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ค าน า 
 

 การอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช   ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะภาษา
และการสื่อสาร(ภาษาไทย) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการอ่านและเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ้งผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ  เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยพัฒนาสื่อนวัตกรรมมาใช้
ให้เหมาะสมกับนักเรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาใน  ภาคเรียนที่  2              
ปีการศึกษา  2564 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้  ค าปรึกษา  ค าแนะน าในกระบวนการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอบคุณคณะครู  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที6่/1  ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในการพัฒนาครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะภาษาและการ
สื่อสาร(ภาษาไทย)ได้อีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสม
ร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)   เพ่ือ
พัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช    2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์
พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  จ านวน  5 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบทดสอบการอ่าน
และการเขียนค าพ้ืนฐานก่อนและหลัง      แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-
test  Post-test  Design)  สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
 1. การพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 
2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.69/95.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
 2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสม
ร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและ
เขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีการประเมินการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานสูงขึ้น ร้อยละ  95.00 
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 รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการ
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เพียงใจ  หงษ์ทอง    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  นาง
มณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย และ  นางสาวนุชรินทร์ สุว รรณชาตรี   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่กรุณาให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ  แนะน า
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นครศรีธรรมราช   ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประเมินสภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย ในโรงเรียนทั่วไปแล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า สมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหา คือการ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ ค าควบกล้ าไม่ชัดเจน การแจกลูกสะกดค า  การใช้หลักภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
การแจกลูกสะกดค าเป็นเรื่องจ าเป็นมากส าหรับผู้เรียน  หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนใน
ระยะเริ่มเรียน การอ่านของนักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ท าให้
สับสนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด ซึ่งเป็นปัญหามากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ในวิชาอ่ืน ๆ ด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 การสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กันทั้งการรับเข้ามา คือ การอ่านและการฟังกับทักษะการถ่ายทอดออกไป คือ การพูดและการ
เขียน  ในด้านการเขียน ถือเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นทักษะถ่ายทอดที่ส าคัญต่อการสื่อสาร
อย่างยิ่ง  

จากข้อมูลสภาพปัญหา ความส าคัญ และหลักการดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวครูผู้สอน  ควรจะมีการศึกษาหาวิธีการสอน ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทั้งความรู้  ทักษะการคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน มี
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความแม่นย า จดจ าง่าย และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
จัดระบบเชื่อมโยงความคิด ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ภาษาไทย) จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาและการสื่อสาร(ภาษาไทย) ซึ่งจาก
การได้จัดการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องและอ่านไม่ออก   
เมื่อผู้เรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ย่อมส่งผลให้อ่านไม่ออกตามมาด้วย  สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนต่ าและการทีผู่้เรียนอ่านไม่ออก เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ยังมีผลกระทบต่อไปใน
การเรียนการสอนในกลุ่มทักษะการเรียนรู้อ่ืนอีกด้วย 
         ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอนจึงได้ศึกษาหา
นวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่น ามาแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อประสม เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนค าร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ประกอบไปด้วย  

   R = Reading (น าฝึกอ่านออกเสียง แจกลูก สะกดค า ผันเสียง) 



   R = Repeat  (น าฝึกอ่านซ้ า ทบทวนการอ่านค า) 
   C = Calligraphy (คัดค า  คัดลายมือ) 
   D = Dictatcd (เขียนตามค าบอก) 

        เพ่ือให้กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ อีก
ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะได้ทุกเวลาจากสื่อเทคโนโลยีซึ่งท าให้กิจกรรมน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       2.1   เพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 
2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช    
      2.2   เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับ
เทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80   
3  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 8  คน 

3.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 5  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
 3.3  ระยะเวลาในการศึกษา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2564  จ านวน  36  ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3.4  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร  
สาระการอ่านและการเขียน  โดยใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  จ านวน  12  แผน   
4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 - ตัวแปรต้น   ได้แก่  สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD 

- ตัวแปรตาม   ได้แก่ ผลการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน หลังเรียน กลุ่มทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร(ภาษาไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1.1  สื่อประสม หมายถึง สื่อการสอนที่จัดท าขึ้นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 
สื่อ  PowerPoint  เกมการศึกษา     แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค า  



5.1.2  เทคนิคการสอน 2RCD หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ประกอบด้วย 
   R = Reading (น าฝึกอ่านออกเสียง แจกลูก สะกดค า ผันเสียง) 
   R = Repeat  (น าฝึกอ่านซ้ า ทบทวนการอ่านค า) 
   C = Calligraphy (คัดค า  คัดลายมือ) 
   D = Dictatcd (เขียนตามค าบอก) 

 5.2  ประสิทธิภาพของสื่อประสม การอ่านและการเขียนค า หมายถึง สื่อ  PowerPoint  เกม
การศึกษา     แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค า กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ในแผนการสอน
เฉพาะบุคคล(IIP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
  80  ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้จากการประเมิน การอ่าน
และการเขียนค าพ้ืนฐานระหว่างเรียน 
                    80 ตัวหลัง  หมายถึง คะแนนร้อยละที่ได้จากการประเมิน การอ่านและการเขียนค า
พ้ืนฐานหลังเรียน 
 5.3  ผลการพัฒนาทักษะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนทักษะภาษาและการ
สื่อสาร(ภาษาไทย) ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบทดสอบการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน 
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน 
 5.4 นักเรียนหมายถึง  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564  จ านวน 5  คน 
 5.5  แบบทดสอบหมายถึง  แบบทดสอบการอ่านและการเขียนค า ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เพ่ือ
ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
          5.6  ทักษะการอ่านค าศัพท์พ้ืนฐาน หมายถึง การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน ในหมวดสถานที่ใน
โรงเรียน จ านวน 24 ค า 

5.7 ทักษะการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐาน หมายถึง การเขียนตามค าบอก ค าพ้ืนฐาน ในหมวดสถานที่
ในโรงเรียน จ านวน 24 ค า 
6  ประโยชน์ที่ได้รับ   
 6.1  ไดส้ื่อประสม ที่จัดท าขึ้นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย สื่อ  PowerPoint  เกม
การศึกษา    แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค า  

6.2  ไดเ้ทคนิคการสอน 2RCD ประกอบด้วย 
   R = Reading (น าฝึกอ่านออกเสียง แจกลูก สะกดค า ผันเสียง) 
   R = Repeat  (น าฝึกอ่านซ้ า ทบทวนการอ่านค า) 
   C = Calligraphy (คัดค า  คัดลายมือ) 
   D = Dictatcd (เขียนตามค าบอก) 
 



7.  กรอบการวิจัย  
จากการศึกษาผลการวิจัย  พบว่าผู้ เ รียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  โรงเรียน

นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6/1 มีการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น คณะวิจัย จึงได้น ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย             ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 

2RCD 

 

 
1. ทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์

พ้ืนฐาน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสม
ร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

2.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   2.1.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.1.3 ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.1.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.1.5 หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.2 หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการจัดการเรียนรู้  
2.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
2.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

พุทธศักราช 2562 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2.3 ทักษะภาษาและการสื่อสารและกรอบเนื้อหา เรื่อง การอ่าน ของ

หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562 โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.3 การอ่าน 
     2.4.1 ความหมายของการอ่าน 

2.4.2 ความส าคัญของการอ่าน 
2.4.3 องค์ประกอบของการอ่าน 
2.4.4 ทฤษฎีการอ่าน 
2.4.5 พัฒนาการการอ่าน 

      2.4 การเขียน  
   4.4.1 ปัญหาของการเขียน 
   4.4.2 ความส าคัญของการเขียน 
   4.4.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 

 2.5 สื่อประสม 
     2.5.1 ความหมายของสื่อประสม 



2.5.2 ความส าคัญของสื่อประสม 
2.5.3 ประโยชน์ของสื่อประสม 

 2.6 ทักษะและเทคนิคการสอน 
   2.6.1 ความหมายของทักษะการสอน 
        2.6.2 ความหมายของเทคนิคการสอน  
   2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและเทคนิคการสอน 
   2.6.4 ความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน 
   2.6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการเรียนรู้ 
   2.6.6 ลักษณะทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี 
   2.6.7 เทคนิคที่ช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จ 
   2.6.8 คุณลักษณะของผู้สอนที่มีทักษะการสอน 
   2.6.9 ทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1   นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551:2) ได้สรุปความหมายไว้ว่า นักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนทั่วไป เมื่อวัดระดับเชาวน์ปัญญาโดย
ใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าคนทั่วไป และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างน้อย 2 ทักษะ หรือมากกว่า เช่น ทักษะการสื่อ
ความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน การ
ควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และ
การท างาน ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาพบตั้งแต่แรกเกิดจนอายุก่อน 18 ปี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 46) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัด
อย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 
ทักษะจาก 10 ทักษะได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทาง
สังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน า 



ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 

สุจินต์ สว่างศรี (2552 : 20) ได้สรุปความหมายไว้ว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องที่บ่งบอกลักษณะโดยข้อจ ากัดอย่างชัดเจนทั้ง
ความสามารถทางสติปัญญา และพฤติกรรมการปรับตัวที่แสดงให้เห็นใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการรับรู้ 
ทักษะทางสังคม และทักษะการปรับตัวที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี 
ข้อจ ากัดอย่างมากในการแสดงความสามารถพิจารณาจากความสามารถทางสติปัญญาที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ประกอบกับทักษะในการสื่อความหมาย การช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม ลักษณะนิสัยที่จ าเป็นใน
การท างาน การประกอบอาชีพ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

สรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง นักเรียนที่มีระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ เมื่อวัดระดับเชาว์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ มีข้อจ ากัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะ หรือมากกว่า คือ 
ทักษะการสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะสังคม การใช้สาธารณสมบัติ การ
ควบคุมตนเอง สุขอนามัย ความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการ
ท างาน ทั้งนี้ความบกพร่องทางสติปัญญาต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี 

2.1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
ศรีเรือน  แก้วกังวาน (2550 : 61) ได้สรุปถึงภาวะปัญญาอ่อนไว้ว่า สาเหตุของปัญญา

อ่อน ปัจจุบันเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพของบุคคล การติดเชื้อ กรรมพันธุ์ การปฏิบัติตนของแม่ระหว่าง
ตั้งครรภ์ อาหาร สารเคมี ยา รังสี โรคร้ายบางอย่าง และลักษณะของการคลอดท่ีผิดปกติ ปัจจุบันเชื่อกัน
ว่า ปัญญาอ่อนเกิดจากสภาพแวดล้อมเชิงสังคม วัฒนธรรม ที่ไม่ส่งเสริมสมรรถภาพทางสติปัญญาของ
บุคคล 

นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช (2555 : 180) สรุปถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา
ในนักเรียน ไว้ดังนี้  

1) ก่อนคลอด (Prenatal Causes) ความผิดปกติทางพันธุกรรม คือ โครโมโซม
ผิดปกติทั้งโครโมโซมหรือบางส่วนการผ่าเหล่าของยีน ความผิดปกติจากการขาดหายไปของยีน
โครโมโซม กลุ่มอาการดาวน์ และความผิดปกติทางเมตาบอลิกอ่ืน ๆ กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ 
มีร้อยละ 4-28 

2) ความผิดปกติแต่ก าเนิด คือ ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง กลุ่ม
อาการท่ีมีความผิดปกติหลายระบบอ่ืน ๆ การติดเชื้อในครรภ์ ได้รับสารพิษ ครรภ์เป็นพิษหรือรกผิดปกติ 
หลอดประสาทไม่ปิด การติดเชื้อหัดเยอรมัน การติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น 



3) ปริก าเนิด (Prenatal Causes) การติดเชื้อปัญหาระหว่างการคลอดและ 
อ่ืน ๆ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะขาดออกซิเจน บิลิรูบินในเลือดสูง 

4) หลังคลอด (Postnatal Causes) การติดเชื้อ ได้รับสารพิษ ปัญหาทางจิต
สังคมและอ่ืน ๆ สมองอักเสบภาวะขาดออกซิเจน บิลิรูบินในเลือดสูง 

5) ไม่ทราบสาเหตุ 
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553 : 12) ได้สรุปถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา ไว้

ดังนี้ 
1) สาเหตุจากกรรมพันธุ์ (Heredity) พบว่าประมาณร้อยละ 20 เป็นความ

ผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมของชายหรือหญิง มีความผิดปกติ และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ซึ่งกลุ่มอาการที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาร่วมกับความพิการทางร่างกายหลายด้าน ลักษณะทั่วไปของบุคคลกลุ่มนี้ คือ หน้าแบน ตาเล็ก 
เฉียงขึ้น ลิ้นจุกปาก ซึ่งจะช่วยให้วินิจฉัยได้ทันทีตั้งแต่แรกคลอด หรือความผิดปกติของโครโมโซมเกินขึ้น
ระหว่างการปฏิสนธิ 

2) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม พบประมาณร้อยละ 80 เกิดจากปัญหาในระยะ
ตั้งครรภ์ ได้แก่ การที่แม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมัน เชื้อเอดส์ เชื้อเริม ซิฟิลิส งูสวัด หรือแม่ได้รับสารเสพติด 
หรือสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษ ปัญหาในระหว่างคลอด ได้แก่ การคลอดก่อนก าหนด การติดเชื้อระหว่าง
การคลอด ภาวะคลอดยาก ซึ่งมีโอกาสท าให้สมองของทารกได้รับความกระทบกระเทือน หรือการ
บาดเจ็บจากการที่แพทย์ต้องใช้เครื่องดูดหรือคีมหนีบศีรษะทารก ปัญหาในระยะหลังคลอด ได้แก่ การ
ติดเชื้อที่สมอง เช่น สมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การที่ทารกเกิดอุบัติเหตุ จนสมองได้รับความ
กระทบกระเทือน การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงและมีภาวะสมองพิการ การขาดออกซิเจนอาจเกิด
จากการจมน้ าหรือชัก และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมและความผิดปกติทางจิต ได้แก่ ความยากจนและ
ครอบครัวแตกแยก ความผิดปกติในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ความผิดปกติทางจิตของผู้เลี้ยงดู 
การถูกทารุณ หรือการไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 

วารี  ถิระจิตร (อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2555 : 34) 
กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ดังต่อไปนี้ 

1) ขณะที่อยู่ในครรภ์ (ขณะตั้งครรภ์) อาจเกิดความพิการแก่เด็กได้ตั้งแต่การ
ปฏิสนธิจนกระท่ังถึงระยะเวลาคลอด ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น กินยา แก้แพ้ท้อง กิน
ยาผิด การท าแท้ง การรับประทานอาหารไม่ถูกส่วน หรือการขาดสารอาหาร การเจ็บปุวยด้วยโรคบาง
โรค เช่น โรคหัดเยอรมัน หรือการได้รับอุบัติเหตุต่าง ๆ 

2) ขณะที่คลอดหรือระหว่างการท าคลอด เด็กทารกอาจพิการจากสาเหตุ
อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือในการคลอด การคลอดที่ไม่ถูกวิธี ให้หมอต าแยท าคลอด การขาด
ออกซิเจนในรายที่คลอดยาก  



3) หลังคลอด ระยะเวลาตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชรา ให้ความรู้แก่มารดา น าลูก
มาตรวจสุขภาพเพ่ือรับภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ 

สถาบั น ร าช านุ กู ล  ( สถาบั น ร าช านุ กู ล . http://rajanukul.go.th/new/index.  
phpmode=academic&group.สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไว้ว่า สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ในด้านชีวภาพ สังคม
จิตวิทยา หรือหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน ประมาณร้อยละ 30-50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้นที่
ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง ( IQ<50) ซึ่งพบสาเหตุได้
ร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยพบสาเหตุได้ประมาณร้อยละ 50 
นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง  

สรุปได้ว่า สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตุมาจาก 4 ประการ คือ 
1) สาเหตุจากกรรมพันธุ์ พบได้ประมาณ ร้อยละ 5-10 
2) สาเหตุระหว่างตั้งครรภ์และคลอด พบได้ประมาณ ร้อยละ 10  
3) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม พบได้ประมาณ ร้อยละ 15-30 
4) ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน พบได้ประมาณ ร้อยละ 30 

2.1.3 ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 72-73) ได้แบ่งประเภทของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตามระดับสติปัญญา หรือ IQ ที่มีผลต่อการปรับตัวของนักเรียน 
แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อย (เชาว์ปัญญา 50 - 70) 
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาที่เรียนได้ มีพัฒนาการด้านภาษาช้ากว่าบุคคลในวัย
เดียวกนั แต่สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันได้  

2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับกลาง (เชาว์ปัญญา 35 -49)  
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่พอฝึกได้ มีการพัฒนาทางด้านภาษาค่อนข้างจ ากัด ระดับ
การพัฒนาแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนสามารถร่วมสนทนาและเข้าใจค าสั่งง่าย ๆ ได้ บางคนท าได้
แต่สื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน การเคลื่อนไหวและการดูแลตนเองล่าช้า มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
จ ากัดอยู่เฉพาะทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการฟัง พูด อ่าน เขียน และนับจ านวนเท่านั้น 

3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (เชาว์ปัญญา 20-34) 
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นฝึกได้ แต่มักพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ แก้ปัญหา
ของความบกพร่องด้านอื่น ๆ ร่วมด้วยอย่างชัดเจน ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใกล้ชิด 

4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (เชาว์ปัญญาต่ า
กว่า 20) ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาที่มีความจ ากัดเฉพาะด้าน ต้องได้รับการฟ้ืนฟู



สมรรถภาพทางการแพทย์ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีข้อจ ากัดอย่างมากในด้านความเข้าใจ การ
ดูแลตนเองในระดับพ้ืนฐานท าได้เพียงเล็กน้อย หรือท าไม่ได้เลยเพราะส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้น้อย 

สถาบันราชานุกูล (2556 : 3) ได้แบ่งประเภทของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทาง
สติปัญญาได้ดังนี้ 

1) แบ่งตามระดับความรุนแรง เป็นการแบ่งโดยใช้ค่าคะแนนระดับเชาวน์ปัญญา
หรือ IQ ทั้ง APA และ AAMR แบ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เล็กน้อย (Mild) 
ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Severe) และรุนแรงมาก (Profound) ต่อมาในปี พ.ศ.  2535 AAMR 
ได้เปลี่ยนการแบ่งเหลือเพียง 2 ระดับ คือ เล็กน้อย (ระดับเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 50-70) และ มาก 
(ระดับเชาวน์ปัญญาน้อยกว่า 50) โดยเน้นที่ระดับความช่วยเหลือที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาต้องการการแบ่งระดับความรุนแรงแบบนี้เพ่ือช่วยแยกกลุ่มที่ระดับเชาวน์ปัญญาสูงกว่า 50 ซึ่ง
ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียนได้ (Educable) ให้ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการศึกษาส่วนกลุ่มที่ระดับเชาวน์
ปัญญาต่ ากว่า 50 จะเน้นที่การฝึกทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต (Trainable)  

2) แบ่งตามระดับความช่วยเหลือที่ต้องการเป็นการแบ่งเพ่ือออกแบบและจัดหา
บริการสนับสนุน ส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาแต่ละบุคคลที่มีข้อจ ากัดให้เข้าถึงระบบการศึกษาทั่วไป
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด แบ่งเป็น 4 ระดับและประเมินอย่างน้อย 9 
ด้าน ได้แก่ พัฒนาการ การเรียนการสอน การใช้ชีวิตในบ้านการใช้ชีวิตในชุมชน การจ้างงาน สุขภาพ
และความปลอดภัย พฤติกรรม ทักษะทางสังคมและการแก้ต่างและการปูองกันอย่างไรก็ตามการแบ่ง
แบบนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับการแบ่งตามระดับความรุนแรง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556 : 10) ได้แบ่งกลุ่มในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) เด็กเรียนช้า หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนล่าช้ากว่าเด็กปกติ 
จัดเป็นพวกขาดทักษะในการเรียนรู้ หรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพียงเล็กน้อย นักเรียนเหล่านี้จะ
มีระดับสติปัญญา (IQ) ประมาณ 71-90 

2) เด็กปัญญาอ่อน หมายถึง เด็กที่มีภาวะพัฒนาการของจิตใจหยุดชะงัก หรือ
เจริญไม่เต็มที่ ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะ คือ มีระดับสติปัญญาต่ า มีความสามารถในการเรียนรู้น้อย มี
พัฒนาการทางกายล่าช้าไม่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถจ ากัดในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

สรุปได้ว่า ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แบ่งตามระดับ
ความรุนแรงของลักษณะความต้องการการช่วยเหลือได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อยหรือระดับเรียนได้ มีระดับ
เชาวน์ปัญญา 50-70 มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่มากนัก มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ สามารถเรียนได้ในชั้นพิเศษ ใช้หลักสูตร ตามหลักการศึกษาพิเศษ สามารถฝึกอาชีพและสอน  



ง่าย ๆ ได้ พัฒนาการด้านการฟัง การพูด การเขียน ล่าช้า แต่มีความสามารถด้านการปฏิบัติการสูงกว่า
ความสามารถทางวิชาการ 

2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางหรือระดับฝึกได้ มี
ระดับเชาวน์ปัญญา 35-49 มีความบกพร่องในด้านสติปัญญาและพฤติกรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน สามารถฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นง่าย ๆ ได้ และสามารถฝึกอาชีพ หรือ
ท างานง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดลออต้องเรียนในชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

3) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงหรือขนาดหนัก มีระดับ
เชาวน์ปัญญา 20-34 สติปัญญาและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทนี้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจนไม่สามารถเรียนได้ ต้องฝึกหัดการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันมักพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ แก้ปัญหาของความบกพร่องด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วยอย่าง
ชัดเจน ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใกล้ชิด 

4) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมากหรือขนาดหนักมาก 
มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่า 20 สติปัญญาและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ประเภทนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมากจนไม่สามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้เลย
มีข้อจ ากัดอย่างมากในด้านความเข้าใจ การดูแลตนเองในระดับพ้ืนฐานท าได้เพียงเล็กน้อย หรือท าไม่ได้
เลยเพราะส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้น้อย 

2.1.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) ได้สรุปถึงลักษณะการแสดงออกของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ลักษะทางบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจในตนเอง และคิดว่าตนจะประสบความ

ล้มเหลวในการเรียน หรือการท างาน 
2) ลักษณะการเรียนรู้ มีความสนใจสั้น สนใจบทเรียนไม่นาน เสียสมาธิ มีปัญหา

ในการหาความสัมพันธ์ การจ าแนกความแตกต่างและความเหมือน การถ่ายโยงความรู้ มีปัญหาด้าน
ความจ า จ าสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้และเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมยาก 

3) ภาษาและการพูด นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะขาดความ
สนใจในการเรียน มีสมาธิสั้น จะมีปัญหาด้านภาษาและการพูด 

4) พฤติกรรมในห้องเรียน ขาดความสนใจในบทเรียนและก่อปัญหาในห้องเรียน 
ไม่เข้าใจบทเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนและจดจ าไม่ได้ 

สุจินต์  สว่างศรี (2552 : 40) ได้กล่าวถึงลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ไว้ว่า ลักษณะพิเศษที่เก่ียวข้องกับความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่ง
มีข้อจ ากัดในเรื่องความจ า ด้านความรู้และข้อมูล การคิดแบบรูปธรรมมากว่าการคิดแบบนามธรรม 
อัตราในการเรียนรู้ต่ า ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ตั้งใจเรียน อัตราการเรียนรู้ไม่มี



ประสิทธิภาพ และมีความยุ่งยากในการสื่อสาร การสอนตามมาตรฐานที่ปฏิบัติโดยทั่ว ไปไม่ได้ผล 
ทางด้านวิชาการ จะมีความยุ่งยากในการเรียนเนื้อหาวิชาส่วนมากการปฏิบัติงานมีขีดจ ากัดในการ
แก้ปัญหา การควบคุมตนเอง การสรุปเนื้อหา ทางด้านร่างกายและสมองไม่มีความสัมพันธ์กัน ทางด้าน
พฤติกรรม ด้านสังคม ความสามารถส่วนตัว ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและด้านการสื่อสารมีระดับ
การพัฒนาภาษาท่ีต่ ากว่าปกติ ทั้งด้านการฟังและการพูด 

พัฏ  โรจน์มหามงคล (2554 : 299-310) ได้สรุปถึงลักษณะของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ไว้ดังนี้ 

1) ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก จะมี
พัฒนาการล่าช้าชัดเจนตั้งแต่เล็ก ๆ ทั้งในด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอาจจะฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง แต่ต้องอาศัยการฝึกอย่างมาก ส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพ ต้องการการดูแลตลอดเวลา
ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

2) ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง พบความ
ผิดปกติของพัฒนาการตั้งแต่ขวบปีแรก มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา 
สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียนมีปัญหาในการ
เคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว่า 1 อย่าง มีทักษะการปูองกันตนเองน้อย มีความจ ากัดใน
การดูแลตนเอง ท างานง่าย ๆ ได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุก ๆ ด้านอย่าง
มากตลอดชีวิต 

3) ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง มัก
ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่าอาจมีความแตกต่างของระดับ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์ล่าช้าในด้านการใช้ภาษา กลุ่มอาการ วิลเลี่ยม 
(Williams Syndrome) บกพร่องในทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ และบางรายมี
ความสามารถทางภาษาเด่น ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน สามารถเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-
3 ในวัยเรียนมักต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล าพังได้ในสถานที่ที่
คุ้นเคย ใช้ชีวิตในชุมชนได้ดีทั้งการด ารงชีวิตและการงาน แต่ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง ตลอด
ชีวิต ประมาณร้อยละ 20 ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง 

4) ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อยมักได้รับ
การวินิจฉัยเมื่อเข้าสู่วัยเรียนแล้ว เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมาย
ได้เพียงพอ  ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า เมื่อเป็นผู้ใหญ่สามารถท างาน 
แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่
การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและสถานะยากจนหรือ
ด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา 



สรุปได้ว่า ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีข้อจ ากัดที่แตกต่าง
กัน มีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ มีลักษณะทาง
บุคลิกภาพที่ต่างจากบุคคลอ่ืน โดยมักคิดว่าตนเองจะประสบความล้มเหลวไม่ว่าในการเรียนหรือการ
ท างานใด ๆ จึงพยายามหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่จะน าความล้มเหลวมาให้ มักหลีกเลี่ยงเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มักพ่ึงพาผู้อ่ืนในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ แม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
ก็มีช่วงความสนใจสั้น สนใจบทเรียนไม่นาน เสียสมาธิง่าย มีปัญหาการเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม ด้าน
ภาษาและการพูดจะมีปัญหา พูดไม่ชัด รู้ค าศัพท์จ านวนจ ากัด เขียนประโยคไม่ถูกต้องซึ่งเป็นผลท าให้มี
ปัญหาในการเรียนวิชาอ่ืน 

2.1.5 หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ประกฤติ  พูลพัฒน์ (2547 : 60-65) ได้สรุป หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ไว้ว่า การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจาก
การสอนปกติ เพ่ือสนองความต้องการพิเศษของนักเรียนกลุ่มนี้โดยมีหลักการสอน ดังนี้ 

1) ครูต้องค านึงถึงความพร้อมในการเรียนของนักเรียน 
2) สอนตามความสามารถและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน 
3) สอนตามระดับสติปัญญา เพราะนักเรียนมีระดับสติปัญญาต่ ากว่านักเรียน

ทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน 
4) ยอมรับความสามารถและพยายามส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
5) พยายามฝึกนักเรียนให้ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด 

พัชรีวัลย์  เกตุแก่นจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555 : 10) การสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา จ าเป็นต้องมีวิธีสอนที่แตกต่างไปจากนักเรียนปกติ เพ่ือสนองความต้องการ
พิเศษของนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งมีหลักการสอนดังนี้  

1) ครูต้องค านึงถึงความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาเพราะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ช้ากว่านักเรียนปกติ ก่อนท าการสอนสิ่งใดครูจะต้องเตรียมความ
พร้อมก่อนนาน ๆ เมื่อนักเรียนมีความพร้อมแล้วครูจึงท าการสอนวิชานั้น ๆ  

2) สอนตามความสามารถและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยจัดสภาพ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของนักเรียนคนนั้น  

3) สอนตามระดับสติปัญญา เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามี
ระดับสติปัญญาต่ ากว่านักเรียนทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน  

4) ยอมรับความสามารถและพยายามสร้างเสริมความสามารถของนักเรียนอย่า
ตามใจคอยช่วยเหลือ หรือลงโทษทั้งทางกายวาจามากเกินไป  

5) พยายามฝึกให้นักเรียนช่วยตัวเองให้มากที่สุดจะเป็นการช่วยให้นักเรียน
พัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมข้ึนและแบ่งเบาภาระจากผู้เลี้ยงดู  



6) สอนตามการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงาน เป็นขั้นตอน
ย่อย ๆ หลาย ๆ ขั้นเรียงตามล าดับจากง่ายไปหายากเพ่ือไม่ให้นักเรียนสับสน ให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในงานซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้แก่นักเรียน  

7) ใช้หลักการสอนแบบ 3R’S คือ  
- Repetition คือการสอนซ้ าและใช้เวลาสอนมากกว่านักเรียนปกติใช้

วิธีสอนหลาย ๆ วิธีในเนื้อหาเดิม  
- Relaxation คือการสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียว

นานเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทาน หรือให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

- Routine คือการสอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องท า
สม่ าเสมอในแต่ละวัน  

 
8) สอนโดยการแบ่งหมู่ตามตารางสอนสามารถท าได้ดีในกรณีที่นักเรียน มีระดับ

สติปัญญาใกล้เคียงกนั 
9) เมื่อฝึกนักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องพยายามแทรกฝึกด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
10) ต้องช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง นักเรียนทุกคนจะเรียนได้ดี

ถ้าเขามีความรู้สึกประสบความส าเร็จ  
11) สอนทีละขั้น จากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว จากง่ายไปหายาก เพ่ือไม่ให้

นักเรยีนสับสน บางอย่างนักเรียนปกติในวัยเดียวกันเห็นว่าง่าย แต่นักเรียนเหล่านี้อาจสับสนไม่เข้าใจ 
12) สอนสิ่งที่มีความหมายส าหรับนักเรียน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่นักเรียนเข้าใจยาก ครูต้องพยายามอธิบายโดยใช้ค าง่าย ๆ และ
ยกตวัอย่างประกอบ  

13) ต้องพยายามจัดการสอน ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนคิด 

14) สอนโดยใช้ของจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกครั้ง  
15) การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ต้องอาศัยแรงจูงใจ 

การเสริมแรง 
16) มีการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนในทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
17) ครูต้องเชื่อว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถและ

ศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ทุกคน 



สรุปได้ว่า หลักการสอนนักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา มีวิธีการสอนต่างไป
จากการสอนปกติ เพ่ือให้มีความเหมาะสมตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียน 
2) สอนตามความพร้อมและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
3) สอนตามระดับสติปัญญา 
4) ยอมรับความสามารถและพยายามส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
5) สอนให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด 
6) สอนตามอายุของนักเรียน โดยอายุเท่ากันให้อยู่ห้องเรียนเดียวกัน 
7) เมื่อฝึกนักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องพยายามแทรกการฝึกหลายด้าน 
8) ต้องช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง 
9) สอนทีละขั้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว 
10) สอนโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
11) สอนโดยใช้หลัก 3 R’s คือ  

- Repetition คือ สอนซ้ าไปซ้ ามาและใช้เวลาสอนมากกว่านักเรียน
ปกติเม่ือนักเรียนสามารถจ าเรื่องราวที่ผู้สอนสอน หรือท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้แล้ว ผู้สอนจึงเปลี่ยน
บทเรียน หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ใหม่  

- Relaxation คือ สอนแบบไม่ตึงเครียดนัก เปลี่ยนกิจกรรมจาก
วิชาการเป็นกิจกรรมนันทนาการสลับไปมาให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน  

- Routine ก าหนดกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรประจ าวันเหมือน ๆ กันทุก
วัน เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสน 

 

2.2 หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และการจัดการเรียนรู้ 
2.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 1– 6) ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพ และผู้ด้อยโอกาส  ได้ตระหนักถึงความต้องการจ าเป็นของนักเรียนที่มีความแตกต่างจาก



นักเรียนโดยทั่วไป จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับทุกกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของกลุ่มเปูาหมายเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
ข้อก าหนดและแนวทาง ที่น าเสนอไปพิจารณาในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง
ในส่วนของเปูาหมาย โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนการเทียบโอนผลการเรียนได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ผ่านมาได้พยายาม
น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มาใช้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แต่
พบว่ามีข้อจ ากัดหลายด้านโดยเฉพาะด้านนักเรียน ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านการรับรู้ การเรียนรู้ อันเนื่องจาก
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่ต่ ากว่านักเรียนทั่วไป อีกทั้งมีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์และการ
ปรับตัวในสังคม ประกอบกับการนิยามความหมายของ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ 
บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ
ความสามารถทางสติปัญญา ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการ
ปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10  ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต
ภายในบ้าน ทักษะทางสังคม  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแล
ควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพ
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ ส ด ง อ า ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ก่ อ น อ า ยุ  18 ปี  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ ของคนพิการทางการศึกษา  
พ.ศ. 2552)  

ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่กล่าวมา ท าให้การน าหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ลงสู่การ
ปฏิบัติ ท าให้นักเรียนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จึงได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครู บุคลากร ผู้จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกัน
จัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขึ้น โดย
เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกลุ่มทักษะการเรียนรู้  6 กลุ่มทักษะ ประกอบด้วย กลุ่มทักษะ
เคลื่อนไหว กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร กลุ่มทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย กลุ่มทักษะ
สังคมและการด ารงชีวิต กลุ่มทักษะวิชาการ และกลุ่มทักษะอาชีพ และได้น าไปทดลองใช้ในสถานศึกษา



เฉพาะความพิการ 19 แห่ง พบว่า หลักสูตรดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดด้านการจัดขอบข่ายเนื้อหาสาระ ความ
ต่อเนื่องและการจัดล าดับความส าคัญตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน   

ดังนั้น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 
2562 เพ่ือให้สถานศึกษาได้น าไปจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมต่างๆ  ช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาตรงกับความต้องการ
จ าเป็น มีโอกาสและทางเลือกส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากยิ่งข้ึน   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
พุทธศักราช 2562 มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 
สามารถพ่ึงพาตนเองอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 

2.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 
2562 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562 
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

2.2.2.1 วิสัยทัศน์ 
              หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562   

มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม สามารถพ่ึงพาตนเอง อยู่
ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 

2.2.2.2 จุดหมายของหลักสูตร 
                    หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการท างานและสามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองอยู่กับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. มีความรู้และทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
และสุขอนามัย ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต ทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ 
 2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกายตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมี
จิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 



ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีลักษณะข้อจ ากัด ระดับของความบกพร่องทางสติปัญญาที่
มีความแตกต่างเฉพาะบุคคล เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว จะมี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการท างานและสามารถประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเอง อยู่กับ
ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

สมรรถนะที่ส าคัญของนักเรียน 
           หลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
        1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ 

  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความคิดด้วย
กระบวนการในการสื่อความหมาย เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การประกอบอาชีพ  รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว  สังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหา ถูกต้อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 

       หลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฉบับดังกล่าว คาดหวังว่า
เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนา ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จะท าให้ผู้ เรียนทุกคนมีสมรรถนะส าคัญติดตัวและน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ 
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

2.2.2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       หลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  พุทธศักราช 2562 มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1. รกัชาติศาสน์ กษัตริย์ 
   2. ซื่อสัตย์สุจริต 

   3. มีวินัย 
   4. ใฝุเรียนรู้ 



   5. อยู่อย่างพอเพียง 
   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย 
     8. มีจิตสาธารณะ 
  

2.2.2.4 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกคนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 

1) กลุ่มทักษะเคลื่อนไหว  
2) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
3) กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย  
4) กลุ่มทักษะสังคมและการด ารงชีวิต  
5) กลุ่มทักษะวิชาการ 
6) กลุ่มทักษะอาชีพ  

2.2.2.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีกิจกรรม
แนะแนว  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2.2.3 ทักษะภาษาและการสื่อสารและกรอบเนื้อหา เรื่อง การอ่าน ของหลักสูตรสถานศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พุทธศักราช 2562 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
       สาระที่ 1  การอ่าน   มาตรฐาน ทภ 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ 
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
      สาระที่ 2  การเขียน  มาตรฐาน ทภ  2.1   ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 การอ่าน  
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2552 :17)การอ่านมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน นอกจากการอ่าน

จะเป็นเครื่องมือสาหรับให้ผู้อ่านได้มาซึ่งความรู้แล้ว ยังช่วยให้จิตใจมีความสุขและความเพลิดเพลินอีก
ด้วย บุคคลที่ผ่านพ้นวัยเรียนในโรงเรียนไปแล้ว ถ้ามีนิสัยรักการอ่านหนังสือก็จะเป็นผู้รักการอ่านคือการ
ได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฉะนั้นนักเรียนควรได้รับการชี้แจงให้เข้าใจ



เพราะการอ่าน คือการได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตและปัจจุบันและทราบถึงข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนสติปัญญาของนักเรียนเองก่อให้นักเรียนมีเจตคติ และนิสัยที่ดีในการอ่าน
หนังสือ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2.3.1 ความหมายของการอ่าน  
ปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านอย่างกว้างขวางมาก และมีการกล่าวถึง

ความหมายของการอ่านในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556:1405) ได้ให้ความหมายของการอ่าน หมายถึง ว่าตาม

ตัวอักษรถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556:1405) ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

“อ่าน หมายถึง ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง, ถ้าไม่ออกเสียง  
เรียกว่า อ่านในใจ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านในใจ ; ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง” บันลือ พฤกษะวัน (2557 : 6) กล่าวว่า เรื่องความหมายของการอ่านไว้ 
ดังนี้  

1) การอ่านที่ใช้การผสมเสียงของตัวอักษรหรือสะกดตัวผสมค า ซึ่งระยะหนึ่งใช้
กันมากเรียกว่า อ่านออก เพ่ือมุ่งให้อ่านหนังสือให้แตกฉาน ขยายประสบการณ์ในการอ่านค าโดยตรง  

2) การอ่านที่ใช้ความสามารถในการผสมของตัวอักษรออกเสียงเป็นค า เป็น
ประโยค ท าให้เกิดความเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน ซึ่งผู้ฟังฟังแล้วรู้เรื่อง เรียกว่าอ่านได้  

3) การอ่านที่เหนือกว่า (ข้อ 2) สามารถใช้เทคนิคการจารูปค า เข้าใจรูปประโยค
แล้วสรุป เรื่องราว เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนสื่อความคิดมายังผู้อ่าน คือ อ่านแล้วสามารถประเมินผลสิ่งที่
อ่านได้ เรียกว่า อ่านเป็น  

4) การอ่านเป็น เป็นการพัฒนาความคิดโดยผู้อ่านใช้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
เริ่มจาก  

การสังเกต การจ ารูปค า การใช้ประสบการณ์เดิมมาแปลความ ตีความ หรือถอดความ 
ท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ดี ตลอดจนน าสิ่งที่อ่านมาใช้ประโยชน์และเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ
ได้ดี จากแนวคิดการให้ความหมายของการอ่านเดิม ๆ มักใช้ค าพูดที่มุ่งให้อ่านออกเขียนได้นั้น เป็นการ
ใช้ความหมายของการอ่านท่ีไม่บรรลุเปูาหมายการสอนอ่าน คือจ าเป็นต้องมุ่งไปสู่การอ่านเป็น และเขียน
เป็นนับตั้งแต่เริ่มสอน  

วรรณี โสมประยูร (2553:128) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า “การอ่านเป็น
กระบวนการทางสมอง ที่ต้องใช้สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของ
ค าหรือสัญลักษณ์ โดยออกมาเป็นความหมาย ที่ใช้สื่อความคิดหรือความรู้ระหว่างผู้เขียน หรือผู้อ่านให้
เข้าใจตรงกันและผู้อ่านสามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้”    



กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554:135) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า 
“การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้ และเข้าใจความหมายจากตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร”  

วันทา สุขโสม (2551 :11) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการที่ผู้อ่าน แปลความ 
ค า สัญลักษณ์ ที่ เป็นตัวอักษรพิมพ์หรือเขียนออกมาให้เข้าใจ ซึ่งเป็นผลของกระบวนการสร้าง
ความหมายโดยผสมผสานกันระหว่างความมุ่งหมายของผู้เขียนและประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน  

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552 :115) กล่าวว่า “การอ่านคือการรับรู้ความหมายของสาร
จากลายลักษณ์อักษร การแปลหนังสือออกมาเป็นเสียง คือ การอ่าน ดังนั้นการอ่านจึงมีเปูาหมายอยู่ที่
ผู้อ่านต้องเข้าใจสาร และรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ได้ดู”  

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551:87) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า “การอ่าน หมายถึง 
การแปลความหมาย และการท าความเข้าใจกับความหมายของลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอย่างถ่องแท้ 
รวมถึงสิ่งเกี่ยวข้องและมีความหมายที่ปรากฏร่วมกับลายลักษณ์อักษรด้วย”  

ศุภวรรณ  ฤทธิ์คุปต์ (2550 : 19) สรุปว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
รับสารซึ่งผู้อ่ืนจะต้องรับรู้สัญลักษณ์ และตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค แล้วจึงแปลความหมายจาก
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นความคิดและผสมผสานกับประสบการณ์เดิมท าให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องราวที่อ่านได้นั้น และสามารถน าความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ 

ฉลวย ละครเขต (2553:19) กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการแปลสัญลักษณ์ของ
ตัวหนังสือโดยการพูด โดยผู้อ่านรับรู้ความหมายและสร้างความเข้าใจจากตัวอักษรหรือสัญลั กษณ์ 
อ่ืน ๆ  ตลอดจนใช้ความคิด ประสบการณ์ของผู้อ่ืนมาช่วยในการอ่านที่จะท าให้ผู้อ่านมีความรู้ความ
เข้าใจที่ดีขึ้น 

สรุปได้ว่าความหมายของการอ่านเป็นกระบวนการในการแปลความหมายตัวอักษร 
หรือสัญลักษณ์ภาพ โดยใช้การสังเกต จ ารูปค า ใช้สติปัญญาและประสบการณ์เดิมในการแปล
ความหมายออกมาเป็นถ้อยค า หรือความคิดของผู้อ่ืน เพ่ือสื่อความหมายของสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่
อ่าน จึงต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวนั้น ๆ 
และสามารถท าความเข้าใจและน าความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.2 ความส าคัญของการอ่าน 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและจ าเป็นมากส าหรับการด าเนิน

ชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านทันต่อเหตุการณ์ 
เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เสริมความคิด รอบรู้ ยิ่งผู้อ่านอ่านมากก็จะมีความรู้ 
ดังที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 



คูเปอร์ และคนอ่ืน ๆ (Cooper and others.1988:13) กล่าวว่า การอ่าน คือ 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่ืนกับเนื้อหา เพ่ือจัดรูปแบบของความหมาย โดยอาศัยพ้ืนฐานจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่ืนเป็นกระบวนการในการสร้างความหมายจากเนื้อหานั้น 

สมชาย หอมยก (2550:38) กล่าวว่า ความส าคัญของการอ่าน อยู่ที่ผู้ อ่านมี
ความสามารถหรือไม่ในด้านต่าง ๆ การอ่านช่วยพัฒนาการคิดและจิตใจ การอ่านมากจะท าให้รู้จักน า
ความรู้ความคิดประสบการณ์จากการมาพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี การ
อ่านเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความรู้และความเข้าใจระหว่างมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา 

สรุปได้ว่าความส าคัญของการอ่านเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ เสริมความคิด รอบรู้ การพัฒนาการพูด การฟัง และการเขียน ถ้ามีนิสัยรักการอ่าน ยิ่ง
ผู้อ่าน อ่านมากก็จะมีความรู้  ย่อมสร้างพ้ืนฐานประสบการณ์ มีความรู้กว้างขวางเป็นที่ยอมรับ การอ่าน
ช่วยพัฒนาการคิดและจิตใจ การอ่านสามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นกับเพ่ือน ๆ กับบุคคลที่มาเกี่ยวข้อง 
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ได้ดี น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์และความ
เพลิดเพลินจนสามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  น าความรู้
ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  แก่ครอบครัวและเพ่ือชาติบ้านเมืองในโอกาสต่อไป 

2.3.3 องค์ประกอบการอ่าน 
การอ่านของเด็กขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบเบื้องต้นนั้นคือ 

ความพร้อมร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบการอ่านไว้ดังนี้ 
มยุรี  กันทะลือ (2543 :12; อ้างอิงจาก Goodman.1971 : 25-27) กล่าวไว้ ดังนี้ 

1) ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) โดยในระยะเริ่มแรกผู้อ่านจะต้อง
เรียนรู้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของค าแต่ละค า ต่อมาเมื่อผู้อ่านมีประสบการณ์ใน
การอ่านมากขึ้นก็สามารถอ่านเพื่อความเข้าใจได้มากข้ึน 

2) ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Schema) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาและความรู้เดิมท่ีผู้อ่านมีอยู่ 

3) ความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องหรืองานเขียนนั้น (Conceptual or Semantic 
Completeness) ผู้อ่านจะไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน หากเนื้อหานั้นมีเนื้อความที่ไม่สมบูรณ์ยกเว้นในกรณีที่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่านมาก่อน 

4) ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของงานเขียน (Text Schema) งาน
เขียนแต่ละขั้นมีลักษณะและโครงสร้างที่แตกต่างกัน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ตลอดจน
วัฒนธรรมของผู้ เขียนด้วย  ดังนั้นหากงานเขียนเสนอเรื่องราวที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านการอ่านก็ไม่ส าเร็จ 

Smith and Johnson (1976:20-27) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านการอ่านและทักษะการอ่าน ดังนี้ 



1) ระดับสติปัญญา การอ่านจัดเป็นงานประเภทหนึ่งที่เด็กจะต้องพัฒนาให้เกิด
ความส าเร็จการพัฒนาด้านการอ่านนี้ พบว่าเด็กบางคนจะท าได้ดีกว่าเด็กบางคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ
สติปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันนั้นเอง  ผลการวิจัย ท าให้ทราบว่าความสามารถในด้านการอ่านและ
ระดับสติปัญญามีความสัมพันธ์กัน 

2) วุฒิภาวะและความพร้อม การเริ่มต้นสอนการอ่านต้องค านึงถึงความพร้อม
และความสามารถของเด็กควบคู่กันไป เพราะการสอนต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ประกอบกัน เช่นการใช้
สายตา การใช้อวัยวะในการออกเสียง เป็นต้น การที่รอให้เด็กพร้อมหรือพัฒนาความพร้อมในการอ่านนี้
จะช่วยปูองกันความล้มเหลวในการอ่านที่เกิดขึ้น 

3) แรงจูงใจ  แรงจูงใจที่จะท าให้เด็กอ่านมีทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก 
แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากการค้นพบคุณค่าการอ่านด้วยตนเอง เช่น ได้รับรู้และเห็นเหตุการณ์ ๆ 
รอบตัว ได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนานจากเรื่องที่อ่าน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกมาจากการ
ส่งเสริมของพ่อแม่ ครูและเพ่ือน ๆ ในรูปแบบของการให้รางวัล ค าชมเชย การรายงาน การแนะน า การ
เชิญชวนด้วยการอ่าน 

4) สภาพร่างกายเด็กท่ีมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง จะมีทักษะการอ่านมากกว่า
เด็กท่ีเจ็บปุวยเป็นประจ า เพราะสภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ท าให้เด็กขาดเรียนบ่อย และขาดสมาธิซึ่งท า
ให้มีผลต่อการเรียน 

5) สภาพอารมณ์ จะเห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือครูต่างให้
ความส าคัญกับการอ่านของเด็กและคาดหวังให้เด็กเป็นคนท่ีอ่านหนังสือเก่ง คล่อง ท าให้เด็กเกิดภาวะ
ความเครียด อ่านเขียนได้ไม่ดีและไม่ประสบความส าเร็จ 

6) สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จะมีผลต่อ
การอ่านของเด็ก เช่น เด็กที่มาจากครอบครัวที่รักการอ่าน อ่านหนังสือประจ าและเห็นคุณค่าของการ
อ่านหนังสือและมีประสบการณ์ จะมีความรู้รอบตัวและมีความช านาญมากกว่าครอบครัวที่ไม่อ่าน
หนังสือ และไม่เคยพูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่าน ส่วนสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน เช่น จ านวนหนังสือท่ีมี
อยู่ ประเภทของหนังสือ และการสนับสนุนของครู จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจของเด็กเข้าไปสู่การอ่าน
หนังสือได้ 

7) การจัดโปรแกรมการอ่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านได้แสดงความคิดเห็นว่า 
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านนั้น จะมีอิทธิพลต่อการอ่านมาก นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
และวิธีการสอน ประเภทของหนังสือ และการสนับสนุนของครูจะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจของเด็ก เข้า
ไปสู่การอ่านหนังสือได้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการอ่านล้วนเป็นสิ่งที่ครูและผู้ปกครองจะต้อง
ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดข้ึนกับเด็ก จึงจะท าให้การอ่านนั้นประสบผลส าเร็จได้ 

กรมวิชาการ (2545 : 31-44) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม
ทางการอ่านโดยแยกแยะได้ ดังนี้ 



1) องค์ประกอบทางสติปัญญา 
2) องค์ประกอบทางอารมณ์และสังคม 
3) องค์ประกอบทางกาย 
4) องค์ประกอบทางโอกาส ประสบการณ์ การศึกษา 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการอ่าน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและอยู่กับ
ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะ ความพร้อมทางด้านร่างกายและอารมณ์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และประสบการณ์ทางด้านสังคมต่าง ๆ ครอบครัวให้ความสนใจและยกย่องชมเชยเมื่อเด็กเห็นคุณค่าของ
การอ่านด้วยตนเอง 

2.3.4 ทฤษฏีการอ่าน 
ทฤษฏีการอ่านมีนักการศึกษาได้น าเสนอไว้หลายแนวคิดเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานก าหนด

แนวทางการสร้างรูปแบบและวิธีสอนให้เหมาะสม สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543 : 56-58) ได้น าเสนอ
ทฤษฎีการอ่านของนักการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1) ทฤษฎีของ Trabasso ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ผู้รับสารต่อจากนั้นจะท าการเปรียบเทียบโดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
ทฤษฎีนี้ได้เน้นว่าระดับของผู้อ่านจะไม่คงที่ ในขณะที่อ่านข้อความผู้อ่านจะควบคุมเพียงโครงสร้างผิว
เผินจนกว่าสารที่รับรู้จะไดรับการเปรียบเทียบ ดังนั้นล าดับขั้นตอนของการอ่านตามพ้ืนฐานทฤษฎีนี้
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

- การรับสารโดยใช้สายตา 
- การใช้ประสบการณ์เดิม ความจริงและภาพ ท าการเปรียบเทียบกับ

สารที่ได้รับจะอ่านว่าแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักผู้อ่านจะอ่านทบทวน 
2-3 ครั้ง จนกว่าจะตัดสินใจว่าอะไรคือค าตอบที่แท้จริง 

- ค าตอบที่ได้จากการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม หรือโดยอาศัย
ความรู้จากแหล่งอื่นมาช่วยตัดสินนั้น ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน 

2) ทฤษฎีของ Chase และ Ciark เป็นทฤษฎีที่เน้น ถึงความสัมพันธ์ของใจความ
ที่อ่านกับประสบการณ์เดิม  โดยมีขั้นตอนของการอ่านดังนี้ คือ 

- ผู้อ่านรับสารแล้วท าการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของจริงและ
ภาพ ถ้าไม่ตรงกับข้อมูลดังกล่าวหรือยังไม่มีความแน่ใจ ก็จะใช้การอ่านซ้ าข้อความนั้น 

- สารที่ให้ความรู้สึกในทางลบ จะใช้เวลาในการรับรู้ไวและนาน 
หมายความว่าเมื่อรับรู้แล้วจะเก็บไว้นานกว่าสารให้ความรู้สึกทางบวก ซึ่งระยะเวลาในการเก็บจะสั้นกว่า 
หรืออาจลืมได้เร็วกว่าสารที่ให้ความรู้สึกทางลบ 

- ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และความหมายของค าจะได้รับ
การบันทึกไว้ในสมอง 



3) ทฤษฎีของ Rmeihart ได้กล่าวถึงการอ่านว่า เป็นกระบวนการที่ท างานคล้าย
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อน แต่ละข้ันตอนจะมีความสัมพันธ์กัน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะ
ท าให้การอ่านไม่สมบูรณ์ ผู้อ่านเริ่มต้นด้วยการอ่านสารโดยพิจารณารูปร่างของค าที่จัดเพ่ือท าความ
เข้าใจความหมายจริง ต่อจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความหมายของค ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ เพ่ือเป็น
การพิสูจน์หาข้อเท็จ โดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของค า ความหมายการสะกดค าและชนิด
ของค า องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแปลความของสารได้ หลักส าคัญของทฤษฎีมีอยู่ 4 
ประการ คือ 

- การที่ผู้อ่านจะรับรู้ค านั้นเป็นค าชนิดใด ต้องสังเกตหน้าที่ของค าที่อยู่
ใกล้เคียงในประโยคเดียวกัน หรือในข้อความใกล้เคียงกันว่าค านั้นท าหน้าที่อย่างไร 

- การที่ผู้ อ่านจะรับรู้ความหมายของค า ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ความหมายของค าใกล้เคียง อาจเป็นค าที่มาก่อนหรือมาหลังก็ได้ จะเป็นแนวทางชี้แนะให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายของค าใหม่ได้เร็วขึ้น 

- การที่ผู้อ่านจะรับรู้หน้าที่ของค านั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ อ่าน
เกี่ยวกับหน้าที่ของค าอ่ืนที่มาก่อนหลังค าใหม่ จะเป็นแนวทางช่วยชี้แนะหน้าที่ของค าใหม่ให้ผู้อ่านเข้าใจ 

- การที่ผู้อ่านจะแปลความหมายของค าขึ้นอยู่กับการชี้แนะของค าบาง
ค า 

4) ทฤษฎีการอ่านของโคเครน (Cochrane s Reading Theory)  
บรีเวอร์ (Brewre. 1995:218; citing Cochrane; others. 1984) อธิบาย

พฤติกรรมการอ่านไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 
- ขั้นเกิดความสงสัย (Magical stage) เด็กจะเรียนรู้วัตถุประสงค์ของ

หนังสือต่าง ๆ เริ่มคิดว่าหนังสือเหล่านั้นมีความส าคัญจ้องมองที่หนังสือ หยิบจับหนังสือขึ้นมาถือไว้
บ่อยครั้งจะเป็นหนังสือที่เขาชอบ 

- ขั้นเกิดแนวความคิด (Self – concept stage) เด็กพิจารณาตัวเอง
ว่าเป็นผู้อ่าน เริ่มเอาใจไปผูกพันกับกิจกรรมการอ่าน อาจจะเสแสร้งอ่าน ให้ความหมายของหนังสือจาก
รูปภาพต่าง ๆ หรือประสบการณ์เดิม ใช้ภาษาคล้าย ๆ หนังสือแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่อง 

- ขั้นเชื่อมต่อการเป็นผู้อ่าน (bridging reader stage) เด็กให้
ความส าคัญกับตัวอักษรสามารถเลือกค าท่ีคุ้นเคย สังเกตค าต่าง ๆ อ่านเรื่องที่เขียนเองได้ อ่านตัวหนังสือ
จากบทกวี เพลงกลอนกล่อมเด็ก เด็กจะเชื่อว่าพยางค์แต่ละพยางค์ คือค าหนึ่งค า เกิดความขัดแย้งใน
การจับคู่ตัวอักษรและเสียงอ่าน เริ่มระลึกถึงตัวอักษรได้  

- ขั้นทะยานสู่ผู้อ่าน (take – off reader stage) เด็กเริ่มใช้ 3 ระบบ 
ชี้แนะเข้าด้วยกัน (เสียง ความหมาย โครงสร้าง ประโยค) เด็กตื่นตัวกับการอ่าน เริ่มคุ้นเคยกับบริบทใส่



ใจต่อตัวหนังสือที่อยู่รอบตัว และอ่านทุก ๆ อย่าง (เช่น กล่องใส่อาหาร ฉลาก และเครื่องหมาย ต่าง ๆ 
เป็นต้น) อันตรายในขั้นนี้ คือ เด็กจะให้ความส าคัญกับตัวอักษรแต่ละตัวมากเกินไป 

- ขั้นสามารถอ่านโดยไม่ต้องพ่ึงพิง (independent reader stage) 
เด็กสามารถอ่านหนังสือต่าง ๆ ที่ไม่เคยอ่านได้ สามารถให้ความหมายจากตัวหนังสือ จากประสบการณ์ 
และจากตัวชี้แนะของผู้เขียนได้ สามารถเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ได้ง่าย ๆ แต่จะเป็น
โครงสร้างและเนื้อเรื่องท่ีพ้ืน ๆ เท่านั้น 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการอ่านของเด็กหรือเด็กปฐมวัย มีพัฒนาเป็นล าดับขั้นตอนจากขั้นที่
ง่ายสู่ยาก ซึ่งพัฒนาการแต่ละขั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวอักษรกับความหมายของค า 
ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ อ่านเชื่อมโยงกับความรู้ เดิมที่ เด็กมีอยู่และความสนใจในการอ่าน รวมถึง
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากกิจกรรมประจ าวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเริ่มแรกต้องค านึงถึง
พัฒนาการการอ่าน นักการศึกษาได้ชี้ให้เห็นการท างานของกระบวนการอ่าน ซึ่งคล้ายกับระบบการ
ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แท้จริงเป็นการแยกให้เห็นว่า สมองจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง เป็น
การชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสารกับสมองของผู้อ่านนั่นเอง ในที่นี้ผู้วิจัยจะเน้นการใช้ทฤษฎีของโค
เครน (Cochrane s Reading theory) เพราะเด็กมีพัฒนาการการอ่านเป็นล าดับขั้นตอนคือ  
ขั้น 1 ขั้นเกิดความสงสัย (Magecal stage) เด็กเริ่มให้ความส าคัญกับหนังสือด้วยการเริ่มจ้องมองหยิบ
จับบ่อยครั้ง ขั้น 2 ขั้นเกิดแนวความคิด (self-concept stage) เด็กเริ่มผูกพันกับหนังสือ ให้ความหมาย
ของหนังสือจากรูปภาพต่าง ๆ ได้ ขั้น 3 ขั้นเชื่อมต่อการเป็นผู้อ่าน (bridging reader stage) เด็กให้
ความส าคัญกับตัวอักษร สามารเลือกค าคุ้นเคย สังเกตค าต่าง ๆ อ่านเรื่องที่เขียนเองได้  ขั้น 4 ขั้น
ทะยานสู่ผู้อ่าน (take-off reager stage) เด็กเริ่มใช้ 3 ระบบเข้าด้วยกัน(เสียง ความหมาย โครงสร้าง 
ประโยค) ขั้น 5 ขั้น สามารถอ่านโดยไม่ต้องพ่ึงพิง (independent reager stage) เด็กสามารถอ่าน
หนังสือต่าง ๆ ที่ไม่เคยอ่านได้ ดังนั้นการเริ่มพ้ืนฐานการอ่านเริ่มแรกมีความส าคัญมากต่อขั้นต่อ ๆ ไป 
โดยเฉพาะเด็กท่ีพัฒนาการการอ่านในขั้นแรกดีมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการการอ่านดีเมื่อเข้าเรียน 

2.3.5 พัฒนาการด้านการอ่าน 
เด็กมีความสามารถในการพูด การฟัง และเริ่มมีพัฒนาการด้านการอ่านมากขึ้น เป็นวัย

ที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะการอ่าน มีผู้กล่าวถึงพัฒนาการอ่านของเด็กไว้ ดังนี้ 
กรมวิชาการ (2547:132) กล่าวถึงพัฒนาการทางการอ่านของเด็กปฐมวัยตามล าดับขั้น 

ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 (3-4 ปี) สนใจถือหนังสือ ฟังค าที่อ่าน เล่นค าสนใจตัวหนังสือที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
ขั้นที่ 2 (4-5 ปี) เลียนแบบการอ่าน อ่านเรื่องท่ีคุ้นเคย จ าชื่อและค าต่าง ๆ จ าค าส าคัญ

ในโครง กลอน นิทาน 



ขั้นที่ 3 (4,5,6 ปี) เขียนและอ่านกลับค าที่เขียน อ่านค าคล้องจองที่คุ้นเคย ใช้ภาพเป็น
สื่อส าหรับอ่าน จ าตัวอักษร อ่านค าเริ่มต้นลงท้าย สังเกตความแตกต่าง จับคู่ท่ีเหมือนกันในหนังสือ โคลง 
กลอน อ่านค าได้ในบริบทหนึ่ง แต่ไม่สามารถอ่านได้ในบริบทหนึ่ง 
พัฒนาการทางด้านการอ่านของเด็ก หรือผู้อ่านแต่ละคนจะมีทั้งความคล้ายคลึงกันและกันแตกต่างกัน
บ้างในรายละเอียด ซึ่ง ชลาธิป สมาหิโต (2549:33-37; อ้างอิงจาก jalongo. 2000: 112) แบ่งระดับ
พัฒนาการการอ่านออกเป็น 7 ระดับ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอาจจะมีล าดับขั้นที่ไม่
เรียงตามระดับเช่นนี้เสมอไป พัฒนาการทั้ง 7 ระดับมีดังนี้ 

1) เข้าใจหนังสือคืออะไร หรือขั้นรู้จักหนังสือ 
ช่วงอายุวัยที่เข้าสู่ระดับที่ 1 คือ ช่วงวัยเด็กทารกจนถึงประมาณ 3 ขวบ 

เด็กวัยนี้สามารถแยกแยะระหว่างหนังสือกับของเล่นออกจากกันได้ เด็ก ๆ จะมองดูหนังสือด้วยความ
สนใจเปิดดูภาพที่มีสีสันสดใส สนใจรูปลักษณะของหนังสือที่มีความสร้างสรรค์รูปทรงที่แปลกตาออกไป 
เด็กวัยนี้เปิดดูหนังสืออย่างไม่ได้สนใจการเรียงไปตามล าดับหน้า คือ อาจจะเปิดจากปกหลังไปยังปกหน้า 
เปิดพลิกกระดาษทีละแผ่นหรือเปิดข้ามหน้าไปจนกระทั่งหน้าสุดท้าย เด็กบางคนอาจจะจับหนังสือกลับ
ทิศทาง เด็กในช่วงวัยนี้เริ่มที่จะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับหนังสือได้แล้ว ดังนั้นเด็กจึง
ควรจะได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้องในการใช้หนังสือ ซึ่งหมายรวมถึงการถือหนังสือ การเปิดหนังสือจากหน้า
แรกไปยังหน้าสุดท้าย การเคลื่อนสายตาจากบนสู่ล่างจากซ้ายไปขวา หนังสือที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ควร
จะท าด้วยกระดาษหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น กระดาษหนา ๆ ผ้าพลาสติกท่ีปลอดภัยต่อเด็ก 

2) รู้จักการใช้หนังสือ 
เมื่อเด็กอายุราว ๆ 2 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ เด็กเริ่มที่จะเรียนรู้หนังสือมีไว้

ท าอะไร และการใช้หนังสือที่ถูกต้องควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้วิธีการจับหนังสือ 
ดังนั้น การเปิดหนังสืออ่านทีละหน้าและการดูแลหนังสือให้อยู่คงทน การใช้หนังสือในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่
เรียกว่าชี้-พูด เชื่อมโยง คือ เด็กเริ่มชี้ไปที่รูปภาพในหนังสือ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เด็กเคยได้รับ 
หนังสือที่เด็กวัยนี้ชอบอ่านเป็นหนังสือที่มีการผูกเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ตัวแสดงมีไม่มากนัก ใช้ภาษา
ง่าย ๆ เด็กจะชอบหนังสือท่ีมีเนื้อเรื่องแต่เป็นค ากลอนมีค าคล้องจองที่ไพเราะ เด็กจะชอบท่องจ าและพูด
ตาม 

3) เป็นผู้ฟังและเป็นผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือ 
เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุ 4-5 ขวบ เด็กเริ่มเรียนรู้บทบาทของการเป็น

ผู้ฟัง ในขั้นนี้เด็กจะพูดคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ การพูดคุยจะท าให้เด็กเข้าใจประเด็นเนื้อ
เรื่องได้ดียิ่งขึ้นเด็กจะชอบให้ผู้ใหญ่เล่าเรื่องเดิมให้ฟัง ซ้ าแล้วซ้ าอีก มีการศึกษาพบว่าการอ่านนิทานให้
เด็กฟังเรื่องเดิมซ้ า ๆ กัน หลาย ๆ ครั้งเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้เด็กเรียนรู้การอ่าน กล่าวคือ การเล่า
เรื่องหรือนิทานให้เด็กฟังซ้ า ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะช่วยให้เซลล์สมองของเด็กสามารถเชื่อมโยงต่อ
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการคิด การเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป เด็ก



ในช่วงวัยนี้สามารถถือหนังสือและดูหนังสือได้ด้วยตนเอง เด็กอาจจะเปิดหนังสือ ออกเสียงเลียนแบบที่
เคยได้ยินผู้ใหญ่พูด 

4) สร้างเรื่องให้สอดคล้องกับภาพประกอบ 
ในขั้นนี้ เด็กสามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ และให้ความส าคัญกับเนื้อ

เรื่องมากกว่าตัวหนังสือในหนังสือนิทาน เด็กสามารถเล่าเรื่องโดยใช้ค าพูดของตัวเองและยังสามารถคง
ความหมายและเนื้อหาของนิทานหรือเรื่องที่ฟังได้ 

5) ให้ความส าคัญกับตัวหนังสือ ความหมาย และความรู้ที่ได้จากเรื่อง 
เด็ก ๆ เริ่มที่จะเรียนรู้ตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือจะท าให้เ ด็กเข้าใจ

เรื่องราวในหนังสือได้อย่างถ่องแท้ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น ในระดับขั้นนี้
ผู้ปกครองอาจจะให้เด็กลองสังเกตตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ตามแผ่นปูายโฆษณา หรือตามนิตยสารที่มีอยู่
ทั่วไปแล้วถามเด็กว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างแล้วให้เด็กลองสะกดค า ว่ าในค านั้นประกอบด้วยตัวอะไรบ้าง 
เมื่อเด็กมาพบเจอตัวอักษรซ้ า ๆ กันอีกในหนังสือที่อ่าน เด็กจะจ าได้ และสามารถบอกได้ว่าตัวอักษรนั้น
คือตัวอะไร และค า ๆ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่อ่านอย่างไร หรือเมื่อเด็กไปพบเจอค าศัพท์ใหม่ที่
ไม่เคยเจอมาก่อน เด็กจะหาค าที่ใช้แทนค าศัพท์ที่ท าให้ตัวเองเข้าใจค าศัพท์นั้น เช่น เด็กอาจไม่เคยได้ยิน
ค าว่าเครื่องซักผ้า เด็กจึงหาค าที่แทนความหมายที่ท าให้ตัวเองเข้าใจจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเห็น
ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม จึงหาค าแทนเครื่องซักผ้าว่าถังซักผ้า หรือ ตู้ซักผ้า 

6) มุ่งเน้นค าท่ีมีเสียง สัญลักษณ์ท่ีเหมือนกับค าที่รู้จัก 
ในขั้นนี้เด็กมีความเข้าใจว่า การที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือออกนั้น เกิดจากการ

ประสมอักษรเป็นค า ดังนั้นเด็กจะไม่แสดงพฤติกรรมอ่านหนังสือแบบเสแสร้งอีกต่อไป แต่เด็กจะ
พยายามอ่านค าทีละค าด้วยตัวเอง โดยใช้ประสบการณ์ที่เด็กเคยรู้เกี่ยวกับเสียง อักษร และรูปค า มา
ประกอบการอ่านค า เช่น เด็กอ่านเรื่องเก่ียวกับเสื้อ แต่เด็กอ่านว่า เสือ หรือ เสื่อ ลักษณะพฤติกรรมการ
อ่านเช่นนี้ของเด็กเกิดจากการที่เด็กใช้ทักษะการวิเคราะห์ค า กล่าวคือลักษณะพฤติกรรมนี้เกิดจากการที่
เด็กรู้จักเสียงพยัญชนะตัวแรก เสียงกลาง และเสียงท้ายของค า รู้จักรูปค า และค าที่เขียนสะกดใกล้เคียง
กันแล้วน ามาประมวลเกิดเป็นค าใหม่ท่ีคล้ายค าเดิม 

7) เชื่อมความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรกับเนื้อเรื่อง 
ในขั้นนี้ เด็กจะผสมผสานประสบการณ์และความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

ตัวหนังสือ ทั้งในเรื่องพยัญชนะ สระ การประสมค า การน าค ามาแต่งเป็นประโยคเพ่ือใช้ในการอ่าน
หนังสือ หากเด็กอ่านหนังสือเจอค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เด็กจะพยายามสะกดและรู้จักแก้ไขค าที่อ่าน
ด้วยตนเองและหากเด็กได้เจอค าอ่านนั้นบ่อยๆ จะช่วยให้เด็กคุ้นตาและสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 

สรุปได้ว่าพัฒนาการด้านการอ่าน เป็นกระบวนการในการแปลความหมายตัวอักษร 
หรือสัญลักษณ์ภาพ โดยใช้การสังเกต จ ารูปค า ใช้สติปัญญาและประสบการณ์เดิมในการแปลความ
ออกมาเป็นถ้อยค า หรือความคิดของผู้อ่าน เพ่ือสื่อความหมายของสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่อ่าน โดย



เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการอ่านเป็นไปตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา วุฒิภาวะ ความพร้อม
ทางด้านร่างกายและอารมณ์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และประสบการณ์ทางด้านสังคม  
ต่าง ๆ โดยสามารถวัดและประเมินผลการอ่านได้หลายวิธี คือ การใช้ แบบทดสอบ การสังเกต และการ
บันทึก 

จากที่ได้กล่าวถึงด้านการอ่านทั้งหมด เป็นกระบวนการทางสมองที่ผู้อ่านพยายามที่จะ
เข้าใจ รับรู้ความหมาย ถ้อยค า สัญลักษณ์หรือตัวอักษรของสิ่งที่อ่านออกมาเป็นความคิดและความรู้แล้ว
น าความคิดนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์  การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน  เพราะการอ่าน
ท าให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ผู้เขียนประสงค์จะให้ผู้อ่านทราบ  ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้าน  และทุก
โอกาส  ทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ การพักผ่อนหย่อนใจ  และช่วยส่งเสริม
ความรู้ความคิดของมนุษย์เราให้เพ่ิมพูนขึ้น ผู้สอนจึงต้องค านึงถึงหลักส าคัญในการน าไปปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
2.4 การเขียน 
 การสอนเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีทักษะในการเขียน เขียน
ได้ถูกต้องสวยงาม สื่อความหมายได้ สามารถคิดล าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขียน มีนิสัยที่ดีในการ
เขียน รักการเขียนและน าการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550  :  ภาคผนวก 2/8)  ได้ให้ความหมาย
การเขียนว่าหมายถึง การสื่อสารด้วยตัวอักษรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ ข่าวสารและจิตนาการ โดยการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาและ 
ตรงตามเจตนาของผู้เขียน  
  วรรณี  โสมประยูร (2544 : 139) ให้ความหมายของการเขียนว่าเป็นเครื่องมือ 
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร  
เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจได้ เพราะการเขียนเป็นทักษะการส่งออกตามหลักของภาษาศิลป์ 
จากความหมายของการเขียนดังกล่าว ท าให้มองเห็นความส าคัญของการเขียนว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่นนักเรียนใช้การเขียนบันทึกความรู้ ท าแบบฝึกหัดและตอบข้อสอบ 
บุคคลทั่วไปใช้การเขียนเพ่ือเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรม การค้ าประกัน เป็นต้น 
  การสะกดค าเป็นสาขาหนึ่งของการเขียนและเป็นทักษะที่ส าคัญทางภาษาที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้ภาษาของมนุษย์ซึ่ง ไพทูลย์  มูลดี (2546 : 25) ได้อธิบายความหมายของการเขียนสะกดค าคือ
การจัดเรียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ให้เป็นค าที่มีความหมาย และถูกต้องตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตสถาน และสามารถน าค าดังกล่าวไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
  นงเยาว์  เลี่ยมขุนทด (2547 : 22) ได้ให้ความหมายของการเขียน คือกระบวนการคิด
ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาสามารถสื่อสารกันได้ 



  การเขียนสะกดค ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และความเป็นอยู่ของ
บุคคลในปัจจุบัน เพราะการเขียนสะกดค าท่ีถูกจะช่วยให้ผู้เขียน อ่านและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง  
สื่อความหมายได้แจ่มชัดและมีความม่ันใจในการเขียนท าให้ผลงานที่เขียนมีคุณค่าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยัง
อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาของบุคคลนั้นอีกด้วย   

2.4.1  ปัญหาของการเขียน 
  การเขียนสะกดค า เป็นปัญหาที่ส าคัญของนักเรียนและครูสอนภาษาไทย 
เป็นอย่างมากและจากการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดมี ดังนี้ 
  กรรณิการ์   พวงเกษม (2533 : 31-33) ได้อธิบายถึงปัญหาในการสอนเขียน 
มีหลายลักษณะดังนี้ 
   1. การเขียนพยัญชนะ สระและค าไม่ได้ มักเป็นนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนได้แก่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   2. การสะกดค าผิด เช่น วางวรรณยุกต์ไม่ถูกท่ี ค าพ้องเสียง เขียนค าที่ใช้
ตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดผิด เขียนค าท่ีมีตัวการันต์ผิด ค าที่สระเสียงสั้นและเสียงยาวเขียนสลับกัน 
เขียนค าควบกล้ าผิด เขียนพยัญชนะบางตัวในค าเบียดกัน บางตัวห่างออกไป และเขียนค า 
ที่มาจากภาษาต่างประเทศผิด 
   3. เว้นวรรคตอนย่อหน้าไม่ถูกต้อง 
   4. ใช้ค าไม่เหมาะสม น าภาษาพูดมาใช้เป็นภาษาเขียน 
   5. เขียนค าท่ีใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง 
   6. ล าดับความคิดในการเขียนไม่ได้ 
   7. ลายมืออ่านยาก 
   8. ไม่มีความคิดในการเขียน 
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาที่ส าคัญของการเขียนสะกดค าผิดขึ้นอยู่กับครูผู้สอนตัว
นักเรียนเองและวิธีการสอนของครู  ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้น 
เป็นส าคัญ 
  เชน (Shane. 1961  :  71)  ให้ความเห็นว่าสาเหตุการเขียนสะกดค าผิด มีปัญหา
หลายทางและแบ่งได้เป็น 2  สาเหตุ คือ ปัญหาโดยทั่วไป ซึ่งเก่ียวกับนักเรียนไม่พัฒนาความสามารถ
ของตนเอง มีความสนใจน้อยและปัญหาเฉพาะบุคคลนั้นเกี่ยวกับความบกพร่องทางสายตา 
ความสามารถในการอ่านออกเสียง ความสามารถทางสมอง และใช้ภาษา  2  ภาษาในขณะเดียวกัน 
  พิทซ์เจรัลด์  (Fitzgerald.  1964  :  245)  กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีปัญหา 
ในการเขียนสะกดค าผิดว่า มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่สนใจต่อการสะกดค าและวิธีสอนของครู 
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ครูไม่เตรียมการสอน นักเรียนไม่ได้รับการสอนสะกดค าที่ถูกต้อง ไม่รู้ 
วิธีการสะกดค า  



  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนสะกดค าผิดเกิดจากหลายสาเหตุ 
สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ความบกพร่องจากสภาพร่างกายของนักเรียน เช่น สุขภาพไม่สมบูรณ์ มีความ
บกพร่องด้านการได้ยิน การพูด และสายตา 
  2. นักเรียนขาดการสังเกต ไม่พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การเขียนให้รอบคอบ 
  3. นักเรียนพบเห็นค าที่เขียนผิดบ่อยจากสื่อมวลชนต่าง ๆ   
  4. วุฒิภาวะและสมองของนักเรียน 
  5. นักเรียนเขียนสะกดค าโดยเทียบเสียงกับภาษาถิ่น ท าให้เขียนสะกดผิด 
  6. นักเรียนไม่รู้หลักภาษาไทย ไม่ทราบความหมายของค า 
  7. ครูขาดความเอาใจใส่ในการตรวจงานเขียนของนักเรียน เมื่อพบค าผิดไม่แก้ไขให้ 
  8. ครูไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการสอนให้นักเรียนเขียนสะกดค า จึงท าให้นักเรียน
ไม่ได้รับแรงจูงใจในการฝึกเขียนสะกดค า 
 2.4.2 ความส าคัญของการสอนเขียน 
  การเขียนนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อความหมาย อย่างหนึ่งของมนุษย์
สามารถตรวจสอบได้และคงทนถาวร ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความส าคัญของการเขียนไว้ดังนี้ 
  เรวดี  อาษานาม (2537 : 151) ได้สรุปความส าคัญของการเขียนไว้ ดังนี้ คือเด็กที่มี
ความสามารถในการอ่านและประสบความส าเร็จในการเขียนมาก จะมีจินตนาการในการใช้ภาษาได้ดี
เพราะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการใช้ค าต่างๆ จากส านวนภาษาในหนังสือต่างๆที่อ่านพบ โดยปกติครู
มักสอนให้เด็กอ่านได้ก่อนจึงให้เขียนค าที่ตนอ่านได้แต่ทักษะในการเขียนเป็นทักษะที่สลับซับซ้อนกว่า
ทักษะอ่ืน เด็กจึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมโดยฝึกทักษะการฟัง การพูด และการอ่านได้ก่อนแล้วจึงเริ่ม
ทักษะการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานในการเขียนและยั่วยุให้เขียนด้วย
ความสนุกสนาน ไม่เบื่อโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ฝึกจากง่ายไปหายากและให้สัมพันธ์กับการพูดและอ่าน 
 2.4.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
  วรรณี  โสมประยูร (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2549 : 103 ) ได้อธิบาย จุดมุ่งหมาย 
การสอนภาษาไทย ดังนี้ 
   1. เพ่ือคัดลายมือหรือเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะตัวอักษรให้เป็นระเบียบ
ชัดเจนหรือ เข้าใจง่าย 
   2. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการเขียนให้พัฒนางอกงามขึ้นตามควรแก่วัย 
   3. เพ่ือให้การเขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกต้อง 
   4. เพ่ือให้รู้จักภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 
   5. เพ่ือให้สามารถรวบรวมและล าดับความคิด แล้วจดบันทึก สรุปและย่อ
ใจความเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ 



   6. เพ่ือให้สามารถสังเกตจดจ าและเลือกเฟูนถ้อยค าหรือส านวนโวหาร 
ให้ถูกต้อง 
   7. เพ่ือให้มีทักษะการเขียนประเภทต่างๆ 
   8. เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   9. เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการเขียนว่ามีประโยชน์ 
ต่อการประกอบอาชีพการศึกษาหาความรู้และอ่ืนๆ 
 

2.5 สื่อประสม 
2.5.1 ความหมายของสื่อประสม    หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลายๆ อย่างมาสัมพันธ์

กันและมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีก
อย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ลึกซึ้งและปูองกันการเข้าใจความหมายผิด การใช้สื ่อประสมจะช่วยให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  (หา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ,2537:111) ti) ซึ่งแปลว่า ความหลากหลาย และมีเดีย (Media) ซึ่ง
แปลว่า สื่อ ประสม 

สื่อประสม หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลายๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน ซึ่งมีคุณค่าที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกันสื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบาย
ข้อเท็จจริงของเนื ้อหาและอีกชนิดหนึ ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ ้ง และปูองกันการ
เข้าใจความหมายผิด การใช้สื ่อประสมจะช่วยให้ผู ้เร ียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกันได้พบวิธ ีที ่จะเรียนในสิ ่งที ่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ ่งขึ ้น  (ประหยัดจิระวรพงศ์
,2527:256)  
                 สื่อประสม หมายถึง การน าวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สไลด์
ฟิล์มสตริป รูปภาพของตัวอย่างหุ่นจ าลอง หนังสือ เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนการสอน แล้วเลือกมา ประกอบกันเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละครั้ ง ( ประหยัด  จิระวร
พงศ์ ,2527:256)  

สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื ่อแต่ละอย่าง 
ตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิต หรือ
การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดิทัศน์และเสียง ( กิดานันท์ มลิทอง , 2543 : 267)   

อิริคสัน (Erickson) กล่าวว่า " สื่อประสม " หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง
มาสัมพันธ์กันซึ่งมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจใน



ขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่ อให้เกิดความ
เข ้า ใจที ่ล ึกซึ ้ง  และป ูองก ันการเข ้า ใจความหมายผ ิด การใช ้สื ่อประสมจะช ่วยให ้ผู ้เ ร ียนมี
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสผสมผสานกันได้พบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น " ( ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ,2523)                                          
            ดังนั้น สื่อประสม จึงหมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละ
อย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิต
หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็นต้น 

2.5.2 ลักษณะของสื่อประสม 

         1) สื่อประสมท่ีไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Multimedia) การน าสื่อหลายชนิดมาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ และควบคุมให้สื่อต่างๆ แสดงผลออกมาทาง
หน้าจอและล าโพงของคอมพิวเตอร์                                                                 
            สื่อประสม I ( Multimedia I ) เป็นสื่อประสมที่ใช้โดยการน าสื่อหลายประเภท มาใช้ร่วมกัน
ในการเรียนการสอน เช่น น าวีดิทัศน์ มาสอนประกอบการบรรยายของผู้สอน โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์
ประกอบด้วย หรือสื่อประสมในชุดการเรียน หรือชุดการสอน การใช้สื่อประสม I นี้ ผู้เรียนและสื่อจะไม่
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และจะมีลักษณะเป็น " สื่อหลายแบบ " ตามศัพท์บัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน””””””””””                                                                                    
            2) สื่อประสมที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Interactivity Multimedia) กล่าวคือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับข้อมูลภาพและเสียง ให้แสดงผลบนจอในลักษณะที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ 
ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดียวจบ (run through) แบบวีดิทัศน์ หรือภาพยนตร์และไม่ใช่การสื่อสารทาง
เดียว (one-way communication) คือ ผู้ชมเป็นผู้ดูฝุายเดียวอีกต่อไป 

 3) สื่อประสม II( Multimedia II ) เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอ
สารสนเทศ หรือการผลิตเพ่ือเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และ
เสียง ในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ ในสื่อ
ประสม II ใช้ได้ในสองลักษณะ คือ  

- การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ใน
การท างาน เช่น ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ในสถานีงานสื่อประสม ควบคุมการเสนอภาพสไลด์ มัลติ
วิชั่น และการเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) การใช้ในลักษณะนี้
คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวกลางในการควบคุมการท างานของเครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ และเครื่องเล่นซีดีรอม 
ให้เสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เป็นตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนจอภาพ



คอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของบทเรียน และผลการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละคนด้วย”””””””””””””””””””                                                        
          - การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟูมสื่อประสมโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
เช่น Tool Book และ Author ware และน าเสนอแฟูมบทเรียนที่ผลิตแล้วแก่ผู้เรียนโปรแกรมส าเร็จรูป
เหล่านี้จะช่วยในการผลิตแฟูมบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองานในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยใน
แต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดิทัศน์และเสียงรวมอยู่ในแฟูมเดียวกัน บทเรียนที่ผลิตเหล่านี้ เรียกว่า " บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน " หรือ "CAI" นั่นเอง    “”””””””””””””                                  
           - การน าเสนอข้อมูลของสื่อประสม II นี้ จะเป็นไปในลักษณะสื่อหลายมิติที่เน้นเชิงโต้ตอบ ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลบนจอภาพได้หลายลักษณะ คือ ทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียง และถ้าต้องการ
จะทราบข้อมูลมากกว่านี้ ผู้ใช้ก็เพียงแต่คลิกที่ค าหรือสัญลักษณ์รูปที่ท าเป็นปุุมในการเชื่อมโยงก็จะมีภาพ 
เสียง หรือข้อความอธิบายปรากฏขึ้นมา  

- ประสมสื่อท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการเข้าร่วมกัน น ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ปกติท่ัว ๆ ไปเช่น ชุดอุปกรณ์ ชุดการเรียนการสอน บทเรียนแบบโปรแกรม โปรแกรมสไลด์ ศูนย์การ
เรียน เป็นต้น สื่อประสมแต่ละชนิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้มีหลักการและลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป 

4) ประสมสื่อประเภทฉาย เป็นการประสมโดยมีข้อจ ากัดท่ีความสามารถและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของอุปกรณ์เครื่องฉายเป็นส าคัญ เช่น สไลด์ประกอบเสียงและวีดิทัศน์ประกอบเสียง สไลด์
และแผ่นโปร่งใส วีดิโออิมเมจ เป็นต้น และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอข้ึนไป เป็นการใช้ฉายกับผู้ชมเป็นกลุ่ม
สื่อประสมประเภทฉายนี้ สามารถใช้ประกอบการศึกษาและการเรียนการสอนโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่
ชอบการเรียนรู้จากการอ่านภาพ การเสนอด้วยสื่อประเภทฉายนี้แม้ว่าในบางครั้งราคาการผลิตอาจจะสูง
และการผลิตซับซ้อนกว่าการผลิตสื่อประสมบางชนิดในประเภทแรก แต่ผลที่ได้รับจากการเสนอด้วยสื่อ
ประสมประเภทฉายให้ผลตรงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สื่ออ่ืนไม่สามารถท าได้คือผลในความรู้สึกอารมณ์
และสุนทรียภาพแก่ผู้ชม ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมได้ติดตามอย่างตื่นตาตื่นใจและมี
ประสิทธิภาพเป็นการช่วยในการเรียนการสอน สื่อประสมประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การน ามาใช้ใน
การเรียนการสอน”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””       
              5) สื่อประสมระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
อุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องเล่นซีดี - รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ เป็นต้น เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สามารถท างานค านวณค้นหาข้อมูล แสดงภาพวีดิทัศน์และมีเสียงต่าง ๆ การท างานของสื่อ
หลาย ๆ อย่างในสื่อประสมประกอบด้วยการท างานของระบบเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) วีดิทัศน์ (Video) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
ไฮเปอร์เท็กซ์จะแสดงเนื้อหาหลักของเรื่องราวที่ก าลังอ่านขณะนั้นโดยเน้นเนื้อหา ถ้าค าใดสามารถเชื่อม
จากจุดหนึ่งในเนื้อหาไปยังเนื้อหาอื่นได้ก็จะท าเป็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ไว้ เมื่อผู้ใช้หรือผู้อ่านต้องการจะ



ดูเนื้อหาก็สามารถใช้เมาส์คลิกไปยังข้อมูลหรือค าเหล่านั้นเพื่อเรียกมาดูรายละเอียดของเนื้อหา
ได้””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””"  
               สื่อประสมในลักษณะนี้นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น 
สื่อประสมจะต้องมีคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการโต้ตอบ อุปกรณ์ท่ีตอบสนอง
ความสามารถนี้ได้คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง 

2.5.3 ประโยชน์ของสื่อประสม 
การใช้สื่อประสมในการศึกษาจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนได้

อย่างมาก โดยใช้ในลักษณะของการสอนใช้คอมพิวเตอร์ (CAI) รูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ล าลอง 
เกม การทบทวน ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตบทเรียนลงแผ่นซีดีออกจ าหน่ายมากมายหรือผู้สอนจะจัดท า
บทเรียนเองได้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ช่วยในการจัดท า ตัวอย่าง เช่น วงการแพทย์สามารถใช้
สถานการณ์จ าลองของการผ่าตัดโดยใช้สื่อประสมเพ่ือให้ผู้เรียนท าการผ่ าตัดกับคนไข้เสมือนจริง หรือ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช้สื่อประสมของการออกแบบวงจรไฟฟูา เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการออกแบบ ทดสอบ 
และใช้วงจรนั้นได้ หรือแม้แต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก็สามารถใช้สื่อประสมในการเสนอ
เรียงความแก่ครูผู้สอนและเพ่ือนร่วมในชั้นได้เช่นกัน การใช้สื่อประสมในการศึกษาจะมีประโยชน์
มากมายหลายด้าน อาทิ เช่น  
         ดึงดูดความสนใจ บทเรียนสื่อประสมในลักษณะสื่อหลายมิติที่ประกอบด้วยภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษร จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี และช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย  
         การโต้ตอบระหว่างสื่อและผู้เรียน บทเรียนสื่อประสมจะมีจุดเชื่อมโยงหลายมิติเพ่ือให้ผู้เรียน
และสื่อมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในลักษณะสื่อประสมเชิงโต้ตอบ  
         ทดสอบความเข้าใจ ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่กล้าถามข้อสงสัยหรือตอบค าถามในห้องเรียน การ
ใ ช้ สื่ อ ป ร ะสมจะช่ ว ย แก้ ปั ญห า ในสิ่ ง นี้ ไ ด้ โ ด ยก า ร ใ ช้ ใ น ลั กษณะกา รศึ กษ า ร ายบุ คคล   
          สนับสนุนความคิดรวบยอด สื่อประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความคิดรวบ
ยอดของผู้เรียน โดยการเสนอสิ่งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลังและแก้ไขจุดอ่อนในการเรียน เราสามารถใช้สื่อ
ประสมเพ่ือการศึกษาได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่นการปรับเข้าหาผู้เรียน ถึงแม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะสื่อประสมจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่แน่นอน
ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่มีวันแทนห้องเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนนั้นเป็นการเรียนที่ผู้เรียน
จะต้องปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลอ่ืน ๆ อีกมากมายซึ่งการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่มีวันจะท าเช่นนั้น
ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เรียนในห้องเรียนปกติได้เป็นอย่างมาก                         



          การสอนและทบทวน สื่อประสมเพ่ือการสอนและทบทวนจะมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น การ
ฝึกสะกดค า การคิดค านวณ  และการเรียนภาษา ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้จาการสอนใน เนื้อหาและฝึก
ปฏิบัติเพื่อทบทวนไปด้วยในตัวจนกว่าจะเรียน เนื้อหาในแต่ละตอนได้เป็นอย่างดี  แล้วจึงเริ่มในบทใหม่
ตามหลักของการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  ดังตัวอย่างของการเรียนภาษาสเปนส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ  เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับผู้ที่พูดภาษาสเปนได้ การเรียนการสอนจะเริ่มจากการเรียน
ค าศัพท์แต่ละค าโดยมีภาพวีดิทัศน์ของเจ้าของภาษาพูดให้ฟังเพ่ือให้ผู้เรียนพูดตาม การฝึกพูดนี้สามารถ
บันทึกเสียงไว้ได้เพ่ือให้ผู้เรียนฟังเสียงที่ตนพูดนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อฝึกพูดแล้วจะเป็นการฝึกทักษะ
การฟังจากการพูดเป็นประโยคและฝึกทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดที่ให้มา นอกจากการฝึกพูดและฟัง
แล้วยังมีการฝึกทักษะด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาพและการบันทึกเสียง   การฝึกจับคู่ค าให้ตรงกับเสียง 
และการเล่นเกม บทเรียนจะแบ่งเป็นบทต่าง ๆ เช่น การแลกเงิน การเรียกรถรับจ้าง การซื้อของ ฯลฯ 
บทเรียนนี้จะมีภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ให้ชมประกอบด้วย 
 

2.6 ทักษะและเทคนิคการสอน 
 2.6.1 ความหมายของทักษะการสอน 
 ความหมายของทักษะการสอน ทักษะเป็นค าที่น ามาจากรากศัพท์ ภาษาสันสกฤต และในวิชา
การศึกษาได้แปลมาจากค าว่า skill ซึ่งมีความหมายถึง ความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ความคล่องแคล่ว 
แข็งแรง นอกจากนี้ พจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายของทักษะไว้ว่าเป็นความช านาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเวลารวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ ศรี
มงคล เทพเรณ ู(2543, หน้า 1-2) กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถ ความช านิช านาญ และความ
คล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลได้เรียนรู้ที่จะท าด้วยความรวดเร็ว แม่นย าถูกต้อง ซึ่งอาจจะเป็น
ทางร่างกาย หรือสมอง ในระยะที่รวดเร็ว เช่น ความสามารถในการคิดเลขได้รวดเร็ว การวาดภาพเร็ว  
ทิศนา แขมมณี (2556, หน้า 386) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะ (skill) ว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการกระท าอย่างช านาญ หากเรากระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างช านาญก็เรียกได้ว่าเรามี ทักษะ ในการ
กระท านั้น วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (พานิช) (2555, หน้า 1) ให้ความหมายของทักษะ ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างดี ซึ่งการจะมีทักษะนั้นจะต้องมีการฝึกทักษะ (train) และ มี
ประสบการณ์ ค าว่าทักษะ (skill) และสมรรถนะ/สมรรถภาพ (competencies) สามารถใช้สลับกัน ได้ 
(Intechangable) การมีทักษะจะต้องมีความสามารถ (abilities) ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่เรียกว่า 
mastery อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, หน้า 67) ได้สรุปว่า ทักษะ คือ ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่ง 
หนึ่งได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ช านาญและมีประสิทธิภาพ แกร์ริสัน (Grarrison, 1972, p. 640) ให้
ความหมายของทักษะว่าหมายถึง แบบของ พฤติกรรมที่กระท าไปด้วยความราบเรียบ (smoothly) 
ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย า ซึ่งเป็นผลมาจาก การพัฒนาความสามารถของตน แกร์ริสัน (Garrison, 



1972, pp. 348-350) ได้อธิบายถึงลักษณะการกระท าที่แสดงถึงการมี ทักษะไว้ว่า จะต้องประกอบด้วย
ทักษะ 2 ประการ ได้แก่  

1. ความแม่นย าและความรวดเร็วในการกระท า (accuracy and speed) เช่น พนักงาน 
พิมพ์ดีด พิมพ์ได้เร็ว กดแปูนพิมพ์ไม่ผิดที่ พิมพ์ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว หรือ เช่น คนขับรถมอเตอร์ไซค์ 
เห็นอะไรขวางหน้ามือขวาจะบิดลดความเร็ว พร้อมทั้งดึงเบรกมือ ในขณะที่เท้าขวาก็เหยียบเบรก  และ
พยายามเบนรถเลี่ยงหลบ ทั้งมือและเท้าท างานสอดคล้องสัมพันธ์กันตาก็ต้องจ้องดูว่ายังอยู่ใกล้ ไกล
เพียงใด มีที่ว่างจะหลบไปทางไหนดี ถ้าเท้าเหยียบเบรก แต่มือไม่บิดคลายเพ่ือลดความเร็ว รถก็จะ ล้ม
ได้ง่าย พฤติกรรมใดกระท าไปได้ด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นย า ย่อมแสดงถึงการมีทักษะในการ 
กระท า  

2. ความสอดคล้องผสมผสานกัน (co-ordination) อย่างเหมาะสมของกล้ามเนื้อต่างๆ ย่อมจะ
ปรากฏในการกระท าที่มีทักษะการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เช่น การ เตะ
ตะกร้อ ตาต้องดู หูฟังเสียง เท้าวิ่ง ศีรษะโหม่งลูก หรือการเล่นดนตรี คนเปุาแตร อวัยวะต้อง  ประสาน
สอดคล้องกัน ตาดูโน้ต หูฟังจังหวะ ปากเปุา มือขยับ จมูกหายใจได้จังหวะ  ครอนบัค (Cronbach, 
1977, p. 393) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถกระท าได้โดยแทบจะไม่
ต้องใช้ความคิด กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของทักษะไว้ในหนังสือ Dictionary of Education 
ว่า เป็นสิ่งที่บุคคลได้เรียนรู้ที่กระท าด้วยความยาก ง่าย แม่นย า อาจจะทางด้านร่างกาย สมองก็ได้ หรือ 
ทักษะ หมายถึง ความชัดเจน ความกลมกลืนในการใช้นิ้วมือ นิ้วเท้า มือ เท้า และสายตา 
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ทักษะ คือความสามารถในการกระท าอย่างช านาญ ผู้ที่ เกิดทักษะใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมกระท าสิ่งนั้นได้อย่างช านาญ ถูกต้องคล่องแคล่ว และแล้วเสร็จได้ด้วยดี ทิศนา แขม
มณี (2556, หน้า 386-387) ให้ความหมายของทักษะการสอน ไว้ว่าหมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนด้านต่างๆอย่างช านาญ ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนมีความรู้ ความสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎี/หลักการสอน ระบบการ  สอน รูปแบบการ
เรียนการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน และลงมือปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจนั้น จนสามารถปฏิบัติ
ได้ผลดีอย่างคล่องแคล่วช านาญ ทักษะการสอนไม่ใช่เทคนิคการสอน แต่เป็นการใช้ เทคนิคการสอน 
รวมถึงการใช้วิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอนและหลักการสอนด้วย  พานชัย เกษฎา 
(2555, หน้า 1) 

 สรุปความหมายของทักษะการสอนไว้ว่า ทักษะการสอน  หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ช านาญ ท าให้การสอน บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาไม่มากนัก อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, หน้า 176) กล่าวว่า ผู้ที่มีทักษะการสอน 
หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยว ชาญในการสอน สามารถด าเนินการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ราบรื่นและ
เรียบร้อย ท าให้ผู้เรียนเกิด ความกระจ่างในบทเรียนได้ โดยใช้เวลาไม่มากนัก ดารกา วรรณวนิช (2549, 
หน้า 274) ให้ความหมายของทักษะการสอนว่าหมายถึง ความ สามารถในการปฏิบัติการสอนด้านต่างๆ



อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถถ่ายทอดความรู้หรือ ประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างดี ด้วย
การใช้เทคนิคการสอนเพ่ือช่วยเสริมให้วิธีสอน รูปแบบ การเรียนการสอนและระบบการสอนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น รังสรรค์ บุษยะมา (2541, หน้า 1-2) ได้ให้ความหมายของทักษะการสอน 
(instructional skill) ไว้ว่าหมายถึงความช านิช านาญ ความว่องไว ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของครูผู้สอนในการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว จะเห็นว่าผู้สอนแสดงบทบาทใน
การสอน แยกเป็นกิจกรรมย่อย ได้หลายกิจกรรมด้วยกัน แต่ส าหรับในการจัดกิจกรรมย่อยๆนี้ ผู้สอน
จะต้องมี ทักษะหรือสามารถแสดงพฤติกรรมด้วยความช านิช านาญในหลายด้านด้วยกัน จึงจะท า ให้ 
กระบวนการเรียนการสอนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนของครู ใน
การใช้ทักษะการสอนจึงมีผลต่อผู้เรียนมาก กล่าวโดยสรุป ทักษะการสอน หมายถึง ความสามารถ ความ
ช านาญในการน าวิธีสอนไปใช้ให้  เกิดประโยชน์คุ้มค่า หรือมีความหมายในแนวกว้างว่าเป็น
ความสามารถ ความช านาญที่น าเอาวิธีสอน สื่อการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษามาช่วย
สอน เพ่ือท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงใน ระยะเวลารวดเร็ว ทักษะการสอนที่ใช้ในการสอนมี
มากมายหลายทักษะ เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การเร้าความสนใจ การใช้สื่อการสอน การ
ใช้กระดานด า การเสริมแรง และการสรุป บทเรียน ฯลฯ เป็นต้น ผู้ที่มีทักษะการสอน จึงหมายถึง ผู้ที่มี
ความช านาญในการสอน สามารถ ด าเนินการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ราบรื่นและเรียบร้อย ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ ชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม  
  2.6.2 ความหมายของเทคนิคการสอน 

ความหมายของเทคนิคการสอน ค าว่า เทคนิค หมายถึง ศิลปะหรือกลวิธีส าหรับปฏิบัติงานใด
งานหนึ่งที่ไม่เหมือนผู้อ่ืน หรือ เทคนิค หมายถึง ศิลปะ กระบวนการหลายอย่างท่ีจัดเป็นกระบวนการที่มี
หลายๆ อย่างใน การกระท าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์เรา เมื่อน าเทคนิคมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เทคนิค ก็หมายถึงวิธีการเฉพาะในการกระท า  บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็น
กระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดจากการ คาดคะเนและเชื่อถือได้ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่า เทคนิคเป็นวิธีการหรือระบบพิเศษที่ใช้ในการท า บางสิ่งบางอย่างให้ส าเร็จ เทคนิคการสอน 
หมายถึงวิธีสอนที่ประกอบด้วยทักษะ ศิลปะ หรือ กระบวนการที่มีระบบ หรือมีความสามารถน าเอา
ศิลปะวิธีการถ่ายทอด ความรู้ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์  ตลอดจนการแนะแนวทางในการ
เรียนการสอนในทุกสถานการณ์ เพราะฉะนั้นในการฝึกทักษะการ  สอนที่น าเทคนิคการสอนมา
ผสมผสานนั้น ควรค านึงถึง 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ฝึกทักษะที่ละทักษะย่อยๆ เรียกว่า การฝึกทักษะการสอน
แบบจุลภาค วิธีที่ 2 ฝึกที่ละหลายๆ ทักษะรวมกันอย่างผสมผสานกับเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ วิธีสอน
แบบ วิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน ฯลฯ เป็นต้น  ทิศนา แขมมณี 
(2556, หน้า 386) กล่าวว่า เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้ เสริมกระบวน การสอน ขั้นตอน
การสอน หรือการกระท าต่างๆในการสอนให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พานชัย เกษฎา 



(2555, หน้า 2) กล่าวว่า เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริม กระบวนการสอน ขั้นตอนการ
สอน วิธีการสอน หรือการด าการทางการสอนใดๆเพ่ือช่วยให้ การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น ในการบรรยาย ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่างๆที่ สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกตัวอย่าง การใช้สื่อ และการใช้ค าถาม เป็นต้น ดารกา วรรณวนิช 
(2549, หน้า 274) ให้ความหมายของเทคนิคการสอนว่า หมายถึง วิธีการเฉพาะหรือระบบกระบวนการ
พิเศษที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนมีอยู่ มากมาย แล้วแต่ว่าผู้สอนจะปรับใช้อย่างไร
ให้ดีที่สุด และเข้าได้กับสภาพของผู้เรียน สภาพแวดล้อมที่ครูมีอยู่ เทคนิคการสอนวิธีเดียวกันอาจใช้
ไม่ได้ในกรณีเดียวกัน หากอยู่ใน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างกัน เพราะไม่มีสถานการณ์ใดที่
เหมือนกับสถานการณ์หนึ่งทุกแง่ ทุกมุม ผู้สอนควรท าความเข้าใจเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ กัน 
เพ่ือใช้เสริมกระบวนการ สอน ขั้นตอนการสอนหรือการกระท าต่างๆ ในการสอน มีเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ มากมายและหลายวิธีที่ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับผู้เรียนในฐานะศูนย์กลางของการ
เรียนการ สอน ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมลักษณะของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และ เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ต่างๆ เทคนิคการสอน เป็นการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมอย่างมี
จุดหมายเพ่ือส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น เทคนิคการสอน 
จึงหมายถึง กลวิธี 14 ต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการ
ด าเนินการทางการสอนใดๆ เพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย 
ผู้สอนอาจใช้เทคนิค ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การ
ยกตัวอย่าง การใช้ สื่อ การใช้ค าถาม เป็นต้น (ศรีมงคล เทพเรณู, 2545, หน้า 39-40) กล่าวโดยสรุป 
เทคนิคการสอน คือ กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน  วิธีการสอน หรือการ      
ด าเนินการทางการสอนใดๆ เพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก ขึ้น มีเทคนิคการสอน
ที่หลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความสนใจและความต้องการของ ผู้เรียนและสามารถเอ้ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  

2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและเทคนิคการสอน 
ในการสอนของครูผู้สอนจะต้องมีทั้งทักษะและเทคนิคการสอน กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความรู้  

ความเข้าใจในศาสตร์การสอน กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอนหรือการกระท า 
ต่างๆในการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ เทคนิค
การสอน และเมื่อรู้และเข้าใจในกลวิธีการสอนแล้ว ผู้สอนจะต้องมีทักษะการสอนได้แก่ ความ  ช านาญ 
ความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้กลวิธีการสอนนั้นๆ จึงจะท าให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
การฝึกทักษะการสอนเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับครูมืออาชีพ ผู้สอนต้องมีความสามารถในการ ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ผู้สอนตั้ง จุดมุ่งหมายไว้ 
ซึ่งทักษะการสอนจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่มีการฝึกฝนจนช านาญ สามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนถึงทัศนะเกี่ยวกับ



ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ และเทคนิคการสอน ไว้ดังนี้ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2559, สัมภาษณ์) ได้
แสดงทัศนะในเรื่องทักษะและเทคนิคการสอนไว้ ว่า “ถ้าหากคุณเป็นศิลปินแกะสลัก ต้องการสลักไม้
ท่อนหนึ่งให้เป็นสาวสวย ประการแรกคุณต้องมี มโนภาพ กล่าวคือ สาวสวยนั้นจะมีรูปร่างหน้าตา
อย่างไร ประการที่สอง ท่อนไม้นั้นเป็นไม้ประเภท ไหน เหมาะแก่การแกะสลักหรือไม่ ประการที่สาม 
คุณต้องมีเครื่องมือในการแกะสลัก คุณต้องรู้ว่าจะ สลักตรงไหน ตา หู จมูก แขน ต้องใช้เครื่องมือชิ้นใด 
นั่นคือ เทคนิคการสอน หรือกลวิธีการสอนที่ เหมาะกับงานที่ท า ประการสุดท้าย คือคุณต้องมีความ    
ช านาญ หรือทักษะในการใช้เครื่องมือชิ้นนั้น อย่างดี ผลงานจึงออกมาดี พูดโดยตรงก็คือ ครูต้องมี
แนวคิดกว้างว่าสิ่งที่ต้องท านั้น มีรูปร่างอย่างไร จึงเรียกว่า ดีหรือสวย ท่อนไม้ หรือ เด็กที่สอนนั้นเป็น
อย่างไร ต้องรู้จักเขาดี ขั้นต่อไป ครูจะใช้ เครื่องมือหรือวิธีสอนอย่างไร จึงจะบรรลุแต่ละส่วน หรือ
เปูาหมายอย่างสวย และครูต้องมีทักษะใน การสอนและใช้เทคนิคนั้นๆอย่างช านาญด้วย สิ่งเหล่านี้จะ
เสริมซึ่งกันและกันในการสอนให้บรรลุ เปูาหมาย ซึ่งหาได้จากประสบการณ์สอนอันยาวนาน มนุษย
สัมพันธ์ การเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัย” วาสนา เพ่ิมพูล (2559, สัมภาษณ์) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า เมื่อ
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะและเทคนิคการสอนนั้น มีความส าคัญส าหรับผู้สอนในการที่จะ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะคือ ความรู้ ความสามารถ ความคล่องแคล่วในศาสตร์ที่
ตนเองเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี 15 เพ่ือที่จะถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์การสอนไปยังผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเปูาหมาย ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, หน้า 172-173) ระบุว่า ผู้ที่จะเป็น
ครูจ าเป็นจะต้องได้รับการ ฝึกทักษะในด้านต่างๆจนคล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นย า จนบรรลุผลส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพในเวลาที่ ไม่นานนัก ส่วนเทคนิคการสอนคือศิลปะอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนให้ น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่าย สนุกสนาน เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมทั้งคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ในการสอน โดยมีกลวิธีต่างๆมากมายขึ้นอยู่กับผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นทักษะ
และเทคนิคการ สอนจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนการสอนต้องใช้
ทั้งศาสตร์ ผสมผสานกับศิลป์ ตามประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตัวของผู้สอนแต่ละคน ซึ่ง
ผู้สอนบาง รายอาจจะมีทักษะการสอน แต่อาจจะไม่มีเทคนิคการสอนก็เป็นไปได้ นฤมล ปภัสสรานนท์ 
(2559, สัมภาษณ์) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและเทคนิค การสอนไว้ว่า การจัดการเรียนรู้
หรือการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง โดยให้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง จากความหมายของทักษะและเทคนิค
การสอนที่ได้น าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งสองเรื่องมี ความสัมพันธ์กัน มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่
เรื่องเดียวกันเพราะการที่จะกล่าวว่า ครูท่านใดมีทักษะ การสอนย่อมแสดงให้เห็นว่า ครูท่านนั้นได้ลงมือ
ปฏิบัติและฝึกฝนจนเกิดความช านาญสามารถปฏิบัติ ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การออกแบบการจัด
กิจกรรม หากตัวชี้วัดในหลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนรู้อะไร และท าอะไร ครูท่านนั้นจะสามารถก าหนด
กิจกรรมได้ว่า จะใช้รูปแบบหรือวิธีการสอนใด มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ ส่วนเทคนิคการสอนจะ ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ครู



ออกแบบไว้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเป็นกลวิธีหรือศิลปะ ต่างๆ เช่น เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคใน
การใช้ค าถาม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องไม่สามารถ แยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่จะเป็น
เกลียวที่ร้อยรัดและส่งเสริมกันเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตรได้อย่าง
มีคุณภาพ จากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นขึ้นความสัมพันธ์ระหว่าง 
ทักษะและเทคนิคการสอนที่เกี่ยวพันกันอย่างแน่นแฟูน ผู้สอนที่มีทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี จะ 
สามารถท าให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.6.4 ความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน 
ทักษะการสอน คือความสามารถทางการสอนของครู เป็นความช านิช านาญในการจัดประสบ 

การณ์ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนทุกด้าน ส่วน  
เทคนิคการสอน คือกลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการ
ด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอน จ าเป็นต้องมี
ทักษะต่างๆที่จ าเป็นในการสอน และการจัดกิจกรรม รวมทั้งใช้เทคนิคการสอนได้อย่าง เหมาะสม หาก
ผู้สอนขาดทักษะในการสอน ผู้เรียนอาจเกิดความสับสนไม่เข้าใจในบทเรียน ดังนั้น  ทักษะและเทคนิค
การสอนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้  

1. ทักษะนับเป็นจุดมุ่งหมายหมวดหนึ่งของการศึกษา ซึ่งจะต้องฝึกควบคู่กับความรู้และ เจตคต ิ 
2. เป็นการส่งเสริมความช านาญคล่องแคล่วหรือเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติการสอน  
3. ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
4. ช่วยให้เกิดความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้สอนให้ดี 

ยิ่งขึ้น  
5. ช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอน  
6. ช่วยให้งานสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 

          7. ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนให้ดียิ่งขึ้น  
ทักษะการสอนมีความส าคัญต่อการสอน จากผลการวิจัยของ แอน พินิจด้า ได้ท าการวิจัย เรื่อง 

ความคิดเห็นของศึกษาวิทยาลัยครู  เกี่ยวกับทักษะการสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(nokyung22ny, 2559, หน้า 1) กล่าวว่า การฝึกทักษะการสอนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชา ครู
ได้มีการฝึกทักษะการสอนก่อนออกฝึกจริง เพราะช่วยให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงการให้ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน และจะน าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกทักษะการสอนไปใช้ใน การ
ฝึกสอน นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวถึงในด้านการน าผลการฝึกทักษะการสอนไปใช้ใน การ
ปรับปรุงตัวเองมีการเสริมก าลังใจผู้เรียน มีการจัดเตรียมสื่อการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน นักศึกษา
ไดเ้รียนรู้การเร้าความสนใจ ช่วยท าให้มีการปรับปรุงวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา เพราะ ลักษณะการสอน
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับประสิทธิภาพในการสอน ท าให้ผู้ฝึกเกิด สมรรถภาพในการสอนเพ่ิม 
เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ฝึกมีทักษะในการแก้ปัญหาการใช้กระดานด า การสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้าง



สมดุล เป็นต้น ได้ท าความวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของศึกษาวิทยาลัยครู เกี่ยวกับทักษะการสอนในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกล่าวว่า การฝึกทักษะการสอนเป็นการเปิด โอกาสให้นักศึกษาวิชาครูได้มีการ
ฝึกทักษะการสอนก่อนออกฝึกจริง เพราะช่วยให้นักศึกษาได้มีความ ตระหนักถึงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน และจะน าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก ทักษะการสอนไปใช้ในการฝึกสอน 
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวถึงในด้านการน าผลการฝึก ทักษะการสอนไปใช้ในการปรับปรุง
ตัวเองมีการเสริมก าลังใจผู้เรียน มีการจัดเตรียมสื่อการสอนให้ เหมาะสมกับบทเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
การเร้าความสนใจ ช่วยท าให้มีการปรับปรุงวิธีการสอนอยู่ ตลอดเวลา เพราะลักษณะการสอนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับประสิทธิภาพในการสอน ท าให้ ผู้ฝึกเกิดสมรรถภาพในการสอนเพ่ิม 
เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ฝึกมีทักษะในการแก้ปัญหาการใช้กระดานด าการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้าง
สมดุล เป็นต้น จากผลงานวิจัยในชั้นเรียนของผู้เขียน (พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2559) เรื่อง การบูรณา
การ ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การจัดการชั้นเรียนและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เมื่อผู้สอนได้น าทักษะ และเทคนิค
การสอนที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาจัด กระบวนการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และระดับความพึงพอใจในการเรียนด้วยการบูรณาการทักษะและ  เทคนิคการสอน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก แสดงถึงความส าคัญของการทักษะและเทคนิคการสอนที่มีต่อ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผู้เรียน 

2.6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการเรียนรู้ 
การสอน คือ การกระท าทั้งหลายที่มีระบบของครู เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสะดวกต่อการ 

เรียนรู้ของผู้เรียน การสอนจึงเป็นระบบของการกระท าของครู ซึ่งครูจะต้องพิจารณาว่าระบบการสอน 
นั้นย่อมประกอบด้วยหลายส่วน และแต่ละส่วนนั้นมีผลซึ่งกันและกัน ทุกส่วนในระบบมุ่งให้เกิ ดการ 
เรียนรู้ในตัวผู้เรียนและผลการเรียนรู้นั่นเองก็มีผลต่อส่วนต่างๆในระบบด้วย (ฉันทนา วิริยเวชกุล, 2559, 
หน้า 3) ส่วนการเรียนรู้ ได้สังเคราะห์นิยามของการเรียนรู้จากนักจิตวิทยาหลายกลุ่ม โดยได้สรุปว่า การ
เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม เป็นผลมาจากการได้รับ ประสบการณ์ 
การฝึกหัดหรือฝึกฝนบ่อยๆ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง มิได้หมายถึงเฉพาะพฤติกรรม ทางกายเท่านั้น แต่
รวมถึงพฤติกรรมทั้งมวลที่มนุษย์แสดงออกมาได้ ซึ่งแยกได้เป็น 3 ด้านคือ  

1. พฤติกรรมทางสมอง (cognitive) หรือพุทธิพิสัย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (fact) 
ความคิด รวบยอด (concept) และหลักการ (principle)  

2. พฤติกรรมด้านทักษะ (psychomotor) หรือ ทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมทางกล้ามเนื้อ
แสดงออกทางด้านร่างกาย เช่น การพูด การขับรถ การเขียน แต่งความ การเล่นดนตรี เป็นต้น และ  

3. พฤติกรรมทางความรู้สึก (affective) หรือจิตพิสัย เป็น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน เช่น การ
เห็นคุณค่า เจตคติ ความรู้สึกสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น 



 ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 195) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 48) ได้สรุปความหมาย
ของการเรียนรู้ ไว้ว่า การเรียนรู้เป็น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นค่อนข้างถาวรหรือถาวร อารี พันธ์มณี 
(2546, หน้า 176) สรุปว่าการเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่
ที่ค่อนข้างถาวร และเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ เป็นผลมาจากธรรมชาติ 
สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ พิษยาต่างๆ อุบัติเหตุหรือความบังเอิญ ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & 
Bower, 1981) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์
และการฝึก ทั้งนี้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของ
ยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติ ของมนุษย์ คิมเบิล (Kimble, 1964) สรุปว่า การ
เรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากการฝึกที่ได้รับการเสริมแรง 
กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรหรือค่อนข้างถาวร อันเป็นผล
มาจากการฝึกฝน และประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตามล าดับ ดังนี้(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553, หน้า 
16)  

1. การรับรู้ (perception) หมายถึง การที่ผู้รับ “รับ” ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ จาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย และจากครูผู้สอนโดยผ่านประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง 18  

2. การเข้าใจ (comprehension) หมายถึง การที่ผู้รับสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือ 
สรุปความส าคัญในสิ่งที่รับรู้ได้ เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์หรือความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ สามารถ
โยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่ตนเองรับรู้และสามารถอธิบายโดยให้เหตุผลประกอบได้  

3. การปรับเปลี่ยน (transformation) หมายถึง การที่บุคคลน าความเข้าใจที่เกิดจากการรับรู้ 
มาสร้างแบบแผนพฤติกรรมของตนขึ้น และต่อเนื่องไปยังการสร้างค่านิยมด้วย  การเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นตามล าดับ ตั้งแต่การรับรู้แล้วเกิดความเข้าใจ ต่อจากนั้นจึงน ามาปรับเปลี่ยนเป็น
พฤติกรรมที่จะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งนั้นๆต่อไป 

 ในการเรียนการสอน หากครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ การจดจ า การท าความเข้าใจ การคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน สิ่งเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจ  ว่า
ความรู้นั้นจะไม่เกิดจากการสอนของผู้สอน หากแต่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะถ้าผู้สอน  ตั้งใจ
สอนแต่ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ก็ย่อมไร้ประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้เรียนพยายามเรียนรู้  ด้วย
ตนเอง รวบรวมข้อมูลที่ค้นหาและประสบการณ์ที่ได้พบเจอ จะตกผลึกเป็นองค์ความรู้ได้แม้ว่า ผู้สอนจะ
ไมไ่ด้สอนเลยก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้สอนเข้าใจว่าการจับเด็กมานั่งในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ เพียงอย่าง
เดียวเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีไม่เพียงพอที่จะท าให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกที่ กว้างและ
กลมได้การเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียน ยังเป็นการ  เรียนแบบ
สมมติ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนในสถานที่ใกล้เคียงชีวิตจริง  ที่สุด 



(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 5) ให้ผู้เรียนฝึกคิด มีความสุข พึงพอใจ ท าบ่อยๆจนเป็นนิสัยเป็น คนช่าง
คิด คิดเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีทักษะและเทคนิคการสอน  ที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและใคร่รู้ในบทเรียนให้มากที่สุด ซึ่งเทคนิค วิธีการสอนต่างๆต้องอาศัยหลักการ
และทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการ  เรียนรู้อย่างมาก ฉะนั้นผู้สอนจึงจ า 
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของจิตวิทยา การเรียนรู้ เพราะการสอนและการ
เรียนรู้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, หน้า 19) กล่าวไว้ว่า หลักการเรียนรู้
กับหลักการสอนมีความสัมพันธ์กัน ถ้าผู้สอนเข้าใจหลักการ เรียนรู้ก็จะจัดการสอนให้สอดคล้องสัมพันธ์
กันได้ การสอนที่ค านึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ จะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สะดวกง่ายดาย
ขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึง ต้องน าหลักการเรียนรู้มาเป็นประโยชน์ต่อการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด 

2.6.6 ลักษณะทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี 
ทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้(Langford, 1986)  
1. มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนด้วยการกระท า เพราะการได้ลงมือท าจริง จะท าให้ 

ประสบการณ์ที่มีความหมาย  
2. มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นยอมรับ 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 19  
3. มีการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เรียนด้วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้นใน  

การท ากิจกรรมต่าง ๆ  
4. มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี  
5. มีการใช้สื่อการสอน จ าพวกโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเร้าความสนใจช่วยผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ 

ง่ายขึ้น  
6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง และดู ผล

การปฏิบัติของตนเอง  
7. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ ด้วยการซักถาม หรือให้แสดงความคิดเห็น  

เกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
8. มีการส่งเสริมความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีมี 

ประโยชน์ไม่เลียนแบบใครส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ ร้อยกรอง วาดภาพ และแสดงละคร 
 9. มีการใช้การจูงใจ ในระหว่างเรียน เช่น รางวัล การชมเชย คะแนนแข่งขัน เครื่องเชิดชู  

เกียรติการลงโทษ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและท ากิจกรรม  



10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มี 
การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยกย่องความคิดเห็นที่ดีผู้เรียนมี  ส่วน
ร่วมในการวางแผนร่วมกับครู  

11. มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอนเสมอ  
12. มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าการสอนของครูตรงตามจุดประสงค์มากท่ีสุด  
เทคนิคท่ีช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จ ฉันทนา วิริยเวชกุล (2559, หน้า 7-8) ได้กล่าวถึง

เทคนิคที่จะช่วยให้การสอนประสบ ความส าเร็จ ไว้ดังนี้  
1. ผู้สอน บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอน  

จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รู้จักเลือกปรับปรุงเทคนิคและวิธีสอน  
ให้เหมาะสม ควรดัดแปลงวิธีการสอนหลายๆวิธีจึงจะท าให้ผู้เรียนสนใจไม่เบื่อหน่าย  

2. ความเข้าใจของผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การเรียนคือ กระบวนการแก้ปัญหาเป็น 
สิ่งที่ท าให้เกิดผลการเรียนในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเรียนว่า การเรียนรู้ ฉะนั้น การเรียนรู้ จะ
เกิดจากการกระท าของผู้เรียนโดยตรง ในการสอนจึงควรจัดบรรยากาศทั้งภายในห้องเรียนและ  นอก
หอ้งเรียนเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนได้กระท าพฤติกรรมต่างๆท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มี เจตคติ
ที่ดีและซาบซึ้งในการเรียน  

3. เนื้อหาสาระ จะต้องจัดล าดับเนื้อหาก่อนหลังอย่างมีระเบียบซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
และรวดเร็ว  

4. ผู้เรียน คือผลผลิตขั้นสุดท้ายของการเรียน ผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน การสอนจึง มี
ทั้งการสอนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล  

 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มาก 
ที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้และประสบความส าเร็จต่อไป 

2.6.8 คุณลักษณะของผู้สอนที่มีทักษะการสอน 
คุณลักษณะของผู้สอนที่มีทักษะการสอน ผู้สอนที่มีทักษะการสอน หมายถึง ผู้สอนที่มีความ  

ช านาญในการสอน สามารถด าเนินการ สอนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนที่มีทักษะการสอนจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง , 
2553, หน้า 176)  

1. สอนด้วยความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีความคล่องตัวในการแสดงออกพฤติกรรม ต่างๆ 
เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม ราบรื่น ไม่ติดขัด เช่น การพูด การอธิบาย การถามค าถาม การเขียน
กระดาน การใช้สื่อการสอน ทุกพฤติกรรมครูแสดงออกด้วยความมั่นใจ ไม่ขัดเขิน หรือไม่  แน่ใจ ท าให้
การสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อย แม้อาจจะพบอุปสรรคบ้าง อันเนื่องมาจาก



สภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยความมั่นใจ ไม่ท าให้เกิดผล เสียต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ประการใด  

2. สอนด้วยความถูกต้องแม่นย า หมายถึง มีความถูกต้องแม่นย าทั้งด้านเนื้อหาสาระและ 
วิธีการ กล่าวคือ เนื้อหาหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎี หลักการ 
ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาสาระที่ถูกต้องได้ครอบคลุมขอบข่ายของวิชา และมีความแม่นย าใน การให้
เนื้อหา โดยไม่ต้องดูเนื้อหาประกอบการสอนตลอดเวลา ส่วนด้านวิชาการหมายความว่า ผู้สอน มีทักษะ
ในการใช้วิธีการสอนหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของ  
เนื้อหาวิชา วัย ระดับสติปัญญาของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้าง บรรยากาศ
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การรู้จักใช้ทักษะการเร้า  ความสนใจ 
การเสริมก าลังใจ การใช้ค าถามต่างๆ ได้ดี เป็นต้น  

3.  สอนแล้วบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม ผู้สอนที่มีทักษะการ สอน
จะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการสอนได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด กล่าวคือผู้เรียนเกิด ความรู้
ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและต่อผู้สอน เกิดทักษะในการ คิดค้นคว้า ใน
การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมาย ผู้สอนเองก็จะเกิดความสุขและความ ภาคภูมิใจในการสอน 
ส่วนผู้เรียนก็จะเกิดความสุขในการเรียน และภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง เช่นเดียวกัน ซึ่งอาภรณ์ ใจ
เที่ยง (2553, หน้า 177) ได้สรุปว่า ผู้สอนที่มีทักษะการสอน ควรประกอบด้วย คุณลักษณะ “4 กระ” 
ดังนี้ 1. กระตือรือร้น พฤติกรรมข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดี จะมีความ กระตือรือร้นใน
การสอน และมีเทคนิควิธีในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  ท าให้ผู้เรียนสนใจ
เรียน ตลอดจนจบชั่วโมงสอน 2. กระฉับกระเฉง พฤติกรรมข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดี 
จะมีการแสดงออก ที่กระฉับกระเฉง แคล่วคล่อง ไม่เคอะเขิน ไม่อืดอาด ชักช้า ครูจะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกด้วย 21 ความมั่นใจ ทั้งอากัปกิริยา และทั้งวิธีการสอน กล่าวคือ มีความคล่องแคล่วในบุคลิก
ท่าทาง และมี ความคล่องตัวในการสอน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระฉับกระเฉงในการเรียนด้วย 3. 
กระจ่าง หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดี จะมีความสามารถในการจัดประสบการณ์  ให้ผู้เรียน
ได้รับอย่างกระจ่างแจ้ง สามารถสอนเรื่องยากให้เป็นเรียนง่ายได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ได้ชัดเจน
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ผู้สอนจะให้ความกระจ่างในบทเรียนแก่ผู้เรียนได้นั้น ตัวผู้สอนเองจะ ต้องมีความ
กระจ่างในเนื้อหาสาระนั้นเสียก่อน ดังนั้น “กระจ่าง” ในข้อนี้จึงหมายถึง ความสามารถ ของผู้สอนใน
การใช้ภาษาได้อย่างกระจ่าง และตนเองมีความรู้อย่างกระจ่างแจ้งซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้อง  แท้จริง 4. 
กระบวนการ หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดี จะมีความสามารถในการด าเนินการ สอนอย่างมี
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน เป็นไปตามล าดับ ไม่สับสน และไม่ขัดแย้งกัน และสามารถ ด าเนินการสอนจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ บรรลุจุดประสงค์การสอนตามแผนที่วางไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ ครูที่มีทักษะการ
สอนดีจึงเป็นครูที่มีความสามารถในการสอนอย่างเป็นกระบวนการมี ล าดับขั้นตอนในการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตลอดเวลาเรียนนั้น ผู้เขียนมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคัวชาคและเอจเจน 



(Kauchak & Eggen, 2003, p.145) ซึ่งสรุปคุณลักษณะของครูผู้สอนที่มีทักษะการสอนอย่างมี
ประสิทธิผลว่า ต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจและคาดหวัง กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน มีทักษะและเทคนิคการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการสร้างแรง บันดาลใจและความคิดบวกให้กับผู้เรียน มีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี น าเสนอสาระการเรียนรู้ได้อย่างมี เหตุผล ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษา
กาย เป็นผู้ประสานงานที่ดี เริ่มกิจกรรมการ เรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
และมีการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ผู้เขียนที่ได้สอนมาเป็นเวลา 34 ปี 
เห็นว่า คุณลักษณะของครูผู้สอนที่มี ทักษะและเทคนิคการสอนที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ปรับตัวได้อย่างเท่าทัน
โลก มีความเข้าใจว่า การศึกษาที่มี คุณภาพจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการเป็น
ผู้รับ (passive learner) มาเป็นผู้ลง มือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (active learner) นั่น
หมายถึง การที่ครูผู้สอนต้องปรับ เปลี่ยนบทบาทมาเป็น “โค้ช” หรือผู้ให้การสนับสนุน (facilitator) ใน
การเรียนของลูกศิษย์ สอนหรือ บรรยายให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น ก้าวข้ามสาระเนื้อหาโดยให้ความ    
ส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอน กล่าวคือ ต้องมีความรู้ดี มี
ทักษะและเทคนิคการสอนที่มี ประสิทธิภาพ มีความรู้ในหลักการและวิธีสอนที่ดี ต้องรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มี ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และมีทักษะในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้อง มีความรู้ดีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพครู คุณลักษณะส าคัญอีกประการ
หนึ่งของผู้สอนที่ดีคือ การมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ ถือเป็นหัวใจของการจัดการชั้นเรียน 
ผู้สอนต้องมีความรู้ทาง จิตวิทยา สามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ต้อง สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น และไม่ เบื่อหน่ายต่อการเรียน มีเปูาหมายในการเรียนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ อาภรณ์ 
ใจเที่ยง (2553, หน้า 4) ที่สรุปไว้ว่า การสอนจะเกิดข้ึนได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน มี 22 เปูาหมายการสอน และการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ดีถ้าผู้สอนใช้ศาสตร์อย่างมีศิลป์ 
ส าหรับผู้เขียน ซึ่งสอนในระดับอุดมศึกษา ยึดหลักการในการสอนว่า จะต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
สามารถน า ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาด 

2.6.9 ทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ 
ทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ เป็นการน าแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม 
เปูาหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน  
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวั ตกรรม 
เหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้แนวคิดแบบใหม่ๆ  
เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ด้วย  



มุมมองที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน ดังนั้น การจัดหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ค านึงถึงลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วสร้างความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงในหมู่ครูผู้สอน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะเรียนรู้  กล
ยุทธ์ใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้น าการศึกษา ผู้สอนต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจาก 
ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้ามา ผู้สอนต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะต้องเรียนรู้  
วิธีการคิดนอกกรอบและพัฒนามากข้ึน งานของผู้สอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรับแต่งสภาพที่เป็นอยู่ ถ้า หาก
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระบบโรงเรียน เราควรจะแสวงหาความจริงจากหลายมิติ  ใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ เรามีความซับซ้อนหลายแง่มุมชีวิตที่ไม่สามารถจ ากัดอยู่เพียงรูปแบบเดียว มนุษย์
ชอบความจริง แต่ก็ต้องอาศัยอยู่บนหน้ากากของการเรียนรู้จากความหลากหลายของ  แหล่งที่มา 
ขณะเดียวกันครูผู้สอนควรจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ  เพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ ของมนุษย์ของ
พวกเขา อีกทั้ง ครูผู้สอนต้องเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น และ เห็นพ่อแม่เป็น
แหล่งของการเรียนรู้และการสนับสนุนมากกว่าการแทรกแซง การถ่ายทอดความรู้ ส าหรับผู้เรียนยุคใหม่ 
ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยการลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเชิญ ชวนให้ผู้เรียนร่วมลงมือกับ
ผู้สอน ด้วยผู้สอนจะอาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การท างาน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์
ที่ค้นพบด้วยกัน การเรียนรู้ลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้สอนที่จะท าให้ก้าว กระโดดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่
ประสบความส าเร็จ เพราะการเรียนการสอนในยุคใหม่ ไม่เพียงแต่ สอนผู้เรียน แต่ยังต้องดูแลและสร้าง
ความสัมพันธ์กับพวกเขาด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ผ่านการ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนส าคัญ ผู้สอนจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามและตรวจสอบค าถามของผู้เรียน วิธีการเช่นนี้จะท าให้หลักสูตรมีความหมาย
มากขึ้น บทเรียนไม่จ าเป็นต้องจบลงด้วยค าตอบที่ถูก แต่ ควรจะเป็นค าตอบที่สามารถขยายผลไปสู่การ
ตั้งค าถามของผู้เรียนต่อไป เพราะแนวคิดสมัยใหม่มอง ว่า ความคิดของผู้เรียนมีคุณค่า ผู้เรียนจะใช้
พัฒนาความหมายของตัวเองแทนการถ่ายโอนความรู้จาก ผู้สอน โดยจะเน้นการคิดเชิงวิพากษ์มากกว่า
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กิจกรรมการเรียนควรมี 23 ความหมายและน่าสนใจให้กับผู้เรียน พวกเขาควร
ได้รับอนุญาตในการสร้างพัฒนาและประยุกต์ใช้ ความรู้หรือทักษะเพ่ิมเติม พวกเขาควรจะมีทางเลือก
และได้รับโอกาสที่จะเป็นนักวางแผนและผู้มี อ านาจตัดสินใจ กิจกรรมควรจะสร้างขึ้นที่ช่วยให้ผู้เรียนที่
จะใช้ประโยชน์จากความรู้ในสถานการณ์ ใหม่ ผู้เรียนควรจะเป็นการสนับสนุนในการหาค าตอบส า หรับ
ค าถามของตัวเองโดยใช้การวิเคราะห์ (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว, 2559, หน้า 1) 
คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความ  พร้อม 
สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ก็ นับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า นวัตกรรมต่างๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้  ผู้รู้นั้น นับว่าเป็นอีก
ก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ การส่งเสริมให้ผู้สอน



ได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ความรู้เรื่องเทคนิคการสอน  แนวใหม่จึงมีความจ า 
เป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพ่ือจะเป็นผู้สอนในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาแนว
ใหม่ จะให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อตัวผู้เรียน ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการศึกษา ได้แก่
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและธนารักษ์ 
สารเถื่อนแก้ว, 2559, หน้า 2) พอจะสรุปได้ 4 ประการ คือ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(individual different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
เอาไว้อย่าง ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความ
สนใจ และ ความสามารถของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่  การจัดระบบห้องเรียน
โดยใช้อายุ เป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวความคิด
พ้ืนฐานนี้ เช่น การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (non-graded school) แบบเรียนส าเร็จรูป (programmed 
text book) เครื่องสอน (teaching machine) การสอนเป็นคณะ (team teaching) การจัดโรงเรียนใน 
โรงเรียน (school within school) เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer assisted instruction) 
2. ความพร้อม (readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็น
พัฒนาการตาม ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่า ความพร้อมใน
การเรียนเป็น สิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียน ให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็ก
แต่ละคน วิชา ที่เคยเชื่อกันว่ายาก และไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็กก็สามารถน ามาให้ศึกษาได้ นวัตกรรม
ที่ตอบสนอง แนวความคิดพ้ืนฐานนี้ได้แก่ ศูนย์การเรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรมที่สนอง
แนวความคิด พ้ืนฐานด้านนี้ เช่น ศูนย์การเรียน (learning center) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (school 
within school) การปรับปรุงการสอนสามชั้น (instructional development in 3 phases) 3. การ
ใช้เวลาเพ่ือการศึกษา แต่เดิมมาการจัดเวลาเพ่ือการสอน หรือตารางสอนมักจะจัดโดยอาศัยความ
สะดวกเป็น เกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง เท่ากันทุกวิชา ทุกวันนอกจากนั้นก็ยังจัดเวลาเรียน
เอาไว้แน่นอน เป็นภาคเรียน เป็นปี ในปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กับ
ลักษณะของ 24 แต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้นๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็
ไม่จ ากัดอยู่แต่ เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐานด้านนี้ เช่น การจัด
ตารางสอนแบบ ยืดหยุ่น (flexible scheduling) มหาวิทยาลัยเปิด (open university) แบบเรียน 
ส าเร็จ รูป (programmed text book) การเรียนทางไปรษณีย์ 4. ประสิทธิภาพในการเรียน การ
ขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้มีสิ่งต่างๆ ที่คนจะต้อง เรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก 
แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจ าเป็นต้อง แสวงหาวิธีการใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น 
เช่น การเรียนทางโทรทัศน์การเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนการสอน ทางไกล การเรียนทางเว็บไซต์ การ
เรียนผ่านเครือข่าย แบบเรียนส าเร็จรูป ผู้เขียนขอยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่
ได้รับการยกย่องว่ามีระบบ การศึกษาดีที่สุดในโลก ก าลังทบทวนระบบการศึกษาของประเทศให้ก้าวทัน



โลกยุคดิจิทัล ด้วยการ เปลี่ยนรูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมด้านทักษะและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน 
ฟินแลนด์ก าหนดให้ผู้สอน ทุกโรงเรียนต้องใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่เด็กจะได้ท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มมากขึ้น โดยให้เด็ก เลือกหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน แล้วน าเทคโนโลยีและแหล่ง
ความรู้จากภายนอก เช่น ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือพิพิธภัณฑ์ มาประกอบการศึกษา เพ่ือให้เด็กมี
ทักษะที่พร้อมส าหรับใช้ชีวิต ในศตวรรษที่ 21 การศึกษารูปแบบใหม่ที่ฟินแลนด์น ามาใช้เรียกว่า 
Phenomenon-Based Learning (PBL) ซึ่งเป็นการเรียนที่มาจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
เป็นการเรียนใน ลักษณะของโครงงานที่ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มและมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมหลาย
วิชา โดยที่ไม่ได้ มุ่งเน้นศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงเช่น ระบบการศึกษาทั่วไปที่หาก
ศึกษาวิชา คณิตศาสตร์ก็จะมุ่งเรียนเรื่องการค านวณเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กเรียน
เกี่ยวกับ วัฒนธรรมโรมโบราณ ครูก็จะน าเด็กผู้เรียนย้อนกลับไปสู่ยุคโบราณด้วยการชมวิดีโอจ าลองภาพ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ยุคที่ภูเขาไฟวิสุเวีย ระเบิดแล้วพ่นเถ้าถ่านฝังเมืองปอมเปอี ส่วนเด็กๆ จะ 
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วใช้แล็ปท็อปขนาดเล็กของพวกเขา ค้นหาข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบยุคโรมโบราณ กับ
ฟินแลนด์ในยุคปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบโคลอสเซียมกับสนามกีฬากลางแจ้งสมัยใหม่ เป็นต้น อเล็กซิส 
สเตียนโฮล์ม ครูโรงเรียนแนวบูรณาการเฮาโฮ ทางภาคใต้ของฟินแลนด์ กล่าวว่า นี่เป็นการ  เรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไป การศึกษารูปแบบนี้ช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยี  การ
ค้นคว้าหาข้อมูล การสื่อสาร และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมด้วย (BBC, 2017) จาก ตัวอย่าง
การศึกษาของประเทศฟินแลนด์นี้ สะท้อนถึงทักษะและเทคนิคการสอนแนวใหม่ที่ทันสมัย  โดยน า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าใช้ในการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย  ตัวเองจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บทสรุป ทักษะการสอน หมายถึงความสามารถ ความช านาญในการน าวิธี
สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า หรือมีความหมายในแนวกว้างว่าเป็นความสามารถ ความช านาญที่น า 
เอาวิธีสอน สื่อการสอน 25 เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษามาช่วยสอน เพ่ือท าให้การสอนมี
ประสิทธิภาพสูงในระยะเวลา รวดเร็ว ผู้ที่มีทักษะการสอน จึงหมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการสอน สา
มารด าเนินการสอนได้อย่าง คล่องแคล่ว ราบรื่นและเรียบร้อย ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้
ชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม เทคนิคการสอน หมายถึงกลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการ
สอน วิธีการ สอน หรือการด าเนินการทางการสอนใดๆ เพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทักษะและเทคนิคการสอนมีความส าคัญต่อการสอนของผู้สอนอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การน าเข้าสู่ 
บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การอธิบาย การยกตัวอย่าง การ
สรุปบทเรียน ตลอดจนการใช้กระดาน การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การเสริมแรงต่างๆเพ่ือให้  ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือสาระการเรียนรู้นั้นๆ ผู้สอนจึงจ าเป็น อย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและเทคนิคการสอน เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ช านิช านาญ
ในการปฏิบัติการสอน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียน  สนุกสนานไม่
เบื่อหน่ายต่อการเรียน ผู้สอนมีความกระตือรือร้นและบรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้  ทักษะการสอนจึง



จ าเป็นต้องใช้ควบคู่กับเทคนิคการสอนอยู่ตลอดระยะเวลาของการสอน ในการสอน ของครูผู้สอนจะต้อง
มีทั้งทักษะและเทคนิคการสอน กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน ศาสตร์การสอน กลวิธีต่างๆ
ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอนหรือการกระท าต่างๆในการ สอน การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือเทคนิคการสอน และเมื่อรู้และเข้าใจในกลวิธีการ
สอนแล้ว ผู้สอนจะต้องมีทักษะการสอนได้แก่ ความช านาญ ความ คล่องแคล่วว่องไวในการใช้กลวิธีการ
สอนนั้นๆจึงจะท าให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยในประเทศ  
พรรัตน์ ถิระนันท์ (2554, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง แบบฝึกการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
แบบฝึก การอ่านจับใจความส าหรับนักเรียน และเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ ระดับชั้น 8 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 15 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึก
การอ่านจับใจความภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการท าแบบฝึก ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับชั้น 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟนส์ มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
83.53/81.33 สามารถน าไปใช้ในการฝึกความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศได้  

สมชาย แก้วเจริญ (2555, บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสื่อ
ประสมส าหรับพัฒนาความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านท านองเสนาะก่อนและหลังเรียนและ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อสื่อประสมประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดล าตะเคียน   
(วิริยศึกษา)  จ านวน  20  คน  ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้เวลาในการทดลอง   12 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) สื่อประสมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อน
และ  หลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ()   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และทดสอบค่าสถิติทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 



ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้  1)  ประสิทธิภาพของสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านท านอง
เสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  80.90/81.30  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสื่อประสมประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก   มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 

การ์เซีย (Garcia. 1998 : 3459-A)  ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเขียนสะกด 
ค าจากรูปแบบการสอนสะกดค า 2 รูปแบบ คือ การสอนสะกดค าแบบให้นักเรียนฝึกเองกับการสะกดค า
ตามหนังสือ โดยครูแต่ละกลุ่มจะสอนโดยใช้โปรแกรมการสอนอ่านเหมือนกัน และการสอนเขียนทุกวัน
ตามเวลาที่ก าหนดไว้  การสอบใช้การสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า การสอนสะกดค า
แบบให้นักเรียนฝึกเองมีผลดีกว่าการสอนสะกดค าตามต าราในด้านการอ่านค าศัพท์และ 
การวิเคราะห์ค าศัพท์ นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องจ านวนค าศัพท์ที่ใช้ในระดับที่สูงกว่า
ประถมหนึ่ง ความยาวของประโยคและจ านวนหน่วยค านอกจากนี้นักเรียนสะกดค าโดยนักเรียนคิดเอง มี
การอ่านทบทวน การเขียนค า วิเคราะห์ค าที่ใช้ ตลอดจนมีการช่วยเหลือหรือซักถามเพ่ือน  
เพ่ือช่วยในการสะกดค าบ่อยครั้งมากกว่านักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง และนักเรียนที่เรียนสะกดค าจากต ารา 
ใช้พจนานุกรมบ่อยครั้งมากกว่านักเรียนอีกกลุ่ม 

 เบาชาร์ด (Bouchard. 2002 : Web Site)  ได้ศึกษาความรู้เรื่องค าของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากความผิดพลาดในการอ่านกับการสะกดค าแม้ว่าเขามีความพยายามอย่างมาก
ระหว่างระหว่างการอ่านและการสะกดค าแต่การปฏิบัติงานการอ่านและการสะกดค าของนักเรียนก็
มักจะยังแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในความถูกต้องและความผิดพลาดของค า  
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการสะกดค าตามความรู้เรื่องค าเชิงพัฒนาใน  4  ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การปฏิบัติงานการอ่านของนักเรียนดีกว่าการปฏิบัติงานการสะกดค าอย่างมีนัยส าคัญและพบว่ามีผลของ
รายงานอยา่งมีนัยส าคัญต่อระดับความรู้เรื่องของค าของนักเรียน ความผิดพลาดด้านการอ่านและการ
เขียนสะกดค าของนักเรียนต่อไปพบว่า ความผิดพลาดเกี่ยวข้องกับลักษณะทางอักขรวิธีที่เหมือนกันใน
ทุกงานในที่สุด จากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดค าและ 
ความรู้เรื่องค าของทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูพบว่า การให้คะแนนมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับการปฏิบัติจริงของนักเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดค าและความรู้เรื่องค า แต่ก็ยัง 
ไม่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการสอน  

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน เกิดจากวิธีสอนของครูและสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาสื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค า ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



บทที่  3   
วิธีด าเนินการ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการรายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์
พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. แบบแผนการทดลอง  และขั้นตอนการทดลอง 
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช              
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8  คน 

          1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 -  เครื่องมือในการแก้ปัญหา   
 1. แผนการสอนเฉพาะบุคคล(iip) 
 2. สื่อประสม ประกอบด้วย 
   -  แบบฝึกการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน 
   -  สื่อ  PowerPoint 
         -  เกมการศึกษา 

3. เทคนิคการสอน 2RCD ประกอบด้วย 
   R = Reading (น าฝึกอ่านออกเสียง แจกลูก สะกดค า ผันเสียง) 
   R = Repeat  (น าฝึกอ่านซ้ า ทบทวนการอ่านค า) 
   C = Calligraphy (คัดค า  คัดลายมือ) 
   D = Dictatcd (เขียนตามค าบอก) 



      -  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล   
   - แบบทดสอบการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานก่อนและหลัง     
3.  แบบแผนการวิจัย 
 

 3.1  แบบแผนการวิจัยและการด าเนินการ  
  การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  
Design เสริมพงศ์  วงศ์กมลาไสย (2548 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางที่  1 
  ตารางที่  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 
 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 

 
  T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) 
  X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการสอนเฉพาะบุคคล(iip) 
                               การอ่านและการเขียนค า โดยใช้สื่อประสมร่วมกบัเทคนิคการสอน2RCD 
  T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

 3.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  
  การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  5  คน  ใช้เวลาในการด าเนินการ 36 ชั่วโมง  ไม่รวมเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  ด้วยแบบทดสอบการอ่านและการเขียนค า
พ้ืนฐาน ที่ผู้รายงานสร้างข้ึน จ านวน  24  ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บันทึกคะแนนการท ากิจกรรมกลุ่มและการท าแบบทดสอบไว้ทุกครั้ง 
  3.2.3 เมื่อด าเนินการสอนครบทุกแผนแล้วท าการทดสอบการอ่านและการเขียนค า
พ้ืนฐาน หลังเรียน  (Post-test)  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน  

 
 
 



4.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้รายงาน ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

1.วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัด
นครศรีธรรมราชตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา พุทธศักราช 25 2 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2563) ในเรื่องของ มาตรฐานการเรียน และ
ตัวชี้วัด และเนื้อหา เรื่อง การอ่าน การเขียน 

2. จัดท าโครงร่างของเนื้อหา แบบฝึกการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน   
3. ให้คุณครูในสายชั้น ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ในเนื้อหา พร้อมทั้ง

เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขโดยใช้กระบวนการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
4. ครูผู้สอนน าแบบฝึกการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐาน  มาปรับปรุง แก้ไข

ตามค าแนะน าของคณะครูในสายชั้น  ควบคู่กับการพัฒนาและจัดท าสื่อประสม สื่อ  PowerPoint เกม
การศึกษา  และ สื่อกระดานค าศัพท์  
                 5. น าแบบฝึกการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน และสื่อประสม คือ 
สื่อ  PowerPoint  เกมการศึกษา มาใช้กับนักเรียน ร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  
      6. บันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
บันทึกหลังสอน และสะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเป็นระยะ หากมีผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้ใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน และการสอนซ่อมเสริม  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบการอ่านและ
การเขยีนค าพ้ืนฐานก่อนและหลัง     
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 3. วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินการท าแบบฝึก
ทักษะระหว่างเรียน 
 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
  ค่าร้อยละ (Percentage )   

6.2  การหาประสิทธิภาพภาพนวัตกรรม 
E1   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

X  คือ  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน 



N    คือ  จ านวนผู้เรียน 
A    คือ  คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 

 
   E2   คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

 F  คือ  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
 N    คือ  จ านวนผู้เรียน 
 A    คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิค
การสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในครั้งนี้   ผู้รายงานได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับขั้นดังนี้ 
 1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้รายงานได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  N  แทน   จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 

2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
  ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อ
ประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของของสื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD การอ่านและการเขียน
ค าพ้ืนฐานกลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดัง
ตารางที่  2   
 
 



ตารางท่ี  2  คะแนนเฉลี่ย  และร้อยละ  เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 
2RCD การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานกลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IIP) คะแนนเต็ม 
X  ร้อยละ 

แผนที่ 1 16 9.50 95.00 
แผนที่ 2 16 9.62 96.25 
แผนที่ 3 16 9.50 95.00 
แผนที่ 4 16 9.62 96.25 
แผนที่  5 16 9.75 97.50 
แผนที่ 6 16 9.75 97.50 
แผนที ่7 16 9.87 98.75 
แผนที่ 8 16 10.0 100.00 
แผนที่ 9 16 9.25 92.50 
แผนที่ 10 16 9.25 92.50 
แผนที่ 11 16 8.75 87.50 
แผนที่ 12 16 8.75 87.50 

รวม  X  192 9.46 94.69 
 

จากตารางท่ี 2  สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานกลุ่มทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน  12 แผน มี
คะแนนเฉลี่ย  9.46  คิดเป็นร้อยละ  94.69 สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  ที่สร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  ที่ตั้งไว้ 
 

ตอนที่  2    วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
                   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังในตารางท่ี  2  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  3  ตารางแสดงค่าร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ 

ก่อนเรียน 5 24 92 76.67 

หลังเรียน 5 24 114 95.00 



 จากตารางที่ 3   พบว่า  คะแนนความสามารถในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐานจากการทดสอบ
ก่อนเรียน   คิดเป็นร้อยละ  76.67 ทดสอบหลังเรียน   คิดเป็นร้อยละ 95.00 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสารสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อ
ประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การด าเนินการศึกษา 
5. สรุปผลการศึกษา 
6. อภิปรายผล 
7. ข้อเสนอแนะ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1.1  เพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการ
สอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช    
           1.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาการอ่านและการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานโดยใช้สื่อประสม
ร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80   
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      2.1  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 8  คน 

     2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 5  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
 -  เครื่องมือในการแก้ปัญหา   



 1. แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  จ านวน 12 แผน 
 2. สื่อประสม ประกอบด้วย 
   -  แบบฝึกการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน 
   -  สื่อ  PowerPoint 
         -  เกมการศึกษา 

3. เทคนิคการสอน 2RCD ประกอบด้วย 
   R = Reading (น าฝึกอ่านออกเสียง แจกลูก สะกดค า ผันเสียง) 
   R = Repeat  (น าฝึกอ่านซ้ า ทบทวนการอ่านค า) 
   C = Calligraphy (คัดค า  คัดลายมือ) 
   D = Dictatcd (เขียนตามค าบอก) 
 

4. การด าเนินการวิจัย  การด าเนินการในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผู้รายงานได้เป็นผู้ด าเนินการเองโดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 

4.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน ไปทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest)  กันนักเรียน จ านวน  5  คน 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  ในกลุ่มทักษะภาษา
และการสื่อสาร(ภาษาไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  จ านวน  12  แผน 

4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน  (Posttest)   ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

5.  สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร(ภาษาไทย)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  มีประสิทธิภาพ  94.69/95.00  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80   
ที่ตั้งไว้   
 

6.  อภิปรายผล  
 จากการรายงาน ผลการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน กลุ่ม
ทักษะภาษาและการสื่อสาร(ภาษาไทย)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1   พบประเด็นส าคัญท่ีควร
น ามาอภิปรายผล ดังนี้  

6.1  สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานกลุ่มทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน  12 แผน มี
ประสิทธิภาพ 94.69/95.00 หมายถึงนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบประเมินการอ่านและการ



เขียนค าพ้ืนฐานทั้ง 12 แผน  คิดเป็นร้อยละ  94.69 และได้คะแนนร้อยละจากการท าแบบทดสอบการ
อ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ  95.00 แสดงว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนค าศัพท์พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 
2RCD  ที่ผู้รายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ที่ผู้รายงานได้ศึกษาวิธีการ
และขั้นตอนการสร้างโดยใช้สื่อประสม ได้ผ่านการตรวจ แนะน า แก้ไขข้อบกพร่อง ผ่านการทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการ
สอน 2RCD ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น จดจ าความรู้ได้นานและคงทน รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
 6.2  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานกลุ่มทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท าให้ผลการพัฒนาด้านการอ่านและการ
เขียนสะกดค าสูงขึ้น  อาจเนื่องมาจาก  
  6.2.1 สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  การอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐานกลุ่ม
ทักษะภาษาและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีผลการพัฒนาหลังเรียนสูงขึ้น ได้เรียนรู้ทีละน้อยตาม
ขั้นตอนที่ครูเตรียมการสอนมาแล้ว ท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ต่อไป 
  6.2.2 การใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD ในการจัดกิจกรรมการอ่านและ
การเขียนค าพ้ืนฐาน ได้ยึดหลักการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนตั้งแต่เริ่มฟัง อ่าน พูด และเขียน ตลอดถึงขั้นตรวจผลงานด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจ ใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่มเพื่อใช้ให้นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถใน
การรับรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน  เพราะการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนการสอน
สูงขึ้น   
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  7.1.1 การเลือกเนื้อหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึง 



ความเหมาะสมของ เพศ วัย และระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเนื้อหาใด 
ที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน    
  7.1.2  ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนต่ า อาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลือ ครูควร
ใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 
 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ควรมีการน าสื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอน 2RCD  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน  เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างขวางมากข้ึน   
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ตารางที่ 4  คะแนนประเมินเรื่องการอ่านและเขียนค าพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 

แผนที่ 
คนที่ 

รวม เฉลี่ย ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

1 16 16 15 15 14 76 9.50 95.00 
2 16 16 16 15 14 77 9.62 96.25 
3 16 16 15 15 14 76 9.50 95.00 
4 16 16 16 15 14 77 9.62 96.25 
5 16 16 16 15 15 78 9.75 97.50 
6 16 16 16 16 14 78 9.75 97.50 
7 16 16 16 16 15 79 9.87 98.75 
8 16 16 16 16 16 80 10.0 100.00 
9 16 16 14 14 14 74 9.25 92.50 
10 16 16 14 14 14 74 9.25 92.50 
11 14 14 14 14 14 70 8.75 87.50 
12 14 14 14 14 14 70 8.75 87.50 

รวม 9.46 94.69 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี 5  แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1    
                 ปีการศึกษา 2564 

 

เลขที่ 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

24 24 
1 20 24 
2 17 23 
3 16 19 
4 22 24 
5 17 24 

รวม 92 114 
ร้อยละ 76.66 95.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


