะก่อนเรียนหลงัเรียน, แบบประเมินความพงึพอใจ 
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ชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  

เร่ืองที ่1 มาตราตัวสะกด แม่ กก 
 

 

 
กจิกรรมที ่1.1 การจับคู่ค า 

 
 
 
 
 

 อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่1.1 บัตรค า / บัตรภาพ       ส่ือวดีิทศัน์ 
 

 
ใบความรู้ที ่1.1  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่1.1 
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กจิกรรมที ่1.2 การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กก  

 
 
 
 
 

   อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่1.2 บัตรค า / บัตรภาพ      สมุดมาตราตัวสะกด แม่ กก       
 
 

 
 

 
 
                           ส่ือวดีิทศัน์                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ใบความรู้ที ่1.2  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่1.2 
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ตัวอย่างส่ือวดีีทศัน์ เร่ืองที ่1 มาตราตัวสะกด แม่ กก  
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

1 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
มาตราตวัสะกด แม่ กก 

2 

 

 
 

แบบการจดัการเรียนรู้ท่ี 1.1  
เร่ือง 

 การจบัคู่ค  าใหต้รงกบับตัรรูปภาพ 

3 

 

สวัส ดีคะ  ดิฉัน  นางสาวพัช รีย า 
อินทร์พรหม  นกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
วนัน้ีจะมาน าเสนอ ชุดการสอนเพื่อ
เสริมทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย
เร่ิมกนัท่ี แม่ กก  นะคะ 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

4  
 

 
 
 

เรามาดูค าศัพท์ตัวอย่าง แม่กก                    
ท่ีสะกดดว้ย ก. กนันะคะ เร่ิมจากค า
แรก ปาก, ดอกไม้, รัก, นกฮูก, นก, 
โลก, ผกั, หมวก  อ่านตามไปพร้อมๆ 
กนันะคะ 

 
5 

 

เม่ือเราอ่านค าสะกดครบแลว้จากนั้น 
เรามาจบัคู่ค  ากบัภาพ ไปพร้อมๆ กนั
นะคะ นอ้งๆ ช่วยพี่หาไปพร้อมกนั
นะคะวา่ค าไหนคู่กบับตัรภาพแผน่
ไหน เร่ิมจาก ปาก, ดอกไม,้ รัก,  
นกฮูก  
(ใหน้กัเรียนอ่านและสะกดพร้อมกนั) 
จากนั้นเร่ิมเขา้สู่บทเรียนท่ี1.2 

6  
 

 

สวัส ดีคะ  ดิฉัน  นางสาวพัช รีย า 
อินทร์พรหม นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
วนัน้ีเราจะเรียนรู้กนัในเร่ืองของ การ
อ่านและสะกดค า ในมาตราแม่ กก 
นะคะ 

7   
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกด                  
แม่ กก 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

8   
มาตราตวัสะกด แม่ กก ออกเสียง
สะกด ก ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ก ข ค 
ฆ เป็นค าสะกด ตวัอยา่งค าท่ีสะกด 
ดว้ย แม่กก มีดงัต่อไปน้ี     
                     

 
9  ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กก 

กอ-โอะ-กอ อ่านวา่   กก 
ตอ-โอะ-กอ อ่านวา่   ตก 
ยอ-โอะ-กอ อ่านวา่   ยก 
หอ-โอะ-กอ อ่านวา่   หก 
นอ-โอะ-กอ อ่านวา่   นก 
บอ-โอะ-กอ อ่านวา่   บก 
อ่านพร้อมกนัอีกคร้ังนะคะ 

10  
 

ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ยแม่ กก 
กก, ปก, ชก, ยก,งก,หก,พก,อก, ตก 
อ่านและสะกดไปพร้อมๆกันอีก
รอบนะคะให้น้องๆสังเกต ค าท่ี
สะกดด้วยแม่ กก จะสะกดด้วย ก 
ลงทา้ยทุกค า 

11  
 

ต่อไปเป็นตวัอยา่งค า ท่ีนอ้งๆ
สามารถพบเจอไดใ้นชีวติ 
ประจ าวนันะคะ   
ส าหรับในบทเรียนแรก จบลงเพียง
เท่าน้ีคะ 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

12   
ขอบขอบคุณ 

นายนิทศัน์  วเิชียรเลิศ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รักศึกษา 

นายภิญโญ  นิลปอ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รัก

ศึกษา ฝ่ายวชิาการ 
13  ขอบขอบคุณ 

อาจารย ์สุนนัทา  อร่ามเรือง 
หวัหนา้ระดบัชั้นประถมศึกษาชั้น 

 ป.1 - ป.3  
โรงเรียนเตม็รักศึกษา 

 
 

14 

 

 
ขอขอบคุณ  

ดร.ทศพร  แสงสวา่ง  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  

เร่ืองที ่2 มาตราตัวสะกด แม่ กด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่2.1 การจับคู่ค า 

 
 
 
 
 

    อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่2.1 บัตรค า / บัตรภาพ         ส่ือวดีิทศัน์ 

 

 
ใบความรู้ที ่2.1  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่2.1 
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กจิกรรมที ่2.2 การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กด  

 
  

 
 
 

  อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่2.2 บัตรค า / บัตรภาพ         สมุดมาตราตัวสะกด แม่ กด       
 
 

 
 

 
 
                         ส่ือวดีิทศัน์                             

 
 
 
 
 
 
 
 

  ใบความรู้ที ่2.2  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่2.2 
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ตัวอย่างส่ือวดีีทศัน์ เร่ืองที ่2 มาตราตัวสะกด แม่ กด  
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

1   
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
มาตราตวัสะกด แม่ กด 

2 

 

 
แบบการจดัการเรียนรู้ท่ี 2.1  

เร่ือง 
 การจบัคู่ค  าใหต้รงกบับตัรรูปภาพ 

3  

 
 

สวสัดีคะ ดิฉนั นางสาวพชัรียา  อินทร์
พรหม  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิา 
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
วนัน้ีจะมาเสนอ ชุดการสอนเพื่อเสริม
ทกัษะดา้นการอ่าน เร่ืองมาตราตวัสะกด
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยเร่ิมกนัท่ี                
แม่ กด นะคะ 
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ท่ี รูปภาพ  

4 
 

เรามาดูค าศพัทต์วัอยา่งแม่กดท่ีสะกด
ด้วย ด. กันนะคะ  การอ่านมาตรา
ตวัสะกด แม่ กด ออกเสียงสะกด ด 
ซ่ึงจะใช้พยญัชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็นสะกด เราไปดู
ค าศพัทก์นัเลยคะ 

 
5  เรามาดูค าศัพท์ตวัอย่าง แม่ กด กัน                 

นะคะ  เร่ิมค าแรก ไม้กวาด, แปด,   
เตารีด, ไมบ้รรทดั, มีด, ผิด, เป็ด, กดั  
อ่านตามไปพร้อมๆ กนันะคะ 
 
 

6  เร่ิมกนัท่ีค าแรกมาจบัคู่ไปพร้อมกนั
นะคะ  ค าแรก ไมก้วาด ไมม้าลยั – 
มอมา้-ไมโ้ท  อ่านวา่ ไม ้ กอไก่-วอ
แหวน-สระอา-ดอเด็ก อ่านวา่ กวาด 
รวมกนัอ่านวา่ ไมก้วาด 
นอ้งๆ สะกดอ่านไปพร้อมกนันะคะ 

 
7  จากนั้นเรามาเร่ิมจ าคู่ค  าศพัทจ์ากบตัร

รูปภาพในมาตราตวัสะกด แม่ กด 
กนัคะ เร่ิมค าแรก  ไมก้วาด, แปด,  
เตารีด, ไมบ้รรทดั, สะกดไปพร้อมๆ
กบัครูและช่วยกนัหานะคะ 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

8  
 

 

จับคู่ เส ร็จแล้ว เรามาอ่านทวนกัน                     
อีกรอบนะคะ เร่ิมจากค าแรก ไมก้วาด
นะคะ  ค าแรก ไมก้วาด  ไมม้าลยั –                 
มอม้า-ไม้โท อ่านว่า ไม้ กอไก่-วอ
แหวน-สระอา-ดอเด็ก อ่านว่า กวาด 
รวมกนัอ่านวา่ ไมก้วาด 
ให้น้องๆ สังเกตว่าจะมี ด.เด็ก เป็น
ตวัสะกด ด้านหลัง (จากนั้นครูอ่าน
และสะกดค าไปจนครบ) 

9  ส าหรับในบทเรียนเร่ือง การจบัคู่ค  า
ใน แม ่กด ก็จบลงแลว้นะคะ ต่อไป
นอ้งๆจะไดฝึ้กอ่านค าในมาตรา              
แม่ กด เป็นค าศพัทง่์ายๆ เราไปดู
พร้อมๆ กนัเลยคะ 
 

  
10 

 

สวัส ดีคะ  ดิฉัน  นางสาวพัช รีย า 
อินทร์พรหม นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
ส าหรับในเร่ืองท่ี 2 วนัน้ีเราจะเรียนรู้
กนัในเร่ืองของ การอ่านและสะกดค า 
ในมาตราแม่ กด กนันะคะ 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

11  
 

1.  

มาตราตวัสะกด แม่ กด  
มาตราตวัสะกด แม่ กด ออกเสียง
สะกด ด ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ ด ต ถ ท 
ธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ จ ช ซ ส ศ ษ เป็น                   
ตวัสะกด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
12  ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กด 

กอ-โอะ-ดอ อ่านวา่   กด 
ออ-โอะ-ดอ อ่านวา่   อด 
บอ-โอะ-กอ อ่านวา่   บอ 
จอ-โอะ-กอ อ่านวา่   จอ 
ลอ-โอะ-กอ อ่านวา่   ลอ 
สอ-โอะ-กอ อ่านวา่   สอ 
อ่านพร้อมกนัอีกคร้ังนะคะ 

 
13  ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กด 

มาสะกดไปพร้อมครูอีกรอบนะคะ 
ลด /ทศ/ สด /ผด /ปด /พด /หด/ ตด 
จด 
(ครูอ่านซ ้ า2 รอบ) 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

14 

 

ต่อไปเป็นตวัอยา่งค าท่ีนอ้งๆ
สามารถเจอไดใ้นชีวติประจ าวนัค่ะ 
โกรธ /กระโดด/สนิท/ขอโทษ/
บวช/วนัพุธ/อูฐ/รถมา้/ทิศ 
(ครูอ่านซ ้ าและสะกดค าอีก1 รอบ)  
ส าหรับในบทเรียนท่ี2 ตวัสะกดใน
ภาษาไทย แม่ กด จบลงเพียงเท่าน้ี
ค่ะ ต่อไปเป็นบทเรียนในมาตรา
ตวัสะกด แม่ กบ  

15   
ขอบขอบคุณ 

นายนิทศัน์  วเิชียรเลิศ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รักศึกษา 

นายภิญโญ  นิลปอ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รัก

ศึกษา ฝ่ายวชิาการ 

อาจารย ์สุนนัทา  อร่ามเรือง 
หวัหนา้ระดบัชั้นประถมศึกษา                   

ชั้น ป.1-ป.3  
โรงเรียนเตม็รักศึกษา 

ขอขอบคุณ  
ดร.ทศพร  แสงสวา่ง  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน ตัวสะกดในภาษาไทย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  

เร่ืองที ่3 มาตราตัวสะกด แม่ กบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่3.1  การจับคู่ค า 

 
 
 
 
 

  อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่3.1 บัตรค า / บัตรภาพ         ส่ือวดีิทศัน์ 

 

 
ใบความรู้ที ่3.1  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่3.2 
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กจิกรรมที ่3.2 การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กบ  
 

  
 
 
 

    อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่2.2 บัตรค า / บัตรภาพ           สมุดมาตราตัวสะกด แม่ กด       
 
 

 
 

 
 
                             ส่ือวดีิทศัน์                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ใบความรู้ที ่3.2  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่3.2 
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ตัวอย่างส่ือวดีีทศัน์ เร่ืองที ่3 มาตราตัวสะกด แม่ กบ 
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

1   
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
มาตราตวัสะกด แม่ กบ 

2 

 

 
แบบการจดัการเรียนรู้ท่ี 3.1  

เร่ือง 
 การจบัคู่ค  าใหต้รงกบับตัรรูปภาพ 

 

3  
 

 

สวสัดีคะ ดิฉัน นางสาวพชัรียา อินทร์
พรหม  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีและ ส่ือสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี 
วนัน้ีจะมาน าเสนอ ชุดการสอนเพื่อ
เสริมทกัษะด้านการอ่าน ตวัสะกดใน
ภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย
เร่ิมกนัท่ี แม่ กบ  นะคะ 

 



231 
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

4  เรามาดูค าศพัทต์วัอยา่ง แม่ กบ ท่ีสะกด
ดว้ย บ. กนันะคะ  การอ่านมาตรา
ตวัสะกด แม่ กบ ออกเสียงสะกด บ ซ่ึง
จะใชพ้ยญัชนะ บ ป พ ผ ฟ เป็นสะกด 
เราไปดูค าศพัทก์นัเลยคะ 

 
5  จากนั้นเรามาเร่ิมจ าคู่ค  าศพัทจ์ากบตัร

รูปภาพในมาตราตวัสะกด แม่ กบ กนั
ค่ะ เร่ิมค าแรก  สิบ, ยรีาฟ, กรอบรูป, 
เล็บ, อาบน ้า, โทรศพัท ์สะกดไป
พร้อมๆ ครูและช่วยกนัหานะคะ 
(จากนั้นครูอ่านและสะกดค าไปจน
ครบ) 

6  ส าหรับในบทเรียนเร่ือง การจบัคู่ค  า
ใน แม่ กบ ก็จบลงแลว้นะคะ ต่อไป
นอ้งๆ จะไดฝึ้กอ่านค าในมาตราแม่กบ 
เป็นค าศพัทง่์ายๆ เราไปดูพร้อมๆ กนั
เลยคะ 
 

 
7   

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3.2  
เร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

8  สวสัดีคะ ดิฉนั นางสาวพชัรียา 
อินทร์พรหม  นกัศึกษาปริญญาโท  
สาขาวชิา เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
ส าหรับในเร่ืองท่ี 2 วนัน้ีเราจะเรียนรู้
กนัในเร่ืองของ การอ่านและสะกด
ค า ในมาตราแม่ กบ กนันะคะ 

9  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  
เร่ือง การอ่านมาตราตวัสะกด แม่ กบ 

 
 
 

 
10  มาตราตวัสะกดแม่กบ  มาตรา

ตวัสะกด แม่ กบ ออกเสียงสะกด บ 
ซ่ึงจะใชพ้ยญัชนะ บ ป พ ผ ฟ  เป็น
ตวัสะกด มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

11  ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กบ 
กอ-โอะ-บอ อ่านวา่   กบ 
จอ-โอะ-บอ อ่านวา่   จบ 
ลอ-โอะ-บอ อ่านวา่   ลบ 
ตอ-โอะ-บอ อ่านวา่   ตบ 
คอ-โอะ-บอ อ่านวา่   คบ 
พอ-โอะ-บอ อ่านวา่   พบ 
อ่านพร้อมกนัอีกคร้ังนะคะ 



233 
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

12  ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กบ 
มาสะกดไปพร้อมครูอีกรอบนะคะ 
จบ /คบ/ ลบ /รบ /อบ /พบ /กบ/ ทบ/ 
ตบ 
(ครูอ่านซ ้ า 2 รอบ) 

13  ต่อไปเป็นตวัอยา่งค าท่ีนอ้งๆสามารถ
เจอไดใ้นชีวติประจ าวนัค่ะ 
ขยบั /รูปภาพ/อูฐ/หยบิ/อาบน ้ า/ขยบั/
คาบ/ตะเกียบ/ยรีาฟ 
(ครูอ่านซ ้ าและสะกดค าอีก 1 รอบ)  
ส าหรับในบทเรียนท่ี2 ตวัสะกดใน
ภาษาไทย แม่ กบ จบลงเพียงเท่าน้ีคะ 
ต่อไป เป็นบทเรียนในมาตรา
ตวัสะกด แมก่ง 

14  
 
 
 

 

ขอบขอบคุณ 
นายนิทศัน์  วเิชียรเลิศ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รักศึกษา 

นายภิญโญ  นิลปอ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รักศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ 

อาจารย ์สุนนัทา  อร่ามเรือง 
หวัหนา้ระดบัชั้นประถมศึกษา 

ชั้น ป.1-ป.3  
โรงเรียนเตม็รักศึกษา 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

15   
ขอขอบคุณ  

ดร.ทศพร  แสงสวา่ง  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ชุดการสอนเพือ่เสริมทักษะด้านการอ่าน เร่ืองมาตราตัวสะกด  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  

เร่ืองที ่4 มาตราตัวสะกด แม่ กง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่4.1  การจับคู่ค า 
 
 
 
 
 

    อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่4.1 บัตรค า / บัตรภาพ          ส่ือวดีิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 

      ใบความรู้ที ่4.1  ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่4.2 
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กจิกรรมที ่4.2  การอ่านมาตราตัวสะกด แม่ กบ  

 
 

  
 
 
 

  อุปกรณ์การท ากจิกรรมที ่4.2 บัตรค า / บัตรภาพ                 สมุดมาตราตัวสะกด แม่ กด       
 
 

 
 

 
 
                         ส่ือวดีิทศัน์                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ใบความรู้ที ่4.2 , ใบกจิกรรมการเรียนรู้ที ่4.2 
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ตัวอย่างส่ือวดีีทศัน์ เร่ืองที ่4 มาตราตัวสะกด แม่ กง 
 

ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

1 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี4 
มาตราตวัสะกด แม่ กง 

2 

 

 
แบบการจดัการเรียนรู้ท่ี 4.1  

เร่ือง 
 การจบัคู่ค  าใหต้รงกบับตัรรูปภาพ 

3 

 

สวสัดีคะ ดิฉนั นางสาวพชัรียา 
อินทร์พรหม นักศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชา  เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี 
วนัน้ีจะมาน าเสนอ ชุดการสอนเพื่อ
เสริมทกัษะด้านการอ่าน เร่ืองมาตรา
ตวัสะกดระดบัชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย
เร่ิมกนัท่ี แม่ กง                 นะคะ 
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ท่ี รูปภาพ  
4  เ ร า ม า ดู ค า ศัพท์ ตัว อ ย่ า ง  แม่  ก ด                       

ท่ีสะกดด้วย ง. กันนะคะ  การอ่าน
มาตราตวัสะกด แม่ กง ออกเสียงสะกด 
ง ซ่ึง เป็นตวัสะกด เราไปดูค าศพัท์กนั
เลยคะ 

5  ค าแรกนะคะ  กุง้ /สิงโต /แตงกวา/ 
ระฆงั/ กางเกง รองเทา้/ แมงมุม/ 
กล่อง อ่านไปพร้อมๆ ครูเลยนะคะ 
(ครูอ่านซ ้ าและสะกดอีก 1 คร้ัง) 
 

 
7  

 

จากนั้นเรามาเร่ิมจ าคู่ค  าศพัทจ์ากบตัร
รูปภาพในมาตราตวัสะกด                   
แม่ กง กนัคะ  เร่ิมค าแรก  กุง้  นอ้งๆ 
วา่ควรคู่กบัแผน่ไหนคะ 
สะกดไปพร้อมๆ ครูและช่วยกนัหานะ
คะ (จากนั้นครูอ่านและสะกดค าไป
จนครบ) 

8  เรามาอ่านซ ้ าแบบวนกนัอีกรอบ                 
นะคะ 
กุง้ /สิงโต /แตงกวา/ ระฆงั/ กางเกง 
รองเทา้/ แมงมุม 
(จากนั้นครูอ่านและสะกดค าไปจน
ครบ) 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

9  จบไปแลว้ส าหรับ เร่ืองการจบัคู่ค  าใน
การจดัการเรียนรู้ท่ี 4.1 ต่อไปจะเป็น
เร่ืองของ การอ่าน ค าในมาตราแม่ กง 
เราไปดูพร้อมกนัเลยคะ 
 

 
10   

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4.2  
ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กง 

 
 

 
11   

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  
ตวัสะกดในภาษาไทย แม่ กง 

 
 

 
12  มาตราตวัสะกดแม่ กง 

มาตราแม่ กง ออกเสียงสะกด ง ซ่ึงจะ
ใชพ้ยญัชนะ ง เป็นตวัสะกด ตวัอยา่งค า
มีดงัต่อไปน้ี 
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

13  
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กง 
กอ-โอะ-งอ อ่านวา่   กบ 
จอ-โอะ-งอ อ่านวา่   จง 
ชอ-โอะ-งอ อ่านวา่   ชง 
ตอ-โอะ-งอ อ่านวา่   ตง 
คอ-โอะ-งอ อ่านวา่   คง 

14 
 
 
 
 
 

 ตวัอยา่งค าท่ีสะกดดว้ย แม่ กง 
มาสะกดไปพร้อมครูอีกรอบนะคะ 
ชง /ลง/ วง /พง /งง /ดง /จง/  
(ครูอ่านซ ้ า 2 รอบ) 

15  ต่อไปเป็นตวัอยา่งค าท่ีนอ้งๆ
สามารถเจอไดใ้นชีวติประจ าวนัค่ะ 
แมงมุม /แตงกวา/ชา้ง/นอ้ง/ฟัง/
ระฆงั/กางเกง/กุง้/เพลง 
(ครูอ่านซ ้ าและสะกดค าอีก1 รอบ)  
ส าหรับในบทเรียนท่ี2 ตวัสะกดใน
ภาษาไทย แม่ กง จบลงเพียงเท่าน้ี
ค่ะ  
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ท่ี รูปภาพ รายละเอียด 

16  
 

 
ขอบขอบคุณ 

นายนิทศัน์  วเิชียรเลิศ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รักศึกษา 

นายภิญโญ  นิลปอ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเตม็รัก

ศึกษา ฝ่าย  วชิาการ 

 
17 

 
 
 
 
 
 

  
ขอขอบคุณ  

อาจารย ์สุนนัทา  อร่ามเรือง 
หวัหนา้ระดบัชั้นประถมศึกษา 

ชั้น ป.1-ป.3  
โรงเรียนเตม็รักศึกษา 

 

18   
ขอขอบคุณ  

ดร.ทศพร  แสงสวา่ง  
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ญ 
ภาพการทดลองชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน 
ตวัสะกดในภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
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ภาพการทดลอง ชุดการสอนเสริมทกัษะด้านการอ่าน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

 

รูปภาพท่ี 1 การท าแบบวดัทกัษะก่อนเรียน 

 

รูปภาพท่ี 2   เร่ิมเขา้สู่บทเรียนในแผนการเรียนรู้ 
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รูปภาพท่ี 3 ครูอ่านน าและใหน้กัเรียนอ่านตามสมุดมาตราตวัสะกด  

 

รูปภาพท่ี 4  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสะกดค าจากบตัรค าแต่ละมาตราตวัสะกด จากนั้นช่วยกนัจบัคู่ค  า

ใหต้รงกบับตัรรูปภาพ 
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รูปภาพท่ี 5   ครูเปิดวดิีทศัน์ใหน้กัเรียนดูและสะกดค าอ่านไปพร้อมๆกนั 

 

รูปภาพท่ี 6  ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการจบัคู่ค  ากบัค าศพัทใ์นใบกิจกรรมจนครบแต่ละแผน 
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รูปภาพท่ี 7  หลงัจากท าใบกิจกรรมเสร็จแต่ละแผนการเรียนรู้ ครูท าการประเมินนกัเรียนโดยการท า

แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน  

 

 

 

รูปภาพท่ี 8  ครูใหน้กัเรียนท าแบบวดัทกัษะหลงัเรียน 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวพชัรียา   อินทร์พรหม 
วนั  เดือน  ปีเกิด 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2534 
ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี 7  หมู่ 3  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลไทรมา้  
 อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 
การศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ) สาขาออกแบบส่ิงพิมพแ์ละ 
 บรรจุภณัฑ ์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  พ.ศ.2557 
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีและ 
 ส่ือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พ.ศ.2560 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
โทรศพัท ์ 098-5599-624 
อีเมล์ i-candy-inprom@hotmail.com 
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