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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)พัฒนาความสามารถการอ่านคําศัพท์

ภาษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 2) ศึกษาความสามารถใน 
การจําของนัก เ รียน ท่ี มีความต้องการพิ เศษหลัง เ รี ยน รู้การ อ่ านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ  
3) ศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me 
Reading  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 4 ประเภท  
ไดแ้ก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน 
จาํนวน 19 คน  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นบางกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง  
ใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่  ชุดกิจกรรมการอ่าน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading แบบวดัความสามารถ และแบบประเมิน
พฤติกรรมต่อการ เ รี ยน รู้  โดยใช้ เทคนิค  Picture Me Reading ส ถิ ติ ท่ี ใช้ในการ วิจัย  ได้แ ก่   

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1)  ผลของการพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ  

โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑค์ะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน  
11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 นกัเรียนท่ีไม่ผา่น
เกณฑค์ะแนนแบบฝึกหดั/ผา่นเกณฑค์ะแนนทดสอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58    

2)  ผลของความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน
พิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading จาํนวน 19 คน พบว่า มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05    
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3) ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
นกัเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ระดบัคุณภาพดีมาก  จาํนวน  8 คน คิดเป็น  ร้อยละ 42.11  นักเรียนท่ีอยู ่
ในเกณฑร์ะดบัคุณภาพดีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.11 และนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑร์ะดบั
คุณภาพพอใช ้จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78  

 

คาํสาํคญั : ชุดกิจกรรม ,การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ, เทคนิค Picture Me Reading DPU
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ABSTRACT 
 

This experimental research aimed to (1) develop the English words reading ability  
of the students with special needs through the use of the Picture Me Reading technique,                  
(2) investigate the ability of the students to remember the English words they have earlier been 
taught, and (3) to study their learning behavior. 

The subjects were 19 students with special needs, classified into three types, namely, 
those with intellectual disability (Down’s syndrome), autistic students, and  those with multiple 
disabilities. The subjects were the students at Ban Bang Klang School in Ranong Province.  
The experiment was conducted during the 2nd semester of the academic year 2016. 

Purposive sampling was employed to select the subjects. The research instruments 
include the activity package based on the Picture Me Reading technique, the ability test, and the 
form to evaluate their behavior. 

The results were as follows: 
1) As for the results of the special needs students’ ability to read English words,  

it was found that, based on their ability to do both the exercises and the ability test, 11 of them 
(57.89%) scored higher than the 80% criteria . It was also found that that only two of them 
(10.53%) did not reach the set standard in the exercise. Six of them (31.58) scored above the set 
standard in the ability tests. 

2) With regard to the students’ ability to recall the words previously learned, a total of 
15 students (78.97%) scored above the 80% criteria; while, four of them (21.05%) scored lower 
than the set standard. 
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3) The students’ learning behavior was as follows: eight of the (42.11) were found  
to be at the good and the very good level; three of them (15.78%) were at the satisfactory level.  
 
Keywords: Activity Package, English words Reading, Picture Me Reading Technique, Special 
needs students  DPU
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเป็นเพราะไดรั้บความกรุณาให้ความช่วยเหลือ
ช้ีแนะและให้คาํแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก ผ.ศ.ดร.อัญชลี ทองเอม อาจารย์ปรึกษา 
ท่ีให้ค ําปรึกษา  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย  ตลอดให้ความช่วยเหลือ 
ในการดาํเนินการวิจัยมาตั้ งแต่ต้นจนสําเร็จ ทาํให้งานวิจัยมีคุณค่า ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณด้วย 
ความเคารพยิง่ 

 กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร .ไพฑูรย์ สินลารัตน์  ประธานกรรมการ  
อาจารย ์ดร. ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ เป็นผูท้รงคุณวฒิุกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 กราบขอบคุณ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีสะอาดและผศ.ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 
ท่ีเมตตาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และไดใ้หค้าํปรึกษาพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 
ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยความเคารพยิง่ 

 ขอขอบพระคุณผู ้บ ริหารสถานศึกษาและคณะครูโรง เ รี ยนบ้านบางกลาง  
ท่ีอนุญาตใหผู้ว้ิจยัดาํเนินการวิจยัจนทาํใหง้านวิจยัเสร็จส้ินในเวลาอนัจาํกดั 

 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัระนอง คณะครู และพ่ีเล้ียง
ท่ีอนุญาตใหผู้ว้ิจยัดาํเนินการวิจยัจนทาํใหง้านวิจยัเสร็จส้ินในเวลาอนัจาํกดั 

 ขอขอบพระคุณพ่อ  แม่  ญาติพี่น้อง  รวมทั้ งเ พ่ือนๆท่ีเป็นกําลังใจมาโดยตลอด 
การทาํวิทยานิพนธคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 

 
 

พรศิริ  ศิริเรศ 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา  

 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมโลก วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้มีความทนัสมยัมากข้ึนอาจส่งผลต่อวิถีการดาํรง
ชีพของมนุษย  ์ ดังนั้นในการเตรียมตวัหรือการเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับตวัเขา้สู่การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้มีความแตกต่างกบัศตวรรษท่ี 20 และ 19 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถและทกัษะจาํเป็น ซ่ึงเป็นผลจาก
การปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียน การสอนตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้นกัเรียนทุกคนควรมีทกัษะพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีสาํคญั 3 ทกัษะหลกัๆ
ไดแ้ก่  การอ่าน การเขียน คาํนวณ  เพื่อเป็นรากฐานท่ีจะสามารถรับมือการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
ในศตวรรษท่ี 21 

 การศึกษาไทยได้กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนักเรียนทุกคน 
ต้องเรียน โดยถูกบรรจุไว้อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศซ่ึงไดรั้บการจดัลาํดบัความสาํคญัในกลุ่มท่ี 2 การท่ีนกัเรียนจะ
เรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้ น ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อก่อนให้เกิดทักษะทางด้านการฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียน จากทกัษะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะถือเป็นทกัษะท่ีสาํคญั 
เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือของการแสวงหาความรู้ การรับรู้ข่าวสารและการเรียนรู้ในทุกกลุ่มวิชา 
การมีทกัษะการอ่านท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนวิชาต่างๆไดดี้ ดงันั้นการพฒันาทกัษะการอ่านให้กบั
นกัเรียนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ( สาํลี รักสุทธิ ,2553) ท่ีกล่าวว่า การอ่านจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนได้ดีข้ึนและยงัส่งผลต่อทกัษะการฟัง การพูด  การอ่าน อีกทั้งยงัช่วยพฒันา
ความรู้ ความคิด การแกปั้ญหา การพฒันาบุคลิกภาพและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมได ้ นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ โจน เอ็มฮาร์เวลล ์(Harwell, 2001, p.193) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะการอ่าน
เป็นทกัษะดา้นวิชาการท่ีสาํคญัท่ีสุดและยงัเป็นพื้นฐานสาํหรับการเรียนรู้ในทกัษะอ่ืนๆ ถา้บุคคลท่ี
ไม่สามารถอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสท่ีเกิดความสาํเร็จและสนองความตอ้งการในชีวิตก็
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ยอ่มจะนอ้ยลง ทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ี 4 คือทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนทัว่ไปรวมไปถึงเด็ก
พิเศษตอ้งไดรั้บการฝึกฝน 

 วตัถุประสงคใ์นการอ่านของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนัออกไป เช่น อ่านเพื่อความรู้ 
อ่านเพ่ือให้เกิดความคิด อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน อ่านเพ่ือความจรรโลงใจ เป็นตน้ ซ่ึงผูอ่้าน
จาํเป็นตอ้งทราบเป้าหมายของการอ่านนั้นๆ ไวก่้อนอ่านทุกคร้ัง อยา่งไรกต็ามการอ่านมีความสาํคญั
ต่อชีวิตท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการช่วยให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและนําไป
ประกอบการตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั การอ่านจาํเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบและนอก
ระบบ คนท่ีเรียนหนงัสือเก่งมกัจะเป็นคนท่ีอ่านหนงัสือเก่งเพราะการอ่านช่วยให้ไดรั้บความรู้และ
ความเขา้ใจท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จและสามารถต่อในระดบัสูงได ้การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย ์
เน่ืองจากเป็นการสนองความตอ้งการของมนุษยท์าํให้สามารถยกระดบัทางสติปัญญาให้สูงข้ึน  
ทาํให้มนุษยเ์กิดความคิดสร้างสรรค ์พฒันาความคิดให้กา้วหนา้ ส่งผลให้เกิดการพฒันาในอาชีพ  
ทาํให้มนุษยท์นัต่อเหตุการณ์ และยงัสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั  
(จิรีลกัษณ์ จิรวิบูลย ์,2556, น.6) 

 เด็กพิเศษหรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องจาก
สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาส่งผลให้เกิดการบกพร่องในการใชภ้าษา ทั้งการพูด การฟัง 
การเรียน รวมถึงทกัษะการอ่านออกเสียงและสะกดคาํสภาวะความบกพร่องดงักล่าวยงัเป็นปัญหา
ในดา้นการเรียนภาษาองักฤษอีกดว้ย (ผดุง อารยะวิญญู, น.2539) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ เอส
เทอร์มินสคอฟและเดวินออลโสฟ(Minskoff:Allsopp, 2003, p.162 ) ความบกพร่องทางดา้นการ
อ่านเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียนรู้ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
มรนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านถึงร้อยละ 80 นอกจากนั้นนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ยงัมีปัญหาดา้นการรับรู้ขอ้มูลการใชภ้าษาเป็นพื้นฐานอีกดว้ย การท่ีเด็ก
จะอ่านหนังสือไดน้ั้นตอ้งอาศยัทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็น 3ดา้น คือ การจาํคาํ การเขา้ใจความหมาย
ของคาํและความสามารถในการเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน (ผดุง อารยะวิญญู, 2533, น.130 ) 

 ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่านของนกัเรียนพิเศษ  จึงไดศึ้กษา
วิธีการสอนอ่านท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนกลุ่มน้ี เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือและพฒันาความสามารถดา้นการ
อ่านของนกัเรียน ซ่ึงวิธีการสอนอ่านสาํหรับเด็กพิเศษนั้นมีหลายวิธีนั้นแตกต่างกนัตามลกัษะความ
บกพร่องและระดบัความสามารถในการอ่านของเดก็แต่ละคน วิธีการสอนอ่านสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหา
ในการอ่านหนงัสือไม่ออก มีปัญหาการสะกดคาํท่ีไดผ้ลและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง ก็คือวิธีการ
สอนอ่านเป็นคาํ (Sight Word Approach) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสาํหรับนกัเรียนพิเศษท่ีเร่ิมการฝึกอ่าน 
เพราะวิธีดงักล่าวเป็นการสอนให้เด็กอ่านเป็นคาํๆ ให้เด็กอ่านก่อนท่ีจะจาํตวัอกัษรได ้ครูอาจใช้
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บตัรคาํในการสอนอ่านใหเ้ดก็ดูรูปภาพ เด็กอาจอ่านคาํไดโ้ดยการจาํภาพ  ครูอาจบนัทึกเสียงลงเทป
ก็ไดแ้ลว้จึงปิดเสียงให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านตามบตัรคาํ การสอนวิธีน้ีจะทาํให้เด็กอ่านโดยใช้
สายตา  (ผดุง อารยะวิญญู, 2544, น.68 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบญจพร ปัญญายง (2547, น.ออนไลน์ )  
ท่ีกล่าวไวว้่า การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านนั้น อาจทาํไดโ้ดยฝึกให้เด็กอ่าน
และเขียนพยญัชนะหรือคาํควบคู่ไปกับการดูภาพจะช่วยให้เด็กสามารถจาํคาํท่ีสอดคล้องกับ 
ภาพและเสียงได ้นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาความสามารถอ่านคาํของเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ ผลการวิจัยพบว่าเด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ 
ดา้นการอ่านไดรั้บการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ มีความสามารถอ่านอยู่ในระดบัดี (อจัฉรา 
นาคทรัพย,์ 2546, น.บทคดัยอ่ )  ดงันั้น เพ่ือใหก้ารจดัแนวทางการสอนนกัเรียนพิเศษหรือนกัเรียน 
ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นจึงไดน้าํเทคนิค Picture Me reading มาใชร่้วมกบั
การสอนอ่านเป็นคาํ ผูคิ้ดริเร่ิมและพฒันาเทคนิค Picture Me Reading คือ มาลี เจ ไอแซคซัน 
(MarlysJ.lsaacson) อาจารยท์างดา้นวิทยาในโรงเรียนประถมในสหรัฐอเมริกา เทคนิคดงักล่าวเป็น
เทคนิคการสอนอ่านตวัอกัษรและคาํภาษาองักฤษ ท่ีใชส้ายตาในการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความคิดรวบ
ยอด โดยใชบ้ตัรคาํท่ีมีภาพส่ือความหมายของคาํใส่ในตวัอกัษรตวัใดตวัหน่ึง เม่ือคาํๆนั้นปรากฏ 
สู่สายตา ก็จะทาํให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้สู่ความหมายของคาํศัพท์ท่ีเห็นได้ทันที โดยไม่ต้องแปล
ความหมาย เป็นเทคนิคท่ีเหมาะกบัผูเ้ร่ิมตน้ฝึกอ่านและเด็กพิเศษประเทต่างๆ โดยเฉพาะเด็กท่ีมี
ปัญหาทางดา้นการอ่านเพราะนกัเรียนไม่ตอ้งสะกดคาํหรือวิเคราะห์คาํได ้เทคนิคการสอนอ่านวิธีน้ี
เป็นการช่วยฝึกและแกไ้ขการอ่านทาํให้เด็กสามารถอ่านคาํศพัทไ์ด ้ การสอนในแต่ละขั้นตอนจะ 
มีกิจกรรมทางภาษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงให้นกัเรียนไดฝึ้กการอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละไดใ้ชป้ระสาท
สัมผสั เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้แต่ละบุคคล นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนรู้
คาํศพัทแ์ละยงัใชร่้วมกบัวิธีการสอนแบบอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมี้งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใช ้Picture Me Reading ในการสอนคาํศพัทข์องนกัเรียนปกติและมีความตอ้งการ
พิเศษประเภทต่างๆ พบว่า หลงัจากการสอนนกัเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของคาํศพัท์
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว (Picture me reading , 2011) นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เคียรอนซีฮี (Sheehy, 2005) ท่ีทาํการศึกษาโดยใชโ้ปรแกรม Morphing images ซ่ึงเป็นโปรแกรม 
ท่ีใช้ภาพแทรกลงไปในคาํท่ีใช้ในการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพการจาํคาํศพัท์ของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ขั้นรุนแรง จาํนวน 8 คน ผลการวิจยัพบวา่การสอนดว้ยวิธีน้ีมีประสิทธิภาพและไดผ้ล
ดีกวา่การสอนดว้ยวิธีท่ีอ่านคาํเพียงอยา่งเดียว 

 จากปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่านของนักเรียนพิเศษ  
ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงความสาํคญัของท่ีจะพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียน จึงไดศึ้กษาหาวิธีการสอน
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ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัน้ี เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือและสร้างความคุน้เคยกบัภาษาองักฤษใหม้าก
ข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัจึงนาํเอาวิธีการสอนโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading มาใชร่้วมกบัการสอนอ่านเป็น
คาํภาษาองักฤษท่ีใช้สายตาในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด โดยใช้บตัรคาํท่ีมีภาพส่ือ
ความหมายของคาํใส่ในตัวอักษรใดอักษรหน่ึง  จะสามารถช่วยให้พัฒนาการอ่านคาํศัพท์
ภาษาองักฤษของนักเรียนพิเศษเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะดา้นการอ่านภาษาองักฤษใน
ระดบัสูงของนกัเรียนระดบัดงักล่าวต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค      
Picture Me Reading 

2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ
โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
 

1.3  สมมุติฐานการวจัิย 
1.  ความสามารถทางการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษหลงัการสอนอ่านร่วมกบั

เทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
2.  ความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
3.  นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading อยูใ่นระดบัดี 
 

1.4  ขอบเขตงานวจัิย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก และพิการซอ้น จาํนวน  
19 คน   ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นบางกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง  
ใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  
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2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้ การสอนการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
ตวัแปรตาม ความสามารถการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการความพิเศษ  
 ความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  
 พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 

3.  เน้ือหา 
คาํศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั จาํนวน 60 คาํ เร่ืองสี ตนเอง เร่ืองโรงเรียน อาหาร

เคร่ืองด่ืม เร่ืองนันทนาการ กีฬา ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ซ่ึงไดม้าจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระยะเวลา 15  คาบ คาบละ 45 นาที ในภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 
 
1.5  นิยามศัพท์ 

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นผูท่ี้มีความ
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเน่ืองดว้ยการขาดความสามารถ (Disability) ไม่ว่าจะเป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องประเภทสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) ประเภทออทิสติก และประเภทพิการซ้อน   
ซ่ึงทางการหมายถึง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางดา้นการศึกษา (Special Educational Needs  
: SEN) ทั้งดา้นการอ่าน การเขียนและภาษาท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา เน่ืองจากนกัเรียนแต่
ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกนั 

ความสามารถอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งตามหลกัการ
ออกเสียง ในทั้งชุดกิจกรรมทั้งหมด  3  ชุด หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ในลกัษณะการอ่านออกเสียงเป็นคาํ ซ่ึงจะตอ้งออกเสียงพยญัชนะตน้และสระไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามการออกเสียงจากบัตรคาํท่ีมีทั้ งรูปภาพและสามารถบอกความหมายของคาํศัพท์จากคาํท่ี
กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

เทคนิค Picture Me Reading  หมายถึง  เทคนิคการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีผูเ้รียนใช้
สายตาในการมองรูปภาพจากบตัรคาํท่ีมีภาพต่างๆท่ีช่วยในการส่ือความหมายของคาํนั้นๆ  เม่ือ
นักเรียนพิเศษมองแล้วภาพปรากฏสู่สายตาก็จะทาํให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าใจ
ความหมายของคาํศพัทแ์ละแปล่งเสียงออกมาโดยการเช่ือมโยงรูปภาพกบัคาํศพัท ์จนเกิดความคิด
รวบยอด 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุดขอ้สอบท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึน โดยอิงจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษดา้นทกัษะการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2, 3 และ4  แบบทดสอบเป็นแบบประเมินระดบัความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัท์
ภาษาอังกฤษ คะแนนท่ีได้จากการอ่านออกเสียง คาํศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงได้ประเมินผลจาก
แบบทดสอบและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม  หมายถึง เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อสังเกต  
เฝ้าติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อการเรียนท่ีมีการเทคนิค Picture Me 
Reading เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แลว้จึงบนัทึกผลการสังเกต 
ลงในแบบบนัทึกขอ้มูล 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ไดชุ้ดกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์ใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  และไดแ้นวทางท่ีจะช่วย
พฒันาการอ่านออกเสียงคาํศพัทส์าํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
 จากการศึกษาความสามารถการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ โดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียงขอ้งและจดัแบ่งเป็นหวัขอ้เร่ือง
ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
2.1  เดก็พิเศษหรือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.1.1  ความหมายของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.1.2  สาเหตุของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.1.3  ประเภทของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.1.4  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2.1.5  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
2.1.6  วิธีการสอนอ่านสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
2.1.7  ปัญหาทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ 

2.2  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
2.2.1  ความหมายของการอ่านออกเสียง 
2.2.2  ทกัษะการอ่านออกเสียง 
2.2.3  ความสาํคญัของการออกเสียง 
2.2.4  ปัญหาในการอ่านออกเสียง 

2.3  การสอนอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ 
2.3.1  ความหมายของคาํศพัท ์
2.3.2  ความสาํคญัของคาํศพัท ์
2.3.3  จุดมุ่งหมายในการสอนอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
2.3.4  วิธีการสอนอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
2.3.5  ขั้นตอนการสอนอ่านเป็นคาํ 
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2.4  เทคนิค  Picture Me Reading 
2.4.1  ความเป็นมาและหลกัการของเทคนิค Picture Me Reading 
2.4.2  ขั้นตอนการสอนเทคนิค Picture Me Reading 
2.4.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค Picture Me Reading 

2.5  การจดัพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรม 

2.6.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
2.6.2  ประเภทของชุดกิจกรมการเรียนรู้ 
2.6.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.6.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
2.6.5  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
2.1  เด็กพเิศษหรือนักเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
       2.1.1  ความหมายของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

โจน เอม็ฮาร์เวล  (Harwell, 2001 น. 1) ไดใ้ห้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ไวว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้หรือเรียกว่า LD ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีปัญหาทางดา้นการ
ฟังการพูดการอ่าน การให้เหตุผล และการคิดคาํนวณในวิชาคณิตศาสตร์ พวกเขาสามารถมองเห็น
และไดย้ินเหมือนคนปกติทัว่ไปและมีระดบัสติปัญญาตามเกณฑ์หรือบางคนอาจจะสูงกว่าเกณฑ ์
พวกเขาจะมีความบกพร่องท่ีแตกต่างกนัออกไป มีตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง มีปัญหา
ทางดา้นอารมณ์ดา้นความสนใจ การปรับตวัทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม บุคคลท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ควรจะไดรั้บการวินิจฉยัตั้งแต่เร่ิม พวกเขาจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปลูกฝังพฤติกรรมพื้นฐานและ
การฝึกทกัษะทางสังคมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการพิเศษของแต่ละบุคคลซ่ึงจะ
ทาํใหพ้วกเขาสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผดุง อารยะวิญญู (2546, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ไวว้่าเด็กท่ีจะประสบความยุง่ยากในการเรียน หรือบางทีอาจเรียกว่า “เด็ก เรียนยาก” หมายถึงเด็ก 
ทุกคนท่ีไม่สามารถเรียนหนังสือได้ดีเท่ากับเด็กทั่วไป มีปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ อาจ
เน่ืองมาจากความบกพร่องทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือจิตใจ ทุกคนท่ีเรียนไดไ้ม่ดีดงัเช่นเด็ก
ปกติทัว่ไปเป็นเดก็ท่ีมีความยุง่ยากในการเรียนหรือเป็นเด็กเรียนยาก ส่วนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้เป็นเด็กท่ีไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไอคิวปกติ จะอยู่ตั้งแต่ 90 ข้ึนไป มีสภาพ
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ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจปกติ แต่เรียนหนงัสือไม่ได ้เน่ืองจากสมองดอ้ยความสามารถใน
การนาํขอ้มูลไปใช ้เด็ก เหล่าน้ีมีความยากลาํบากในการพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคาํ และ
หรือดา้นคณิตศาสตร์ 

จรีลกัษณ์ จิรวิบูลย ์(2546, น. 1)  ไดใ้ห้ความหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ไวว้่า ปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นภาวะบกพร่องท่ีแสดงออกในรูปของปัญหาในการใช้ภาษา  
การเขียนการสะกดคาํ และการคาํนวณอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือมากกว่าเร่ืองหน่ึง ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่องในการแปลขอ้มูลท่ีสมองทาํให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนเด็ก คนอ่ืนๆ ความ
บกพร่องน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนทาํให้มีผลการเรียนตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกบัระดบัเชาวน์ปัญญาแต่ปัญหาดงักล่าวไม่ไดมี้สาเหตุจากความบกพร่องทางร่างกาย 
และการเคล่ือนไหวสายตาการไดย้นิ ระดบัสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเดก็ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, ออนไลน์)  ไดใ้ห้ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ไวว้่า ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความผดิปกติในการทาํงานของสมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความ
บกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้น  
คือการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ในดา้นท่ีบกพร่องได ้ทั้ง ๆ ท่ีมีระดบั
สติปัญญาปกติ 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, น. 33) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(Learning Disabilities) หรือภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน(Specific Learning 
Disabilities) หมายถึง ความผดิปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ
การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียนอย่างน้อยหน่ึงดา้น ซ่ึงเห็นไดจ้ากปัญหาดา้นการฟัง การคิด  
การพูดการอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคิดหาคาตอบทางคณิตศาสตร์ แต่นิยามน้ีไม่รวมถึง
เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนท่ีเกิดจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว  
ความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ์หรือการขาดการกระตุน้ทางส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม
และเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ (กุลยา ก่อสุวรรณ,2553, น.34)
อา้งอิงจาก The National Joint Commit for Learning Disabilities : NJCLD, 1977, p.29)  
ได้ให้ความหมายของภาวะแอลดีว่า หมายถึง กลุ่มของความผิดปกติท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา 
ดา้นการฟัง พูดอ่านเขียน การให้เหตุผลหรือความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ ซ่ึงความผิดปกติน้ี 
เกิดเฉพาะบุคคลผูเ้ช่ียวชาญสันนิษฐานว่า ความผิดปกติน้ี เกิดจากการทาํงานของระบบประสาท
สมองส่วนกลางบกพร่องผูท่ี้มีภาวะน้ีแลว้จะเป็นไปตลอดชีวิต เด็กแอลดีอาจมีปัญหาดา้นการกาํกบั
ตนเอง การรับรู้ทางสงัคม และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมร่วมดว้ยได ้ 

DPU



10 

2.1.2  สาเหตุของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต(์2543, น.10)  ไดก้ล่าววา่ เน่ืองจากยงัไม่มีใครรู้ชดัวา่ อะไรเป็นสาเหตุ

ท่ีแทจ้ริงหรืออาจเกิดจากสาเหตุหน่ึงสาเหตุใดสาเหตุเดียวท่ีทาให้เกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะคน้หาสาเหตุของความบกพร่องน้ี  เน่ืองจากสาเหตุนั้นมีหลากหลาย 
มีความสลบัซบัซอ้นมาก แต่อยา่งไรกต็ามจากการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอาจก่อใหเ้กิดปัญหา
ทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

1.  การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง 
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ศึกษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในหลายประเทศ      

มีความเช่ือว่า สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีนั้น เน่ืองมาจากการได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง (brain damage) อาจเป็นการไดรั้บบาดเจบ็ก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรือหลงั
คลอดก็ได ้การไดรั้บบาดเจ็บน้ีทาํให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถทางานไดเ้ต็มท่ี อย่างไร 
ก็ตามการไดรั้บ บาดเจ็บ อาจไม่รุนแรงมาก  สมองและระบบประสาทส่วนกลางยงัทาํงานไดดี้เป็น
ส่วนมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีบกพร่องไปบา้งทาํใหเ้ด็ก    มีปัญหาในการรับรู้ ซ่ึงส่งผลโดยตรง
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่ปัญหาน้ี   ยงัไม่เป็นท่ียอมรับทั้งหมดเพราะเด็ก บางรายอาจเป็นกรณี
ยกเวน้ได ้

2.  กรรมพนัธ์ุ 
งานวิจยั เป็นจาํนวนมากระบุตรงกนัว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอยา่งสามารถ

ถ่ายทอด ทางกรรมพนัธ์ุได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษารายกรณีพบว่า เด็ก ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
บางคนอาจมีพี่นอ้งท่ีเกิดจากทอ้งเดียวกนัมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นเดียวกนั หรืออาจมีพ่อ แม่ พี่ 
นอ้ง หรือญาติใกลชิ้ดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาในการอ่าน การเขียน
และความเข้าใจ  มีรายงานการวิจัย ท่ีน่าเ ช่ือถือได้ว่า  เด็กฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกัน 
(identicaltwin)  เม่ือพบว่า  ฝาแฝดคนหน่ึงมีปัญหาในการอ่าน ฝาแฝดอีก คนหน่ึงมกัมีปัญหา 
ในการอ่านดว้ยเช่นกนั แต่ปัญหาน้ีไม่พบบ่อยนกั   สําหรับฝาแฝดท่ีมาจากไข่คนละใบ (fraternal 
twins)   จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้

3.  ส่ิงแวดลอ้ม  
สาเหตุทางสภาพแวดล้อมในท่ีน้ีหมายถึง สาเหตุอ่ืนๆท่ีไม่ใช่การได้รับบาดเจ็บ 

ทางสมองและกรรมพนัธ์ุ แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กภายหลังการคลอด เม่ือเด็กเติบโตข้ึนมา 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความเส่ีย  เช่น การท่ีเด็กมีพฒันาการทางร่างกายล่าชา้ ดว้ยสาเหตุ 
บางประการการท่ีร่างกายได้รับ สารบางประการอนั เน่ืองมาจากสภาพมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  
การขาดสารอาหารในวัย  ทารกและวัยเด็ก   การสอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพของครูตลอดจน 
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การขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นตน้ แมว้่าองคป์ระกอบเหล่าน้ีอาจส่งผลทาํให้สภาพการเรียนรู้
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาเพิ่มมากข้ึน (ผดุง อารยะวิญญู, 2544, น. 89) 

 แกรีและโรดา (Fisher, 2002, p. 6) ไดก้ล่าวว่า ไม่มีใครรู้ทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกบั 
เด็กแอลดี ไม่รู้ว่าทาํไมพวกเขาถึงเป็น แอลดี ไม่รู้ว่าทาํไมเด็ก แอลดี มีความบกพร่องท่ีแตกต่างกนั 
แต่อยา่งไรกต็ามจากการศึกษาสาเหตุเดก็ แอลดี แกรีและโรดาสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เด็กบางคนมีปัญหาในการเรียนรู้ตั้งแต่วยัเด็ก เช่น พวกเขาจะมีความยากลาบาก 
ในการรับบอล การยนืบนเสน้ตรง หรือความไม่เขา้ใจในกฎเกณฑก์ารเล่นเกมต่างๆ บางคร้ังพวกเขา
จะมีปัญหาความยุง่ยากในการพดู หรือไม่สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ พดู เม่ือพวกเขาเขา้เรียนปัญหา
ท่ีตามมาคือ ปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณในวิชาคณิตศาสตร์ การจาํตวัเลขตวัอกัษร 
แมก้ระทัง่การจบัปากกาในการเขียน ทั้งๆ ท่ีพวกเขาไดพ้ยายามแลว้ แต่พวกเขาไม่ทราบถึงวิธี 
ท่ีจะจดัการกบัปัญหาความยุง่ยากเหล่าน้ี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1)  ครอบครัวท่ีมีป้า ลุง หรือพอ่แม่ท่ีเป็นแอลดี เดก็กจ็ะเป็นแอลดีดว้ย แต่บางครอบครัว
กอ็าจจะมีแค่เพียงหน่ึงคนท่ีเป็นแอลดี 

 2)  เดก็บางคนเป็นแอลดีตั้งแต่เร่ิมเป็นทารก บางคร้ังอาจจะเป็นก่อนท่ีพวกเขาจะคลอด 
อาจจะเกิดจากความเจ็บป่วยของแม่ หรือปัญหาจากการคลอดของแม่ แต่ไม่มีใครมัน่ใจถึงสาเหตุ 
ท่ีแทจ้ริงวา่แอลดีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและมีสาเหตุมาจากอะไร 

สรุป ไดว้่าจากผลการศึกษาสาเหตุของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไดน้าํเสนอปัจจยั 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางการเรียนรู้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม พฒันาการดา้นต่างๆ ชา้กว่าวยั ปัจจยั 
ด้านชีวเคมีในสมองและเซลล์ประสาท  การบาดเจ็บ ทางสมอง หรือสมองถูกทําลาย และ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.1.3  ประเภทของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดใ้หแ้บ่งลกัษณะของความพิการไว ้9 ประเภทดงัน้ี 
1.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
3.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  
5.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
6.  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
7.  บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม และอารมณ์ 
8.  บุคคลออทิสติก 
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9.  พิการซอ้น 
แต่ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหัวขอ้ประเภทความพิการเฉพาะท่ีมีนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

อยูใ่นงานวิจยัเล่นน้ีมาอธิบายรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
-   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีพฒันาการล่าชา้กว่าคนปกติ

ทัว่ไปทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา เม่ือวดัสติปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้ 
มีสติปัญญาตํ่ากวา่บุคคลปกติและความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวา่เกณฑป์กติอยา่ง
น้อย 2 ทักษะ หรือมากกว่า เช่น ทักษะการส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตใน 
บา้น     การควบคุมตนเอง สุขอนามยั และความปลอดภยั การเรียนวิชาการเพ่ือชีวิตประจาํวนั  
การใชเ้วลาวา่ง การทาํงาน ทกัษะทางสงัคม และทกัษะในการใชส้าธารณสมบติั เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะ
ความบกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการแบ่งออกเป็น  4 ระดบั คือ 

1. บกพร่องระดบัเลก็นอ้ย  ระดบัเชาวน์ปัญญา     (IQ) ประมาณ 55-70 
2.  บกพร่องระดบัปานกลาง  ระดบัเชาวปั์ญญา       (IQ) ประมาณ 40-55 
3.  บกพร่องระดบัรุนแรง  ระดบัเชาวร์ะดบัรุนแรงมาก  (IQ) ประมาณ 25-40 
4.  บกพร่องระดบัรุนแรงมาก   ระดบัเชาวปั์ญญา    (IQ) ประมาณ 20-25 
-  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติ 

บกพร่องหรือสูญเสียอวยัวะ ส่วนใดสวนหน่ึงร่างกายทาํใหไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวไดดี้หรือมีอาการ
เกร็ง คือ อาการตึงตวัของกลา้มเน้ือ ส่วนใด ส่วนหน่ึงหรือหลายส่วน ควบคุมการทรงตวัไดย้ากหรือ
ไม่ได้เลย มีการเคล่ือนไหวของแขนขาไม่สัมพนัธ์กันมีอาการสั่น เดินเซ หรืออาจเป็นบุคคล 
ท่ีบกพร่องเน่ืองจากสุขภาพ หรืออุบติัเหตุ อาการชกัโรคเร้ือรัง โรคติดต่อ เป็นตน้ 
ประเภทความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ อาจแบ่งไดด้งัน้ี 

1.  บกพร่องทางระบบประสาท เช่น บุคคลสมองพิการ (Cerebral Palsy)ไม่ใช่บุคคล
ปัญญาอ่อนแต่หมายถึง สมองส่วนท่ีใชค้วบคุมกลา้มเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึงบกพร่อง หรือสูญเสียทาํ
ให้มีปัญหาในการเคล่ือนไหว ซ่ึงแต่ละคนมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น กลา้มเน้ืออ่อนแรงหรือ
กลา้มเน้ือเคล่ือนไหวชา้ ทรงตวัไดไ้ม่ดี ซ่ึงแต่ละคนทีมากนอ้ยแตกต่างกนัความบกพร่อง จะเกิดข้ึน
ตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุประมาณ 7 ปี ลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจนของบุคคลสมองพิการ ไดแ้ก่ 

-  กลา้มเน้ือหดตวั เกร็ง (Spastic) เป็นลกัษณะความผิดปกติของการควบคุมการ
เคล่ือนไหว เคล่ือนไหวชา้มีอาการเกร็ง ซ่ึงเราจะพบบุคคลท่ีมีอาการในกลุ่มน้ีมากท่ีสุด 
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-  กลา้มเน้ือควบคุมการเคล่ือนไหวไดย้าก (Athetiod) มีลกัษณะขนขาไม่สัมพนัธ์  
การหนัไปตามทิศทางต่าง ๆ  

-  กลา้มเน้ือตึงตวั (Ataxia) มีอาการสั่น เดินเซ ควบคุมการทรงตวัไดไ้ม่ดี ซ่ึงเราจะ
พบบุคคล ท่ีมีอาการในกลุ่มน้ีนอ้ยท่ีสุด 

-  แบบผสม มีลกัษณะร่วมตั้งแต่ 2 ชนิด เช่น มีอาการเกร็งร่วมกบัการเคล่ือนไหว
ของแขน ไม่สัมพนัธ์กนั หันไปคนละทิศหรือมีการเกร็ง ควบคุมการทรงตวัไม่ไดมี้การสั่นเดินเซ 
เป็นตน้ 

2.  บกพร่องทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูก เช่น กลา้มเน้ือเปล่ียน ไขขอ้อกัเสบ เป็นตน้ 
3. ไม่สมประกอบมาแต่กําเนิด  เช่น นํ้ าคร่ังในสมอง แขน  ขาด้วนหรือกุด แขน  

ขามีขนาดใหญ่ เลก็ผดิปกติ เป็นตน้ 
4.  สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บกพร่องจากอุบติัเหตุไฟ

ไหม ้แขน ขาขาด โรคติดต่อ เช่น โปลิโอ การไดรั้บอนัตรายจากการคลอด หรือบกพร่อง เน่ืองจาก
สุขภาพ เช่น โรคหืด โรคหวัใจ โรคปอด โรคเอดส์ เป็นตน้ 

-  บุคคลออทิสติก 
บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องพฒันาการด้านสังคม ภาษาและ 

การส่ือความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมาจากการทาํงานในหนา้ท่ี
บางส่วนของสมองท่ีผิดปกติไป และความผิดปกตินั้นพบได้ก่อนวยั 30 เดือน ลกัษณะของเด็ก 
ออทิสติก มีดงัน้ี  

1.  มีความบกพร่องทางปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอ่ืนไม่มีการ
แสดงออกทางสีหนา้กิริยาหรือท่าทางเล่นกบัเพื่อนไม่เป็น ไม่สนใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัใครไม่เขา้ใจ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 

2.  มีความบกพร่องดา้นการส่ือสาร ทั้งการใชภ้าษาพดู ความเขา้ใจภาษา การแสดงกิริยา 
ส่ือความหมาย ซ่ึงมีความบกพร่องหลายระดบั ตั้งแต่ไม่สามารถพูดส่ือความหมายไดเ้ลย หรือคน
พูดไดแ้ต่ไม่สามารถสนทนาโตต้อบกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเขา้ใจ บางคนพูดแบบเสียงสะทอ้นหรือพูด
เลียนแบบทวนคําพูด  บางคนจะพูดซํ้ าในเ ร่ืองท่ีตนเองสนใจ  มีการใช้สรรพนามสลับท่ี  
ระดบัเสียงพดูอาจมีความผดิปกติ บางคนพดูโทนเสียงเดียว บางคนพดูไม่มีความหมาย 

3.  มีความบกพร่องดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซํ้ าๆ ผิดปกติ เช่น 
เล่น โบกมือไปมาหรือหมุนตวัไปรอบ ๆ เดินเขยง่เทา้ปลาย ท่าทางเดินงุ่มง่าม ยดึติดโดยไม่ยอมรับ
การเปล่ียนแปลงใดๆการแสดออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกบัวยับางคนร้องไหห้รือหัวเราะโดยไม่
มีเหตุผล บางคนมีอารมณ์กา้วร้าว รุนแรงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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4.  มีความบกพร่องด้านการรับรู้และประสาทสัมผสั การใช้ประสาทสัมผสัทั้ งห้า 
คือ การรับรู้ทางการเห็นการตอบสนองต่อการฟัง การสมัผสั การรับกล่ินและรส มีความแตกต่างกนั
ในแต่ละบุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสียงผิดปกติ รับเสียงบางเสียงไม่ได ้
ดา้นรับสัมผสักล่ินและรส บางคนตอบสนองชา้หรือไว หรือแปลกว่าปกติ เช่น ชอบดมของเล่น 
เป็นตน้ 

5.  มีความบกพร่องด้านการใช้อวยัวะต่าง ๆ อย่างประสานสัมพนัธ์กัน การใช้ส่วน 
ต่าง ๆ ของร่างกายรวมถึงการประสานสัมพนัธ์ของกลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่และมดัเล็กมีความ
บกพร่องบางคนเคล่ือนไหวงุ่มง่ามผดิปกติไม่คล่องแคล่ว ท่าทางเดินหรือวิ่งแปลก การใชก้ลา้มเน้ือ
มดัเลก็ในการหยบิจบัไม่ประสานกนั 

6.  มีความบกพร่องดา้นจินตนาการ ไม่สามารถแยกเร่ืองจริงเร่ืองสมมุติ หรือประยุกต์
วิธีการจากเหตุการณ์หน่ึงไปยงัอีกเหตุการณ์หน่ึงได ้เขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดย้าก เล่นบทบาท
สมมุติไม่เป็น จดัระบบความคิด ลาํดบัความคิด ลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั คิดจินตนาการจากภาษา
ไดย้าก ทาํใหเ้กิดอุปสรรค 

7.  มีความบกพร่องดา้นสมาธิมีความสนใจสั้น ไม่อยูน่ิ่ง 
-  บุคคลพิการซอ้น 
บุคคลพิการซอ้น  (Mutiple Handicapped)  หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องตั้งแต่อยา่ง 

ข้ึนไปในบุคคล เดียวกนัอาจแบ่งตามลกัษณะไดต้ามความพิการท่ีเห็นชดัเจน เช่น 
1.  บกพร่องทางการเห็นร่วมกับบกพร่องอ่ืนๆ เช่น การได้ยิน สติปัญญา ร่างกาย  

การเรียนรู้ สมาธิสั้น เป็นตน้ 
2.  บกพร่องทางร่างกายร่วมกับบกพร่องอ่ืนๆ เช่น สติปัญญา การเห็น การได้ยิน  

การเรียนรู้ บุคคลออทิสติก สมาธิสั้น เป็นตน้  
3.  บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับบกพร่องอ่ืน ๆ เช่น สติปัญญา การเห็น ร่างกาย  

การเรียนรู้สมาธิสั้น เป็นตน้  
4.  บกพร่องทางสติปัญญากบับกพร่องอ่ืน ๆ เช่น ร่างกาย ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นตน้ 
ลักษณะความพิการซ้อนมีมากมายหลายประเภท โดยอาจจับคู่ๆ ดังกล่าวข้างต้น  

หลายคนมีลกัษณะความพิการซ้อนมากกว่า 2 อย่าง และมีความตอ้งการพิการเศษแตกต่างกัน 
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือตามความตอ้งการเพื่อพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

2.1.4  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ศรียา นิยมธรรม(2542, น.243) และศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์(2543, น.10) ไดเ้สนอลกัษณะ

ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไวใ้นทาํนองเดียวกันว่า เป็นภาวะท่ีไม่สอดคลอ้งกันระหว่าง
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบั ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กกล่าวคือ  เขาไม่สามารถเรียนรู้ 
ได้เต็ม ตามศกัยภาพทางสติปัญญาของเขา นอกจากน้ีเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะ 
มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวดว้ย รวมถึงอาจจะมีปัญหาทางดา้นทกัษะทางสังคมและปัญหา
ทางจิตใจร่วมด้วยส่งผลให้ศักยภาพของเขาลดลง ขาดความมั่นใจในตนเองและเกิดปัญหา 
การปรับตวัเขา้กบัสงัคม 

ผดุง อารยะวิญญู(2544, น.118) ไดก้ล่าวว่า เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีปัญหาใน 
ดา้นต่อไปน้ี 

1.  มีปัญหาในการเรียน เช่น ปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
2.  ปัญหาทางภาษา เช่นปัญหาดา้นการพดู การใชภ้าษา ซ่ึงอาจแบ่งออกไดด้งัน้ี 

2.1  การอ่าน เด็กจะอ่านขา้มบรรทดั จบัหนังสือแทบชิดหน้า อ่านหนังสือไม่ออก 
ไม่ยอมอ่านตามท่ีครูสัง่ 

2.2  การจาํคาํ อ่านขา้มคาํ ใช้คาํอ่ืนแทนคาท่ีอ่าน อ่านสลบักัน อ่านออกเสียงผิด  
อ่านชา้ อ่านไม่ออก 

2.3  ความเขา้ใจ จาํเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน จาํขั้นตอนของเร่ืองท่ี 
อ่านไม่ได ้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้

2.4  ลักษณะอ่ืนๆ เช่น อ่านทีละคาํ ทีละพยางค์ อ่านด้วยเสียงท่ีสูง ไม่สามารถ 
นาํพยางค ์มารวมกนัเป็นคาํได ้ไม่เขา้ใจความหมาย รวมไปถึงการไม่เวน้วรรคในขณะท่ีอ่าน 

3.  มีความบกพร่องทางการรับรู้ หมายถึงการใชป้ระสาทสัมผสัเพื่อจาํแนก จาํและแปล
ความหมาย โดยเฉพาะดา้นต่อไปน้ี 

3.1  การรับรู้ทางสายตา  เด็กจะมีปัญหาในการใช้สายตา  เ ช่นมองเห็นภาพ  
แต่ไม่สามารถอธิบายภาพท่ีเห็นได ้

การปรับตวั ซ่ึงลกัษณะแต่ละดา้นมีความเช่ือมโยงกนั ไม่มีดา้นใดท่ีสามารถทาํงานได้
อยา่งอิสระโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้นอ่ืน ดงันั้นการมองเด็กแอลดีควรมองภาพรวมคือ พิจารณาท่ีเด็ก 
ทั้งคนมากกว่าการแยกพิจารณาแต่ละดา้น(ผดุง อารยะวิญญู, 2544 น.12)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
โดยรวมของเดก็ แอลดี ไวด้งัน้ี 

-  ปัญหาทางความคิดและความจาํ 
1.  มีความสนใจสั้น 
2.  มีความจาํสั้น 
3.  การเคล่ือนไหวชา้ 
4.  ขาดกระบวนการคิด  
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5.  แกปั้ญหาไม่เป็น 
6.  การรับรู้ไม่ดี 
-  ปัญหาในการเรียน 
1.  ทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้ 
2.  ทกัษะการฟัง 
3.  ทกัษะการพดู 
4.  ทกัษะการเขียน 
5.  ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
6.  ทกัษะทางคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
7.  การใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
-  ปัญหาทางอารมณ์และสงัคม 
1.  อยูน่ิ่งเฉยไม่ค่อยได ้
2.  อารมณ์ไม่คงท่ี 
3.  เสียสมาธิง่าย 
4.  ขาดทกัษะทางสงัคม 
5.  ขาดแรงจูงใจ 
6.  ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต(์2551, ออนไลน์) กล่าวถึง ลกัษณะของเด็ก แอลดี เพิ่มเติมไวว้่าส่ิงท่ี

ควรพิจารณา คือ ผลการเรียนของเด็ก ถา้เด็ก สอบได ้49 - 50 เปอร์เซ็นต์    ซ่ึงไดค้ะแนนตํ่ากว่า
เกณฑ์ก็ต้องดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ส่ิงแรกก็คือ การตรวจไอคิวจะทาให้ครูรู้ว่าสมองเด็ก 
พฒันาการสมวยัหรือไม่ ถ้าเด็กอายุ 9 ขวบ เรียนอยู่ชั้ น ป.4 ไอคิวเฉล่ียอยู่ประมาณ 90 - 100  
ถือว่าปกติ ถา้ไอคิวปกติแปลว่าสมองมีพฒันาการเหมือนเด็ก 9 ขวบทัว่ไปก็ควรจะเรียนหนงัสือได้
เหมือนเพ่ือน  ควรสอบได้เฉล่ีย  60  - 80  เปอร์เซ็นต์ ดังนั้ นจะต้องตรวจสอบไอคิวก่อน   
โดยนกัจิตวิทยาท่ีเช่ียวชาญดา้นน้ี ถา้ตรวจสอบออกมาแลว้พบว่าเด็กมีไอคิว 50 – 60 ถือว่าเด็กเรียน
ชา้จึงมีปัญหาการเรียน ผลการสอบจึงไดค้ะแนนไม่ดี ถา้เด็กมีไอคิวตํ่าอย่างน้ีไม่ถือว่าเป็นแอลดี 
จากลักษณะของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ สามารถสรุป ได้ว่านักเรียนท่ีมีปัญหาทาง  
การเรียนรู้มีลกัษณะคลา้ยกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทอ่ืนและเด็กปกติบางคนซ่ึง เป็นภาวะ 
ท่ีไม่สอดคลอ้งกันระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความสามารถทางสติปัญญา นอกจากน้ี 
ยงัมีปัญหาในดา้นการเรียนทกัษะทางวิชาการ ทางภาษา ความคิดและความจารวมถึงปัญหาทาง
อารมณ์และสงัคมดว้ย 
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2.1.5  ลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
ศรียา นิยมธรรม (2540, น.42)  ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหา 

การเรียนรู้ดา้นการอ่าน ไดแ้ก่ ขมวดค้ิวน่ิวหนา้ขณะท่ีอ่าน อ่านหลงบรรทดั อ่านสลบัคาํ อ่านขา้มคาํ 
อ่านสลบัตวัอกัษร อ่านซํ้ าคาํ อ่านออกเสียงไม่ชดั จบัใจความสาํคญัของเร่ืองไม่ได ้หรือเรียงลาํดบั
เร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้

ผดุง อารยะวิญญู (2544, น. 22) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ดา้นการอ่านไวว้า่ เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านอาจมีพฤติกรรมดงัน้ี 

1.  จาํตวัอกัษรไม่ได ้ทาํใหอ่้านเป็นคาํไม่ได ้
2.  จาํตวัอกัษรไดบ้า้ง แต่อ่านเป็นคาํไม่ได ้
3.  ความสามารถในการอ่านตํ่ากวา่นกัเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกนั 
4. ระดบัสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย หรือสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย เม่ือวดัโดย 

ใชแ้บบทดสอบเชาวน์ปัญญาท่ีเช่ือถือได ้
5.  เดก็บางคนอาจมีความไวในการใชส้ายตา 
6.  เดก็บางคนอาจมีความไวในการฟัง 
7.  พดูไม่เป็นประโยค 
8.  เด็กสามารถเขา้ใจภาษาไดดี้ หากใหเ้ด็กฟัง หรือมีคนอ่านหนงัสือให้ฟัง หรือฟังจาก

เทป แต่ถา้ใหอ่้านเองเดก็จะอ่านไม่ได ้อ่านไม่เขา้ใจ หรือจบัใจความสาํคญัไม่ได ้
9.  อ่านคาํโดยสลบัตวัอกัษร เช่น 

 กบ เป็น บก 
 มอง เป็น งอม 
 ยอด เป็น ดอย 
 กาบ เป็น บาก เป็นตน้ 

10.  ไม่เขา้ใจวา่ตวัอกัษรใดมาก่อน – หลงั ตวัอกัษรใดอยูท่างซา้ย หรือทางขวา 
11.  ไม่สามารถแยกแยะเสียงสระในคาํได ้เช่น ระหว่างคาํว่า นํ้ าลง กบั แมลงเด็กมกั

อ่านคาํวา่ แมลง เป็น แม– ลง หรือ มะ – แล – ลง หรือ มะ – แม– ลง เป็นตน้ 
2.1.6  วิธีการสอนอ่านสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน   

ผดุง  อารยะวิญญา  (2546,น .  49) ได้สรุปวิ ธีการสอนอ่านสําหรับเด็กท่ีมีปัญหา 
การเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1.  การฝึกใหรู้้จกัพยญัชนะ และสระ 

2.  การจาํแนกตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะหรือรูปร่างคลา้ยกนั เช่น ก กบั ถ และ ภ 

DPU



18 

3.  การสอนเป็นคาํเป็นวิธีหน่ึงท่ีสอนเดก็เร่ิมเรียนภาษาไทย โดยใหเ้ด็กออกเสียงตามครู                
เม่ือเด็กเรียนรู้คาํศพัทจึ์งสอนวิธีประสมคาํ คาํท่ีนาํมาใชส้อนในช่วงแรกควรเป็นคาํง่ายๆท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

4.  การวิเคราะห์คํา ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยให้เด็กอ่านออก  โดยให้เด็กรู้ว่าค ําแต่ละคํา
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและตวัสะกด คาํหน่ึงคาํอาจมีพยางคเ์ดียว หรือหลายพยางคก์ไ็ด ้

5.  วิธีโฟนิกส์ เป็นการนาํหลกัการทางภาษาศาสตร์มาใชใ้นการสอนอ่านการสอนเสียง
ในภาษา ไดแ้ก่ เสียงพยญัชนะ และเสียงสระ 

6.  การบนัทึกช้ีนาํเป็นการช่วยให้เด็กรู้ และเขา้ใจคาํสําคญัในเร่ืองท่ีอ่านหลงัจากนั้น 
จึงนาํคาํสาํคญัมารวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เด็กเขา้ใจเร่ืองท่ีกาํลงัอ่าน รวมทั้งการใชส่ื้อนาํทางสายตา
เช่น การขีดเส้นให้คาํสําคญัของเร่ือง การพิมพ์ตวัหนา หรือตวัเอน เม่ือเด็กฝึกจนเกิดทกัษะจึง 
ลดขนาดตวัอกัษรใหเ้ท่าปกติ และไม่มีการขีดเสน้ใตอี้ก 

7. วิธีกา้งปลา ใชห้ลกัเดียวกนักบัการบนัทึกช้ีนาํแต่ใชรู้ปกา้งปลาแทนส่ือนาํทางสายตา 
โดยให้กา้งปลาใหญ่แทนใจความสาํคญัของเร่ือง และมีแขนงของกา้งปลาท่ีมีขนาดเล็กลงซ่ึงแทน
ใจความสาํคญัท่ีรองลงมา 

8. วิธีกาํหนดคาํสําคญัของเร่ือง มาจากภาษาองักฤษว่า Story Mapping ซ่ึงมีผูใ้ช้
ภาษาไทยแทน     หลายคาํข้ึนอยูก่บัจุดประสงคท่ี์นาํไปใช ้วิธีน้ีครูกาํหนดคาํสาํคญัไวต้รงกลางและ
ใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้ดก็หาคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํท่ีอยูต่รงกลาง ซ่ึงเป็นคาํท่ีเป็นส่วนยอ่ยของ
คาํสาํคญั โดยกาํหนด  ใหต้วัอกัษรของคาํนั้นๆ มีขนาดเลก็ลง ครูเขียนคาํบนกระดานและใหเ้ด็กฝึก
อ่านคาํนั้นๆ 
2.1.7  ปัญหาทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ 

อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ (2552, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบนัปัญหาความบกพร่อง 
ในการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยขยายวงกว้างคนไทยส่วนมากประมาณ  70-80% มี  
อาการภาษาองักฤษบกพร่อง หรือท่ีเราเรียกว่าดิสเลก็เซีย (dyslexia) ซ่ึงหมายถึง ความไม่สามารถ 
ในการเรียนรู้ท่ีจะฟัง พดู หรือ อ่านภาษาองักฤษไดค้ล่องและอยา่งถูกตอ้งชดัถอ้ยชดัคาํ 

Dyslexia คือ ความบกพร่องทางดา้นภาษาซ่ึงเป็นอุปสรรคเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้
ดา้นภาษา ความบกพร่องทางการอ่านของแต่ละบุคคลจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาความยุ่งยากความ
เขา้ใจ และทกัษะการพดู (International Dyslexia Association, 2012) 

โรบิน แอลชวาส (Schwarz, 2002) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ในการเรียนภาษาองักฤษไว ้ดงัน้ี 

1. นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในภาษาแม่ก็จะส่งผลกบัการเรียนภาษาท่ีสองดว้ย 
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เช่น คาํเป็นท่ีมีปัญหาการสะกดคาํในภาษาสเปน กจ็ะมีปัญหาในการสะกดคาํภาษาองักฤษดว้ย 
 2. นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีมีความบกพร่องเลก็นอ้ยในภาษาแม่ บางคร้ังพวก

เขาอาจมีความบกพร่องรุนแรงในการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1)  การอ่านออกเสียงคาํในภาษาแม่บางคาํมีความคลา้ยกนักบัการอ่านออกเสียงคาํใน

ภาษาองักฤษ ทาํใหน้กัเรียนมีความสบัสนและมีความยากลาํบากในการอ่าน 
2)  นักเรียนจะใช้วิ ธีการเรียนรู้การพูดภาษาแม่จากการอ่านและการเขียนโดย 

ใชค้วามคุน้เคย  แต่ในประเพณีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัจะทาํให้ นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ภาษา
ใหม่อีกคร้ัง จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความสบัสนและมีความยากลาํบากในการอ่าน 

3)  ภาษาบางภาษานกัเรียนไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการสะกดและการอ่านมากเท่ากบั
ภาษาองักฤษ 

3.  ความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะส่งผล
ต่อการสะกดคาํ การเขียน กระบวนการรับขอ้มูล และความคิดรวบยอดดา้นนามธรรมซ่ึงความ
บกพร่องดังกล่าวทาให้มีความยากลาํบากในการพฒันาทกัษะทางภาษาของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

 4.  จากการศึกษาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้พบว่า 
นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาองักฤษไดดี้เหมือนเจา้ของภาษา ถึงแมว้่าการเรียนไวยากรณ์จะ 
ไม่ดี นกัเรียน  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องในทกัษะการเขียนและทกัษะ 
การอ่านภาษาองักฤษ 

5. จากงานวิจัยในหลายๆปีท่ีผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า สติปัญญากับความสามารถ 
ในการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
แน่นอน 

หลุยส์ สเปียร์ - สเวอร์ล่ิง(Swerling, น. 2006)  ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า นกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านและนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองนกัเรียนทั้งสองกลุ่มน้ีมี
อตัราเส่ียง        ต่อความไม่ประสบความสําเร็จในการอ่าน ดว้ยเหตุผลท่ีต่างกนัคือ นักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจะมีปัญหาความยุ่งยากภายในซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ความบกพร่อง 
ในกระบวนการเช่ือมโยงการฟัง และ      การแยกเสียงในการอ่าน อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การจาํคาํทาํใหมี้ ความยากลาํบากในการอ่าน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น ภาษาท่ีสองพวก
เขาจะสามารถเรียนรู้และสามารถอ่านคาํในภาษาแม่ของพวกเขาได ้เป็นปกติ แต่เน่ืองจาก  นกัเรียน
กลุ่มน้ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการพูดและการเขียนมากพอ จึงส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไดไ้ม่ดีพอ ส่วนนกัเรียนท่ีมี
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ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านจะมีความบกพร่องทางภาษาองักฤษหรือไม่นั้น จะตอ้งดูจาก
สภาพการณ์แวดลอ้มของตวันักเรียนและจะตอ้งไดรั้บการวินิจฉัยก่อนถึงจะตดัสินหรือระบุได ้ 
ส่วนสาเหตุของความบกพร่องของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านในการเรียน
ภาษาองักฤษอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.  เดก็ท่ีมีความล่าชา้ทางภาษาพดูหรือมีความบกพร่องในภาษาแม่ 
2.  เดก็ท่ีมีบกพร่องในการพฒันาความสามารถในทกัษะการอ่านและเขียนในภาษาแม่ 
3.  พอ่แม่ คนในครอบครัว หรือเครือญาติท่ีมีความบกพร่องในการอ่าน 
4.  ดก็ท่ีมีความบกพร่องดา้นภาษา เช่น การรับรู้หน่วยเสียงในภาษาแม่และภาษาองักฤษ 
 

2.2  ความหมายในการอ่านคาํศัพท์ภาษาองักฤษ 
2.2.1  ความหมายของการอ่านออกเสียง 

 นกัศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวห้ลาย
ลกัษณะแตกต่างกนัดงัน้ี 

 พิสมัย  วีรศิลป์  (2533,  น .23)  ได้สรุปความหมายของการอ่านไว้ว่า  การอ่าน  
คือกระบวนการทางสมองหรือกระบวนการทางความคิดอนัเกิดจากสายตาถอดรหสัความหมายของ
ภาษาท่ีอ่านหรือท่ีผูเ้ขียนเรียงไว้ แต่ละลาํดับคาํ วลี ประโยคไปจนถึงข้อความท่ีเป็นอนุเฉก  
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่สมองแลว้ตีความขอ้มูลนั้น เพื่อแยกแยะรายละเอียดต่อไป นับเป็น
กระบวนการท่ีมีความซบัซอ้น มีองคป์ระกอบหลายประการและการท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได้
นั้น จะตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ  

 บาํรุง โตรัตน์(2534, น. 112)  กล่าวว่าการอ่าน คือการแปลความสัญลกัษณ์ภาษาเขียน
หรืออกัษร ผูอ่้านตอ้งรับรู้ความหมายของสัญลกัษณ์และเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่าน ก่อนท่ี
ผูอ่้านจะเขา้ใจตอ้งเขา้ใจสญัลกัษณ์การเขียนแทนภาษาพดู 

 ภูมิ หุราพนัธ์(2530, น. 11)  ไดใ้ห้ความหมายการอ่านออกเสียง(Pronuciation) ท่ีใชก้นั
อยา่งกวา้งๆสาํหรับภาษาองักฤษว่า คือการผสมเสียงเป็นคาํและผสมคาํเป็นประโยคและตอ้งมีหลกั
ใหญ่ท่ีตอ้งปฏิบติัอยู ่4 ประการ คือ 

1.  การทาํเสียงต่างๆแต่ละเสียงในภาษาองักฤษใหถู้กตอ้ง 
2.  การผสมเสียงนั้นๆเขา้เป็นคาํ 
3.  การลงเสียงหนกัใหต้รงพยางคใ์นคาํท่ีมีมากกวา่หน่ึงพยางค ์
4.  การใชจ้งัหวะหนกัเบาและเสียงสูงตํ่าในวลีและประโยคไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ 
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นอกจากน้ียงักล่าวไดว้า่ การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษมีเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้อีกหลายอยา่ง 
เช่น การกลายเสียงของคาํ (Changes in Pronunciation) การออกเสียงตามท่ีสะกด (Spelling 
Pronunciation) การออกเสียงท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Pronunciation)และหลกัสัทศาสตร์ 
(Phonetics Principles) 

การศึกษาธรรมชาติของเสียงพูด กระบวนการเปล่งเสียงและการออกเสียงเรียกว่า วิชา
สัทศาสตร์ (Phonology) นกัสัทศาสตร์จะศึกษาลกัษณะของการออกเสียงตามหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีว่า 
ดว้ยการออกเสียงส่วนการศึกษาเสียงในคาํพดูเรียกว่า Phonology ซ่ึงศึกษาความเก่ียวโยงของเสียง
ในภาษา นักเรียนศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ความเก่ียวโยงของเสียงเหล่าน้ีได้ ในการนําเสนอ
ความสัมพนัธ์ของเสียงและตวัอกัษรเพื่อนาํมาช่วยในการอ่าน ความสัมพนัธ์ของเสียงตวัอกัษรน้ี
ค่อนขา้งจะซบัซอ้น เน่ืองจากการออกเสียงไม่ไดก้าํหนดว่า ตวัอกัษรแต่ละตวัสามารถออกเสียงได้
เพียงเสียงเดียว แต่ความเป็นจริงแลว้ตวัอกัษรหน่ึงตวัสามารถออกเสียงไดห้ลายเสียง 

เดล (1971, น.4)  ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็นการให้ความหมายแก่
สญัลกัษณ์ท่ีสมมุติข้ึน เพื่อจะถอดความจากสัญลกัษณ์นั้นๆ ผูอ่้านจะมีความรู้สึกร่วมกบัผูเ้ขียนและ
การอ่านเป็นของคู่กนั ผูเ้ขียนเปรียบเสมือนฝ่ายผลิตส่วนการอ่านเปรียบเสมือนฝ่ายบริโภค 

กูดแมน (1973, น.51)  กล่าวว่า การอ่านเป็นการเดาทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
(Psycholinguistics) กระบวนการทั้งหมดตอ้งผ่านกระบวนการทางสมองและผูอ่้านตอ้งมีการเดา
เหตุการณ์ล่วงหนา้ โดยอาศยัพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม 
2.2.2  ความสาํคญัของการอ่านออกเสียง 

การศึกษาภาษาองักฤษในประเทศไทยท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัประสบกบัอุปสรรคปัญหา
ดา้นต่างๆ เช่น ปัญหาดา้นการฟัง ปัญหาดา้นการอ่าน เขียน และปัญหาดา้นการอ่านออกเสียงดงัท่ี 
ประนอม สุรัสวดี (2531) กล่าวว่า มีผูเ้รียนภาษาต่างประเทศจาํนวนมากท่ีไม่สามารถออกเสียง
เหมือนเจา้ของภาษาและในปัจจุบนัเสียงภาษาองักฤษบางเสียงก็ยงัเป็นปัญหาในการออกเสียง
สาํหรับคนไทยและยงัพบว่า แมว้่าผูเ้รียนจะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกเสียงตามทฤษฎีแต่ในทาง
ปฏิบติัผูเ้รียนกย็งัไม่สามารถออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความผดิเพ้ียนหรือความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนใน
การออกเสียงนั้น มีตั้งแต่ในระดบัท่ีไม่ก่อให้    เกิดปัญหาในการส่ือความหมายไปจนถึงระดบัท่ี
ก่อให้เกิดความสับสนในการส่ือสารความหมายได้ นอกจากน้ี (จีรนันท์ เมฆวงษ์2550, น. 4 )   
ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า ในการออกเสียงผูเ้รียนชาวไทยมกัจะเลือกใชเ้สียงท่ีคุน้เคยและใชเ้สียงท่ีมีอยู่
ในภาษาแม่ของตนแทนเสียงภาษาองักฤษตวัอย่าง เช่น การใช้  ร  ในภาษาไทยแทนเสียง “r”  
ในภาษาองักฤษในคาํวา่ rain , right  แต่วา่ผูเ้รียนเลือกใชเ้สียง “l” กลายเป็น  light  เป็นตน้ 
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สําหรับคนไทยนั้นมีปัญหามากมายในการออกเสียงภาษาองักฤษเน่ืองมาจากความ
แตกต่างระหวา่งระบบเสียงภาษาองักฤษกบัระบบเสียงภาษาไทย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประการแรกเสียง
ภาษาองักฤษ    บางเสียงไม่มีในภาษาไทย ประการท่ีสองคือ เสียงบางเสียงในภาษาองักฤษคลา้ย 
ในภาษาไทย แต่มีประเด็น   ท่ีแตกต่างกันหลายอย่างและประการสุดท้ายเสียงควบกลํ้ าใน
ภาษาองักฤษหลายเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทย  (พิณทิพย ์ทวยเจริญ, 2544 น. 8) ดงัอธิบายโดยละเอียด
ถึงปัญหาในการออกเสียงซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  (บาํรุง โตรัตน์, 2524 น. 9) ไดร้ะบุว่า การออกเสียง
ภาษาองักฤษเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของนักเรียนไทย ภาษาแม่กบัระบบเสียงภาษาองักฤษ  
ซ่ึงในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น การรู้แต่คาํศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคเพียงอย่าง
เดียงยงัไม่เพียงพอถา้ผูเ้รียนไม่สามารถออกเสียงไดเ้หมือนเจา้ของภาษาฟังแลว้สามารถเขา้ใจได ้ก็
ยงัไม่ถือวา่สามารถใชภ้าษานั้นในการส่ือสารได ้

การเรียนรู้การออกเสียงอยา่งเจา้ของภาษาเป็นส่ิงสาํคญัดงันั้นการท่ีจะใหผู้เ้รียนสามารถ
ออกเสียงได้ถูกตอ้งใกลเ้คียงกับเจา้ของภาษาและป้องกันมิให้ผูเ้รียนออกเสียงผิด จึงควรสร้าง
พื้นฐานและปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการออกเสียงให้ถูกตอ้งชัดเจนตั้ งแต่เด็กในระดับเร่ิมหรือ
ระดบัประถมนั้นเอง นักเรียนควรได้รับการสอนอย่างถูกตอ้งมาตั้งแต่ตน้ ถา้มิเช่นนั้นนักเรียน 
จะลอกเลียนแบบการออกเสียงท่ีผิดๆ ทาํให้เป็นปัญหาท่ีแกย้ากในภายหลงั ดงันั้นการสอนภาษา
หากเร่ิมไดเ้ร็วมากเท่าไรจะไดผ้ลดียิง่ข้ึน (Lenneberg, 1976 ) 
2.2.3  ปัญหาในการออกเสียง 

จีรนันท์ เมฆวงษ์(2550, น.9) ไดอ้ธิบายถึงปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษไวว้่า 
ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศจาํนวนมากไม่มากท่ีสามารถออกเสียงไดเ้หมือนกบัเจา้ของภาษา คนไทยท่ี
เรียนภาษาต่างประเทศน้อยคนท่ีจะมีความสามารถในการออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา  
ทั้งมีสาเหตุมาจาก 

1.  ไม่มีโอกาสใชภ้าษา คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสท่ีจะไดย้ิน ไดฟั้งอยา่งต่อเน่ืองกนั
ชัว่ระยะนานๆพอสมควร ในชั้นเรียนภาษาองักฤษทัว่ๆไป มีเวลาค่อนขา้งจาํกดั นักเรียนจึงขาด
โอกาสท่ีจะไดย้นิไดฟั้งภาษา แมว้่าจะมีโอกาสไดย้นิบา้ง ภาษาท่ีไดย้นิไดฟั้งในชั้นเรียนก็อาจไม่ใช่
ภาษาท่ีถูกต้องเสมอไปคนไทยไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ดงันั้นตวัอยา่งภาษาองักฤษท่ีดีในสถานการณ์ต่างๆจึงไม่ค่อยมี แตกต่างจากผูที้อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีเจา้ของภาษาเป็นส่วนใหญ่ หรือผูท่ี้เจริญเติบโตในสงัคมท่ีใชภ้าษาองักฤษ เช่น เด็กไทยท่ีติดตาม
ผู ้ปกครองไปอยู่ในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ   กับเพื่อนฝูงเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา  
เสียงภาษาองักฤษจึงค่อยๆซึมซาบในสมองเดก็ เดก็กจ็ะเลียนเสียงของเจา้ของภาษาและออกเสียงได้
อยา่งใกลเ้คียงเจา้ของภาษา 
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2.  อายุ เป็นปัจจัยท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีทาํให้ผูเ้รียนภาษาออกเสียงเลียนสําเนียงได้
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาในกรณีทั่วๆไป เด็กจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าผูใ้หญ่ แต่มิได้
หมายความว่าผูใ้หญ่จะไม่มีความสามารถเรียนรู้เร่ืองระบบเสียง เพียงแต่จะเรียนไดย้ากลาํบากกว่า
เด็ก อยา่งไรก็ตามถา้เด็กไม่มีโอกาสไดย้ิน ไดฟั้ง และไม่มีโอกาสในการสัมผสัภาษามากพออยา่งท่ี
กล่าวมาแลว้ อายมิุไดท้าํใหเ้ดก็มีภาษีมากกวา่ผูใ้หญ่ในเร่ืองการเรียนภาษาต่างประเทศมากเท่าใดนกั 

3.  ความถนัด เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเด็กได้เร่ิมเรียนรู้ส่ิงต่างๆบางคนจะเร่ิมเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่ๆไดเ้ร็วกว่าคนอ่ืนๆความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนั้น เรียกว่า ความถนดั (Aptitude) 
ความถนดัมีบทบาทมากในการเรียนภาษาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรียนเป็นวิชาหน่ึงในโรงเรียน
หรือเรียน เม่ือเด็กเร่ิมโตมากพอแลว้ หรือเรียนเม่ือเป็นผูใ้หญ่ เราจะเห็นว่าบางคนดูมีความสามารถ
ท่ีจะได้ยินเสียงต่างๆได้ดี จะสามารถเลียนเสียงได้ดีกว่าอีกหลายๆคน ความถนัดทางภาษา 
มีความสมัพนัธ์กบัอาย ุเน่ืองจากความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่นั้นจะลดลงเม่ืออายมุากข้ึน 

4.  เจตคติ นอกจากความถนัดแลว้ เจตคติยงัมีบทบาทสําคญัท่ีจะบ่งช้ีไดว้่าผูเ้รียนจะ
สามารถออกเสียงไดดี้หรือไม่ เด็กส่วนใหญ่จะไม่นึกถึงว่า เสียงท่ีพูดของตนเองจะเป็นอยา่งไร เด็ก
มกัจะเลียนเสียงรอบขา้งไดโ้ดยไม่วิเคราะห์ว่าคนเหล่าน้ีออกเสียงคาํพดูต่างๆอยา่งไร ดว้ยเหตุน้ีเด็ก
ท่ีเรียนกบัครูท่ีออกเสียงไดดี้มกัจะออกเสียงไดดี้ เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้เรียนภาษาอายุมากและเคยเรียน
การออกเสียงท่ีผดิๆมาแลว้ มกัจะคอยกงัวลกบัวิธีการออกเสียงของตวัเองเวลาพดู ถา้พิจารณาในแง่
ชีววิทยาลิตวิทยาแลว้ การท่ีผูพู้ดคอยกงัวลว่าจะออกเสียงไดถู้กตอ้งหรือไม่นั้น ทาํให้ยากกบัการ
เรียนภาษา นอกจากน้ีคนไทยบางคนไม่อยากจะพดูใหเ้หมือนเจา้ของภาษา เพราะกลวัถูกกล่าวหาว่า
ดดัเสียงไม่เป็นธรรมชาติ เป็นตน้ 

5.  ความแตกต่างระหว่างระบบเสียงในภาษาไทยและภาษาองักฤษ เราทราบดีว่าแต่ละ
ภาษา มีระบบเสียง ระบบคาํ ระบบความหมายตลอดจนการสร้างประโยคของตนเอง ถา้เรียนภาษา
ท่ีมีระบบต่างๆ ใกลเ้คียงกบัผูเ้รียนก็จะไม่ยากลาํบากเท่าใด ภาษาท่ีมีระบบแตกต่างกนัมากเท่าใด  
กย็ิง่เป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงของผูเ้รียนมากเท่านั้น 

สาํหรับคนไทยท่ีมีปัญหามากมายในกรออกเสียงภาษา เน่ืองมาจากความแตกต่างของ
ระบบเสียงระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทย ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุดงัน้ี 

1. เสียงภาษาองักฤษบางเสียงไม่มีในภาษาไทย ครูสอนภาษาองักฤษตอ้งฝึกเป็นพิเศษ 
เพื่อใหน้กัเรียนไดย้นิเสียงเหล่านั้นอยา่งชดัเจน เช่นเสียง /s/,/z/,/v/ เป็นตน้ 

2. เสียงบางเสียงในภาษาองักฤษคลา้ยกบัเสียงในภาษาไทย แต่มีประเด็นท่ีแตกต่างกนั
หลายอย่าง เช่น เสียง /r/ ในภาษาองักฤษเทียบได้กับเสียง ร ในภาษาไทย แต่เวลาออกเสียง ร  
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นั้น ปลายล้ินจะแตะกบัเพดานปาก ส่วนเสียง /r/ ในภาษาองักฤษนั้นปลายล้ินไม่ตอ้งแตะกบัเพดาน
ปากปลายล้ินจะมว้นค่อนไปทางหลงัและกระดกข้ึน 

3. เสียงควบกลํ้าในภาษาองักฤษหลายเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทย เช่น /sp/,/tr/,/-ts/,/-lz/ 
เป็นตน้ 

 
2.3  การสอนอ่านคาํศัพท์ภาษาองักฤษโดยวธีิการสอนอ่านเป็นคาํ 

2.3.1  ความหมายของคาํศพัท ์
คาํศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงของการเรียนภาษา นักการศึกษาหลาย

ท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํศพัทไ์วด้งัน้ี 
ศิธร แสงธนู และ คิด พงษท์ตั (2541, น. 35) ไดใ้หค้วามหมายของคาํศพัทไ์วว้่า คาํศพัท์

หมายถึง  กลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีทั้งความหมายให้รู้ว่าเป็นคน ส่ิงของ อาการหรือลกัษณะอาการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

พรสวรรค ์สีป้อ (2550,น. 128) ไดใ้ห้ความหมายของคาํศพัทไ์วว้่า คาํศพัท ์คือ หน่วย
เสียงหลายๆ หน่วยเสียง หรือคาํมารวมกนัเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมความหมายและการออกเสียงของคาํ
ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

วิกิพีเดีย (2011) ไดใ้หค้วามหมายของคาํศพัทไ์วว้่า คาํศพัทคื์อ กลุ่มคาํในภาษาท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือพื้นฐานในการส่ือสารและการหาความรู้จากความหมายของคาํศพัท์ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
สรุปไดว้่า คาํศพัท ์คือ หน่วยเสียงหรือหน่วยเสียงมารวมกนัเป็นขอ้มูลท่ีมีความหมายเพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารและการหาความรู้ 

2. ความสาํคญัของคาํศพัท ์
ในการเรียนภาษานั้นคาํศพัท์ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างหน่ึง เพราะเป็นส่ิงท่ี

มนุษยใ์ช ้เพื่อส่ือถึงความรู้สึก นึก คิด ความตอ้งการหรือความรู้ต่างๆ ในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร
(เทคนิคการสอนคาํศพัท,์ 2553) 

ตติยา เมฆประยูร (2544,น.10) กล่าวว่า คาํศพัท์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสําคญัเป็น
พื้นฐานในการสร้างความเขา้ใจ ต่อการเรียนภาษาทุกทกัษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการอ่านการรู้
ความหมายคาํศพัทช่์วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีส่ือสาร รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีการรู้คาํศพัท์
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอก ถึงความสามารถและพฒันาการทางภาษา ในดา้นต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551,น. 222) ไดใ้หค้วามสาํคญัในการเรียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
และแบ่งกลุ่มคาํศพัทส์าํหรับผูเ้รียนไวใ้นคุณภาพผูเ้รียนไวคื้อ 

1.  ผูเ้รียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารตามหวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบั
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ตวัเองครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ ภายในวงคาํศพัท์
ประมาณ 150 -200 คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 

2.  ผูเ้รียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถส่ือสารตามหัวขอ้เร่ือง เก่ียวกบัตวัเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม และเวลาว่างและนันทนาการ สุข ภาพ
และสวสัดิการ การซ้ือ - ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 1,050-1,200 คาํ (คาํศพัท์
ท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม) 

สรุปไดว้่า คาํศพัทเ์ป็นหน่วยพื้นฐานทางภาษา ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เป็นอนัดบัแรก
เพราะคาํศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเรียนทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา ดงันั้น 
คาํศพัท์จึงมีความสําคญัต่อการเรียนภาษามากซ่ึงสอดคลอ้งกับคาํกล่าวของ สังเวียน สฤษดิกุล 
(2530, น. 46)  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนคาํศพัทใ์นภาษาต่างประเทศเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีวนัส้ินสุดมี
แต่จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามความจาํเป็น ตราบใดท่ีเรายงัใชภ้าษาองักฤษ เราจะพดูไม่ไดเ้ลยว่า เรารู้ศพัท์
ในภาษาองักฤษหมดแลว้ ฉะนั้นครูควรปลูกนิสัย  ในการเรียนรู้ศพัท์ให้แก่นักเรียนซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์เป็นอยา่งยิง่ในการใชภ้าษาองักฤษต่อไป 
2.3.2  จุดมุ่งหมายในการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

สังเวียน สฤษดิกุล (2530,น. 48) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการสอนการสอนคาํศพัทค์รูผูส้อน
ควรมีจุดมุ่งหมายของตนเองวา่ เม่ือสอนแลว้นกัเรียนควรจะมีความรู้อยา่งไรบา้ง จุดมุ่งหมายของแต่
ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกนักไ็ด ้แต่จุดมุ่งหมายใหญ่ๆ มีอยู ่3 ประการคือ 

  1.  ตอ้งใหน้กัเรียนรู้ความหมาย คือ สามารถจะจาํและบอกความหมายไดท้นัทีเม่ืออ่าน 
เขียนหรือไดย้ินศพัทค์าํนั้นๆ การท่ีจะสอนให้นัก เรียนรู้ความหมายของศพัทน์ั้นมีหลายประการ 
เช่น ใช ้การแสดงประกอบ ใชภ้าพ ใชข้องจริง ใชข้อ้ความ ความหมายของศพัท ์ในภาษาองักฤษนั้น 
คาํๆ เดียวอาจมีไดห้ลายความหมาย ฉะนั้น ครูจะตอ้งสอนความหมายของรากคาํท่ีใชอ้ยูใ่นบทเรียน
นั้นๆ และตอ้งสอนความหมายตามแบบสร้างคาํ Function Words ดว้ย 

2. ตอ้งให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกตอ้ง การท่ีจะให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกตอ้ง  
ครูจะตอ้งสอนให้นกัเรียนออกเสียงทีละคาํ เพราะคาํในภาษาองักฤษส่วนใหญ่ไม่ไดอ้อกเสียงตาม
ตวัสะกดเสมอไป เช่น on son การสอนให้ออกเสียงไดถู้ก ตอ้งนั้น เป็นการเพิ่มทกัษะในการฟัง  
การอ่าน การเขียน การพดู ไดอี้กดว้ย คาํบางคาํในภาษาไทยและองักฤษออกเสียงเกือบตรงกนั หรือ
คาํท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ ครูควรระวงัให้นักเรียนออกเสียงถูก ต้องตามเสียงเจ้าของภาษา  
เช่น apple national เป็นตน้ 

3. ตอ้งให้นักเรียนสามารถใช้คาํศพัท์นั้ นๆ ได้ในประโยคต่างๆ โดยให้มีความ
ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของเสียงและไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้ง
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ทั้งดา้นภาษาเขียน ภาษาอ่าน ภาษาพดู ตามความนิยมของของเจา้ของภาษานั้นๆ คือตอ้งใหน้กัเรียน
มีความสามารถใชค้าํนั้นๆ ไดจ้ริงๆ 

พรสวรรค ์สีป้อ(2550,น. 130)  ไดเ้สนอแนะจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้คาํศพัท ์ดงัน้ี 
1.  ใหน้กัเรียนออกเสียงและเขียนคาํนั้นๆ ใหถู้กตอ้ง 
2.  ใหน้กัเรียนรู้ความหมาย ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างภาษาไทย

และภาษาองักฤษดว้ย 
3.  ใหน้กัเรียนสามารถนาํไปใชใ้นโครงสร้างแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่ว

ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน 
4.  ให้นกัเรียนรู้ว่าคาํๆ นั้นเป็นคาํประเภทใด เช่น เป็นคาํนาม คาํคุณศพัทค์าํกริยา  

หรือคาํกริยาวิเศษณ์ เพื่อนกัเรียนจะสามารถนาํคาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
กล่าวโดยสรุป ในการเรียนการสอนคาํศพัทมี์จุดมุ่งหมายคือ ทาํใหน้กัเรียนสามารถออก

เสียงคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รู้ความหมายของคาํและสามารถนาคาํศพัทไ์ปใชใ้นโครงสร้าง
แบบต่างๆ ทั้งภาษาพดูและภาษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.3.4  วิธีสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
วิสาขจ์ติัวตัร์(2541, น.73)  ไดเ้สนอวิธีการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษไวด้งัน้ี 
1.  สอนความหมายของคาํศพัทพ์ร้อมๆ กบัการพฒันาความคิดรวบยอด 
2.  สอนความหมายของคาํศพัทโ์ดยให้นกัเรียนใชค้าํศพัทน์ั้นๆ บ่อยคร้ังในกิจกรรม

ต่างๆ กนั 
3.  ใหน้กัเรียนอ่านมากๆ โดยใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือหลายๆ ประเภท เพื่อใหน้กัเรียนรู้

คาํศพัท ์
นอกจากน้ีผูส้อนควรจดักิจกรรมเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้คาํศพัท ์เพื่อใหผู้เ้รียนได ้

พฒันาคาํศพัทข์องตน (พรสวรรค ์ สีป้อ, 2550, น.134-135) ดงัน้ี 
1.  ใหท้าํสมุดจดคาํศพัท ์
2.  ใหแ้บ่งกลุ่มนาํคาํท่ีผูส้อนกาํหนดมาสอนเพื่อน 
3.  ใหห้าคาํศพัทใ์หม่จากบทอ่านมาจากบา้นและนาํมาสอนเพ่ือน 
4.  ทบทวนคาํศพัทโ์ดยใชเ้กมหรือกิจกรรม 
5.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองท่ีบา้น ใหอ่้าน ดูหนงั ฟังเพลง ฯลฯและจดบนัทึก

คาํท่ีเห็นวา่จาํเป็นสาํหรับตนเอง 
6.  สอนทกัษะการจาํโดยใช ้เทคนิคคาํหลกั เช่น ให้ผูเ้รียนคิดภาพท่ีสัมพนัธ์ระหว่าง

คาํศพัทใ์หม่กบัคาํศพัทเ์ดิม ท่ีออกเสียงคลา้ยกนั 
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7.  จดับอร์ดคาํศพัทท่ี์ครูสอน โดยประกอบดว้ย ความหมาย การออกเสียงหนา้ท่ีของคาํ
และใชสี้ท่ีสวยงามแตกต่างกนั 

จรีลกัษณ์ จิรวิบูลย(์2546, น. 26)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีจะทาํใหเ้ด็กจาํคาํศพัทไ์ดแ้ม่นยาํ
ข้ึน ทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ ฝึกกิจกรรมส่ือความหมาย โดยใชค้าํศพัทท่ี์เรียน ใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือ
นอกเวลา 

ผดุง อารยะวิญญู (2544, น. 68)  ไดก้ล่าวถึงความหมาย ของการสอนอ่านเป็นคาํไวว้่า 
การสอนอ่านเป็นคาํ (Sight Word Approach)  เป็นการสอนใหเ้ดก็ อ่านเป็นคาํๆ ใหไ้ดก่้อนท่ีเด็ก จะ
จําตัวอักษรได้ เ ม่ือเด็กอ่านคําได้มากพอสมควรแล้วจึงให้เด็ก รู้จัก ตัวสระ และพยญัชนะ 
ในภายหลงั โดยครูอาจใชบ้ตัรคาํในการสอน ให้เด็ก อ่านตาม ให้ดูภาพประกอบ เด็ก จะสามารถ
อ่านคาํไดโ้ดยการจาํครูอาจทาํโดยการบนัทึกเสียง แลว้จึงเปิดใหเ้ด็กฟังและใหเ้ด็ก อ่านบตัรคาํ การ
สอนวิธีน้ีจะทาํใหเ้ดก็สามารถอ่านคาํไดโ้ดยใชส้ายตา 

อินทิรา  ศรีประสิทธ์ิ (2552, ออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้่า การสอนอ่านเป็นคาํ คือ การสอน
ให้เด็กจาํคาํดว้ยการดูตวัอกัษร หรือ ดูรูปดว้ยสายตา (sight reading) ท่ีแสดงความหมายของคาํ 
ในหนงัสือ โดยเนน้การจาํคาํศพัทแ์ละความหมายการพฒันาทกัษะการอ่านเป็นคาํเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
สาํหรับนกัเรียนท่ีเร่ิมฝึกอ่าน วิธีการอ่านเป็นคาํนั้นจะมีประสิทธิภาพและไดผ้ลดีในการสอนกบันกั 
เรียนกลุ่มเล็ก ๆ โดยใช ้บตัรคาํและบตัรภาพซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีดีเยี่ยม เพราะนกัเรียนไดเ้ห็นภาพซ่ึง
เป็นตัวช่วย ตัวกระตุ้น ทาํให้นักเรียนเกิดการเช่ือมโยงภาพกับคาํและสามารถจาํคาํศพัท์และ 
อ่านคาํศพัทไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีขั้นตอนการฝึก การอ่านเป็นคาํจะใชก้ารฝึกอ่านออกเสียง
ชา้ๆ ตามครูผูส้อนซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการอ่านคาํของนกัเรียน  

การสอนอ่านเป็นคาํเป็นวิธีการสอนอ่านคาํท่ีช่วยให้นัก เรียนสามารถอ่านคาํศพัท ์ 
ไดอ้ยา่งอตัโนมติั การสอนอ่านเป็นคาํนั้น เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีเรียนรู้และรับรู้ไดดี้ทางสายตา (Visual 
Learners) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กท่ีเร่ิมท่ีจะฝึก อ่าน เพราะเด็ก เล็ก สามารถเรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ
มองเห็น คาํท่ีนาํมาสอนมกัจะเป็นคาํท่ีปรากฏข้ึนบ่อยคร้ังในหนงัสือ หรือเป็นคาํคุน้เคยท่ีเห็นหรือ
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัเช่น ช่ือของตวัเอง การสอนอ่านเป็นคาํไดน้าํมาใชใ้นกลุ่มเด็ก ท่ีมีปัญหาดา้น
การอ่านเช่น ดิสเลก็ เซีย (Dyslexia) ออทิสซึม (Autism) และดาวซินโดรม ( Down Syndrome) 
(Wikipedia, 2011) 

ดงันั้นอาจสรุปไดว้่า การสอนอ่านเป็นคาํ เป็นวิธีการสอนใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงเป็น
คาํๆโดยใชบ้ตัรคาํหรือบตัรภาพช่วยในการสอน สามารถทาํไดด้งัน้ี 

1.  ใหล้องเปล่งเสียงออกมาหลายๆ เสียง 
2.  ฝึกอ่านคาํและฝึกออกเสียงคาํท่ีง่ายๆ 
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3.  สอนให้เด็กเช่ือมโยงความสัมพนัธ์จากรูปภาพหรือการเดาเร่ืองจากภาพ เพ่ือช่วย
ตีความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ 

4.  ฝึกใชค้าํศพัทท่ี์อ่าน โดยฝึกทั้งการเขียนและการอ่านออกเสียงไปพร้อมๆ กนัสรุปได้
ว่าในการสอนอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกตอ้งนั้น มีเทคนิค  
ส่ือ และกิจกรรมการสอนหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัครูท่ีจะตอ้งเลือกส่ือ เทคนิคและกิจกรรมการ
สอนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการเรียนรู้คาํศพัทแ์ละให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของนักเรียน
ตอ้งสะกด ผสมคาํหรือวิเคราะห์คาํวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีและมีประสิทธิภาพซ่ึงเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีเร่ิม
ฝึกอ่าน นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมถึงนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นการอ่าน 

2.3.5  ขั้นตอนการสอนอ่านเป็นคาํ 
การเลือกคาํศพัทท่ี์จะนาํมาสอนในการสอนอ่านเป็นคาํนั้น อาจจะเป็นคาํศพัทท่ี์มาจาก

หนงัสือเรียนของนกัเรียนคาํศพัท ์ท่ีนกัเรียนอ่านผดิพลาดหรือเป็นคาํศพัทท่ี์นกัเรียนไม่สามารถอ่าน
ไดโ้ดยอตัโนมติั โดยการสอนอ่านเป็นคาํเร่ิมจากขั้นตอนดงัน้ี 

1.  Recall Step 
1)  ครูพูดคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์จะนาํมาสอน โดยครูตอ้งแน่ใจว่านกัเรียน

สามารถเขา้ใจและบอกความหมายของคาํศพัท์ไดทุ้กคาํในกรณีท่ีคาํศพัท์มีหลายความหมาย ครู
จะตอ้งสอนความหมายเดียวกนักบัในหนงัสือท่ีนกัเรียนอ่าน 

2)  ครูชูบตัรภาพใหน้กัเรียนดู จากนั้นครูอ่านคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟังทีละ 1 คาํ 
3)  ครูอ่านคาํศพัทจ์ากบตัรคาํและใหน้กัเรียนอ่านคาํศพัทต์ามครู 
4)  ครูชูบตัรคาํศพัท ์เพื่อให้นกัเรียนฝึกอ่านและบอกความหมายคาํศพัท ์ครูจะตอ้งพูด

ชมเชยแก่นกัเรียน เม่ือนกัเรียนสามารถอ่านและบอกความหมายของคาศพัทไ์ดถู้กตอ้ง ถา้นกัเรียน
ไม่สามารถอ่านและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ด ้ครูอ่านและบอกความหมายคาํศพัทใ์หน้กัเรียน
ฟังอีกคร้ัง 

5)  ครูชูบตัรคาํศพัทส์ลบักบับตัรภาพเพื่อใหน้กัเรียนฝึกอ่าน 
2.  Recognition step คือ ขั้นตอนการนาํกิจกรรมทางภาษา มาใชร่้วมกบัการสอนอ่าน

คาํศพัท ์จุดมุ่งหมายของการสอนขั้นตอนน้ี  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการจาํและเกิดการรับรู้ถึงคาํศพัทท่ี์
ไดเ้รียนไปแลว้ นอกจากน้ี  ยงัทาํให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นการย ํ้าทวนคาํศพัทท่ี์ได้
เรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย 

การคดัเลือกคาํศพัทท่ี์จะนาํมาสอนนกัเรียน ครูตอ้งคาํนึงถึงว่า คาํศพัทค์าํนั้นๆ ควรจะ
ปรากฏข้ึนบ่อยๆ ในงานเขียนประเภทต่างๆ ครูจะตอ้งแน่ใจว่านกั เรียนสามารถเขา้ใจความหมาย
ของคาํศพัท ์โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน ครูควรสอนความหมายของคาํศพัท ์ก่อนท่ี
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จะให้นกัเรียนอ่านในหนงัสือ ครูควรกาํหนดจาํนวนคาํศพัทท่ี์จะสอนในแต่ละคร้ังใหเ้หมาะสมกบั
ศกัยภาพของนกัเรียน ส่ิงสาํคญัครูตอ้งใหน้กัเรียนทบทวนคาํศพัทอ์ยา่งสมํ่าเสมอ กิจกรรมทางภาษา
ท่ีหลากหลายท่ีครูนาํมาสอน ได ้แก่    การเล่นเกม กิจกรรมการลากเส้นบนตวัอกัษรหรือการเขียน
จากความจาํ เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้นักเรียนสามารถจาํคาํศพัท์และเขา้ใจความหมายไดร้วดเร็วข้ึน 
(Bos; &Vaughn. 2002: 134) 

ดิก บริกส์ (2006) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การสอนการอ่านเป็นคาํจะให้ไดผ้ลดี 
นั้นจะตอ้งฝึก ฝนซํ้ าๆ โดยฝึก พดูในรูปแบบ I Say - You Say" - "You Say - I Say"approach  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เคลลี เจอรัลด,์ 2003 น. 22 ) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าการฝึกพูดซํ้ าๆ  เป็นเคร่ืองมือสาํคญั
ประการหน่ึงในการสอนออกเสีย ง ครูจํานวนมากใช้วิธีฝึกพูดซํ้ าๆ อย่างรวบรัดไม่ค่อยให้
ความสาํคญันัก เน่ืองจากคิดว่าเป็นวิธีการสอนในระดบัตน้ๆของผูเ้ร่ิมเรียน แต่แทจ้ริงแลว้วิธีการ
สอนแบบน้ีจาํเป็นสาํหรับการสอนในระดบั สูงเช่นกนั เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาเพิ่มคาํศพัทแ์ละ
รูปประโยคใหม่ๆ ในเวลาฝึกจึงจาํเป็นตอ้งมีความมัน่ใจวา่จะตอ้งออกเสียงอยา่งไรใหถู้กตอ้ง 

นอกจากน้ีโรบินสัน (Robinson, 2008) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรมท่ีช่วย
นกัเรียนในการอ่านเป็นคาํ ไวว้า่ 

1.  ช้ีตวัอกัษรและพดูช่ือของตวัอกัษรนั้นๆ 
2.  เขียนคาํนั้นๆ ลงในกระดาษการ์ด 
3.  หาคาํจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือหนงัสือ จากนั้นใชป้ากกาเนน้ขอ้ความคาํ

เหล่านั้นไวเ้พื่อ  ฝึกอ่าน 
4.  ฝึกฝนการอ่านจนกวา่จะสามารถจาํคาํไดโ้ดยใชว้ธีิ พดู อ่าน ปิด พดูเขียน ในแต่ละคาํ

ทุกคาํ                    
5.  ใชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรู้คาํศพัท ์โดยปรับเป็นกิจกรรมทั้งการใช ้สายตา  

การฟัง การสัมผสั การฝึกการสัมผสัอาจทาํได ้โดยการเขียนคาํลงบนทรายซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะทาํ
ใหมี้สมาธิและสามารถจาํคาํได ้

สรุปไดว้่าขั้นตอนการสอนอ่านเป็นคาํ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ขั้น Recall Step 
เป็นขั้นตอน ท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดอ่้านออกเสียงเป็นคาํๆ โดยการฝึก อ่านซํ้ าๆ จากบตัรคาํหรือบตัร
ภาพ และขั้น Recognition step เป็นขั้นตอนท่ีนากิจกรรมทางภาษาท่ีหลากหลาย เช่น การร้องเพลง
หรือการเล่นเกมมาใช้ร่วมในการสอน  เพื่อเป็นการกระตุน้การเรียนรู้การย ํ้าทวนคาํศพัท์ของ
นกัเรียน และยงัทาํใหน้กัเรียน   มีความสนุกสนานในการเรียนอีกดว้ย 
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2.4  เทคนิค  Picture Me Reading 
2.4.1  ความเป็นมาและหลกัการของเทคนิค Picture Me Reading 

ผู ้ คิ ด ริ เ ร่ิ ม แ ล ะ พัฒ น า เ ท ค นิ ค  Picture Me Reading คื อ  ม า ลี  ไ อ แ ซ ค ซั น
(MarlysJ.Isaacson)  อาจารยท์างดา้นจิตวิทยาโรงเรียนประถมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น
เทคนิคการสอนอ่านตวัอกัษร  และคาํภาษาองักฤษท่ีใชส้ายตาในการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความคิดรวบ
ยอด โดยใชบ้ตัรคาํท่ีมีภาพท่ี ส่ือความหมายของคาํนั้นๆ มาใส่ในตวัอกัษรตวัใดตวัหน่ึงของคาํ  
ซ่ึงเม่ือคาํนั้นๆ ปรากฏสู่สายตาก็จะทาํให้  ผูอ่้านสามารถเขา้ ใจความหมายของคาํศพัท์ท่ีเห็นได้
ทนัทีโดยไม่ตอ้งแปลความหมายซ่ึงเป็นเทคนิค ท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้เร่ิมตน้ฝึกอ่านคาํและเด็กพิเศษ
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านเพราะนักเรียนไม่ต้องสะกดคาํหรือ
วิเคราะห์คาํกจ็ะสามารถอ่านคาํและแปลความหมายของคาํไดโ้ดย ดูภาพท่ีส่ือความหมายในคาํนั้นๆ 
การสอนอ่านวิธีน้ีเป็นการแกไ้ขฝึกฝนและฝึกปฏิบติัในการช่วยเหลือนักเรียนในการอ่านคาํศพัท์
การสอนในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมทางภาษาท่ีหลากหลาย  โดยเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กการอ่าน
ออกเสียงคาํศพัท์ และการใช้ประสาทสัมผสัหลายๆ ดา้นเพ่ือให้เหมาะสมกับความถนัดในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนรู้คาํศพัทแ์ละยงัสามารถใช้
ร่วมกบัการสอนอ่านวิธีอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
2.4.2  ขั้นตอนการสอน เทคนิค Picture Me Reading 

ในการสอนเทคนิค Picture Me Reading แต่ละคร้ังจะสอนคาํศพัทป์ระมาณ 10 คาํแต่สา
หรับผูท่ี้เร่ิมฝึกอ่าน หรือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครูอาจจะปรับจาํนวนคาํศพัทต์าม
ความเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการสอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ครูบอกคาํศัพท์ท่ีจะเรียนให้นักเรียนฟัง โดยยงัไม่ให้นักเรียนเห็นบัตรคาํศัพท ์
Picture Me Reading 

2.  ครูยกตวัอยา่งประโยคท่ีมีคาํศพัทท่ี์จะใชส้อนหลายๆ ประโยคใหน้กัเรียนฟังแลว้ให้
นกัเรียนพยายามแต่งประโยคจากคาํศพัทท่ี์ครูสอน หลงัจากนั้นครูใหน้กัเรียนดูบตัรคาํศพัท ์Picture 
Me Reading โดยให้นกัเรียนสังเกตภาพท่ีอยูใ่นตวัอกัษรของคาํศพัทค์าํนั้น ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียน
สามารถเขา้ใจความหมายของคาํศพัทไ์ดจ้ากภาพท่ีเห็น 

3.  ครูอ่านประโยคท่ีมีคาํศพัทท่ี์จะสอน และติดบตัรคาํศพัท ์Picture Me Reading ไว้
ตามท่ีต่างๆ ในหอ้งเรียน จากนั้นครูอ่านคาํศพัทแ์ละใหน้กัเรียนช้ีท่ีบตัรคาํศพัท ์Picture Me Reading 
พร้อมทั้งอ่านออกเสียงคาํศพัทต์ามครู 

4.  ครูสอนคาํศพัทค์าํท่ีเหลือเพ่ิมเติม โดยทาํตามขั้นตอนท่ี 1-3 โดยครูจะตอ้งแน่ใจว่า
นกัเรียนสามารถอ่านคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้งแลว้ 
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5.  ครูให้นกัเรียนอ่านคาํศพัทโ์ดยไม่ให้นกัเรียนดูบตัรคาํศพัท ์Picture Me Reading  
ถา้นกัเรียนอ่านไม่ได ้ครูใหน้กัเรียนดูบตัรคาํศพัท ์Picture Me Reading อีก คร้ังอยา่งรวดเร็วและ 
ฝึกอ่านจนกวา่นกัเรียนจะอ่านได ้

6.  ครูกระจายบตัรคาํศพัทบ์นโตะ๊ โดยครูอ่านคาํศพัทแ์ละใหน้กัเรียนช้ีคาํศพัทท่ี์ครูอ่าน
พร้อมนาํคาํศพัทต์ามครู เม่ือนกัเรียนสามารถอ่านคาํศพัทไ์ด ้แลว้ครูช้ีท่ีบตัรคาํศพัทเ์พื่อให้นกัเรียน
อ่านคาํศพัท ์จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านบตัรคาํศพัทค์รูบอกนัก เรียนว่าเป็นคาํๆเดียวกนักบัคาํท่ีมี 
รูปในขั้นตอนน้ี  ครูสามารถเปล่ียนกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

7.  ครูแจกบตัรคาํ เม่ือนักเรียนอ่านบตัรคาํศพัท์ได้แลว้ เพื่อให้นักเรียนเรียงคาํเป็น
ประโยคและแต่งเร่ืองสั้น หลงัจากนั้นครูให้นกั เรียนฝึก อ่านประโยคและเร่ืองท่ีแต่ง เม่ือนกัเรียน
สามารถอ่านไดแ้ลว้ ครูแจกกระดาษท่ีเขียนประโยคไวเ้พื่อใหน้กัเรียนวาดภาพท่ีส่ือความหมายของ
ประโยคนั้น เพื่อนาํไปฝึกอ่านหรือทบทวนกบัเพื่อน 

8.  ครูตอ้งทบทวนคาํศพัทท่ี์สอนไปแลว้ทุกคร้ังก่อนการสอนคาํศพัทใ์หม่โดยใชบ้ตัร 
Picture Me Reading 

9.  ครูสอนคาํศพัทท่ี์เหลือตามขั้นตอน 1-7 
ส่ิงสําคญัท่ีครูจะตอ้งคาํนึงถึงในการสอนคาํศพัทคื์อ ครูจะตอ้งสอนให้นักเรียนเขา้ใจ

ความหมายของคาํศพัทห์รือสอนเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ (Picture me reading, 2011) 
 
2.5  การจัดพฤติกรรมในช้ันเรียนรวม  

เสาวนีย ์จนัทร์เจิดศกัด์ิ(2543,น.5 ) เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนรวม ไดแ้ก่ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางใดทางหน่ึง เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการไดย้ิน 
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บกพร่องทางอารมณ์พฤติกรรมหรือ 
การบกพร่องดา้นอ่ืนๆ โรงเรียนปกติทัว่ในชั้นหน่ึงๆ จะมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพียงหน่ึงหรือ
สองคนและมกัจะมีความบกพร่องดา้นเดียวแต่อาจมีระดบัความบกพร่องแตกต่างกนัไม่วา่จะมีความ
บกพร่องประเภทใด เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะมีพฤติกรรมเป็นปัญหารวมอยูใ่น 3 ดา้น ต่อไปน้ี 

ดา้นนิสัยการทาํงาน เด็กอาจมีพฤติกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การท่ีเด็กไม่อยู่ในห้องเรียน  
ไม่อยูก่บัท่ี ไม่เช่ือฟัง ไม่ทาํงานใหเ้สร็จตามท่ีครูมอบหมายใหท้าํ ไม่ยอมทาํหรือเตรียมส่ิงท่ีครูบอก
ให้ทาํ ไม่ทาํกิจกรรมในกลุ่ม ไม่ยอมแกไ้ขส่ิงท่ีผิด ไม่ทาํตามท่ีครูบอกให้ทาํทนัที เหล่าน้ีจะทาํให้
ครูตอ้งเสียเวลาและรบกวนการเรียนของคนอ่ืนในหอ้งเรียน 

ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา เด็กไม่มีวิธีการตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะสม เช่น เวลา
ตอ้งการส่ิงใดจะไม่บอก ไม่พูด หรืใชกิ้ริยา วาจาไม่เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน ไม่รู้วิธีทาํงานใหเ้สร็จ
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ทันเวลา ไม่รู้วิธีการขอให้คนอ่ืนช่วยเหลือ  ต้องการให้คนอ่ืนทาํให้ ไม่ยอมจัดการแก้ปัญหา 
ดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรมแยกตวั ไม่เขา้กลุ่ม 
ไม่รู้วิธีการเล่นกบัเพื่อน ไม่รู้วิธีการแบ่งปัน ไม่รู้วิธีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนอ่ืน  
ไม่รู้วิธีการท่ีจะทาํให้เพื่อนสนใจหรือยอมรับ หรือวิธีการท่ีจะทาํให้คนอ่ืนรัก จะแสดงออกเป็น 
การเรียกร้องความสนใจโดยวีการท่ีไม่เหมาะสมหรือแสดงอารมณ์ตอบโตท่ี้ไม่สมเหตุสมผล 

สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาพฤติกรรมของเดก็นั้น คือ ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิดท่ีทาํ
ให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นลกัษณะนิสัย การแสดงออกของอารมณ์กิริยา ท่าทาง การคิด
วิธีการแกปั้ญหา ความรู้สึกความเขา้ใจต่อตวัเองและผูอ่ื้นการปฏิบติัตามกฎกติกาของกลุ่มเหล่าน้ี
เกิดจากการท่ีเด็กมีประสบการณ์ต่อบุคคลและสภาพแวดลอ้ม โดยการรับรู้ และเกิดความเขา้ใจ
แสดงออกเป็นอารมณ์และพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัความคิดความเขา้ใจของตนเอง ดงันั้นเด็กทัว่ไป 
จะมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามากน้อยเพียงใดเกิดจากการท่ีเด็กแต่ละคนใชส้มบติัในตวัเองในการ
เรียนรู้จากสภาพแวดลอ้ม สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอาจมีขอ้จาํกดับางประการท่ีทาํใหเ้กิด
การเรียนรู้บางอยา่งบกพร่อง เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น เด็กท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญา
ล่าชา้ จะมีพฒันาการทางอารมณ์และสังคมตํ่ากว่าอาย ุความเขา้ใจว่าอะไรควรทาํอะไรไม่ควรทาํชา้
กวา่เด็กสติปัญญาปกติ เด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นมีพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์เป็นปัญหา
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ เด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ินตั้งแต่แรก
เกิดจะมีผลทาํให้การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะทางสังคมไม่สมบูรณ์เท่ากบัเด็กปกติท่ีมีอายุและ
ความสามารถของสมองเท่าเทียมกนั เป็นตน้ ไม่วาเด็กจะมีความบกพร่องดา้นใดมากนอ้ยเพียงใดก็
ตาม เด็กทุกคนสามารถไดรั้บการสอนให้เรียนรู่ส่ิงใหม่ๆและเปล่ียนแปลงให้มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคเ์กิดข้ึนไดทุ้กคน 

ส่ิงท่ีครูทุกคนควรรู้และเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมของเดก็ในชั้นเรียนมีหลาย
ประการดงัต่อไปน้ี 

1.  ครูตอ้งมีขอ้มูลเด็กทุกคน รู้ว่าเด็กคนใดมีความบกพร่องตอ้งการความช่วยเหลือ
พิเศษในลกัษณะใดบา้ง 

2.  การจดัพฤติกรรม ปัญหาคือ พฤติกรรม ไม่ใช่เด็กเป็นปัญหา การคิดเช่นน้ีจะช่วยให้
จดัการพฤติกรรมไดต้รงประเดน็ 

3.  ศึกษาว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเป็นผลมาจากความบกพร่องเฉพาะของเด็ก
หรือเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มหรือมาจากตวัครู 
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4.  พฤติกรรมท่ีครูคิดว่าเป็นปัญหานั้ นจะเก่ียวข้องกับการจัดหลักสูตร  เ น้ือหา 
ในการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนกาสอนและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเป็นเบ้ืองตน้ 

5.  พฤติกรรมของเด็กสามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยใชว้ิธีการสร้างความรู้สึกดีให้เกิด 
ข้ึน และใชว้ิธีการทางบวกในการแกไ้ข  

ถา้มีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมอยู่ดว้ย อาจจะให้เด็กนั่งในกลุ่มเพ่ือนท่ีจะ 
ช่วยไดห้รือเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้ให้เด็กไดมี้ท่ีนั่งท่ีนั่งท่ีจะมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเหมือนๆ  
คนอ่ืน ถา้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เด็กควรมีท่ีนัง่ใกล้ๆ ครู เพื่อจะไดดู้แลหรือกระตุน้ใหท้าํงาน
หรือเสริมแรงในเวลาท่ีเขาทาํดีในทนัที ครูตอ้งสามารถจดัปรับเปล่ียนท่ีนัง่ในห้องเรียนไดส้ัมพนัธ์
กบัเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 

เน้ือหาหลกัสูตรท่ีใช้ในการสอนเป็นส่ิงสําคญัในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมในห้องเรียน เน้ือหาจะตอ้งลาํดบัขั้นตอนท่ีเด็กทาํไดที้ละขั้น โดยมีขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 
และถา้เป็นไปไดค้วรใหเ้ดก็ผา่นตามระดบัความสามารถของเขา 

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมเพ่ือให้เด็กสนใจและใช้เวลาเรียน
อยา่งเตม็ที โดยมีเวลาวา่งระหวา่งกิจกรรมมากข้ึนเด็กเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข้ึ์น เนน้ใหเ้ด็ก
มีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใส่ใจติดตามการทาํงานของเด็กเพื่อให้คาํแนะนาํ หรือ
ชมเชยเดก็ท่ีทาํไดร้วมทั้งป้องกนัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 

ส่ิงท่ีใช้ในการเสริมแรง ได้แก่ คาํชม ท่าทีท่ีแสดงความรัก ความพอใจ รางวลั สิทธิ
พิเศษ การไดท้าํในส่ิงท่ีตนเองชอบ เป็นตน้ 
 
2.6  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างชุดกจิกรรม 
2.6.1  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 อุษา รัตนบุปผา (2547, น. 16) ไดส้รุปไวว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตามจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลนอกจากน้ีแลว้ยงัทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้นอยา่งรวดเร็ว ทาํใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
หรือเกิดความทอ้แท ้ ในการเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจใหม่ 
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะทาํให ้ เพื่อนเสียเวลาคอยหรือตามเพ่ือนไม่ทนั 

ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น. 27) ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน 
ประกอบดว้ยส่ือ วสัดุ อุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด เพ่ือเกิดความสะดวกต่อการใช ้
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ในการเรียนการสอน และทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

ณภทัร พุทธสรณ์ (2551, น. 21) ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนท่ีครูสร้าง
ข้ึนเพื่อใช ้ เป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ มีลกัษณะ  เป็นชุด โดยผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีครูเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ ในแต่ละชุด
ประกอบดว้ยจุดประสงค ์  การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบท่ีนาํหลกัการทางจิตวิทยามา
ใช้ประกอบ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมี  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

นลินี อินดีคา้ (2551, น. 13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ การนาํส่ือการสอนหลายอยา่งมา
ประสมกนัเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาวิชาให้แก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว บรรลุวตัถุประสงคใ์น
การเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้ โดยให้ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง หรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใชร่้วมกนั  
เพื่อทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึน
โดยมีการวางแผนการผลิตอยา่งเป็นระบบ เพื่อนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ให้
นกัเรียนสามารถ ศึกษา และปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง โดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
2.6.2  ประเภทของชุดกิจกรมการเรียนรู้  

จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้
ต่างกนั ไดด้งัน้ี 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, น. 94) ไดแ้บ่ง ประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมสาํหรับประกอบการบรรยาย สาํหรับครู ใชเ้ป็นตวักาํหนดกิจกรรมและ

ส่ือ    การเรียนใหค้รูใชป้ระกอบการบรรยาย เพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูใหล้ดนอ้ยลง และ
เปิดโอกาสให้ นกัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ีจะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้ง
ชั้น 

 2.  ชุดกิจกรรมสาํหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมน้ีมุง้เนน้ท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ 
กิจกรรมร่วมกนั ชุดกิจกรรมน้ีจะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมยอ่ยท่ีมีจาํนวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น 
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ยในระยะเร่ิมเท่านั้น ในขณะทาํกิจกรรม
หากมีปัญหา ผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ   

 3.  ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้รียน       
ดว้ยตนเองตามลาํดบัขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือจบแลว้จะทาํการทดสอบประเมิน
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ความกา้วหนา้ และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามลาํดบัเม่ือมีปัญหา จะปรึกษากนัไดร้ะหว่างผูเ้รียนและ
ผูส้อนพร้อมท่ีจะให ้     ความช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 

กระทรวงศึกษาธิการ(2545, น. 142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับครูท่ีกาํหนดกิจกรรมและ
ส่ือ     การสอนให้ครูไดใ้ชป้ระกอบการสอนแบบบรรยาย โดยมีหัวขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยาย และ
กิจกรรมท่ีจดัไว ้ตามลาํดบัขั้นตอน ส่ือท่ีใชอ้าจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง 
แผนภูมิ ภาพยนตร์และกิจกรรม กลุ่ม 

2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั  
ซ่ึงอาจ จดัการเรียนการสอนเป็นศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเร่ือง จดัประเดน็เน้ือหาหน่วยความรู้
ท่ีเป็นอิสระ   จากกนั สามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสัดส่วนเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
อาจจดัหน่วยความรู้ให้ ไดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละ 
เร่ือง และเวลาท่ีใชศึ้กษาในแต่ละศูนย ์ กิจกรรมในศูนยจ์ดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝึก ครบตามจาํนวนนกัเรียนในแต่ละศูนย ์

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน เพื่อให้
เรียนรู้ ดว้ยตนเองตามลาํดบันั้น ความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้ จะทดสอบประเมินผล
ความกา้วหนา้ แลว้จึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ต่อไปตามลาํดบั ถา้มีปัญหานกัเรียนสามารถปรึกษากนัได ้ 
โดยผูส้อนพร้อมท่ีจะ ช่วยเหลือแนะนาํ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปไดถึ้งขีดสุดของความสามารถเป็น
รายบุคคล  

จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  
แบ่งตาม ลกัษณะของผูใ้ช ้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยตอบสนองความตอ้งการ และ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีคาํแนะนา้วิธีการใช ้ และการทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน จากง่ายไปสู่ยาก ทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จ
ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นไปในแนวเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การกาํหนด
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีแน่นอน และชดัเจนในการท่ีจะให้นกัเรียนทาํกิจกรรม และแสดง
พฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะประเมิน 
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2.6.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนนั้น ผูส้ร้าง 

จาํเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่ามีองค์ประกอบใดบา้ง เพื่อจะได้กาํหนด
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมท่ีตอ้งการสร้างข้ึน ซ่ึงได้มีนักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

ฮุสตนั (1972, น. 10) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี  
1. คาํช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความสาํคญัของจุดมุ่งหมายขอบข่ายชุด        

การเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุด
การเรียน   

2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ขอ้ความท่ีแจ่มชดั ไม่กาํกวมท่ีกาํหนดว่าผูเ้รียนจะ
ประสบ   ความสาํเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

3. การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre-assessment) มีจุดประสงค ์ 2 ประการ คือ เพื่อทราบว่า
ผูเ้รียนอยูใ่นขั้นการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูว่าเขาไดส้ัมฤทธิผลตามจุดประสงค์
เพียงใดการประเมินเบ้ืองตน้น้ี อาจจะอยูใ่นรูปของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปากเปล่า การทาํงาน 
ปฏิกิริยา ตอบสนองต่อคาํถามง่าย ๆ เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

4. การกาํหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การกาํหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินขั้นสุดทา้ย (Post - assessment) เป็นขอ้ทดสอบเพ่ือวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียนแลว้ 
2.6.4  ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

 นกัการศึกษาหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยดึ
เป็น  หลกัในการสร้างวา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรไว ้ดงัน้ี 

 สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2550, น. 53)  กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรม     
การเรียนรู้มี 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  กาํหนดเร่ืองเพ่ือทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจกาํหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ
กาํหนด เร่ืองใหม่ข้ึนมาก็ได ้ การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะการ
ใชชุ้ดกิจกรรม     การเรียนรู้นั้น ๆ การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัยอ่ม
ไม่เหมือนกนั  

2.  กาํหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณาการ 
แบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 

3.  จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหน่ึง ๆ จะใชเ้วลานานเท่าใด 
นั้นควร พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นนกัเรียน 
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4.  กาํหนดหัวเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้  
แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ๆ หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4 – 6 ขอ้ 

5.  กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนว่าจะให้นกัเรียนเกิด
ความคิด รวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการแนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชดัเจนวา่จะใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง การกาํหนดกรอบความคิดหรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซ่ึงจะรวมไปถึงการ
จดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ กจ็ะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

6.  กาํหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถึง จุดประสงคท์ัว่ไป และจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม รวมทั้งการกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

7.  กาํหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือก และผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ี
นกัเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การทาํกิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบ
คาํถาม การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 

8. กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ ์ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์โดยไม่มีการนาํไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 

9.  เลือก และผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนนาํไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเท่ียงก่อน
นาํไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพื่อทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ีกาํหนดให้เกิดการเรียนรู้  
โดยพิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสําคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเนน้กรอบ
ความรู้สาํคญัในประเด็นหลกัมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพื่อความจาํเพียงอย่างเดียว  
และเม่ือสร้างเสร็จแลว้ควรทาํเฉลยไวใ้ห้พร้อม ก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ตอ้งนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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เช่น ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความ
ตรงของเน้ือหา เป็นตน้ 
2.6.5  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  

บุญชม ศรีสะอาด (2546,น.156)  ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

1.  การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถกาํหนดได้หลากลายข้ึนอยู่กับผูว้ิจัยจะ
กาํหนด ถา้ตอ้งการประสิทธิภาพสูง ก็กาํหนดค่าไวสู้ง เช่น 90/90 แต่การกาํหนดเกณฑไ์วสู้ง อาจ
พบปัญหาวา่ไม่สามารถบรรลุเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้การท่ีจะใหน้กัเรียนส่วนมากทาํคะแนนไดจ้วนเตม็ 
มีค่าเฉล่ียจวนเตม็ คือ ร้อยละ 90 ข้ึนไปไม่ใช่เร่ืองง่าย ดงันั้น จึงไม่ค่อยพบว่ามีการตั้งเกณฑ ์90/90 
ในงานวิจยั บางเร่ืองตั้งเกณฑไ์วต้ ํ่ากวา่ 80 ทั้งดา้นกระบวนการและผลโดยรวม เช่น ตั้งเกณฑ ์70/70 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นว่าเร่ืองนั้นโดยธรรมชาติแลว้เป็นเร่ืองท่ียาก เช่น วิชาเรขาคณิต เป็นตน้ การตั้ง
เกณฑ์ไวสู้งจะพบว่าไม่อาจบรรลุผลได ้ อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไวต้ ํ่าเกินไป เช่น ตํ่ากว่า 
70/70 ทั้งน้ีเพราะถา้ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมี ประสิทธิภาพจริงแลว้จะตอ้งสามารถพฒันานกัเรียนให้
บรรลุผลระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ได้ การตั้งเกณฑ์ 50/50 หรือ 60/60 แสดงถึงว่าสามารถพฒันา
นกัเรียนไดโ้ดยเฉล่ียคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มหรือมากกว่า  คร่ึงหน่ึงเล็กนอ้ย ซ่ึงไม่น่าจะเพียงพอ 
ควรพฒันาไดม้ากกวา่นั้น   

2.  การเขียนเกณฑ์ 80/80 ไม่ได้หมายถึงอัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่าง 2 ส่วนน้ี 
โดยทัว่ไปไม่ได ้  แปลความหมายโดยการนาํมาเปรียบเทียบกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัอาจไม่ไดเ้ขียนในรูป 
80/80 แต่เขียนในรูปอ่ืน  เช่น 80,80 หรือแมก้ระทัง่เขียนว่าในเกณฑ ์80 % ทั้งกระบวนการและผล
โดยรวมก็ได ้การเขียน 80/80 เป็น   เพียงการแยกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการซ่ึงเป็น
ตวัเลข 80 ตวัหนา้ กบัประสิทธิภาพของผลรวม ซ่ึงเป็น 80 ตวัหลงั   

3.  ผูว้ิจยัอาจตั้งเกณฑ ์2 ส่วนไม่เท่ากนัก็ได ้เช่น 70/80 ซ่ึงหมายความว่า ประสิทธิภาพ
ของ   กระบวนการการใช ้70 % ส่วนประสิทธิภาพของผลรวมโดยใช ้80 % ซ่ึงไม่นิยมกาํหนดใน
ลกัษณะดงักล่าว  แต่อย่างไรก็ตามไม่จาํเป็นท่ีจะทาํอะไรให้สอดคลอ้งกบัความนิยม ขอ้สาํคญั คือ 
เหตุผลเบ้ืองหลงัของการ  ตั้งเกณฑ์ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าการตั้งเกณฑ์แบบ 80/80 นั้นมีความ
เหมาะสม มีเหตุผลดีกวา่  

ซ่ึงในการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนจากผลระหว่างดาํเนินการและผลเม่ือส้ินสุดการ   
ดาํเนินการ โดยใชเ้กณฑ ์80/80 มีความหมาย ดงัน้ี 

80 ตวัแรก เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพกระบวนการ   
80 ตวัหลงั เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพผลรวม 
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เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกณฑม์าตรฐาน 
80/80 โดยการพิจารณาจากกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ดงัน้ี 

80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80   

80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดจากการทาํ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80    

 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อรอุมา เพชรนุ้ย (2556)ได้ทาํการศึกษา เร่ือง การศึกษาความสามารถอ่านคาํศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านจากการใช้
วิธีการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลือกโดยวิธีเจาะจง จาํนวน 7 คน ผลการวิจยัพบวา่  

1.  ความสามารถอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน หลงัการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัเทคนิค Picture Me Readingอยู่
ในระดบัดี (ค่ามธัยฐานเท่ากบั 22 จากคะแนนเตม็ 27 คะแนน, t = 7, P- value = 1.0000) 

2.  ความสามารถอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน หลงัการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัเทคนิค Picture Me Reading
สูงข้ึน (T = 0, p < .05) 

สุมาลี  จอดนอกและคณะ  (2551,  ออนไลน์ )ได้ศึกษาความสามรถ  ได้ศึกษา
ความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โดยใชว้ิธีกานสอนอ่านเป็น
คาํ ดว้ยเทคนิคการใชรู้ปภาพผลการวิจยัพบว่า  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ผูท่ี้ไดรั้บการสอนอ่าน
เป็นคาํ มีความสามารถอ่านเป็นคาํอยู่ในระดบัดี  มีความสามารถอ่านเป็นคาํหลงัการสอนอ่านเป็น  
คาํสูงกวา่ก่อนการสอนอ่านเป็นคาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อจัฉรา นาคทรัพย ์(2546, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา ความสามารถของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ ผลการวิจยั พบว่าเด็ก ท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ มีความสามารถอ่านคาํอยูใ่นระดบัดี   

มอนโร,จอนนา,สตนัตนั และเจนีน (Monroe, Johnna ,Staunton; & Jeannine, 2000)  
ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การปรับปรุงและการพฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนระดบัปฐมวยั
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมีความตอ้งการพิเศษดว้ยการสอนอ่านเป็นคาํ ผลการวิจยัพบว่า
ทกัษะการอ่านของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มดีข้ึน 
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เคียรอน ชีฮี (2002) ไดท้าํการศึกษา ประสิทธิผลของการใชส้ญัลกัษณ์ในการสอนการจาํ
คาํศพัทแ์ก่เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ระดบัรุนแรง โดยใชเ้ทคนิคการเสนอคาํเพียง
อยา่งเดียว (word alone)  เทคนิคการบูรณาการคาํและภาพเพื่อเป็นตวัแนะ(integrated picture 
cueing) และเทคนิคการจดจาํลายมือตนเอง (handle technique) ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า เทคนิค
การบูรณาการคาํและภาพเพื่อเป็นตวัแนะและเทคนิคการจดจาํลายมือตนเอง มีประสิทธิภาพในการ
สอนการจดจาํคาํศพัทแ์ก่เดก็ท่ีมีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ได ้

เคียรอน ชีฮี (2005) ไดท้าํการศึกษาการใช้โปรแกรม Morphingimages ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีใชภ้าพแทรกลงไปในคาํ เพื่อพฒันาศกัยภาพการจาํคาํศพัทข์องเด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ขั้นรุนแรงจาํนวน 8 คน ผลการวิจยั  พบว่าการสอนดว้ยวิธีน้ีมีประสิทธิภาพและไดผ้ลดีกว่า
การสอนดว้ยวิธี  ท่ีอ่านคาํเพียงอยา่งเดียว 

จูลี เอ เบททิส (2010) ทาํการศึกษา ความสามารถอ่านตวัอกัษรและคาํของนกัเรียนระดบั
ปฐมวยัดว้ยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง
ตวัอกัษรและคาํไดดี้ข้ึน โดยสามารถอ่านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว มีความมัน่ใจในการอ่าน รวมทั้งยงั
พฒันาทกัษะดา้นการเขียนใหดี้ข้ึนดว้ย 

 สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การสอน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆ  สามารถพฒันาทกัษะการอ่านของ
นักเรียนไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผูส้อนท่ีควรคาํนึงถึงตวันักเรียนเป็นหลกั โดยเลือกเทคนิค วิธีการและ
กิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกบั การเรียนรู้ ของนักเรียนแต่ละบุคคลตามความรู้ความสามารถ 
ความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของนักเรียน ทั้ งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถดา้นการอ่านคาํศพัท ์ภาษาองักฤษ และเป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะทางดา้นการ
อ่านภาษาองักฤษ ในระดบัสูงของนกัเรียนต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ 

โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมีรายละเอียดหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลออทิสติก  ดาวน์ซินโดมและพิการซ้อน 
จาํนวน 19 คน ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นบางกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1  ชุดกิจกรรมการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใช้
เทคนิค Picture Me Reading ท่ีเรียงตามลาํดบัความยากง่าย  

3.2.2  แบบทดสอบความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 

DPU



42 

3.2.3. แบบประเมินพฤติกรรมต่อการเรียนรู้ ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใช้
เทคนิคPicture Me Reading 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.3.1  ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading
โดยศึกษาจากมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างรายวิชาภาษาองักฤษ 
ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชุด ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชุดกิจกรรม วิธีการสอนอ่านเป็นคาํและ
เทคนิค Picture me reading จากหนงัสือ งานวิจยัต่างๆและจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
แลว้นาํมาสรุปสาระสาํคญั วิธีการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัการใชเ้ทคนิค Picture me reading ตาม
ขั้นตอนดงัน้ี (Bos& Vaughn. 2002: 134, Picture me reading. online: 2011) 

2.  สร้างชุดกิจกรรม นาํมาจดัแบ่งเน้ือหาและเตรียมเน้ือหาในการจดัทาํชุดกิจกรรมให้
สมัพนัธ์กบัแผนการจดัการเรียนรู้เป็นชุด ๆ ดงัน้ี  

ชุดกิจกรรมท่ี 1   ประกอบดว้ยบตัรคาํศพัทเ์ร่ือง สี  ตนเอง ครอบครัว 
ชุดกิจกรรมท่ี 2   ประกอบดว้ยบตัรคาํศพัทเ์ร่ือง โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ชุดกิจกรรมท่ี 3    ประกอบดว้ยบตัรคาํศพัทเ์ร่ือง นนัทนาการ  กีฬา  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

ดงัตารางท่ี 1  
3.3.2  ผูว้ิจยันาํชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัท ์จาํนวน 3  ชุดท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา และความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา เพ่ือนาํชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมาปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนและใหบ้รรลุตามเป้าหมายซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน  +1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน   0  หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน  -1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) (Rovinelli & 

Hambleton , 1977, p.49  60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ให้คะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5  ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาํศพัท ์ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 
3.3.3  ผูว้ิจยันาํชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงท่ีไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป

ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.3.4  การสร้างแบบวดัความสามารถการอ่านคาํศพัทใ์นวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Readingจาํนวน 60 คาํ ประกอบดว้ย  

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สี ตนเอง      จาํนวน  20  คาํ 
ชุดกิจกรรมท่ี  2 เร่ือง  โรงเรียน  อาหาร เคร่ืองด่ืม  จาํนวน  20  คาํ  
ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  นนัทนาการ กีฬา ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั จาํนวน  20  คาํ 

ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กาํหนดใหน้กัเรียนเรียนรู้คาํศพัทภ์ายในวงคาํศพัทป์ระมาณ       150 - 200 คาํ แต่
เน่ืองจากความบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ร่างกาย   ผูว้ิจยัจึงเลือกคาํศพัทม์าหน่วยการเรียนรู้
ละ 10 คาํ (Bos; &Vaughn. 2002: 134 )  รวมทั้งหมด 60 คาํและสร้างแบบทดสอบหลงัเรียนโดย
คดัเลือกมาจากชุดบตัรคาํศพัท ์ชุดละ   6  คาํ 

3.3.5  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการวดัและการประเมินผลการสร้าง
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิจากหนงัสือ งานวิจยัต่างๆและจากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต แลว้
นาํมาสรุปสาระสาํคญั 

2.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading พร้อมทั้งจดัทาํโครงสร้างขอ้สอบ จาํนวน 
20 ขอ้ เป็นแบบปรนยัไดแ้ก่ การเช่ือมโยงเสน้ จบัคู่คาํกบัความหมาย เป็นตน้ 

3.3.6.  การสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมพฤติกรรมต่อการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค Picture Me 
Reading ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ มีความหมาย ดงัน้ี 

7.61   –  9.00 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก
    5.61 –  5.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 

4.61 –  5.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
1.00 –  4.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั 

ปรับปรุง 
3.3.7   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบ

ประเมินพฤติกรรม นาํเสนอท่ีปรึกษา เพือ่พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํ 
3.3.8  นาํชุดกิจกรรม แบบวดัความสามารถ  แบบประเมินพฤติกรรม นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจ เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งIndex of Item Objective 
Congruence หรือ IOC (Rovinelli & Hambleton,1977, pp. 49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนน
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ความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี  
คะแนน  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่บททดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
คะแนน   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่บททดสอบน้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
คะแนน  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบน้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
เกณฑค่์า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ ผา่นเกณฑ ์
แบบวดัความสามารถ  แบบประเมินพฤติกรรมมีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00  
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษมีค่าความยากง่าย (P) 

เท่ากบั 0.695 – 0.733 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป 
3.2.7 นาํเคร่ืองมือทั้งหมดท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 

3.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1  ขั้นเตรียม 
1.  ผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมผูป้กครองนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์

ของงานวิจยั และขออนุญาตทดลอง และเกบ็ขอ้มูล  
2.  ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มนกัเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนกัเรียนปกติ  โดยกาํหนดเวลาใหเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมทุกวนั และแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่มตามความสามารถ คือ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก และพิการซอ้น 

3  ผูว้ิจยั ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3.4.2  ขั้นพฒันา 

1.  ผูว้ิจยั ไดค้ดัเลือกคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั จาํนวน 60  คาํ   เร่ืองสี  
ตนเอง  เร่ืองโรงเรียน  อาหาร  เคร่ืองด่ืม เร่ืองนนัทนาการ  กีฬา  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ซ่ึงไดม้าจาก
การวิเคราะห์มาตรฐานจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลงัจากนั้นไดจึ้งนาํมาจดัทาํชุดฝึกทั้งหมด 3 ชุด  

2. ใหน้กัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ไดใ้ชชุ้ดทั้ง  3 ชุดเหมือนๆกนั คือเร่ิมจาก ชุดท่ีง่ายมาก ยาก 
และยากสุดตามลาํดบั แต่กลุ่มอ่อน กใ็ชเ้วลาในแต่ละชุดมากหน่อย กลุ่มปานกลาง ชุดง่ายกใ็ชเ้วลา
นอ้ย ชุดท่ียากกใ็ชเ้วลามากข้ึน ส่วนกลุ่มเก่งชุดง่ายกบัชุดยาก ใชเ้วลานอ้ย ส่วนชุดยากมาก กใ็ชเ้วลา
มากข้ึน 

3 .  เ ม่ือส้ินสุดการทํากิจกรรมในแต่ละชุด  ผู ้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถหลงัการอ่านคาํศพัทใ์นแต่ละชุด รวมทั้งส้ิน กลุ่มละ 3 ชุด  
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4. ขณะท่ีนกัเรียนเรียนรู้  ผูว้จิยัสงัเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
5. รวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํไปประมวลผล 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการพรรณา 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.5.1  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 

1.  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาค่าความเท่ียงตรงของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัผูช้ี้วดั (Index of Item 
Objective Congruence หรือ IOC ) คาํนวณ IOC ดงัน้ี 

IOC = 
∑

 
IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 
R  แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ∑  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

3.5.2  ดัชนีความยากง่าย  (p)  ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สูตร  
(ลว้น สายยศ ; และองัคณาสายยศ, 2543, น.196) ดงัน้ี 

P =  
P แทน   ค่าความยากง่ายของคาํถามแต่ละขอ้ 
R  แทน  จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้สอบถูก 
N แทน  จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีทาํขอ้สอบ 

3.5.3  หาค่าอาํนาจจาํแนก ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 

R =  

 
R  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 
H  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งท่ีทาํแบบทดสอบถูก 
L แทน จาํนวนนกัเรียนกลุ่มอ่อนทีทาํแบบทดสอบถูก 
N แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบทั้งหมด 
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3.5.4  ค่าร้อยละใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชมศรีสะอาด, 2545, 60) 
 

Percentage(%) =   100 
 
F แทน  ความถ่ีหรือจาํนวนขอ้มูลท่ีตอ้งการหาร้อยละ 
N แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของ

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading ซ่ึงมีจุดประสงคข์องการวิจยั   
(1)  เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture 
Me Reading  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใช้
เทคนิค Picture Me Reading (3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me 
Reading โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการศึกษาดงัน้ี 

1)  ผลของการพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ  
โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading   

2)  ผลการวดัความจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใช้
เทคนิค Picture Me Reading 
3)  ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
จากการพฒันาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของ

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชชุ้ดกิจกรรม 
ทั้งหมด 3 ชุดแต่ละชุดมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั แต่ทั้ง 3 ชุดน้ีไดน้าํมาใชก้บันกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษพร้อมๆกนัและผูว้ิจยัไดส้งัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึง
แบ่งไดอ้อกเป็น 3  กลุ่ม  คือ 

กลุ่มท่ี 1  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) 
กลุ่มท่ี 2 บุคคลออทิสติก 
กลุ่มท่ี 3 พิการซอ้น 

จะเห็นไดว้า่ แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนรู้ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม)  การสอนอ่าน

เป็นคาํเป็นวิธีการสอนอ่านคาํท่ีช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านคาํศพัท ์
โดยใชบ้ตัรคาํหรือบตัรภาพช่วยในการสอน นกัเรียนจะสามารถอ่านคาํศพัทท่ี์เห็นไดโ้ดย 
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1.  ใหล้องเปล่งเสียงออกมาหลายๆ เสียง 
2.  ฝึกอ่านคาํและฝึกออกเสียงคาํท่ีง่ายๆ 
3.  สอนให้เด็กเช่ือมโยงความสัมพนัธ์จากรูปภาพหรือการเดาเร่ืองจากภาพ เพื่อช่วย

ตีความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ 
4.  ฝึกใชค้าํศพัทท่ี์อ่าน โดยฝึกทั้งการเขียนและการอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกนั 
กลุ่มท่ี 2 บุคคลออทิสติก   การสอนอ่านเป็นคาํกบันกัเรียนออทิสติก นกัเรียนจะสามารถ

เรียนรู้และรับรู้ไดดี้ทางสายตา (Visual Learners)ไดดี้  เพราะสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการมองเห็น  
คาํท่ีนํามาใช้สอนมักจะเป็นคาํท่ีนักเรียนเห็นบ่อยๆในหนังสือ หรือ โทรทศัน์   คอมพิวเตอร์  
นักเรียนกลุ่มน้ีสามารถอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง นักเรียนบางคนสามารถอ่าน
คาํศพัทแ์ละสะกดคาํศพัทโ์ดยใชส้ายตา บางคนเห็นรูปภาพแลว้สามารถออกเสียงคาํศพัทไ์ดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว  

กลุ่มท่ี 3 บุคคลพิการซอ้น  บุคคลท่ีมีความบกพร่องตั้งแต่ 2 อย่างข้ึนไปในบุคคล
เดียวกนัอาจแบ่งตามลกัษณะไดต้ามความพิการท่ีเห็นชดัเจน คือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายร่วมกบับกพร่องทางสติปัญญา นกัเรียนไม่สามารถอ่านคาํศพัทไ์ดด้ว้ยตวัเอง การสอนการ
คาํศพัทต์อ้งเนน้การออกเสียงหลายๆคร้ัง  ซํ้ าๆ  ทวนกลบัไปกลบัมาเพื่อให้นกัเรียนสามารถจดจาํ
คาํศพัทจึ์งทาํใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีอ่านออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถึงแมว้่าจะไม่ชดัเจน และอาจจะตอ้งมี
กิจกรรมการสอนหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย เช่น สอนปนเล่น หรือใช้
เกมส์  เป็นตน้  
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1)  ผลของการพัฒนาความสามารถการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading  จากตารางที ่4.1 – 4.2 
 
ตารางที่ 4.1  คะแนน/ร้อยละของความสามารถในการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ
โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  
 

 
 
 

ลาํดบั 

คะแนนแบบฝึกหัดจํานวน 3 ชุด ชุดละ 2 
แบบฝึกหัด 

ชุดละ 10 คะแนน 

 
 

60 
คะแนน 

 
 
 

ร้อยละ 

รวม
ทดสอบ
คร้ังที ่1 

คะแนน
เฉลีย่ 

40 

 
 
 

ร้อยละ 

 

ผา่นเกณฑ์
คะแนนไม่ตํ่ากวา่

ร้อยละ 80 

ชุด
ที ่

1 ค
รั้ง
ที ่

ชุด
ที1่

 ค
รั้ง
ที ่

2 

ชุด
ที ่

2 ค
รั้ง
ที ่

ชุด
ที ่

2 ค
รั้ง
ที ่

ชุด
ที ่

3 ค
รั้ง
ที ่

ชุด
ที ่

3 ค
รั้ง
ที ่

1 8 7 7 7 7 7 43 71.67 30 75.00 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
2 8 8 8 9 8 8 49 81.67 34 85.00 ผา่น/ผา่น 
3 9 9 10 8 9 8 53 88.33 37 92.50 ผา่น/ผา่น 
4 7 8 8 7 8 7 45 75.00 32 80.00 ไม่ผา่น/ผา่น 
5 8 8 8 8 8 8 48 80.00 34 85.00 ผา่น/ผา่น 
6 9 9 9 10 8 9 54 90.00 38 95.00 ผา่น/ผา่น 
7 9 10 10 9 10 8 56 93.33 38 95.00 ผา่น/ผา่น 
8 8 9 9 9 10 9 54 90.00 38 95.00 ผา่น/ผา่น 
9 8 8 8 9 9 9 51 85.00 35 87.50 ผา่น/ผา่น 
10 7 7 7 8 8 7 44 73.33 32 80.00 ไม่ผา่น/ผา่น 
11 7 7 6 7 6 6 39 65.00 28 70.00 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
12 8 8 8 9 9 8 50 83.33 36 90.00 ผา่น/ผา่น 
13 7 7 7 7 7 9 44 73.33 33 82.50 ไม่ผา่น/ผา่น 
14 8 9 8 9 9 8 51 85.00 35 87.50 ผา่น/ผา่น 
15 9 9 9 8 8 9 52 86.66 36 90.00 ผา่น/ผา่น 
16 7 8 7 7 8 8 45 75.00 32 80.00 ไม่ผา่น/ผา่น 
17 8 8 8 8 8 9 49 81.67 34 85.00 ผา่น/ผา่น 
18 7 7 7 7 8 8 44 73.33 32 80.00 ไม่ผา่น/ผา่น 
19 7 8 8 7 6 8 44 73.33 32 80.00 ไม่ผา่น/ผา่น 

DPU



50 

จากตารางท่ี 4.1 คะแนน/ร้อยละของความสามารถในการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของ
นกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading จาํนวน 19  คน พบว่า มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์
คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 
นกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์แบบฝึกหัดและแบบทดสอบจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และมี
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑค์ะแนนแบบฝึกหดั/ผา่นเกณฑค์ะแนนทดสอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58  
 
ตารางที่ 4.2  คะแนนความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค 
Picture Me Reading  จากแบบทดสอบ 3 ชุด จาํนวนนกัเรียน 19  คน 
 

ลาํดับ แบบทดสอบจํานวน 3 ชุด ชุดละ 40 คะแนน คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
80 ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 

1 30 30 30 30 75.00 
2 35 30 35 34 85.00 
3 37 37 37 37 92.50 
4 30 29 37 32 80.00 
5 33 37 32 34 85.00 
6 37 38 39 38 95.00 
7 38 38 38 38 95.00 
8 36 39 39 38 95.00 
9 34 35 36 35 87.50 
10 30 29 37 32 80.00 
11 28 29 27 28 70.00 
12 33 37 38 36 90.00 
13 29 38 32 33 82.50 
14 36 37 32 35 87.50 
15 37 39 32 36 90.00 
16 29 36 31 32 80.00 
17 33 37 32 34 85.00 
18 29 34 33 32 80.00 
19 29 35 32 32 80.00 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงคะแนน/ร้อยละของการของการวดัความจาํหลงัเรียนรู้การอ่าน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading จาํนวน 19 คน พบว่า มี
นกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และมีนกัเรียนไม่ผา่น
เกณฑ ์2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 

2. ผลการวัดความจําหลังเรียนรู้การอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษโดยใช้
เทคนิค Picture Me Reading แสดงตารางที ่4.2 
 
ตารางที ่4.3  คะแนน/ร้อยละของการวดัผลวดัความจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของ
นกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading จาํนวน 19 คน 
 

 
ลาํดบั 

แบบทดสอบที่ 1-3 วดัคร้ังที่ 2 
แบบทดสอบละ 40 คะแนน 

 
 

คะแนน
เฉลีย่ 

40 

 
 

ร้อยละ 

 
คะแนนไม่ตํา่กว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 

ชุด 
1 

 
ร้อยละ 

ชุด 
2 

 
ร้อยละ 

ชุด 
3 

 
ร้อยละ 

1 24 60 28 70 32 80 28 70 ไม่ผา่น 
2 32 80 32 80 36 90 33.33 83.33 ผา่น 

3 32 80 32 80 32 80 32 80 ผา่น 

4 28 70 32 80 28 70 28 73.33 ไม่ผา่น 

5 28 70 40 100 36 90 34.66 86.66 ผา่น 

6 40 100 40 100 40 100 40 100 ผา่น 

7 40 100 40 100 40 100 40 100 ผา่น 

8 40 100 40 100 40 100 40 100 ผา่น 

9 40 100 40 100 40 100 40 100 ผา่น 

10 28 70 39 90 36 90 33.33 83.33 ผา่น 

11 28 70 32 80 28 70 33.33 83.33 ผา่น 

12 36 90 40 100 36 90 37.33 93.33 ผา่น 

13 28 70 28 70 26 60 27.33 76.66 ไม่ผา่น 

14 40 100 40 100 40 100 40 100 ผา่น 

15 36 90 40 100 40 100 38.66 96.66 ผา่น 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

 
ลาํดบั 

แบบทดสอบที่ 1-3 วดัคร้ังที่ 2 
แบบทดสอบละ 40 คะแนน 

 
 

คะแนน
เฉลีย่ 

40 

 
 

ร้อยละ 

 
คะแนนไม่ตํา่กว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 

ชุด 
1 

 
ร้อยละ 

ชุด 
2 

 
ร้อยละ 

ชุด 
3 

 
ร้อยละ 

16 40 100 32 80 32 80 34.66 86.66 ผา่น 

17 28 70 32 90 32 80 27.33 76.66 ไม่ผา่น 

18 32 80 32 80 32 80 32 80 ผา่น 

19 32 80 36 90 36 90 34.66 86.66 ผา่น 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงคะแนน/ร้อยละของการของการวดัความจาํหลงัเรียนรู้การอ่าน

คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading จาํนวน 19 คน พบว่า มี
นกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และมีนกัเรียนไม่ผา่น
เกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 
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3. ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading  
 

ตารางที ่4.3  คะแนน/คะแนนเฉล่ีย พฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  
จาํนวน 15 คน  
 
 
ลาํดบั 

แบบประเมนิพฤตกิรรมของนักเรียนที่มคีวามต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading จาํนวน  15  คร้ัง 

คะแนน
เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 6 8 7 7 7 7 8 8 9 6 4 5 3 6 6 6.47 ดี 

2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.00 ดีมาก 
3 6 7 7 7 7 7 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6.53 ดี 
4 5 9 4 4 4 6 6 9 9 5 5 5 3 5 5 5.60 พอใช ้
5 9 8 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8.80 ดีมาก 
6 7 8 6 6 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7.00 ดี 
7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.00 ดีมาก 
8 9 7 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 8.67 ดีมาก 
9 9 8 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8.80 ดีมาก 
10 7 9 7 7 7 7 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7.47 ดี 
11 4 6 6 6 6 6 8 6 4 4 4 4 4 4 4 5.07 พอใช ้
12 9 7 9 9 9 9 9 7 7 9 9 9 9 9 9 8.60 ดีมาก 
13 4 6 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 5.27 พอใช ้
14 9 9 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.20 ดีมาก 
15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.00 ดีมาก 
16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.00 ดี 
17 7 8 9 9 9 9 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7.73 ดี 
18 6 9 6 6 6 6 7 9 9 6 6 5 6 6 6 6.60 ดี 
19 6 7 8 8 8 8 9 7 7 6 3 5 4 5 6 6.47 ดี 
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จากตารางท่ี 4.3  แสดงคะแนน/คะแนนเฉล่ีย พฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค 
Picture Me Reading จาํนวน 15 คน พบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพดีมากทีจาํนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.11นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพดีจาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.11 และ
นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพพอใช ้จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านคําศัพท์
ภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading ซ่ึงลาํดบั
ขั้นตอนการสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพิเศษโดยใช้
เทคนิค      Picture Me Reading 

 2.เพื่อศึกษาความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน
พิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 

 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

 1.ความสามารถทางการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนักเรียนพิเศษหลงัการสอนอ่าน
ร่วมกบัเทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 2. ความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ
โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 3. นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading อยูใ่นระดบัดี 
 
ขอบเขตงานวจัิย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 4 ประเภท 
ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก ดาวน์ซินโดมและพิการซ้อน 
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จาํนวน 19 คน   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นบางกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
ใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )  
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้ การสอนการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
 ตวัแปรตาม ความสามารถการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการ ความพิเศษ ความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ พฤติกรรม
ทางการเรียนโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
3. เน้ือหา 

คาํศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั จาํนวน 60  คาํ   เร่ืองสี  ตนเอง  เร่ืองโรงเรียน  
อาหาร  เคร่ืองด่ืม เร่ืองนนัทนาการ  กีฬา  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ซ่ึงไดม้าจากการวิเคราะห์มาตรฐาน
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐานพุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศ 

ระยะเวลา 15  คาบ คาบละ 45 นาที ในภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ชุดกิจกรรมการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading ท่ีเรียงตามลาํดบัความยากง่าย  
2.  แบบทดสอบความสามารถการอ่านคาํศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading 
3.  แบบประเมินพฤติกรรมต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียม 
1 .1   ผู ้วิจัยได้จัดประชุมผู ้ปกครองนักเ รียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อ ช้ีแจง

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั และขออนุญาตทดลอง และเกบ็ขอ้มูล  

DPU



57 

1.2  ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มนักเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนกัเรียนปกติ  โดยกาํหนดเวลาให้
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกวนั และแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่มตามความสามารถ 
คือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก และพิการซอ้น 

1.3  ผูว้ิจัย ช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

2.  ขั้นพฒันาและขั้นทดลอง 
2.1  ผูว้ิจยั ไดค้ดัเลือกคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั จาํนวน 60  คาํ   เร่ืองสี  

ตนเอง  เร่ืองโรงเรียน  อาหาร  เคร่ืองด่ืม เร่ืองนนัทนาการ  กีฬา  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ซ่ึงไดม้าจาก
การวิเคราะห์มาตรฐานจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลงัจากนั้นไดจึ้งนาํมาจดัทาํชุดกิจกรรมทั้งหมด 3 ชุด  

2.2  ให้นกัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมทั้ง  3 ชุดเหมือนๆกนั คือเร่ิมจาก ชุดท่ี
ง่ายมาก ยาก และยากสุดตามลาํดบั แต่กลุ่มอ่อน ก็ใชเ้วลาในแต่ละชุดมากหน่อย กลุ่มปานกลาง ชุด
ง่ายก็ใชเ้วลานอ้ย ชุดท่ียากก็ใชเ้วลามากข้ึน ส่วนกลุ่มเก่งชุดง่ายกบัชุดยาก ใชเ้วลานอ้ย ส่วนชุดยาก
มาก กใ็ชเ้วลามากข้ึน 

2.3  เม่ือส้ินสุดการทาํกิจกรรมในแต่ละชุด ผูว้ิจยัให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถหลงัการอ่านคาํศพัทใ์นแต่ละชุด รวมทั้งส้ิน กลุ่มละ 3 ชุด  

2.4  ขณะท่ีนักเรียนเรียนรู้  ผูว้ิจัยสังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

2.5  รวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํไปประมวลผล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และ 

การพรรณา  
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
สรุปผลการวิจยั พบวา่  

5.1.1  ผลของการพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ พิจารณา
จาก คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์
จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และมี
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นกัเรียนท่ีมีคะแนนแบบฝึกหดัไม่ผา่นเกณฑแ์ต่คะแนนทดสอบผา่นเกณฑจ์าํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.58  
5.1.2  ผลของความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05    
5.1.3  ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ มีนกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑท์ั้งระดบัดีมาก  และดี 

จาํนวนเท่ากนั เท่ากบั  8 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.11 และอยูใ่นระดบัพอใช ้จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.78  

 
5.2  อภิปรายผล  
5.2.1  ผลของการพฒันาความสามารถการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนพิเศษ โดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading  พบว่า มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 57.89 ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 
10.53 และมีนกัเรียนท่ีมีคะแนนแบบฝึกหดัไม่ผา่นเกณฑแ์ต่คะแนนทดสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 31.58 
สาเหตุท่ีมีเด็กผา่นเกณฑจ์าํนวนมาก เน่ืองจากนกัเรียนพิเศษท่ีเร่ิมการฝึกอ่าน การสอนให้อ่านเป็น
คาํๆ ให้อ่านก่อนท่ีจะจาํตวัอกัษรได ้ แลว้ใชบ้ตัรคาํเพ่ือให้ดูรูปภาพ อาจอ่านคาํไดโ้ดยการจาํภาพ  
ครูอาจบนัทึกเสียงลงเทปก็ไดแ้ลว้จึงเปิดเสียงให้เด็กฟังและใหเ้ด็กอ่านตามบตัรคาํ นกัเรียนพิเศษมี
จะความสามารถ สามารถจดจาํทั้งรูปภาพและคาํศพัทไ์ดดี้  และจะเห็นไดว้่าคะแนนท่ีผา่นจริงของ
นกัเรียนมากกว่าจาํนวนท่ีไม่ผ่านและส่วนนกัเรียนท่ีไม่ผ่าน 2 คน เน่ืองจากเป็นนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษทางดา้นการไดย้ิน (หูตึง)ร่วมกบัดา้นสติปัญญา (พิการซอ้น) จึงทาํให้นกัเรียนจดจาํ
คาํศพัทไ์ดน้อ้ย นกัเรียนอีกคนมีความตอ้งการพิเศษ เน่ืองจากเป็นออทิสติก ซ่ึงการจดจาํ และสนใจ
เฉพาะดา้น แต่อยา่งไรกดี็ชุดกิจกรรมก็เสริมใหน้กัเรียนมีการพฒันาการความสามารถตามลาํดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอุมา เพชรนุย้ (2556) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง การศึกษาความสามารถ
อ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
จากการใชว้ิธีการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัเทคนิค Picture Me Reading โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า 1. ความสามารถอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน หลงัการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัเทคนิค 
Picture Me Readingอยูใ่นระดบัดี 2. ความสามารถอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน หลงัการสอนอ่านเป็นคาํร่วมกบัเทคนิค 
Picture Me Reading สูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมาลี จอดนอกและคณะ (2551 : ออนไลน์)
ไดศึ้กษาความสามารถ ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 
1 โดยใชว้ิธีกานสอนอ่านเป็นคาํ ดว้ยเทคนิคการใชรู้ปภาพผลการวิจยัพบว่า  เด็กท่ีมีปัญหาทางการ
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เรียนรู้ผูท่ี้ไดรั้บการสอนอ่านเป็นคาํ มีความสามารถอ่านเป็นคาํอยูใ่นระดบัดี  มีความสามารถอ่าน
เป็นคาํหลงัการสอนอ่านเป็น  คาํสูงกว่าก่อนการสอนอ่านเป็นคาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา นาคทรัพย ์(2546: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา ความสามารถ
ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ ผลการวิจยั พบว่าเด็ก ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาํ มีความสามารถอ่าน
คาํอยูใ่นระดบัดี   
5.2.2  ผลของความสามารถในการจาํหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียน

พิเศษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  พบว่า มีนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 78.94 ซ่ึงถือว่าเป็น
จาํนวนมาก นั้น เน่ืองมาจากการทาํชุดกิจกรรมซํ้ าๆ คือเด็กทุกกลุ่มไดท้าํชุดฝึก ถึง 3 ชุด  จึงทาํให้
นกัเรียนสามารถท่ีจะจดจาํคาํศพัทไ์ด ้ประกอบกบัผลงานวิจยัของ จรีลกัษณ์ จิรวิบูลย ์(2546: 26)  
พบว่าเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จะมีความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษ มากกว่าภาษาไทย 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยั เคียรอน ชีฮี (Sheehy. 2002) ไดท้าํการศึกษา ประสิทธิผลของการใช้
สัญลกัษณ์ในการสอนการจาํคาํศพัทแ์ก่เด็กท่ีมีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ระดบัรุนแรง โดย
ใชเ้ทคนิคการเสนอคาํเพียงอยา่งเดียว (word alone) เทคนิคการบูรณาการคาํและภาพเพื่อเป็นตวัแนะ
(integrated picture cueing) และเทคนิคการจดจาํลายมือตนเอง (handle technique) ผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นว่า เทคนิคการบูรณาการคาํและภาพเพ่ือเป็นตวัแนะและเทคนิคการจดจาํลายมือตนเอง มี
ประสิทธิภาพในการสอนการจดจาํคาํศพัทแ์ก่เดก็ท่ีมีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ได ้ 
5.2.3  ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพดี

มาก และดี  จากผลการวิจยัขา้งตน้ยงัพบว่า คะแนนจากพฤติกรรมการเรียนสอดคลอ้งกบัคะแนน
ความสามารถของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 57.89 ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 10.53 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เสาวนีย ์ จนัทร์เจิดศกัด์ิ (2543) ไดก้ล่าวว่า ส่ิงท่ีครูทุกคนควรรู้และเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้เก่ียวกับ
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนมีหลายประการ ไดแ้ก่  ครูตอ้งมีขอ้มูลเด็กทุกคน รู้ว่าเด็กคนใดมี
ความบกพร่องตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษในลกัษณะใดบา้ง ศึกษาว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียนเป็นผลมาจากความบกพร่องเฉพาะของเด็กหรือเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มหรือมาจากตวัครู 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการสอนเป็นส่ิงสาํคญั จะตอ้งลาํดบัขั้นตอนท่ีเด็กทาํไดที้ละขั้น ถา้เป็นไปไดค้วรให้
เด็กผ่านตามระดับความสามารถของเขา  การเสริมแรง ได้แก่ คําชม ท่าทีท่ีแสดงความรัก  
ความพอใจ รางวลั เป็นตน้ 
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5.3  ข้อค้นพบในงานวจัิยนี ้
ชุดกิจกรรมน้ีสามารถพฒันาความสามารถของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษให้

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสามารถนาํไปใชก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในลกัษณะเหมือนกนัหรือ
คลา้ยกนัในสถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถนาํชุดกิจกรรมไปพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกรณีศึกษา 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ในการทาํกิจกรรมท่ีมีคาํศพัทย์าก ควรหาเทคนิคท่ีช่วยในการผอ่นคลาย สนุกสนาน 
อาจตอ้งกาํหนดให้มีเวลาพกัชัว่ขณะหน่ึง เพื่อพกัการเรียนรู้สาํหรับนักเรียนทั้งหมดหรือนักเรียน
บางคน  

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูควรจดัมุมสาํหรับ เทคนิค Picture Me Reading เพื่อให้
นกัเรียนไดก้ลบัมาทบทวนความรู้ของตวันกัเรียนเองได ้แต่ทั้งน้ีอาจตอ้งมีครูพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือ 
5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรเป็นการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นประโยคหรือวลีอาจศึกษา  
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกรณีศึกษา 
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ภาคผนวก ก  

 ชุดกจิกรรมการอ่านคาํศัพท์ภาษาองักฤษนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
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ชุดกจิ

 

 

จกรรมก

พิ

สํานัก

การอ่านคํ

พเิศษโดย

กลุ่ม

กงานเขตพ

คาํศัพท์ภ

ยใช้เทคนิ

มสาระกา

นาง

โรงเรีย

พืน้ทีก่ารศึ

ภาษาองัก

นิค Pictu

ารเรียนรู้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

สาวพรศิ
 

ยนบ้านบา

ศึกษาประ

กฤษนักเรี

ure Me 

ร้ภาษาต่า

ย 

ศิริ  ศิริเร

างกลาง 

ะถมศึกษา

รียนที่มคี

 Readin

างประเท

รศ 

าจังหวดัระ

ความต้อ

ng 

ทศ 

ะนอง 
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คาํนาํ 

ชุดกิจกรรมการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading ไดจ้ดัทาํข้ึน เพื่อใชใ้น

การเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่นกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ  ควรมีชุดฝึกท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อนกัเรียนสามารถบอก อ่านและรู้ความหมายของคาํท่ีเรียนรู้และ

สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนในระดบัชั้นต่อๆกนัไปได ้

ชุดกิจกรรมการอ่านคาํศัพท์ภาษาอังกฤษน้ี จัดทาํข้ึนทั้ งหมด  3 ชุด เป็นคาํศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั  มีจาํนวน 60  คาํ  สาํหรับการใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุดใชเ้วลา   45  นาที เม่ือหมดแต่ละชุดจะมี
แบบทดสอบทา้ยกิจกรรม   
 

ผูว้ิจยัคิดว่าหลงัจากท่ีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนครบทั้ง 3 กิจกรรมแลว้นกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษจะมีความสามารถอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพิ่มข้ึน     

 

พรศิริ  ศิริเรศ 
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คาํช้ีแจงการใช้กจิกรรม 

ชุดกิจกรรมการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้น

การเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   

ลกัษณะชุดกิจกรรมประกอบดว้ยทกัษะการอ่าน  เน้นการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   Picture Me 

Reading ชุดกิจกรรมดงักล่าวมีทั้งหมด 3  ชุด โดยใชเ้วลาในการดาํเนินกิจกรรมดงัน้ี 

1. ช้ีแจงเร่ืองวิธีการเรียนรู้อ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

2.  ชุดกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  สี  ตนเอง       5     ชัว่โมง 

3.  ชุดกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง   โรงเรียน  อาหาร  เคร่ืองด่ืม   5     ชัว่โมง 

4. ชุดกิจกรรมท่ี 3  เร่ือง  นนัทนาการ  กีฬา  ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั  5     ชัว่โมง 
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กฤษเก่ียวกบั 

(กีฬา) และ P

ดกจิกรรมที ่1

Color my self

ออกเสียงคาํศพั

ความหมายขอ

 ์

ารถจาํคาํศพัท์

 

 

รเรียนรู้ทุกกิ
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f 

พัทไ์ด ้

อง

ทไ์ด ้
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กิจกรรมแล้ว

  My self  (ตน

ท่ีต่างๆ ไดโ้ดย

ชุด

Scho

1. อ่านอ

2. บอกค

คาํศพัท ์

3. สามาร

 

 

งค์การเรียนรู้

ว  นักเรียนท่ี

นเอง)   Schoo

ย การอ่านออ

ดกจิกรรมที ่ 

ool  Fool  Dr

อกเสียงคาํศพั

ความหมายขอ

รถจาํคาํศพัทไ์
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มีความต้อง
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กเสียงและบอ
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ring 
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อกความหมาย
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คาํศพัท
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สามารถอ่าน
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ชุด ิ

ชุดกิจก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชใ้นก

ความรู้

ตนเอง

กจิกรรมการ

ผูว้จิยัไดอ้อ

รรม ดงัน้ี 

 

ใชภ้าษาองั

การเรียนได ้โ

ร้ท่ีไดรั้บไปใช

ต่อไป 

1. อ่านออกเสี

2. แปลความ

รเรียนรู้เร่ือง

โ

กแบบสร้าง

กฤษในการส่ื

ดยนกัเรียนท่ี

ชใ้นการเรียน ู

สามารถอ่าน

สียงคาํศพัทไ์ด

หมายคาํศพัท

ง คาํศัพท์ภา

โดยใช้เทคนิ

งชุดกิจกรรม

ส่ือสารดา้นกา

มีความตอ้งก

รู้ นาํไปใชใ้น

ผลกา

ออกเสียงคาํศั

จุดปร
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ทไ์ด ้

คาํช้ีแจง 

าษาองักฤษส
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ม เพ่ือประกอ
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ารพิเศษสามา

นการส่ือสารใ

ารเรียนรู้ทีค่า
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Me Readin
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ขอ้แนะนาํสาํหรับคุณครู 

1. ชุดกิจกรรมทั้งหมด 3 ชุด  คือ 

 1.1 ชุดท่ี 1 เร่ือง  Color , My self 

 1.2 ชุดท่ี  2 เร่ือง  School  Food    Drink   

 1.3 ชุดท่ี 3  เร่ือง  Sport  , Around town, Recreation Activity 

 1.4 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 1.5  บตัรคาํศพัท ์จาํนวน    60   คาํ 

 1.6  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 1.7  แบบทดสอบหลงัเรียน 

2. ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 

 ครูจะตอ้งเตรียมส่ือการเรียนใหค้รบตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 

 2.1 บตัรคาํศพัท ์

 2.2 ใบงาน 

 2.3 แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 2.4 แบบทดสอบหลงัเรียน 

3 . บทบาทครูผูส้อน 

 3.1  เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสอนล่วงหนา้ใหค้รบตามรายการ 

 3.2  จดันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษออกเป็นกลุ่ม  3 กลุ่ม  แยกตามความสามารถ

ของนกัเรียนพิเศษ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอ่อน  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปานกลาง กลุ่มท่ี 3กลุ่มเก่ง 

 3.3 ก่อนทาํกิจกรรมครูช้ีแจงใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทราบบทบาทของ

นกัเรียนพิเศษในการใชชุ้ดกิจกรรม 

 3.4 จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน 

 3.5 ใหค้าํแนะนาํเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในขณะท่ีทาํ 
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กิจกรรม 

 3.6 ทบทวนวา่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มน้ีทาํไดจ้ริงหรือไม 

 3.7 ประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนพิเศษ 
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ชุดกจิกรรมที ่ 1 

เร่ือง    Color , My self 

1. การเรียนชุดกิจกรรมใชเ้วลา 5 ชัว่โมง  คาบละ  (45 นาที ) 

2. ใหน้กัเรียนรับซองเอกสารกิจกรรมจากครูดงัน้ี 

 2.1 ซองคู่มือนกัเรียน 

 2.2 ซองบตัรกิจกรรมชุดท่ี 1 

 2.3 ซองแบบทดสอบหลงัการเรียน 

3. จุดมุ่งหมายของการเรียน  

เม่ือนกัเรียนพิเศษฝึกชุดน้ีแลว้ นกัเรียนพิเศษสามารถ 

 3.1 ออกเสียงคาํศพัทไ์ด ้

 3.2 แปลความหมายได ้

4. กิจกรรม 

ในชุดกิจกรรมน้ีมีกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติั 3 กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมท่ี 1 จบัคู่บตัรคาํศพัทก์บัรูปภาพ 

 4.2 กิจกรรมท่ี 2 จบัคู่ บตัรคาํศพัทก์บัความหมาย 

5. บทบาทของนกัเรียนพิเศษ 

 5.1 ก่อนเร่ิมบทเรียน นกัเรียนพิเศษควรศึกษาคู่มือนกัเรียนอยา่งละเอียด 

 5.2 ขณะท่ีเรียน นกัเรียนพิเศษตอ้งทาํกิจกรรมตามลาํดบัขั้นตอน 

  5.2.1 ทาํกิจกรรมขั้นนาํพร้อมกบัครูผูส้อน 

  5.2.2 ทาํกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามระดบัความสามารถท่ีครูแบ่งให ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอ่อน  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปานกลาง  กลุ่มท่ี  3  กลุ่มเก่ง 

 5.2.3 ทาํกิจกรรมตามคาํสั่งในบตัรกิจกรรมโดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

DPU



 

 

 

1. ใหน้กั
2. ใหน้กั
3. ดูเฉลย
4. บนัทึก
5. นกัเรีย

5.3 ขณ

นกัเรียน

กเรียนนาํบตัรค
กเรียนจบัคู่บตั
ยคาํตองจากคุ
กผลคะแนน 
ยนปฏิบติัตาม
- จบัคู่กบัเพือ่

ณะสรุปบทเรี

นตอ้งทาํกิจ

คุณครูอ่าน
คาํศพัทอ์อกม
ตรคาํศพัทก์บัรู
ณครู 

มขั้นตอนดงัน้ี
อนพดูคาํศพัท์

รยน 

กรรม คือ ส

กจิกรรมที่

นคาํส่ังและปฏิ
มาจากซองกิจ
รูปภาพ 

 
ท ์คนท่ี 1 พดู ค

สรุปบทเรียน

บัตรคาํศัพท์
ที ่1  ( Color , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
ฏิบตักิจิกรรม
จกรรม 

คนท่ี 2 ฟัง ต่อ

นกบัครูโดยต

ท์ 
   My self ) 

มตามลาํดับขั้น

อไปคนท่ี 2 พู

ตอบคาํถามต

นตอนดงันี ้

พดู คนท่ี  1 ฟัง

ต่างๆ  

ง 
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- ทุกคนอ่านคาํศพัทพ์ร้อมกนั 
- ทุกคนฝึกอ่านคาํศพัทจ์ากบตัรคาํแลว้จบัคู่กนัฝึกพดูอีกคร้ัง 
- ครูสุ่มเลือกนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษออกมาอ่านคาํศพัทห์นา้หอ้งเรียน 

 
ชุดกจิกรรมที ่1  บัตรคาํศัพท์ 
เร่ือง ( Color  ,  My self ) 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงเสน้จบัคู่บตัรคาํศพัทก์บัรูปภาพใหถู้กตอ้ง 

 

                     Yellow 
 

   

  Pink 
 

     

 Brown 
 

   

     White 
 

 

 Sky  Blue 
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A

M

H

H

             

 Eye

Arm 

outh 

Hair 

Hand 

e 
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กจิกรรมที ่2  บัตรความหมาย  ( Color  ,  My self ) 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงเสน้จบัคู่บตัรคาํศพัทก์บัความหมายใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purple 

Orange 

Green 

Black 

Blue 

สีเขียว 

สีม่วง 

สีฟ้า 

สีส้ม 

สีดาํ 

DPU
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Eye 

Nose 

Tooth 

Foot 

Arm 

แขน 

ตา 

เทา้ 

จมูก 

ฟัน 

DPU



 

แบบทด

คาํช้ีแจง 

ตอนที ่1 

1.  

 

 

2.   

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

ดสอบวดัควา

  แบบทดสอบ

 ใหน้กัเรียนก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ามสามารถหลั

บน้ีมี 2 ตอน ค

กาเคร่ืองหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงัการเรียนกา

โดยใช้เทคนิ

คะแนนเตม็ 4

ย  ลงในกรอ

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

ารอ่านออกเสี

นิค Picture M

40 คะแนน 

อบ  หนา้ค

 Sky Blu

 Green 

 Nose 

 Mouth  

   Tooth 

  Ear 

 Black 

 Red 

 Pink 

 Green 

ยงคาํศัพท์ขอ

Me Reading 

คาํศพัทท่ี์ตรง

e 

องนักเรียนทีม่ี

กบัรูปภาพ (๒

มคีวามต้องกา

๒๐ คะแนน) 
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6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mou

  Foot

 

 

  

   

  

   

   

  

 

  

uth 

t 

 Hand 

      Tooth 

  Orange 

 Brown 

    Arm 

   Nose 

 Pink 

       Yellow 
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ตอนที ่2 ใหน้กัเรียนโยงเสน้คาํศพัทก์บัความหมายใหถู้กตอ้ง ( 20  คะแนน) 

1.    

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

ผม 

สีสม้ 

มือ 

ตา 

สีขาว 

Orange 

Hand 

White 

Hair 

Eye 

DPU
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ชุดกจิกรรมที ่ 3 

เร่ือง    Sport  Around town  

1. การเรียนชุดกิจกรรมใชเ้วลา  5 ชัว่โมง  คาบละ  (45 นาที ) 

2. ใหน้กัเรียนรับซองเอกสารกิจกรรมจากครูดงัน้ี 

 2.1 ซองคู่มือนกัเรียน 

 2.2 ซองบตัรกิจกรรมชุดท่ี 3 

 2.3 ซองแบบทดสอบหลงัการเรียน 

3. จุดมุ่งหมายของการเรียน  

เม่ือนกัเรียนพิเศษฝึกชุดน้ีแลว้ นกัเรียนพิเศษสามารถ 

 3.1 ออกเสียงคาํศพัทไ์ด ้

 3.2 แปลความหมายได ้

4. กิจกรรม 

ในชุดกิจกรรมน้ีมีกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติั 3 กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมท่ี 1 จบัคู่บตัรคาํศพัทก์บัรูปภาพ 

 4.2 กิจกรรมท่ี 2 จบัคู่ บตัรคาํศพัทก์บัความหมาย 

5. บทบาทของนกัเรียนพิเศษ 

 5.1 ก่อนเร่ิมบทเรียน นกัเรียนพิเศษควรศึกษาคู่มือนกัเรียนอยา่งละเอียด 

 5.2 ขณะท่ีเรียน นกัเรียนพิเศษตอ้งทาํกิจกรรมตามลาํดบัขั้นตอน 

  5.2.1 ทาํกิจกรรมขั้นนาํพร้อมกบัครูผูส้อน 

  5.2.2 ทาํกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามระดบัความสามารถท่ีครูแบ่งให ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอ่อน  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปานกลาง  กลุ่มท่ี  3  กลุ่มเก่ง 

 5.2.3 ทาํกิจกรรมตามคาํสั่งในบตัรกิจกรรมโดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

DPU



 

 

 

k 

1. ใหน้กั
2. ใหน้กั
3. ดูเฉลย
4. บนัทึก
5. นกัเรีย

5.3 ขณ

นกัเรียน

กเรียนนาํบตัรค
กเรียนจบัคู่บตั
ยคาํตองจากคุ
กผลคะแนน 
ยนปฏิบติัตาม
- จบัคู่กบัเพือ่
- ทุกคนอ่านค
- ทุกคนฝึกอ่า
- ครูสุ่มเลือก

ณะสรุปบทเรี

นตอ้งทาํกิจ

( Spor

คุณครูอ่าน
คาํศพัทอ์อกม
ตรคาํศพัทก์บัรู
ณครู 

มขั้นตอนดงัน้ี
อนพดูคาํศพัท์
คาํศพัทพ์ร้อม
านคาํศพัทจ์าก
นกัเรียนท่ีมีค

รยน 

กรรม คือ ส

บัตรคํ

rt  , Around

นคาํส่ังและปฏิ
มาจากซองกิจ
รูปภาพ 

 
ท ์คนท่ี 1 พดู ค
มกนั 
กบตัรคาํแลว้
ความตอ้งการพ

สรุปบทเรียน

คาํศัพท์กจิกรร

d town, Rec
 
  
 
 
 
 
 
 

\  
 
 
 
 

กจิกรรม 
ฏิบตักิจิกรรม
จกรรม 

คนท่ี 2 ฟัง ต่อ

จบัคู่กนัฝึกพดู
พิเศษออกมาอ

นกบัครูโดยต

รมที ่3   

creation Ac

 

มตามลาํดับขั้น

อไปคนท่ี 2 พู

ดอีกคร้ัง 
อ่านคาํศพัทห์

ตอบคาํถามต

ctivity ) 

นตอนดงันี ้

พดู คนท่ี  1 ฟัง

หนา้หอ้งเรียน 

ต่างๆ  

ง 
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คาํช้ีแจง   ใหน้กัเรียนโ

 

Cookin

 

Playing

 

Flying 

 

Shop 

 

Zoo 

เร่ือง  ( Sp
โยงเสน้จบัคู่บ

ng 

g the gu

 a kite 

ชุดกจิกร

port  , Arou
บตัรคาํศพัทก์บั

uitar 

รรมที ่3  บัตร

und town, R
บัรูปภาพใหถู้

รคาํศัพท์ 

Recreation A
ถูกตอ้ง 

Activity ) 
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Taking

 

Hospita

 

 

Swimm

 

Bank 

 

 

Watch 

g photo

al 

ming 

 TV 

s 

85 

DPU



86 
 

กจิกรรมที ่3  บัตรความหมาย   
เร่ือง  ( Sport  , Around town, Recreation Activity ) 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงเสน้จบัคู่บตัรคาํศพัทก์บัความหมายใหถู้กตอ้ง 

 

โรงพยาบาล      Reading 

 

ไปรษณย์ี      Post office 

 

อ่านหนังสือ          Supermarkets 

 

ห้างสรรพสินค้า     Hospital 

 

เล่นว่าว       Flying a kite 

DPU
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ป่ันจกัรยาน      Ride bicycle 

 

วดั           Hotel 

 

โรงแรม      Playing badminton 

 

เล่นแบตมนิตนั     Temple 

 

เต้น        Dancing 

 

 

DPU
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แบบทดสอบวดัความสามารถหลงัการเรียนการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ของนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ  

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

คาํช้ีแจง  แบบทดสอบน้ีมี 2 ตอน คะแนนเตม็ 40 คะแนน 

ตอนที ่1 ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบ  หนา้คาํศพัทท่ี์ตรงกบัรูปภาพ (20 คะแนน) 

1.  

 

 

 Hospital 

 Airport 

2.   

 

 

 Library 

 Post office 

DPU
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3.  

 

 

  Fishing 

  Swimming 

 

4.  

 

 

 

  Bank 

 Supermarket 

DPU
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5.  

 

 

 

  Watching TV 

  Hotel 

 

6.   

 

 

  Listening music 

  Cooking 

DPU
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7.  

 

 

  Bank 

  Library 

 

8.  

 

 

  Dancing 

  Taking  Photos 

 

DPU
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9.  

 

 

 

  Reading 

  Watching TV 

 

10.   

 

 

  Flying a kite 

  Running 

DPU



 

ตอนที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหน้กัเรียนโ

Playing

Flying 

Shop 

  Zoo  

Dancin

โยงเสน้คาํศพั

g  the  gu

a kite  

 

 

ng  

ทก์บัความหม

uitar  

  

  

  

  

มายใหถู้กตอ้ง

 

 

 

 

 

ง ( 20  คะแน

  

  

  

  

  

น) 

 

 

 

 

 

สวนสตั

 เตน้ 

เล่นวา่ว

เล่นกีต้

ร้านคา้ 
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ว 

า้ 

 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

Reading

Post off

Ride bi

Temple

Hospita

g  

ffice  

icycle 

e  

al  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ไปรษ

ป่ันจั

อ่านห

   วดั

โรงพ

ษณีย ์

จกัรยาน 

หนงัสือ

 

พยาบาล
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อ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ของนักเรียนทีม่ ี

ความต้องการพเิศษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

 

 

 

 

 

 

 

DPU
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ของนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading  

 
 

ช่ือ 
นามสกลุ 

อ่านออกเสียง อ่านคล่อง เน้นเสียงหนักเบา รวม 
(๑๐) 

ระดบั 
คุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๐ - 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

      ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 

       (นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ) 

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

DPU
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคาํศพัทข์องนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
โดยใชเ้ทคนิค Picture Me Reading  

 
การประเมิน คะแนน ระดับความสามารถ 

อ่านออกเสียง 1 
2 
3 
4 

ออกเสียงได ้แต่ออกเสียงไม่ครบคาํ 
ออกเสียงได ้ออกเสียงครบคาํ  
ออกเสียงได ้ครบคาํ แต่ไม่ชดั 
ออกเสียงได ้ชดัเจน  

อ่านคล่อง 1 
2 
3 
4 

อ่านตะกกุตะกกั 
อ่านหยดุชะงกับ่อย 
อ่านเป็นธรรมชาติ มีความราบร่ืน 
มีความราบร่ืน ใกลเ้คียงเจา้ของภาษา 

เนน้เสียงหนกัเบา 1 
2 
3 
 

4 

ออกเสียงได ้ตะกกุตะกกั 
ออกเสียงระดบัเดียวกนั 
ออกเสียงหนกัเบาได ้แต่ไม่ใกลเ้คียงกบั
เจา้ของภาษา 
ออกเสียงหนกัเบาได ้แต่ใกลเ้คียงกบัเจา้ของ
ภาษา 
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ภาคผนวก ค 
ความจําหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพเิศษ 

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
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แบบวดัผลวดัความจําหลงัเรียนรู้การอ่านคาํศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนพเิศษ 

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

 

 
ลาํดบั 

แบบทดสอบที่ 1-3 วดัคร้ังที่ 2 
แบบทดสอบละ 40 คะแนน 

 
 

คะแนน
เฉลีย่ 

40 

 
 

ร้อยละ 

 
คะแนนไม่ตํา่กว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 

ชุด 
1 

ร้อยละ ชุด 
2 

ร้อยละ ชุด 
3 

ร้อยละ 

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 

       (นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ) 

             วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ.................... 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินพฤตกิรรมของนักเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

ลาํดับ
ที ่

กระตือรือร้น ความร่วมมือ การกล้าแสดงออก รวม 
(9) 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

1             7 

2             9 

3             7 

4             4 

5             9 

6             6 

7             9 

8             9 

9             9 

10             7 

11             6 

12             9 

13             7 

14             6 

15             9 

16             6 

17             9 

18             6 

19             8 

 

ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 

       (นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ) 

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

DPU
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แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

 
ลาํดับ
ที ่

กระตือรือร้น ความร่วมมือ การกล้าแสดงออก รวม 
(9) 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0  

1             7 

2             9 

3             7 

4             4 

5             9 

6             6 

7             9 

8             9 

9             9 

10             7 

11             6 

12             9 

13             7 

14             6 

15             9 

16             6 

17             9 

18             6 

19             8 

 
      ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 
       (นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ) 
      วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ.................... 

DPU



103 
 

แบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียนรู้  

  โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
 
ลาํดบั 

แบบประเมนิพฤตกิรรมของนักเรียนที่มคีวามต้องการพเิศษ 
โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading จาํนวน  15  คร้ัง 

คะแนน
เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

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

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
      ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 

        (นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ) 
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แต่ละขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) ดงัน้ี 
 7.61   –  9.00 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก  
 5.61 –  5.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 4.61 –  5.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 1.00 –  4.60 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารตดัสินพฤติกรรมของนกัเรียน 
 3 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 2 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 1 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 0 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ -นามสกุล    นางสาวพรศิริ  ศิริเรศ 

ประวติัการศึกษา  ปี พ.ศ. 2556    

วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัระนอง  

รงเรียนบา้นบางกลาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระนอง 
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