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 The purpose of this study was to investigate typical students’ abilities in promoting 
reading skills of students with mild intellectual disabilities through the use of peer supported 
reading skill enhancement program. A group of 6 typical students in grade 5-6 were 
purposively selected to support 6 students with mild intellectual disabilities, aged 8-12, who 
were enrolled in Wat Ladprao School. A One Group Pretest-Posttest Design was used in this 
study. Five instruments used in this study included story books, guidelines for selecting 
typical students to support peers with mild intellectual disabilities, the peer-supported 
activities training plan, the peer-supported plan, as well as the peer supported ability 
evaluation form. The experiment occurred 5 days a week, 30 minutes per session, totally 5 
weeks. Statistics used for analyzing the data were Median, Inter-quartile range, and the 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test.  
 The findings of this study were as follows;  
  1. The typical students’ abilities in promoting reading skill of students with mild 
intellectual disabilities after using the peer - supported reading skill enhancement program 
were at a good level. 
  2.  The typical peers’ abilities in promoting reading skill of students with mild 
intellectual disabilities after using the peer- supported reading skill enhancement program 
were significantly increased. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติวาการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและ
การเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือ
ดอยโอกาสตองจัดใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวก ส่ือบริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 4) 
  กรุงเทพมหานครมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร และเพื่อตอบสนองตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงไดจัดต้ังโรงเรียนจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข้ึน จํานวน 74 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนการศึกษา
พิเศษกรณีเรียนรวม และในอนาคตอาจขยายใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากข้ึนหากโรงเรียนมี
ความพรอม การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานการศึกษา
พิเศษ นักจิตวิทยา นักโสตสัมผัสวิทยา นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห เปนผูรวมงานเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 68) 
  โครงการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) ได
มอบหมายใหสํานักการศึกษาดําเนินการและไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักการศึกษา 
นโยบายขอที่ 6 การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และในมาตรการที่ 4 
กําหนดใหโรงเรียนที่มีความพรอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งเด็กบกพรองทางสติปญญาท่ี
สามารถเรียนไดเขาเรียนในช้ันเรียนปกติ จากเปาหมายและวัตถุประสงคของ กรุงเทพมหานคร ไดให
โอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวมและใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ. พ.ศ. 2542) และสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 
2540 - 2544 ) ไดเปนอยางดี นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กดังกลาว จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ และมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษและจัดเด็กเขาเรียนรวมตามประเภท หรือลักษณะของ
ความตองการพิเศษไดอยางเหมาะสม (หนวยศึกษานิเทศก.  2543: 51.  แนวทางการจัดการเรียนรวม)  
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 ปญหาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในการเรียนในช้ันเรียนปกติ พบวามีลักษณะ
พฤติกรรมดังตอไปนี้ ขาดความต้ังใจในการทํากิจกรรม ขาดสมาธิ มีความจําส้ัน จําไดยากและลืมได
อยางรวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑ และยังมีพัฒนาการทางสังคมที่ไมดี นอกจากนี้ ยัง
พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขาดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ อีกดวย (ศรีเรือน    
แกวกังวาน.  2545: 68-69 ) ดังนั้นเพื่อใหการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียน
จําเปนตองใหการชวยเหลือสนับสนุน ใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดเรียนในช้ันเรียนปกติ
รวมกับเพื่อนไดอยางเต็มศักยภาพ และเพื่อใหเด็กที่มีความกบพรองทางสติปญญาเรียนได จึงมีวิธีการ
ตาง ๆ ในการปรับเปล่ียนสถานที่ เชนใหเด็กนั่งใกลครู หรือนั่งหนาชั้นเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนในขณะที่
ครูสอน ขยายเวลาในการทําขอสอบ การสอนเพิ่มเติมในหองเสริมวิชาการแบบตัวตอตัว แตการ
ชวยเหลือแบบนี้ตองมีครูใหการชวยเหลือ แตเนื่องจากมีครูนอยทําใหเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาเรียนรูไดไมเต็มที่ จึงหาวิธีการชวยเหลืออ่ืนเขามาชวย โดยการดึงเด็กปกติมาชวยทําหนาที่
เปนผูชวยเหลือครูในการสอนใหกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (กรมวิชาการ.  2545: 33) 
  สําหรับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนนั้น เปนวิธีหนึ่งที่ไดรับความสนใจและนํามาใชกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ที่ไดรับการสอนแบบเพื่อนชวย
เพื่อนนั้น จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดรับประโยชนมากท่ีสุด เพราะวาไดเรียนรูจาก
เพื่อนที่เรียนในระดับเดียวกัน หรือเด็กที่เกงกวามาชวยสอน ดังงานวิจัยที่สนับสนุนดังนี้ ทินดอลล และ
เกรย (สุใจ ต้ังทรงสวัสด์ิ. 2532: 15; อางอิงจาก Tindall; & Gry.  1985)  กลาววาผูใหการชวยเหลือใน
กลุมเพื่อน คือ ผูที่ไดรับการฝกอบรมใหทําหนาที่ชวยเอื้ออํานวยใหสมาชิกในกลุมมีการพูดคุย อภิปราย 
ใหคําแนะนําชวยเหลือ จะชวยสงเสริมใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนตอง
มีความรูความเขาใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการใหคําปรึกษาพอสมควร ควรไดเรียนรูทักษะการส่ือสาร 
การสรางสัมพันธภาพ เขาใจความรูสึกและปญหาความตองการของบุคคล เพื่อจะเสริมสรางกําลังใจแก
เพื่อนผูรับการชวยเหลือในกลุมเกิดการพัฒนาตนเอง และศักยภาพที่มีอยูในการชวยตนเอง จะเห็นไดวา
นักเรียนโดยเพื่อนนักเรียนสอนกันเองภายใตการแนะนําของครู หรือเรียนโดยผูนํากลุมสามารถ
แสดงออกซ่ึงการมีทัศนคติ และมีความรูสึกเปนอิสระในการเรียนการสอนไดอยางเสรีและอบอุน 
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจไดดี เพราะภาษาที่นักเรียนใชส่ือความหมายพูดกันสามารถ
เขาใจกันไดดีเนื่องดวยวัยใกลเคียงกัน 
  การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนวิธีสอนวิธีหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมณของปรัชญา
การศึกษาที่วา Learning by doing โดยการเนนใหนักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อทํางาน หรือการปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนการสอน อาจกลาวไดวาการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการสงเสริมระบอบ 
ประชาธิปไตย และยังมุงหวังใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑตํ่าไดรับประโยชนจากเพื่อนนักเรียนที่
เกงกวา หรือมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอยูในเกณฑสูง (ระวีวรรณ คําสม.  2542: 16-19) การสอนแบบ
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กลุมเพื่อนชวยเพื่อน สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการจัดชั้นเรียนตามปกติ หรืออาจจัดชั้นเรียนข้ึน
เปนช้ันเรียนพิเศษ โดยใหนักเรียนเรียนรูจากเพื่อนวัยเดียวกัน (Peer – Tutoring) หรืออาจจัดชั้นเรียนให
นักเรียนผูสอนมีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิสูงกวานักเรียนผูเรียน (Cross-Age Tutoring) นอกจากนี้ครูผูสอนยัง
สามารถนําไปใชกับเนื้อหาตามปกติ หรือใชในการทบทวน หรือซอมเสริมไดตามความเหมาะสม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ครูผูสอน จะตองแบงนักเรียนออกเปนกลุม โดย
จําแนกเปนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน คละกันโดยมุงเนนใหนักเรียนเกงของแตละกลุมทํา
หนาเปนผูชวยครู (Teacher Assistants) หรือในบางครั้งก็อาจจัดเปนกลุมงายๆ ตามที่นั่งของนักเรียน 
สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา เพราะการใหเพื่อนที่อยูในวัยเดียวกันหรือสูงกวาเปนผูชวยเหลือในการเรียน 
และการอานนั้นจะทําไดงาย เด็กจะไดฝกการกลาแสดงออกไดมากยิ่งข้ึน และยังสงเสริมใหนักเรียนปกติ
มีน้ําใจในการชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน
รวมได 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดสรางโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน โดยกําหนด
กิจกรรมแนวทางที่เด็กปกติจะชวยเหลือเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ในการอานคําข้ึน แลว
นําไปใชกับนักเรียนในช้ันเรียนรวม แลวทําการศึกษาวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเขาใจและมี
ทักษะดานการอานดีข้ึนหรือไม เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ใหสามารถ
เรียนรวมกับเพื่อนในชั้นเรียนปกติได และเพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถใช
ชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปกติ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติกอนและหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน  
   

ความสําคัญของการวิจัย  
  การวิจัยในคร้ังนี้มีความสําคัญคือ สามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกบัครู 
และบุคลากร ที่ทําหนาที่สอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในช้ันเรียนรวม เพื่อนําไปพัฒนาและ
สงเสริมใหนักเรียนปกติมีความเขาใจ และชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดานการอาน 
เพื่อใหสามารถเรียนรูทักษะดานวิชาการและใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนปกติ ที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 มี
ความสามารถในการอานปกติ และนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที ่1-6 (IQ 50-70) 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนปกติ กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
– 6 จากโรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 6 คน และนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  โปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน หมายถึง กิจกรรมการฝกใหเด็กปกติที่มี
ความสามารถดานการอานและมีจิตอาสา ไดเขามาชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ระดับเล็กนอย ในการสอนเสริมดานการอานคําอยางสม่ําเสมอ และเปนการสอนเสริมแบบ
ตัวตอตัว หลังจากที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอยกลุมนี้ ไดรับการสอนจากครู
การศึกษาพิเศษมาแลว จนสามารถอานสะกดคํางาย ๆ ไดแตยังไมคลอง การฝกของเด็กปกตินี้ชวยให
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย อานไดคลองข้ึนและตอบคําถามจากเร่ืองที่อานได 
ภายใตการกํากับดูแลของครูการศึกษาพิเศษ 

   โปรมแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  
  2.1  หนังสือนิทานส้ันๆ ความยาวเนื้อหาประมาณ 4 – 5 บรรทัด มีภาพประกอบที่นาสนใจ 
ประกอบดวยคําที่อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และอยูในมาตราตัวสะกดแม ก.กา เปนคําคุนเคยที่
เด็กพบเห็นและตองใชในชีวิตประจําวันบอย ๆ  
   2.2  กิจกรรมการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ 
   2.2.1  รับสมัครนักเรียนปกติ ที่เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6  
    2.2.2  คัดเลือกนักเรียนที่เต็มใจชวยเหลือเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   2.2.3  เด็กที่ไดรับคัดเลือกจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
    2.2.4  เด็กจะตองมีผลการเรียนอยูในระดับดี สามารถอานหนังสือไดคลอง 
  2.3  กิจกรรมการฝกการชวยเหลือ (ครูฝกเด็กปกติ) 
   2.3.1  ข้ันเตรียมการสอน 
    1) นักเรียนปกติที่ผานการคัดเลือกจํานวน 6 คน นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา 1 คน และครูอยูในหองเสริมวิชาการ  
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     2) นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 1 คน นั่งบริเวณมุมโตะดาน
ซายมือครูในขณะที่ครูนั่งที่มุมโตะดานขวา 
    3) ครูกลาวคําทักทายกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาท่ีเปนผู
ชวยเหลือ แลวใหนักเรียนปกติ ดูข้ันตอนการสาธิตการฝกของครูโดยยืนในลักษณะที่มองเห็นการสอน
ของครูอยางชัดเจน 
   2.3.2  ข้ันทําความเขาใจและขอตกลงกับเด็กปกติ 
    1) อธิบายใหเด็กปกติรูวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีพัฒนาการที่
ลาชาจึงควรปฏิบัติดังนี้ 
     - อาจตองใชความอดทน และตองใจเย็นมากข้ึนในขณะที่ฝกการอาน 
      - ใหกําลังใจเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไมดุ หรือพูดใหหมด
กําลังใจในการฝกการอาน 
      - เมื่อพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาต้ังใจฝกตองใหการ
เสริมแรงและชมเชย เกง เยี่ยม ดีมาก 
     - รูจักสังเกตเม่ือพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเร่ิมรูสึกเครียด
ไมอยากอานอาจใหหยุดพักกอน แลวคอยเร่ิมตนฝกการอานใหม 
     - เมื่อฝกการอานจบแลวใหกําลังใจ และนัดหมายการฝกคร้ังตอไป 
    2) ขอตกลงคือ 
      นักเรียนปกติจะตองตรงตอเวลาในการฝกการอานใหกับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาโดยจะฝกการอานเวลา 15.00 – 15.30 น. วันจันทร – ศุกร วันละ 30 นาที  
    3) เมื่อผานการเปนผูชวยเหลือฝกการอานใหกับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาแลวนักเรียนปกติแลวจะไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานการเปนผูชวยเหลือเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาจากทางโรงเรียน และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติพรอมกับไดรับรางวัลจากครูที่
ทําวิจัยคร้ังนี้ 
   2.3.3  ข้ันสาธิตการสอน 
    1) นักเรียนปกติที่ผานการคัดเลือกจํานวน 6 คน นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา 1 คน และครูอยูในหองเสริมวิชาการ  
    2) นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 1 คน นั่งบริเวณมุมโตะดาน
ซายมือครูในขณะที่ครูนั่งที่มุมโตะดานขวา 
    3) ครูกลาวคําทักทายกับเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาที่เปนผูชวยเหลือ 
แลวใหนกัเรียนปกติ ดูข้ันตอนการสาธิตการฝกของครูโดยยืนในลักษณะที่มองเหน็การสอนของครูอยาง
ชัดเจน 
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    4) ครูนํานิทานข้ึนมาวางบนโตะบอกใหเด็กฟงครูอานและใหชี้ตามคําที่ครูอาน 
โดยครูชี้นําดานบนของตัวหนังสือและใหเด็กชี้ตามดานลางของตัวหนังสือ 
    5) ครูอธิบายวา ครูจะอานใหฟง 1 คร้ัง ขณะที่ครูอาน ครูจะชี้นิว้ตามตัวหนงัสือ
และใหเด็กช้ีตาม 
    6) ครูเร่ิมอานออกเสียงโดยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาช้ีนิ้วตามที่
ตกลงกันไว 
    7) ครูบอกใหเด็กอานออกเสียงคลอตามครู 
    8) ครูเร่ิมอานและใหเด็กอานคลอตาม ในขณะที่อานใชนิ้วช้ีตามคําที่อานไป
ดวย 
    9) หากเด็กยังไมมั่นใจใหครูอานและใหเด็กอานคลอตามอีกคร้ัง โดยครูลด
เสียงลง 
    10) ครูลดเสียงลงเมื่อเห็นวาเด็กเร่ิมอานไดเองมากข้ึน  
    11) หากพบวาคําใดที่เด็กไมแนใจ หรืออานผิดใหครูอานใหฟง 1 คร้ัง แลวให
อานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
    12) ใหกําลังใจเด็กทุกคร้ังที่อานเสร็จ  
    13) เมื่ออานนิทานจบแลว ครูถามคําถามจากนิทานที่อานเร่ืองละ 2 คําถาม 
    หมายเหตุ ในระยะแรกครูใหเด็กอานคลอตามไปกอน ตอมาเมื่อพบวาเด็กเร่ิม
มั่นใจที่จะอานไดเองมากข้ึน ครูคอยลดเสียงลง จนเด็กอานเองไดในที่สุด 
   2.3.4  ข้ันฝกเด็กปกติ 
     ครูใหเด็กปกติที่ผานการคัดเลือกจํานวน 6 คน ฝกการสอนอานใหกับเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาโดยทดลองสอนทีละข้ันตอนตามขอ 2.3.3 จนครบทั้ง 6 คน โดยมีครูคอย
ชี้แนะและใหการเสริมแรง ครูบันทึกการฝกสอนอานของนักเรียนปกติ 
   2.4  กิจกรรมปฏิบัติการชวยเหลือ (เด็กปกติฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา) 
    2.4.1  เด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไปยังหองเสริมวิชาการโดย
นั่งบริเวณมุมโตะเด็กปกตินั่งทางขวามือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
    2.4.2  กลาวทักทายซ่ึงกันและกัน เร่ิมตนการฝกอานเด็กปกติหยิบนิทานข้ึนมาวางบน
โตะพรอมกับพูด “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” โดยอานใหฟงกอน 1 คร้ัง 
หลังจากนั้นเด็กปกติอานอีกคร้ังแลวใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานคลอเสียงตาม โดยบอก
ใหชี้นิ้วตามคําที่อานโดยเด็กปกติชี้ตัวหนังสือดานบน และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาช้ีตาม
ดานลางในขณะที่อาน 
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    2.4.3  เร่ิมใหเด็กที่มีความบกพรองเร่ิมอานเอง หากคําใดที่เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาอานไมออก หรืออานผิดใหเด็กปกติชี้ไปที่คํานั้น แลวอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง พรอมทั้ง
บอกใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานคําที่ถูกตอง 2 คร้ัง  
    2.4.4  เด็กปกติใหคําชมเชยทุกคร้ังที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานนิทาน
จบ ดวยคําวา เกง เยี่ยม ดีมาก พรอมกับถามคําถามที่สอดคลองกับเร่ืองที่อาน 2 คําถามโดยครูเตรียม
คําถามใหกับเด็กปกติ 
   2.5  กิจกรรมการประเมินผลการชวยเหลือ  ครูประเมินเด็กปกติ โดยใชแบบประเมินและ
การสังเกต 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอาน 

 4.  คํานิยามศัพทเฉพาะ ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอาน หมายถึงความสามารถ
ของนักเรียนปกติ ในการชวยเหลือดานการอานใหแกเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยการ
สาธิตการอานพรอมกับการช้ีนิ้วตามตัวหนังสือ แลวใหเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานคลอ
ตาม และคอยๆ ลดการชวยเหลือลงจนเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานเองไดในที่สุด สําหรับ
เนื้อหาที่อานเปนนิทานส้ันๆ ความยาวเนื้อหาประมาณ 4 – 5 บรรทัด มีภาพประกอบที่นาสนใจ 
ประกอบดวยคําที่อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และอยูในมาตราตัวสะกดแม ก.กา เปนคําคุนเคยที่
เด็กพบเห็นและตองใชในชีวิตประจําวันบอย ๆ ใหกับเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ซึ่งสามารถ
วัดไดจากแบบประเมินความสามารถดานการอานที่สรางข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

สมมุติฐานการวิจัย 

  1. ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี  
  2. ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนสูงข้ึน  
 
 
 

โปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน 
ขั้นตอน เนื้อหาท่ีสอน 
โปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน มีองคประกอบดังนี ้
1. หนังสือนทิานส้ันๆ ความยาวเนื้อหาประมาณ 4 – 5 บรรทัด 
มีภาพประกอบที่นาสนใจ ประกอบดวยคําที่อยูในระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1 และอยูในมาตราตวัสะกดแม ก.กา เปน
คําคุนเคยที่เด็กพบเห็นและตองใชในชีวิตประจําวนับอย ๆ  

2. กิจกรรมการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ 
3. กิจกรรมการฝกการชวยเหลือ (ครูฝกเด็กปกติ) 

3.1 ข้ันเตรียมการสอน 
3.2 ข้ันทาํความเขาใจและขอตกลงกับเด็กปกติ 
3.3 ข้ันสาธิตการสอน 
3.4 ข้ันฝกเด็กปกติ 

4. กิจกรรมปฏิบัติการชวยเหลือ (เด็กปกติฝกเด็กทีม่ีความ
บกพรองทางสติปญญา)  

5. กิจกรรมการประเมินผลการชวยเหลือ ครูประเมิน
ความสามารถเพื่อนผูสอน โดยใชแบบประเมินและ         
การสังเกต 

นิทาน 5 เร่ือง 
1. กระตายแสนซน 
2. ลูกแมวนอย 
3. ลูกแพะจอมด้ือ 
4. แมไกออกไขในกอ
หญา 

5. สามสหายในปา
ใหญ 

     ซึง่คําจะอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 เปนคําคุนเคยที่
พบเหน็และใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ความ 

สามารถ 

ในการ 

สงเสริม 

ทักษะ 

การอาน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน ไดมีการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้  
 1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   1.1  ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
   1.2  ประเภทของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
   1.3  ลักษณะความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   1.4  ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
   1.5  หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
   1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
  2.  การอาน 
  2.1  ความหมายของการอาน 
  2.2  ความสําคัญของการอาน 
  2.3  จุดมุงหมายในการอาน 
  2.4  การสอนอานเปนคํา 
   2.5  การประเมินทักษะการอานของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.6  วิธีการสอนอานสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.7  หลักการสอนอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
  3.  การจัดการศึกษาพิเศษ 
  3.1  รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3.2  องคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาพิเศษใหประสบความสําเร็จ 
  3.3  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3.4  บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3.5  โครงการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  3.6  ประโยชนของการจัดการศึกษาพิเศษ 
  3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
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 4.  เพื่อนชวยเพื่อน  
  4.1  ความหมายของผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน 
  4.2  คุณสมบัติของผูนํากลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
  4.3  การเลือกสมาชิกเขากลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
  4.4  ขนาดของกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
  4.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  
 1. ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
   

 ความหมายที่ 1 เปนความหมายทางการแพทย เปนการนิยามตาม ICD 10  
(International Classification of Disease) ซึ่งเปนการปฏิบัติงานภายใตการกํากับขององคการอนามัย
โลก (World Health Organization) ไดใหความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา (Mental 
Retardation) คือภาวะที่สมองหยุดการพัฒนาหรือพัฒนาไดไมสมบูรณทําใหเกิดความบกพรองของ
ทักษะตางๆ ในระยะพัฒนาการสงผลให กระทบตอเชาวนปญญาทุกดาน เชน ความสามารถทาง
สติปญญา ภาษา การเคล่ือนไหว และทักษะทางสังคม มีความบกพรองในเร่ืองการปรับตัว อาจจะมี
หรือไมมีความผิดปกติทางกายหรือจิตใจรวมดวย (กัลยา สูตะบุตร. 2535: 25)  
  การวินิจฉัยภาวะความบกพรองทางสติปญญาในการวินิจฉัยที่แนนอนตาม ICD 10 ควรมี
ความบกพรอง 2 ประการ คือ 
 1.  ระดับเชาวนปญญา 
 2. ความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการในชีวิตประจําวันตาม
สภาพแวดลอมของคนปกติ (กุลยา กอสุวรรณ. 2540: 9) 
 ความหมายที่ 2 The American Association on Mental Retardation (AAMR) เปนสมาพันธ
อเมริกันเกี่ยวกับบุคคลปญญาออน ไดใหความหมายของภาวะบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ระดับ
สติปญญาที่ดอยหรือตํ่ากวาปกติ เนื่องจากพัฒนาการสมองหยุดชะงักหรือเจริญเติบโตไมเต็มที่ ทําใหมี
ความสามารถจํากัดในดานการเรียน ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมและมีการเจริญเติบโตไมสมวัย ซึ่ง 
สโตรแมน (ศรียา นิยมธรรม. 2534:23 อางอิงจาก Stroman.1989:18) ชี้ใหเห็นจุดเนน 4 ประการ คือ 
 1.  หนาที่ของสติปญญาโดยทั่วไป ซึ่งหมายถึงผลการประเมินดานเชาวนปญญา โดยใช
แบบทดสอบวัดเชาวนปญญา 
 2.  ระดับของสติปญญาที่ตํ่ากวาปกติอยางมีนัยสําคัญประมาณ 70 หรือนอยกวา 



 11 

 3.  การปรับตัวซ่ึงประเมินจากประสิทธิภาพ หรือระดับมาตรฐานของแตละบุคคลในอันที่จะ
พึ่งพาตนเองและมีความรับผิดชอบทางสังคม ตามอายุและวัฒนธรรมตามบุคคลนั้น 
 4.  ระยะพัฒนาการหมายถึง ต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป 
 AAMR จะพิจารณาและวินิจฉัยภาวะความบกพรองทางสติปญญาโดยอาศัยจุดเนนทั้ง 4 
ประการดังกลาว คือบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีลักษณะเชาวนปญญาตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ปกติคือ 70 หรือนอยกวา และปญหารวมดานการปรับตัวโดยลักษณะที่เกิดข้ึนดังกลาวนั้นตองเกิดต้ังแต
แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป 
 ความหมายที่ 3 The American Association on mental Deficiency (AAMD) ซึ่งเปนที่นิยม
ใชมากในปจจุบัน ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีความจํากัดเกิดข้ึน มีผลตอการ
ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานขณะนั้น มีความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาปกติปรากฏรวมกันมีความ
จํากัดทางทักษะดานการปรับตัวอยางนอย 2 ดาน ทั้งนี้ตองมีความบกพรองทางสติปญญากอนอายุ 18 
ป (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร.2537:คําบรรยาย Schallock.1994:301-305) ดังนั้นจะเห็นไดวา เกณฑการ
มองภาวะความบกพรองทางสติปญญา คือ 
 1.  ความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑเฉล่ีย คือ ระดับสติปญญาตํ่ากวา 70-75 
 2.  มีความจํากัดในทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ดาน ซึ่งทักษะการปรับตัว มีดังนี้ 
   2.1  การส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจและการ
แสดงออกที่เกี่ยวกับขอมูลที่ส่ือผานพฤติกรรมที่เปนสัญลักษณและไมเปนสัญลักษณ 
   2.2  การดูแลตนเอง (Self Care) หมายถึง ทักษะที่ประกอบไปดวย การกิน การแตงตัว 
การทําความสะอาดรางกาย การเขาหองน้ํา และสุขอนามัย 
   2.3  การดํารงชีวิตในบาน (Home Living) หมายถึง การปฏิบัติงานตามกิจวัตรประจําวัน
ในบาน อาจรวมถึงการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
   2.4  ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เชน การ
แสดงความยินดี การใหความรวมมือกับผูอ่ืน การเลนอยางเหมาะสม 
  2.5  การใชบริการสาธารณะ (Community Use) หมายถึง การใชสาธารณะสมบัติอยาง
เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทาง การจับจายสินคา การรับบริการในชุมชน เชน โรงเรียน หองสมุด 
โรงภาพยนตร 
   2.6  การควบคุมตนเอง (Self Direction) หมายถึง การสรางทางเลือกสําหรับตัวเองในการ
ปฏิบัติตัวตางๆ เชน การเรียนรู การปฏิบัติตัวตามตารางที่กําหนดไว การปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
   2.7  สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health & Safety) หมายถึง การดํารงชีวิตของตนเอง
ใหเปนสุข สามารถควบคุมการบริโภคไดอยางเหมาะสม บอกอาการเจ็บปวยได และดูแลรักษาปองกัน
ตังเองจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ได 
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   2.8  การเรียนรูทางวิชาการที่ใชในชีวิตประจําวัน (Functional Academics) หมายถึง 
ความสามารถในการรับรูทางสติปญญาและทักษะที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน การเขียน การอาน การ
คํานวณพื้นฐาน เปนตน ในการเรียนไมไดเนนที่ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ แตอยูที่การรับรูและการนําทักษะ
ทางวิชาการไปใชในชีวิตประจําวัน 
   2.9  การใชเวลาวาง (Leisure) หมายถึง ความสนใจดานนันทนาการและการใชเวลาวางซึง่
สะทอนถึงความพอใจสวนบุคคล เกี่ยวของกับกิจกรรมที่คนทั่วไปกระทําอยางเหมาะสมกับวัย 
   2.10 การทํางาน (Work) อาจเปนงานที่ทําเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือการเปนอาสาสมัคร
ทํางานในชุมชนนั้น ๆ ทักษะที่เกี่ยวของ ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน การตรงตอเวลา การยอม
รับคําวิจารณ 
  3.  ภาวะที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองปรากฏกอนอายุ 18 ป 
  ความหมายที่ 4 เปนความหมายของนักการศึกษา ผดุง อารยะวิญู (2541: 39) ทานไดให
ความหมายวา ภาวะบกพรองทางสติปญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการชากวาคนปกติทั่วไป เมื่อวัด
สติปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว ปรากฏวามีสติปญญาตํ่ากวาบุคคลปกติทั่วไปเม่ือสังเกต
จากพฤติกรรมจะพบวาบุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากบุคคลปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน 
 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่สมอง
มีพัฒนาการเจริญเติบโตไมเต็มที่หรือมีการหยุดชะงัก ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานความสามารถทาง
สติปญญา มีระดับเชาวนปญญาลาชาและตํ่ากวาเด็กปกติในวัยเดียวกันในเกณฑปกติทุกดาน และ
ปรากฏวามีขอจํากัดดานทักษะการปรับตัววุฒิภาวการณเรียนรู การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมของ
สังคม ทั้งนี้จะตองเกิดข้ึนกอนอายุ 18 ป 
 ตามระบบ American Association on mental Retardation (AAMR) แบงประเภทความ
รุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญา ตามความหมายใหมที่ไดบัญญัติข้ึน โดยแบงระดับความ
รุนแรงตามลักษณะความตองการการชวยเหลือ และรูปแบบของการใหความชวยเหลือ โดยพิจารณา
จากจุดออนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาท่ีประเมินได โดยแบงเปน 4 ระดับ (พัชรีวัลย  
เกตุแกนจันทร. 2539 :2) คือ 
 1.  ตองการไดรับความชวยเหลือเปนคร้ังคราว 
 2.  ตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด 
 3.  ตองการความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป 
 4.  ตองการความชวยเหลือในทุก ๆ ดานอยางทั่วถึง และตองการมากที่สุด 
 สรุปจากการแบงระดับความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญา ความหมายเกาจะ
มองระดับเชาวนปญญาและพฤติกรรม แบงระดับความรุนแรงระดับตาง ๆ ต้ังแตมีความบกพรองระดับ
นอยจนถึงความบกพรองระดับรุนแรงมาก ซึ่งในปจจุบันใชของ ICD 10 ในความหมายใหมนี้จะเนนที่
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เชาวนปญญาควบคูไปกับพฤติกรรมการปรับตัวในการดํารงชีวิต จะมองความตองการของบุคคลวา
ตองการความชวยเหลืออะไรบาง ซึ่งจะพัฒนาไดถาบุคคลเหลานั้นไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม 
 
 2. ประเภทของภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
 

 แบงตาม AAMD ไดจัดประเภทภาวะความบกพรองทางสติปญญา ตามลักษณะผลการ
ทดสอบระดับสติปญญาตามแบบทดสอบมาตรฐาน Stanford - Benet และ Wechsler ดังนี้ 
 

ระดับสติปญญา ระดับภาวะความบกพรอง
ทางสติปญญา AAMD BINET WECHSLER 

เล็กนอย (Mild) 50-70 56-68 55-69 
ปานกลาง (Moderate) 35-50 36-51 40-54 

ระดับสติปญญา ระดับภาวะความบกพรอง
ทางสติปญญา AAMD BINET WECHSLER 

รุนแรง (Severe) 20-35 20-35 25-39 
รุนแรงมาก (Profound) <20 <20 <25 
 

  การแบงของ AAMD จะแบงตามระดับของความรุนแรง โดยแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 
เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก ข้ึนยูกับสภาพความตองการความชวยเหลือของเด็กทีม่คีวาม
บกพรองทางสติปญญา 
  

 แบงตามทางการแพทยโดยใช DSM-IV ซึ่งเปนระบบคัดแยกและแบงประเภทภาวะความ
บกพรองทางสติปญญาที่นิยมใชกันมากในคลินิกทางการแพทยไดแบงออกเปน 4 ระดับคือ 
 

 

ระดับภาวะความบกพรองทาง
สติปญญา 

 

ระดับสติปญญา (I.Q.) 

รอยละของประชากรที่มี
ความบกพรองทาง

สติปญญา 
เล็กนอย (Mild) 50-70 85 
ปานกลาง (Moderate) 35-49 10 
รุนแรง (Severe) 20-34 3-4 
รุนแรงมาก (Profound) <20 1-2 
 

 (Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol.25 Edition, 998) 
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 สรุปการแบงประเภทความบกพรองทางสติปญญา ไดยึดหลักระดับความรุนแรง และ
ความสามารถรวมท้ังระดับสติปญญาของเด็กเปนเกณฑในการจัดแบงประเภท เพื่อความสะดวกในการ
ใหการชวยเหลือทางการแพทย และทางดานการจัดการศึกษาไดเหมาะสมกับเด็กไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 
 3.  ลักษณะความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
    

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในวัยเด็กจะมีลักษณะภายนอกโดยท่ัวไป เหมือนคนปกติ 
ไมปรากฏอาการทางรางกาย บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมตางๆ แตเมื่อเด็กเร่ิมเขาสูวัยเรียน จะเห็น
ลักษณะการมีภาวะบกพรองทางสติปญญามากข้ึน เนื่องจากเด็กจะมีปญหาในการเรียน ลักษณะและ
ความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับ ระดับอายุ 
และระดับความรุนแรงทางภาวะบกพรองทางสติปญญา (เรวดี ตัณฑโอภาส.2545: 10-11)  
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีลักษณะดังนี้ 
 1.  ดานสติปญญา เปนดานที่แตกตางจากเด็กปกติอยางเห็นไดชัดที่สุด ในการวินิจฉัยดาน
สติปญญามักเกี่ยวของกับการเรียนรู เชน เรียนรูชากวาเด็กปกติ หรือมีความสามารถในการเรียนรูนอย
กวาเด็กปกติ ซึ่งจะพบลักษณะเหลานี้เมื่อเด็กเขาโรงเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย มีลักษณะดังนี้ 
  1.1  อัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Learning) เด็กที่มมีีความบกพรองทางสติปญญา ใช
เวลาในการเรียนรูมากกวาเด็กปกติ 
  1.2  ระดับการเรียนรู (Level of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีปญหา
เกี่ยวกับการเรียนวิชาการคือ เรียนไดในระดับตํ่ากวาเด็กปกติ แตเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
อาจพัฒนาการเรียนรูไดดีในวิชาพลศึกษา เคร่ืองจักรหรือในดานศิลปะ เปนตน 
  1.3  อัตราเร็วของการลืม (Level of Forgetting) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มี
แนวโนมที่จะลืมส่ิงที่เรียนรูไปแลวเร็วกวาเด็กปกติ หากเด็กไมมีโอกาสไดฝกฝนส่ิงที่ไดเรียนรูไปแลว การ
ฝกฝนในลักษณะซํ้า ๆ บอย ๆ และใหพักเปนระยะ ๆ จะชวยทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สามารถจําขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีข้ึน 
  1.4  การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
มีปญหาความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรู จากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่ง 
ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กําลังเรียนอยู เด็กสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณที่กําหนดให
ขณะเรียนได แตไมสามารถนําไปประยุกตใชไดเลยในสถานการณที่แตกตางจากสถานการณเดิม
เล็กนอย หรือแตกตางโดยส้ินเชิง 
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  1.5  การเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรม นามธรรม (Concrete Versus Abstract Learning) เด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญา สามารถเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรมชัดเจน ตรงไปตรงมาไดดีกวาส่ิงที่เปน
นามธรรม 
  1.6  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จะเรียนรูหรือจําไดโดยไมไดต้ังใจ (Incidental 
Learning) จะสนใจและเรียนรูแตแนวคิดหลัก (Main Idea) แตไมสามารถเก็บขอมูลสวนอ่ืน ๆ ที่อยูใน
สถานการณนั้น ๆ ในขณะที่เด็กปกติสามารถทําได 
  1.7  รูปแบบการเรียนรู (Learning Set) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองใช
เวลานานมากกวาเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู ซึ่งคือกระบวนการแกปญหาอยางมี
ระบบ จะใชวิธีแกไขเปนข้ันตอนไปจนประสบความสําเร็จ เมื่อประสบความสําเร็จในการแกปญหาบอย 
ๆ แลวมนุษยจะพัฒนารูปแบบการแกปญหาของตนเอง ซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหา
ความยากลําบากมาก แตถาเด็กไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบไดแลวก็สามารถทําได
เชนเดียวกับเด็กแกติ 
 2.  ภาษาและการส่ือสาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูภาษาไดชากวาเด็ก
ปกติ วิชาการอื่นๆ ที่ตองอาศัยภาษาในการเรียนรู เชนสังคม คณิตศาสตร เปนตน ทําใหเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนรูสูงมาก ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและรับบริการกระตุน
พัฒนาการโดยเฉพาะภาษาจากนักวิชาการ 
  3.  ทักษะทางสังคม เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองตอสูแขงขันในการดํารงชีวิตกับ
ผูอ่ืน ทักษะทางสังคมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เมื่อตองอยูในสถานการณที่แตกตางไปจากที่เคยชิน 
เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัววิตกกังวลหรือพฤติกรรมกอกวนสังคม ดังนั้นโปรแกรมการ
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะทางสังคมจึงตองวางแผนอยางรอบคอบและเปนระบบ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior) ซึ่งเปนส่ิงสําคัญมากที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.  ทักษะกลไกกลามเนื้อ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย จะมีความแตกตาง
ของพัฒนาการดานรางกาย และความสามารถทางทักษะกลไกกลามเนื้อเมื่อเทียบกับเด็กปกตินอยมาก 
ดังนั้นการพัฒนาการดานนี้หากมีลักษณะลาชา หรือมีความบกพรองจะสงผลใหพัฒนาการโดยรวมของ
เด็กมีความลาชาไปดวย แตตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและการวินิจฉัยเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญามิไดข้ึนอยูกับความผิดปกติหรือความลาชาทางพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเปน
เกณฑ (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร.  2541: 5-8)  
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีลักษณะความตองการ
พิเศษแตกตางกัน ข้ึนอยูกับระดับอายุ และระดับความรุนแรง มีลักษณะสําคัญคือ มีพัฒนาการดานตาง 
ๆ ลาชา เชนดานสติปญญา มีความจํากัดดานวิชาการ มีปญหาในการถายโยงความรู ดานภาษาและ
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การสื่อสาร มีการเรียนรูภาษาไดชากวาเด็กปกติตองไดรับการกระตุนและสงเสริมทักษะในดานตางๆ 
เพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 
 4.  ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
    

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ( Mind Mental Retardation) เปนเด็กที่มี
ระดับเชาวนปญญาอยูในชวง IQ.50-70 เด็กกลุมนี้ในวัยเด็กนั้นความผิดปกติจะไมปรากฏเดนชัดแม
ผูปกครองเองอาจไมสามารถสังเกตเห็นไดเพราะการใชภาษาและกลไกพัฒนาการบางสวนอาจลาชา
บางแตเมื่อเกิดความลมเหลวในดานการเรียนคือส่ิงที่ระบุวาเด็กตองการความชวยเหลือแลวลักษณะ
การเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยแบงออกเปน 4 ประการดังนี้ 
 1.  ตองการความรักและเอาใจใส มีสภาพอารมณสังคมเหมือนเด็กปกติทั่วไป 
 2.  มีความแตกตางรายบุคคลแตสามารถวางกรอบมาตรฐานใหได หากเราเขาใจธรรมชาติ
ของเด็กอยางถูกตองเหมาะสมกับส่ิงแวดลอมและความตองการของเด็ก 
 3.  เด็กสามารถปรับปรุงอุปนิสัยหากไมมีพฤติกรรมที่ผิดปกติก็สามารถพัฒนาตามจุดประสงค
การเรียนรูได 
 4.  สอนเนนดานพุทธิพิสัย และสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ รวมทั้งประสบการณเตรียมความ
พรอม และเสริมพัฒนาการคูกันไป 
 
 5. หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
   

 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จําเปนตองมีวิธีสอนที่แตกตางไปจากการสอน
ปกติ เพื่อสนองความตองการพิเศษของเหลานี้ ซึ่งมีหลักการสอนดังนี้ 
 1.  ครูตองคํานึงถึงความพรอมในการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพราะเด็ก
มีความพรอมชากวาเด็กปกติ กอนทําการสอนส่ิงใดครูจะตองเตรียมความพรอมกอน เมื่อเด็กมีความ
พรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานั้น ๆ  
  2. สอนตามความสามารถและความตองการของเด็กแตละคนโดยจัดสภาพการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กคนนั้น 
  3. สอนตามระดับสติปญญา เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีระดับสติปญญาตํ่า
กวาเด็กทั่วไปที่มีอายุเทากัน 
  4. ยอมรับความสามารถและพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจหรือคอย
ชวยเหลือมากเกินไป หรือลงโทษทั้งกาย และวาจามากเกินไป 
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 5.  พยายามฝกใหเด็กชวยตัวเองใหมากที่สุด จะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเองเพิ่มข้ึน ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง และแบงเบาภาระจากผูเล้ียงดู 
 6.  สอนตามการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนข้ันตอนยอย ๆ หลายข้ัน
เรียงลําดับจากงายไปหายาก เพื่อไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเร็จในงานซ่ึงเปนการสราง
ความเชื่อมั่นในตนเองแกเด็ก  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ควรคํานึงถึง
ความสามารถและความตองการของเด็กแตละคน โดยการสอนน้ันจะตองสอนจากงายไปหายากมีการ
สอนซํ้า ๆ โดยวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี เนนการปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมการสอนหลายๆ อยาง เพื่อให
เด็กไดคิด  และมีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กอยางสม่ําเสมอ  ยอมรับและสงเสริม
ความสามารถ ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคมการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อให
บุคคลเหลานี้สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติและไมเปนภาระของสังคมตอไป  
  
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   

 บราวน วิลเล่ียมส และเคราเนอร (เรวดี ตันฑโอภาส. 2545: 15; อางอิงจาก Brown Williams; 
& Crowner. 1974: 274) ไดทําการศึกษาทดลองใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจัดทํา เสียง 
หรือภาพ โดยแสดงส่ิงตางๆ เหลานั้นใหแกเด็กประมาณ 2-3 วินาที จากการศึกษาทดลอง พบวาเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาจําไดนอยกวาเด็กปกติ แตถาใหจําวัตถุส่ิงของโดยใชเวลานาน ๆ ก็จะจาํได
ดีเปนเวลานาน อาจเปนชั่วโมง วัน หรือสัปดาห แสดงวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขาด
ความสามารถในการจําระยะส้ัน แตความจําระยะยาวไมผิดปกติ 
  เบทส ( เรวดี ตันฑโอภาส. 2545: 15; อางอิงจาก Bates. 1980: 237-248) จากการศึกษา
ประสิทธิภาพของการฝกทักษะระหวางบุคคลกับการรับรูดานทักษะทางสังคมของผูที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับพอเรียนได และระดับพอฝกไดดวยชุดการสอน เร่ืองการแนะนําและการชวยเหลือ 
ความแตกตางของบุคคลและการวิจารณ ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้งสอง
กลุมสามารถเรียนรูและปฏิบัติทักษะใหมทางสังคมไดในสถานการณเรียนแบบ และเมื่อประเมินใน
สถานการณจริงพบวาไมมีความแตกตางกัน 
 นิธิมา หาญมานพ (2541: บทคัดยอ) การศึกษาการสรางชุดการสอนคําศัพทดวยเกมสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนประถมศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 16 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน พบวา เด็กมีผลสัมฤทธ์ิในการใชคําศัพทสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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 บัวแกว บัวเย็น (2539: 66) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบรูแจงกับ
การสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ไดรับการสอนดวยชุดการสอนคําศัพทดวยเกม พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรูแจงมีความสามารถทางการอานสูงข้ึนแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 แสงเพชร เจริญราษฎร (2546: บทคัดยอ) การศึกษาการสรางชุดการสอนอานคําศัพท
ภาษาไทยแบบ WBI เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได อายุ 6-11 ป จํานวน 7 คน 
พบวานักเรียนมีความสามารถทางการอานสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 อภิชญา สวัสดี (2546) ไดศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการสอนคําภาษาไทยโดยใชเกมฝก
ทักษะ จํานวน 8 คน พบวา ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา หลังการสอนโดยใชเกมฝกทักษะอานคําภาษาไทยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05  
 จากการศึกษางานวิจัย สรุปไดวางานวิจัยที่มุงพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของเด็กที่
บกพรองทางสติปญญา โดยคํานึงถึงความสามารถดานสติปญญาเปนสําคัญ ซึ่งนับวางานวิจัยเหลานี้ 
เปนแนวทางใหกับเด็กที่มีความบกพรองสติปญญาสามารถมีชีวิตอยูบนโลกนี้ไดอยางมีความสุขไดดวย
ตัวเขาเอง 
 
การอาน 
  
 1. ความหมายของการอาน 
  

 วรรณี โสมประยูร (2537 : 121) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีตองการใช
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ รับรูและเขาใจความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวาง
ผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําความหมายนั้น ๆ ไปใชประโยชนได 
  ศศิธร วงษชาลี (2542: 12) กลาววา การอานเปนกระบวนการแปลความหมายของสัญลักษณ
โดยผานกระบวนการทางความคิด ไปสูความเขาใจในส่ิงที่อานซ่ึงตองอาศัยทักษะการวิเคราะหคํา ถอด
ความ ตีความ ขยายความ และประสบการณเดิมของผูอาน 
  ครอวเลย  (อัจฉรา นาคทรัพย. 2546: 28; อางอิงจาก Crawley. 1995: 14-15) กลาวไววาการ
อาน เปนกระบวนการที่สลับซับซอนซ่ึงรวมไปถึงความสามารถในการถอดความหมายจากสัญลักษณ
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นั้น ๆ ในขณะที่ผูอานไดรับจากส่ิงที่ผูอานมองเห็นโดยใชกระบวนการคิดกับส่ิงที่มองเห็น แลวส่ือ
ความหมายจากสัญลักษณที่อานได 
  บอนด และทิงเกอร (Bound; & Thinker. 1957: 9) กลาววา การอานคือ การจําสัญลักษณที่
พิมพหรือเขียน สัญลักษณนี้กระตุนใหผูอานนึกถึงความหมายของคําโดยอาศัยประสบการณที่ผานมา
เปนความหมายใหมที่เกิดข้ึนโดยการผสมผสานของสังกัปที่ผูอานมีอยู 
  จากความหมายของการอานดังกลาว สรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีแปล
ความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มองเห็น โดยผานกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ถายทอดออกมาเปนถอยคําที่มีความหมาย ส่ือไดตรงกันระหวางผูอานและผูเขียนใหไดเขาใจตรงกัน 
 
 2. ความสําคัญของการอาน 
    

 การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูใน
ทักษะวิชาการดานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู และนํามาใชในการดําเนินชีวิตตอไป นักการศึกษาไดกลาว 
ถึงความสําคัญของการอานไว ดังนี้ 
 บันลือ พฤกษะวัน ( 2538 : 10-11) กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา 
 1.  การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู 
 2.  เด็กที่อานเปนยอมไดรับการยอมรับ และอยูรวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมั่นใจ 
 3. การอานเปนส่ิงที่สงเสริมใหเด็กสามารถคนหาความรูเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง 
 4.  การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประกอกบอาชีพของผูเรียนในอนาคต 
  5.  การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการวิเคราะห ตัดสินใจในการเลือกตัวแทนดานการเมือง 
 6.  การอานนับเปนกิจกรรมสําคัญในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดรับความเพลิดเพลิน
และพัฒนาดานจิตใจไปดวย 
  7.  การอานชวยใหผูเรียนทราบและสามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 
สามารถพัฒนาตนเองและอาชีพของตนเองได 
  สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543: 1) การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการแสวงหาความรู และ
ใชวิธีอานที่ถูกตอง จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูอานทุกคน 
  เดอรคิน (อัจฉรา นาคทรัพย. 2546 : 29; อางอิงจาก Durkin. 1987) กลาววา เราใชการอาน
ไปตลอดชีวิตเนื่องจากการอานเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของแตละคน เชน การอานรายการอาหาร
ในรานอาหาร การอานหนังสือพิมพรายวัน เปนตน 
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  จากความสําคัญของอานดังกลาว สรุปไดวา การอานมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะเปน
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนใชเปนเคร่ืองมือในการเรียน ศึกษาคนควาหาความรูในดานอ่ืน ๆ ตอไป และ
สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  
 3.  จุดมุงหมายในการอาน 
    

 การอานของแตละบุคคล แตละวัยและแตละอาชีพ ยอมมีจุดมุงหมายในการอานที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอแนะจุดมุงหมายในการอานไวหลายประการดังนี้ 
 เกรลเล็ท (อัจฉรา ราคทรัพย.  2546: 30;  อางอิงจาก Grellet. 1994)  กลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการอานดังนี้ 
 1, การอานเพื่อความเพลิดเพลิน 
 2. การอานเพื่อหาความรูจากขอมูลตาง ๆ  
 เตือนใจ กรุยกระโทก (2543: 18) กลาวถึง จุดมุงหมายในการอานไววา ในการอานหนังสือทุก
คร้ังควรกําหนดจุดมุงหมายในการอาน เชน อานเพื่อศึกษาหาความรู เพื่อความสนุกสนานหรืออานเพื่อ
ตองการอยากรู 
 ดังนั้น ในการอานควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากการอานไดถูกตอง
ตามทิศทางที่วางไว วาจะอานเพื่อความเพลิดเพลิน หรือการอานเพื่อหาความรูใหกับผูอ่ืนเพื่อใหการ
อานมีประสิทธิผลมากที่สุดและมีประโยชนตอผูอานเชนเดียวกัน 
 
 4. การสอนอานเปนคํา 
    

 การสอนอานเปนคําเปนการแกไข ฝกฝน และการฝกปฏิบัติในการชวยเหลือนักเรียนในการ
อานคําศัพท และเปนวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการใชเปนกิจกรรมเสริมในการเรียนรูคําศัพท โดยใช
สัญลักษณ เคาโครงของคําที่มองเห็นในการอานหรือจําแนกคําออกมา และยังสามารถใชรวมกับการ
สอนอานวิธีอ่ืนๆ เชนการสอนแบบมุงหวังประสบการณทางภาษาการสอนอานเบื้องตนหรือเทคนิคใน
การอานคลอง วิธีนี้เหมาะสมที่จะใชกับนักเรียนที่เร่ิมตนเรียนอานคํา จําแนกคํา กอนที่จะไปเรียนการ
อานเนื้อเร่ือง หรือขอความ เปนวิธีการที่เหมาะสมกับการสอนนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกับนักเรียน
กลุมเล็ก ๆ นอกจากนี้การสอนอานเปนคํา (Sight Word Approach) ซึ่งเปนการสอนใหเด็กอานเปนคําๆ 
ใหไดกอนที่เด็กจะจําตัวอักษรไดเมื่อเด็กอานคําไดมากพอสมควรแลวจึงใหเด็กรูจักสระ และพยัญชนะ
ในภายหลัง ครูอาจใชบัตรคําในการสอนใหเด็กอานตาม ใหดูภาพประกอบ เปนตน เด็กอาจอานคําได
โดยการจํา การสอนวิธีนี้จะทําใหเด็กสามารถอานคําไดโดยใชสายตา (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 72)   
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ไดใหความหมาย คําคุนตา (Sight Word ) ไดวา เปนคําที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน เชน คําวา พอ แม    
พี่ นอง ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ไป หา ฉัน เรา โรงเรียน มือ ขา ตา จะ เปนตน  
  สรุปแลวการสอนอานเปนคํามีแนวคิดและวิธีตาง ๆ มากมาย แตจะใชไดผลกับเด็กไดหรือไม
เหมือนกัน ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคน เพราะเด็กบางคนมีความรูสึกยุงยากใจการจําคําไดโดย
อัตโนมัติ และตองการโอกาสที่จะไดฝกระลึกคํา จึงตองใชวิธีที่หลากหลายที่สามารถชวยใหเด็กจําคําได 
และไมควรใชวิธีการอานเพียงอยางเดียวควรที่จะไดรูความหมายของคําไปดวย 
 
 5. การประเมินทักษะการอานของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  

 การอานประกอบดวยทักษะยอย ๆ หลายอยางที่เด็กจําเปนตองทําได ครูตองมีความรูและ
ความเขาใจทักษะเหลานี้ และจะตองรูจักตัดสินไดวาเด็กมีทักษะเหลานี้หรือไมอยางไร ครูจําเปนตอง
สามารถตัดสินไดวาเด็กมีทักษะอยูในระดับใดกอนที่จะทํากานฝกทักษะให การสอนอานจะไมไดผล ถา
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองอานส่ิงที่ยากเกิน การประเมินการอานของเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ดังรายการตอไปนี้ 
 1, ความสามารถในการอาน  
  1.1  วิเคราะหคํา  
   1.1.1  การเปลงเสียง ใชตัวหนังสือเปนสัญลักษณ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงกลํ้า 
เสียงวรรณยุกต 
   1.1.2   ผสมเสียงเปนคํา 
   1.1.3   พูดคําคลองจอง 
   1.1.4  รูจักคําที่เปนคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา 
  1.2  ความสามารถในการเขาใจ 
   1.2.1  ความสามารถจดจําใจความจากเร่ืองนิทานส้ัน ๆ  
   1.2.2  ความสามารถจดจําลําดับเหตุการณ 
   1.2.3  ความสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองนิทานที่อาน 
   1.2.4  ความสามารถทําตามขอแนะนําในหนังสือ 
   1.2.5  สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
   1.2.6  สามารถอางอิงถึงส่ิงที่อานจากหนังสือ 
   1.2.7  สามารถเขาใจเร่ืองราวที่อานได 
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  1.3  เคร่ืองมือวัดการอานไดแก 
   1.3.1 คําศัพท เลือกคํามาจากหนังสือเรียน การเลือกคําเอามาใช ทําดังนี้เลือกคํามา
จากหนังสือเรียนในแตละระดับชั้น ป.1 = 25 คํา ป.2 = 25 คํา ฯลฯ เมื่อเลือกเสร็จแลวก็มาพิจารณาดูวา
คําเหลานี้เปนตัวแทนในกรออกเสียงอานของแตละระดับชั้นไวในกระดาษ 
   1.3.2 อานฟงเสียง วัดระดับการอานและความเขาใจ ขอความที่ใชประเมนิการอานคัด
มาจากหนังสือเรียนในแตละระดับชั้น ความยาวประมาณ 100 คํา ในระดับที่สูงข้ึนไปก็จะมีความยาว
ของบทความเพิ่มข้ึนดวย 
 
 6. วิธีการสอนอานสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  

 การเตรียมความพรอมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในการสอนอานใหกับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญามีดังนี้ 
 1. ใชวิธีการเลียนแบบ เด็กจะชอบการเลียนแบบคนท่ีเด็กรัก และไววางใจ คือพอแมและครู 
เวลาที่ครูพูดกับเด็กใหยอเขาและกมตัวใหเด็กเห็นริมฝปากและสีหนาของครูเวลาพูด การพูดครูควรใช
เสียงระดับปกติไมดังและคอยเกินไป พูดใหชัด กระชับและไมพูดเร็ว 
 2. ใชส่ิงที่อยูรอบตัวเด็กนํามาใหเด็กฟง เชน การฟงเสียงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว เชนเสียงนก
รอง เสียงฝนตก เสียงระฆัง เสียงนาฬิกา ครูควรนําส่ิงส่ิงของที่มีเสียงนํามาใหเด็กดู และฝกใหเด็กฟง
เสียง พรอมทั้งอานออกเสียงส่ิงนั้น ๆ ดวย ส่ิงของที่อยูรอบตัวเด็กจะเปนส่ิงที่ชวยกระตุนเด็กใหเรียนรูได
ดีข้ึน 
 3. ใชการสื่อสารหลายทาง ครูตองเปนผูถามและรอใหเด็กตอบ เชนถามวานี่อะไร ครูไมควร
ตอบวานก แตตองบอกวานกมีปก บินอยูบนทองฟา มีขนตามตัว มี 2 ขา และถาครูถามเด็กวานี่อะไร 
เด็กจะตอบไดหรือไมได ครูตองตอบและใหเด็กพูดตาม พรอมทั้งพูดอธิบายเพิ่มเติม และใหเด็กพูดตาม
ดวย 
 4. ใชความอดทนในการสอน ครูจะตองไมมีทาทีกาวราวในขณะที่สอน หรือมีอาการเรงรีบใน
เวลาสอน จะทําใหเด็กกลัว มีอาการอึกอัก ไมกลาตอบ การสอนครูตองใชความอดทนสูง พูดซ้ําๆ 
หลายๆ คร้ังใหความรักและเลนกับเด็ก 
 5. ใชบรรยากาศที่ดีชวยในการสอน ครูควรจัดสภาพแวดลอมใหม ๆ ใหกับเด็ก เพื่อชวยใหเด็ก
เรียนรู เชนการจัดมุมประสบการณในหองเรียน พาไปสอนนอกหอง จัดเตรียมอุปกรณใหมที่นาสนใจ มี
สีสันสวยงาม เปนตน 
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 6. ใชรูปภาพหรือหนังสือภาพสวย ๆ กระตุนการอาน ครูควรหารูปภาพ สัตว ผลไม ส่ิงของ
ตางๆ ที่อยูรอบตัว ภาพคนในครอบครัว นํามาจัดเปนสมุดภาพ ใหเด็กดู การใชภาพในการสอนอาน ครู
ควรทําสมุดภาพสําหรับเด็กเปนรายบุคคล โดยสมุดภาพของเด็กใหรวมภาพส่ิงที่เกี่ยวกับเด็ก เปนตน 
 7. การใชคําพูด เปนส่ิงที่สําคัญมากที่ครูจําเปนตองเตือนตัวเองอยูเสมอ การสอนเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาใหออกเสียงพูด เปนส่ิงที่ยากและตองใชเวลามาก เด็กจะมีขอจํากัดในการ
เรียนรู และมีการเลียนแบบที่ไมเหมือนกันในเด็กแตละคน ครูตองเตือนตัวเองใหพูดใหชา ชัด และ     
อยาลืมเวนระยะใหเด็กตอบ และใหเด็กแสดงออกมากข้ึน นอกจากนี้การใชภาพในการสอน โดยใหเด็กดู
ภาพและบัตรคํา ครูตองเขาใจวา ภาพเปนเพียงเคร่ืองมือหนึ่งที่ชวยกระตุนใหเด็กเขาใจและส่ือสารไดเร็ว
ข้ึน ตองพยายามเอาภาพออก ใหอานบัตรคําใหมากข้ึนจนในที่สุดเหลือเพียงการพูดอยางเดียว 
 8. ใชประสบการณตรงในการสอน ครูควรสอนใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ  
รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ของตนเองในการเรียนรู เชน เล็ก-ใหญ มาก-นอย เปยก-แหง (Azrin. 1974)   
ไดใหแนวคิดสําหรับการใชประสบการณทางภาษาไววา ส่ิงที่ขาพเจาคิด ขาฯพูดได ส่ิงที่ขาฯ พูดได     
ขาฯ เขียนได ส่ิงที่ขาฯเขียนได ขาอานได ดังนั้นจึงตองสนับสนุนใหเด็กไดพูด ในส่ิงที่เขาคิดหรือเขาได
ประสบมา การพูดนั้นเขียนออกมาแลวเอาขอความที่เขียนมาอาน 
 
 7. หลักการสอนอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
    

 1.  การสอนอานควรคํานึงถึงอายุสมองของเด็กเปนสําคัญ เด็กที่มีอายุสมอง 3 – 4 ป อาจยัง
อานหนังสือไมได แมวาอายุจริงจะมากกวานี้ก็ตาม ดังนั้นการจัดประสบการณในการอานใหแกเด็ก ควร
เปนการเตรียมความพรอมในการอาน 

  2.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรูชากวาเด็กปกติ การอานก็ชาไปดวย เนื่องจาก
เด็กมีพัฒนาทางสมองชา เด็กมักลืมงาย อานแลวจําส่ิงที่อานไมได การสอนจึงควรทําซ้ําๆโดยครูใหอาน
แลวอานอีกหลายๆคร้ัง ในหลายๆวัน เด็กจึงจะจําไดบาง ยิ่งไปกวานั้น การจัดกิจกรรมในการอาน ควร
แตกตางกันในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อไมใหนักเรียนเบ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดให 
  3.  เด็กที่มีความบกพรองทางติปญญาตองการความสําเร็จ การสอนเด็กปญญาออนควรเร่ิม
จากส่ิงงายๆกอน เพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จ การที่เด็กประสบความสําเร็จไดนั้น บทเรียนมีสวน
สําคัญ บทเรียนควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก และใหเด็กเรียนกิจกรรมที่งายๆกอน แลวจึงเรียนที่
ยากข้ึนตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กเรียนรูไดงายข้ึน และประสบผลสําเร็จในการเรียน ส่ิงที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่ง คือ เด็กจะตองมีความพรอมในการอาน เด็กจึงจะประสบความสําเร็จในการอาน การสอน
อานแกเด็กปญญาออนโดยที่เด็กไมมีความพรอม มักจะประสบความลมเหลว 
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  4.  จัดประสบการณทางภาษาใหเพียงพอแกเด็ก เด็กจะสนใจอานหนังสือมากข้ึนหากมีส่ิงอ่ืน
มากระตุน เด็กที่อานดวยความสนใจ จะอานไดดีกวาเด็กที่ขาดความสนใจในการอาน การจัด
ส่ิงแวดลอมในการอานใหเปนที่นาสนใจแกเด็กจะชวยกระตุนเด็กใหเกิดความสนใจในการอานมากขึ้น 
การจัดหาหนังสือสําหรับเด็กที่มีภาพประกอบสวยงาม โดยใหมีหนังสือประเภทนี้ในปริมาณที่เพียงพอ 
เปนวิธีหนึ่งในการจัดประสบการณทางการอานใหเด็ก 

  5.  ใหแรงเสริมแกเด็กอยางสม่ําเสมอ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองการการ
กระตุน ตองการความสําเร็จ และตองการกําลังใจ การใหคําชมเชยแกเด็ก เมื่อเด็กอานไดเปนการให
กําลังใจแกเด็ก ซึ่งทําใหเด็กอานไดเพิ่มข้ึน การเสริมแรงควบคูกันไปกับการสอนอานจึงเปนส่ิงสําคัญ 

 

  8. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน  
   
 ดวงเดือน จิตอารีย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการใชเพลงเพ่ือพัฒนาการอานออกเสียง
คําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกลํ้า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนน
การอานออกเสียงเฉล่ีย 67.90 สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว และนักเรียนมีพฤติกรรมการอานออกเสียงคําที่ใช
พยัญชนะ ร ล ว ควบกลํ้า อยูในระดับปานกลาง 
 อัจฉรา นาคทรัพย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการอานของเด็กที่มีปญหาใน
การเรียนรูดานการอานโดยวิธีการสอนอานเปนคํา โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน พบวา เด็กที่มี
ปญหาในการเรียนรูที่ไดรับการสอนอานเปนคํา มีความสามารถอานคําหลังการสอนสูงกวากอนการสอน
อานเปนคํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  เบนเดอร  (Bender. 1993)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการสอนอานเปนคําพบวา การสอนวิธี
นี้ใชไดดี ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ ซึ่งดีในดานการจําคํา เด็กจะเรียนรูคําศัพทไดมากกวาและใชเวลา
นอยกวาการเรียนปกติ 
 ชีโรตา (Sirota. 1971: 2520) ศึกษาเร่ืองการจัดโปรแกรมการอานหนังสือวามีผลตอ
ประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนหรือไม จากการศึกษาพบวาโปรแกรมการอานที่ครูจัดใหนักเรียน
แตละคนมีผลตอประสิทธิภาพการอานของนักเรียน กลาวคือนักเรียนจะอานหนังสือมากข้ึนและอานไดดี
ข้ึน 
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การจัดการศึกษาพิเศษ  
 
 1. รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
  

 1.  การเรียนรวมในชั้นปกติเต็มเวลา เปนการจัดเด็กพิการเขาเรียนรวมกับเด็กปกติและเรียน
เหมือนกับเด็กปกติทุกประการ เด็กที่จะเขาเรียนในลักษณะนี้ควรเปนเด็กพิการที่สามารถใชเคร่ืองมอื ส่ือ
หรืออุปกรณชวยเหลือชดเชยความพิการไดและมีระดับความพรอมตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคมอยูในเกณฑที่ใกลเคียงหรือเทากับเด็กปกติไมกอใหเกิดการรบกวนระบบหองเรียน 
  2.  เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศึกษาพิเศษใหคําแนะนํา เปนการจัดใหเด็กพิการเรียน
รวมกับเด็กปกติ โดยมีครูการศึกษาพิเศษเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาแกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนเด็กพิการในเร่ืองตางๆ เชน การจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การกําหนด
วัตถุประสงคในการเรียน การจัดสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกส่ือบริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของเด็กพิการ 
  3.  เรียนรวมในช้ันปกติและรับบริการจากครูเดินสอน เปนการจัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็ก
ปกติและรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูเดินสอนซ่ึงจะเดินทางไปตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกเด็กพิการและเปนที่ปรึกษาแกครูผูสอนที่เกี่ยวของในกรณีที่มีจํานวนเด็กพิการกระจายกัน
อยูหลายโรงเรียนควรมีครูเดินสอนรับผิดชอบเด็กพิการไมนอยกวา 3 คนตอครู 1 คน โดยครูเดินสอน
เดินทางไปชวยเหลือเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษาตางๆตามเวลาที่ไดกําหนดไวลวงหนา ซึ่ง
ผูรับผิดชอบโครงการในสถานศึกษาและผูเรียนไดรับทราบและเห็นชอบรวมกัน 
  4.  เรียนรวมในช้ันเรียนปกติและรับบริการจากครูสอนเสริม เปนการจัดเด็กพิการเรียนรวมกับ
เด็กปกติและรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูสอนเสริม ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการสอนเสริมหรือ
ทบทวนวิชาซ่ึงเด็กพิการเรียนไมทันในหองเรียนปกติโดยจัดใหบริการในหองสอนเสริมซึ่งเปนแหลง
ความรูศูนยรวมส่ือการเรียนการสอน ที่ผูเรียนจําเปนตองใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรวม ผูเรียนอาจรับ
การสอนเสริมเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามตารางนัดหมายประจําวันโดยมีสัดสวนเด็กพิการไมนอย
กวา 6 คนตอครู 1 คนหรือตามเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการครูกําหนด 
  5.  ชั้นพิเศษในโรงเรียนทั่วไปและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดการเรียนรวมโดยจัดใหเด็ก
พิการที่มีความบกพรองประเภทเดียวกันเรียนในหองเรียนเดียวกัน ยกเวนบางวิชา ที่จัดใหเด็กพิการไป
เรียนรวมกับคนทั่วไป เชน พลศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ 
  6.  ชั้นพิเศษในโรงเรียนทั่วไป เปนการจัดการศึกษาใหเด็กพิการโดยจัดใหเด็กพิการที่มีความ
พิการประเภทเดียวกันเรียนในหองเรียนเดียวกันตลอดเวลา โดยหองเรียนของเด็กพิการนี้ อยูในโรงเรียน
ทั่วไป การจะจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้น ควรพิจารณาจากความพรอมของผูเรียนทั้งดานรางกาย 
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อารมณ สังคมและสติปญญา เปนสําคัญ (คูมือการจัดการเรียนรวม.2543:10) การจัดการเรียนรวมใน
ลักษณะใดนั้น ข้ึนอยูกับสภาพความพิการของเด็ก เด็กที่มีความพิการนอยและมีความพรอมสูงอาจจัด
ใหเรียนรวมเต็มเวลา เด็กที่มีความพิการมากข้ึน และมีความพรอมนอยอาจจัดใหเรียนในชั้นเรียนพิเศษ
ลดหล่ันกันลงไป  
  รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่ง เรโนลด และเบิรช (Reynold; 
& Birch. 1977) ไดอธิบายถึงรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 2 รูปแบบคือ 
การเรียนรวมบางเวลา (Integration ) หมายถึง การที่เด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนในโรงเรียน
เดียวกันกับเด็กปกติ แตเด็กเหลานี้อาจถูกจัดใหอยูรวมกันเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติเด็กเรียนวิชา
หลักในชั้นพิเศษ โดยมีครูประจําชั้นเปนผูสอน แตในบางวิชาซึ่งสวนมากไมใชวิชาทักษะเด็กมีโอกาสไป
เรียนรวมกับเด็กปกติ เชนวิชา พลศึกษา วิชาดนตรี เปนตน หรือเด็กอาจมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กีฬาสี งานแสดงตางๆของโรงเรียนเปนตน โดยคาดหวังวาเด็กที่
มีความตองการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออกและมีปฏิสัมพันธกับเด็กปกติ  
 การเรียนรวมเต็มเวลา (Mainstreaming) หมายถึง การจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมี
โอกาสเรียนในช้ันเรียนเดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียนเด็กปกติไดรับบริการการเรียนการ
สอนและการบริการนอกหองเรียนอยางไร เด็กที่มีความตองการพิเศษก็ไดรับบริการเชนเดียวกัน 
จุดประสงคสําคัญของการเรียนรวมเต็มเวลาคือเพื่อใหเด็กเขาใจซึ่งกันและกัน ตอบสนองความตองการ
ซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กปกติจะ
ยอมรับความหลากหลายของมนุษย เขาใจวาคนเราเกิดมาไมจําเปนตองเหมือนกันทุกอยางทามกลาง
ความแตกตางกันของมนุษยเราน้ัน เราก็ตองการความรักความสนใจความเอาใจใสเชนเดียวกันทุกคน 
(หนวยศึกษานิเทศก.  2543: 42-43.  แนวทางการจัดการเรียนรวม,) 
 สวนคําวา การเรียนรวม ( Inclusion) หรือการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม (Inclusive 
Education) เปนแนวคิดทางการศึกษาอยางหนึ่งที่วาโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคน โดย
ไมมีการแบงแยกวาเด็กคนใดเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนที่ผูปกครองพาเขาโรงเรียน ทาง
โรงเรียนจะตองรับเด็กไว และจะตองจัดการศึกษาใหเขาอยางเหมาะสม การเรียนรวมยังมคีวามหมายไป
ถึงการศึกษาที่ไมแบงแยกต้ังแตระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคม หลังสําเร็จการศึกษาวาจะตองดําเนินไปในลักษณะ รวมกัน ที่ทุกคนตางเปน
สวนหนึ่งของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนยอมรับวามีผูพิการอยูในสังคม และเขาเหลานั้น
ตางเปนสวนหนึ่งของสังคม ที่ตองใชชีวิตรวมกันกับคนปกติโดยไมมีการแบงแยก ผดุง อารยะวิญู. 
(2542).  
 สรุปไดวาการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความตองการพิเศษมีหลักการวาจะตอง
จัดใหเด็กพิเศษไดเรียนในสภาพที่ใกลเคียงหรือเหมือนเด็กปกติมากที่สุด แตเมื่อเปนเร่ืองที่ขอจํากัด
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เฉพาะจึงจําเปนที่จะตองมีการปรับและเสริมเพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความเขาใจและเกิด
ทักษะตางๆตามจุดประสงคที่กําหนด ซึ่งอาจใชวิธีการหรือส่ือตางๆ เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ขจัดขอจํากัดตางๆที่มีอยูไดสําเร็จ การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้น ข้ึนอยูกับความพิการและความ
พรอมของเด็ก ถาเด็กมีความพรอมสูงอาจจัดใหเรียนรวมเต็มเวลา ถาเด็กมีความพรอมนอยมีความ
พิการมากข้ึน อาจจัดใหเรียนในช้ันเรียนพิเศษลดหล่ันกันลงไปตามความแตกตางของบุคคล 
 
 2. องคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาพิเศษใหประสบความสําเร็จ 
  

 นักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียนรวมไวใหประสบ
ผลสําเร็จไวดังนี้ 
  เบญจา ชลธารนนท (2538: 73) รวบรวมความเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่
สําคัญตอโครงการจัดการเรียนรวมไว ดังนี้ 
  1. กระทรวงศึกษาตองพรอมที่จะสนับสนุนโครงการเรียนรวม 
  2. ตองมีการจัดอบรมครูสอนเด็กพิเศษโดยเฉพาะ 
  3.  ผูบริหารโรงเรียนตองยอมรับหลักการเรียนรวม 
  4.  บุคลากรของโรงเรียนตองยินดีใหความรวมมือ 
  5.  ชุมชนในทองถิ่นตองพรอมที่จะสนับสนุน 
  6.  ผูปกครองของนักเรียนพิการและนักเรียนปกติตองพรอมที่จะใหความรวมมือ 
  7.  นักเรียนปกติในโรงเรียนตองเต็มใจที่จะชวยเหลือนักเรียนพิการ 
  เรโนลส และเบิรช  (ผดุง อารยะวิญู.  2542: 201; อางอิงจาก Reynolds; & Birch.1977) 
กลาวไววา องคประกอบที่ทําใหการเรียนรวม ระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติ 
จะประสบผลสําเร็จไดนั้นตองมีองคประกอบ 10 ประการ คือ 
  1. ตองทํางานประสานและรวมมือกันอยางดี ระหวางครูการศึกษาพิเศษกับครูปกติ 
  2. หากครูปกติมีปญหาในการสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทางโรงเรียนควรหาทาง
แกปญหา 
  3.  ครูผูสอนตองมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวม 
   3.1  มีความเชื่อวา เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษา 
   3.2  ควรมีความต้ังใจในการสอน 
   3.3  ควรมีการวางแผนการศึกษาอยางรอบคอบ 
   3.4  พัฒนาการดานอารมณ สังคมสําคัญเชนเดียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.  จัดอบรมครูปกติใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของเด็กพิการ 



 28 

  5.  การเรียนรวมตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 
  6.  มีการประเมินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนสม่ําเสมอ 
  7.  ใชแหลงทรัพยากรจากชุมชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  8.  ผูปกครองตองมีสวนรวมและรับรูเกี่ยวกับการเรียนรวม  
  9.  การคัดเลือกเด็กเขาเรียนรวมตองพิจารณาถึงความพรอมของเด็กเปนสําคัญจะเห็นไดวา 
การเรียนรวมจะประสบความสําเร็จลงไดดวยความรวมมือของทุกฝายเชน ครูผูบริหาร บุคลากรที่
เกี่ยวของกับการศึกษา รวมไปถึงผูปกครอง ชุมชน และนักเรียนปกติ 
 
 3. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
  

 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม การจัดการเรียนรวมจําเปนตองไดรับการ
รวมมือ จากหลาย ๆ ฝายดังนี้ ครูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรวม 
 1.  ครูประจําชั้นพิเศษ เปนครูการศึกษาพิเศษ ทําหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในช้ัน
เรียนพิเศษเตรียมความพรอมของเด็กและปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหาครูประจําช้ันพิเศษตองมี
ความเขาใจเด็กมีความอดทนสูง ใชจิตวิทยาสูงมาก รูจักกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับเด็ก มีความรูเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร จุดประสงคและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 2.  ครูเสริมวิชาการ เปนครูที่สอนเด็กเพิ่มเติมจากการที่เด็กไดเรียนในหองเรียนปกติครูเสริม
วิชาการจะปฏิบัติงานในหองเสริมวิชาการ เด็กแตละคนจะมีตารางเฉพาะที่จะเขามาเรียนเสริมวิชาการ 
ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของเด็กแตละคน 
   2.1  เตรียมเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีความพรอมเพื่อสงออกไปเรียนรวมในชั้นเรียน
ปกติ ซึ่งอาจจะสงเรียนบางเวลา หรือเต็มเวลาก็ได 
   2.2  ในกรณีที่สงเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนอยูในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาแลวหากยัง
ตองมีการชวยเหลืออีกในวิชาใดวิชาหนึ่งเด็กก็อาจถูกสงเขามาเรียนเสริมในหองเสริมวิชาการอีกก็ได 
โดยครูประจําชั้นปกติสงมาตามคาบเรียนในการสอน เมื่อหมดคาบเรียนก็กลับไปเรียนในชั้นเรียนปกติ
ตามเดิม 
 3.  ครูเดินสอน บางโรงเรียนอาจมีเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมเพียง 3-5 คน การจัดครู
ประจําช้ันหรือครูเสริมวิชาการมาประจําตลอดในโรงเรียนจึงเปนการไมคุมคาการจัดครูเวียนสอนมักจะ
จัดในกรณีที่มีจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษนอยในแตละโรงเรียนเปนครูที่เดินทางจากโรงเรียนหนึ่ง
ไปยังอีกโรเรียนหนึ่งหรือหลายๆแหงเพื่อทําหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ครูเดินสอนจะมีตาราง
ปฏิบัติงานสอนที่แนนอนและจะวนเวียนกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิมอีก ครูเดินสอนอาจไมสังกัดโรงเรียน
ใดโรงเรียนหนึ่งโดยตรง ซึ่งข้ึนอยูกับการจัดระบบงานบริการบุคคลของหนวยงานทาดานการศึกษา 
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 4.  ครูประจําช้ันเรียนรวมกับเด็กปกติ / ครูประจําวิชา โดยทั่วไปเด็กที่เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ
ไดนั้น มักจะมีความบกพรองคอนขางนอย คือ มีความสามารถทางดานการเรียนใกลเคียงกับเด็กปกติ 
ดังนั้นครูประจําช้ันที่มีเด็กดังกลาวมาเรียนรวมอยูกับครูประจําวิชาอ่ืนๆที่เขามาสอนในโรงเรียนนั้น จึงไม
จําเปนตองเปนครูที่จบการศึกษาพิเศษโดยตรง แตควรไดรับการฝกอบรมและมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี 
 5.  ครูที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษา แกครูที่สอนเด็กในการปฏิบัติตอเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ตลอดจนวางแผนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กและประสานงานกับครูอ่ืนใน
โรงเรียน ครูที่ปรึกษาไมสอนเด็กโดยตรง 
 6.  ครูแนะแนว มีหนาที่ใหคําแนะนําในการปรับตัว ตลอดจนแนะแนวทางดานการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ การเตรียมความพรอมทางดานอาชีพและการศึกษาตอของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 7.  ครูสอนพูด / แกไขการพูด มีหนาที่ในการสอนพูดและแกไขการพูดแกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 
 8.  ครูผูชวย มีหนาที่ชวยครู โดยเฉพาะการดูแลเมื่อเด็กประกอบกิจกรรม เชน เวลาในการ
รับประทานอาหาร เขาหองน้ํา แตงตัว ถอดใสกายอุปกรณ 
 
 4. บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ  
   

 บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของ ( คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541) 
 1.  นักจิตวิทยา มีหนาที่ทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งมีความจําเปนในดานการคัดแยกและจําแนก
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ ขอบขายหนาที่อาจรวมไปถึงการใหคําปรึกษาแกเด็กและครูหรือการ
บําบัดทางจิตวิทยาแกเด็ก 
 2.  นักโสตสัมผัสวิทยา มีหนาที่ในการตรวจวัดการไดยินของเด็ก คัดเลือกเคร่ืองชวยฟงใหกับ
เด็กตลอดจนเสนอแนะในการแกไขการพูด และการสอนภาษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 3.  นักกายภาพบําบัด มีหนาที่ในการใหบริการบําบัดทางกายภาพแกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในเร่ืองการทรงตัว การเคลื่อนไหว การปองกันการหดตัวของกลามเนื้อ 
 4.  นักกิจกรรมบําบัด มีหนาที่ในการฝกการใชมือและนิ้วมือ แกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
เชนติดกระดุมเส้ือ ผูกเชือกรองเทา รับประทานอาหาร ฯลฯ การรับรูทางการเห็น การรับรูทางกาย 
 5.  นักสังคมสงเคราะห มีหนาที่ในการแนะนํา และชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
โดยเฉพาะปญหาดานเศรษฐกิจและปญหาเกี่ยวกับครอบครัว 
 6.  แพทย อาจเปนแพทยทั่วไปหรือแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะดานทําหนาที่ตรวจวินิจฉัย
และวางแผนเพื่อการบําบัดรักษาตอไป 
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 7.  จิตแพทย มีหนาที่ชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางจิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มีปญหาทาง
อารมณและพฤติกรรม 
 
 5.  โครงการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  

 โครงการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) ได
มอบหมายใหสํานักการศึกษาดําเนินการและไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักการศึกษา 
นโยบายขอที่ 6 การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และในมาตรการที่ 4 
กําหนดใหโรงเรียนที่มีความพรอมรับเด็กบกพรองทางสติปญญาที่สามารถเรียนไดเขาเรียนในชั้นเรียน
ปกติ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 1.  เพื่อชวยเหลือเด็กเรียนชาใหมีโอกาสไดเรียนตามความสามารถ 
 2.  เพื่อชวยเหลือเด็กเรียนชาใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 3.  เพื่อลดอัตราการตกซํ้าช้ันและลดปญหาการสูญเปลาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพ  
มหานคร 
  เปาหมาย เด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกับ
เด็กปกติ 
 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  เพื่อใหเด็กมีโอกาสเรียนรวมในโรงเรียนปกติไดมากข้ึน 
 3.  เพื่อใหเด็กมีโอกาสปรับตัวเขากับสังคมเด็กปกติ และไดรับการยอมรับ 
 4.  เพื่อใหเด็กมีโอกาสเรียนในโรงเรียนปกติใกลบาน 
 5.  เพื่อใหมีบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  6.  เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนของช้ันเรียน
การศึกษาพิเศษ 
 จากเปาหมายและวัตถุประสงค กรุงเทพมหานครไดใหโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา
รวมและใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ) และสอดคลอง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2540 - 2544 ) ไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กดังกลาว จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดหากผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเด็กที่มี
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ความตองการพิเศษและจัดเด็กเขาเรียนรวมตามประเภทหรือลักษณะของความตองการพิเศษไดอยาง
เหมาะสม (แนวทางการจัดการเรียนรวม, หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา.2543: 51) 
 
 6. ประโยชนของการจัดการศึกษาพิเศษ 
  

 การจัดการเรียนรวมตามปรัชญา หลักการและวิธีการตางๆ ดังกลาวมาแลว จะใหประโยชนแก
เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กปกติ และสังคม ดังที่ ชินเดล (Schindele. 1981: 2-3) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการเรียนรวม 3 ประการคือ 
  1.  ดานการเรียนรู  
  2.  ดานปฏิสัมพันธทางสังคม 
  3.  ดานประสบการณจริงที่พบในชีวิตประจําวัน 
  ดังนั้นการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับนักเรียนปกตินั้น 
เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน และเปนแนวทางที่นําไปสูความสุข ความสําเร็จ
ในชีวิตของเด็กพิเศษ และเปนการชวยพัฒนาศักยภาพที่ไดจากการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา การ
สนับสนุนทางสังคมท่ีเหมาะสม ชวยใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดปรับตัวและดํารงชีวิตอยู
รวมกับคนปกติในครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมที่นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดรับ ยังมีสวนชวยในการฟนฟูสมรรถภาพทางดานสังคมใหกับนักเรียนดวย ถือไดวาเปน
การเคารพสิทธิ ศักด์ิศรี ความสําคัญและคุณคาแหงความเปนมนุษย ซึ่งจะทําใหนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดพัฒนา ศักยภาพของตนในทุกๆดาน และสามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป 
 
 7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
  

 เบนเดอร  (Bender. 1993)  ศึกษาถึงบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาพบวา ครูใหญ ครูผูสอน มีความเห็นสอดคลองกันวา เด็กที่มีความตองการพิเศษควรเรียน
รวมกับเด็กปกติ แตครูผูสอนมีความเห็นวาควรมีหองเรียนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษแยก
ออกจากกัน แตควรอยูในเขตโรงเรียนเดียวกัน 
  เซคส (Sakes. 1987)  ศึกษาพบวาครูผูสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี มีความสามารถในการสอนข้ึนอยูกับความเช่ือมั่นในตนเองของครูใน
การสอนเด็กประเภทน้ี เชน ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาพิเศษ หรือผาน
การอบรมมาโดยเฉพาะ 
 ผาณิต ยังประภา (2534:  บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการจําแนกเสียงของการใชชุด
การสอนฝกฟงจําแนกเสียงสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นกอน
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ประถมศึกษาโดยกลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได จํานวน 8 คน ผล
การศึกษาพบวาความสามารถในการจําแนกเสียงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสูงข้ึน
หลังจากไดรับการฝกฟงจําแนกเสียงดวยชุดการสอนฝกฟงจําแนกเสียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 
 บราวน วิลเล่ียมส และเคราเนอร (เรวดี ตันฑโอภาส. 2545: 15; อางอิงจาก Brown, Williams; 
& Crowner. 1974: 274) ไดทําการศึกษาทดลองใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจัดทํา เสียง 
หรือภาพ โดยแสดงส่ิงตางๆ เหลานั้นใหแกเด็กประมาณ 2-3 วินาที จากการศึกษาทดลองพบวาเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาจําไดนอยกวาเด็กปกติ แตถาใหจําวัตถุส่ิงของโดยใชเวลานาน ๆ ก็จะจาํได
ดีเปนเวลานาน อาจเปนชั่วโมง วัน หรือสัปดาห แสดงวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาขาด
ความสามารถในการจําระยะส้ัน แตความจําระยะยาวไมผิดปกติ 
 เบทส (เรวดี ตันฑโอภาส. 2545: 15;  อางอิงจาก Bates. 1980: 237-248)  จากการศึกษา
ประสิทธิภาพของการฝกทักษะระหวางบุคคลกับการรับรูดานทักษะทางสังคมของผูที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับพอเรียนได และระดับพอฝกไดดวยชุดการสอน เร่ืองการแนะนําและการชวยเหลือ 
ความแตกตางของบุคคลและการวิจารณ ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาทั้งสอง
กลุมสามารถเรียนรูและปฏิบัติทักษะใหมทางสังคมไดในสถานการณเรียนแบบ และเมื่อประเมินใน
สถานการณจริงพบวาไมมีความแตกตางกัน 
 นิธิมา หาญมานพ (2541: บทคัดยอ)  การศึกษาการสรางชุดการสอนคําศัพทดวยเกมสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนประถมศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 16 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน พบวา เด็กมีผลสําฤทธิ์ในการใชคําศัพทสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 บัวแกว บัวเย็น (2539: 66) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบรูแจงกับ
การสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางจํานวน 8 คน ไดรับการสอนดวยชุดการสอนคําศัพทดวยเกม พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรูแจงมีความสามารถทางการอานสูงข้ึนแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 แสงเพชร เจริญราษฎร (2546: บทคัดยอ) การศึกษาการสรางชุดการสอนอานคําศัพท
ภาษาไทยแบบ WBI ของเด็กที่บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได อายุ 6-11 ป จํานวน 7 คน ไดรับ
การสอนดวยชุดการสอนอานคําศัพทภาษาไทยแบบ WBI พบวานักเรียนมีความสามารถทางการอาน
สูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กมลวรรณ สิทธิเขตรการ (2544) ศึกษาความสามารถจําแนกประเภทของเด็กที่บกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได ชั้นกอนประถมศึกษา โดยใชเกมเสริมทักษะการเรียน พบวา การนําเกมมาเปน
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เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกายและสติปญญา และเด็ก
ยังไดพัฒนาดานการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน เปนการพัฒนาทักษะทางสังคมอีกทางหน่ึง
ดวย 
 นิภาพร ปวนสุรินทร ( 2542) ไดศึกษาความสามารถในการสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการสอนโดยใชเกมพบวา เกม
ชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในการสะกดคําไดดีกวากอนการใชเกม จึง
นับวาเกมเปนส่ือกระตุนใหเด็กเรียนรูอยางสนุกสนาน ไมเครียด 
 อภิชญา สวัสดี (2546) ไดศึกษาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการสอนอานคําภาษาไทยโดยใชเกม
ฝกทักษะ โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนไดจํานวน 8 คน ผล
การศึกษาพบวา ความสามารถในการอานคําภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
หลังการสอนโดยใชเกมฝกทักษะอานคําภาษาไทยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปน
การแสดงใหเห็นวาเด็กที่บกพรองทางสติปญญาสามารถพัฒนาได ถาครูผูสอนเขาใจและเลือกวิธีการ
สอนที่เหมาะสําหรับเด็ก 
 
เพื่อนชวยเพื่อน 
  
 1.  ความหมายของผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน 
  

 สําหรับความหมายของเพื่อนผูใหการชวยเหลือในกลุมไดมีความหมายไวดังนี้ 
  วาเรนฮอรท (Varenhorst.  1974: 272) กลาววา ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนคือผูที่ผาน
การฝกอบรมบทบาทของการเปนผูชวยเหลือในกลุมมากอนที่จะทําหนาที่เอ้ืออํานวยใหผู รับการ
ชวยเหลือในกลุมไดรวมกันแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของเขา และสนับสนุนใหเพื่อนผูรับการ
ชวยเหลือในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันในกลุม 
  ยาลอม (Yalom. 1975: 143) มีความเห็นวา ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน จะชวยใหสมาชิก
ในกลุมการศึกษาไดจัดการวิกฤตการณที่เกิดข้ึนกับตัวสมาชิกเอง ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนจะให
ความสนใจ ใสใจเพื่อนสมาชิก ชวยใหเขาไดรูวา ปญหาที่เกิดข้ึนกับเขาเปนปญหาที่เกิดข้ึนกับคนทั่วไป
เชนกัน โดยจะเนนการแลกเปล่ียนปญหาและประสบการณรวมกัน ซึ่งผลจากความพยายามของผูให
การชวยเหลือในกลุมเพื่อนจะชวยใหเกิดการเรียนรูภายในกลุมหรือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและ
คุนเคยกันมากข้ึน 
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  ทินดอลล และเกรย (สุใจ ต้ังทรงสวัสด์ิ.  2532 : 15; อางอิงจาก Tindall; & Gray. 1985)  
กลาววาผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน คือ ผูที่ไดรับการฝกอบรมใหทําหนาที่ชวยเอื้ออํานวยใหสมาชิก
ในกลุมมีการพูดคุย อภิปราย ใหคําแนะนํา ชวยเหลือกลุม และชวยสงเสริมใหสมาชิกมีปฏิสัมพนัธตอกนั 
ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนจะตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐานในการใหคําปรึกษา
พอสมควร ควรไดเรียนรูทักษะการส่ือสาร การสรางสัมพันธภาพ เขาใจความรูสึกและปญหาความ
ตองการของบุคคล เพื่อจะเสริมสรางกําลังใจแกเพื่อนผูรับการชวยเหลือในกลุมเกิดการพัฒนาตนเอง 
และศักยภาพที่มีอยูในการชวยเหลือตนเอง 
  จากความหมายของเพื่อนผูใหการชวยเหลือในกลุมที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาผูใหการ
ชวยเหลือในกลุมเพื่อน คือ ผูที่ผานการฝกอบรมบทบาทและทักษะพื้นฐานของการเปนเพื่อนผูใหการ
ชวยเหลือในกลุม ทําหนาที่เปนผูอํานวยการใหเพื่อนผูรับการชวยเหลือในกลุมไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
แลกเปล่ียนความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและประสบการณรวมกันซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรู
ภายในกลุม และการใหการชวยเหลือกันในกลุมโดยเพื่อนผูใหการชวยเหลือ จะอยูภายใตการนิเทศดูแล
ของนักจิตวิทยาการปรึกษา 
 
 2. คุณสมบัติของผูนํากลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 
   

 1.  รูจักตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง รูจุดเดน จุดดอย ความขัดแยงในใจแรงจูงใจและ
ความตองการของตน มีความต้ังใจและเปาหมายของตนเองตลอดทั้งเห็นถึงคุณคาของการรูจักตนเอง 
 2.  มีใจกวางและมีการยืดหยุน (Openness and Flexibility) สามารถที่จะรับแนวคิดหรือ
ทัศนะตางๆ ของผูอ่ืนโดยไมเอากฎเกณฑหรือมาตรฐานของตนเองไปตัดสินความคิดนั้น ๆ ซึ่งจะนําไปสู
การเปดเผยตนเองของสมาชิกเพิ่มมากข้ึน ลักษณะของความยืดหยุนนี้ อาจกลาวไดวา คือการที่ผูนํา
กลุมสามารถจัดการไดกับสถานการณหนึ่ง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยไมยึดติดกับแบบแผนที่ตายตัว 
 3.  มองโลกในแงดี (Think Positively) มีทัศนะตอชีวิตและโลกในแงดี มองเห็นคุณคาในตัว
สมาชิกและตนเอง ชวยใหเกิดการพัฒนาในสัมพันธภาพของการปรึกษา 
 4.  มีทาทีที่อบอุนและมีความเขาใจ (Warm and Caring) หมายถึงทาทีที่แสดงความเขาใจ 
ยอมรับสมาชิก ทาทีดังกลาวอาจแสดงออกไดหลายทาง อาจจะโดยสีหนา ทาทาง หรือคําพูดก็ได เชน
ทาทีราเริง กระตือรือรน เอาใจจดจอ ยิ้มแยม สงบเงียบหรือเอาจริงเอาจัง เพื่อบอกใหทราบวากําลังให
ความสนใจอยางเต็มที่ 
 5.  มีจิตใจมั่นคงและกลมกลืน (Mature and Integrity) รูสึกมั่นคงพอใจในการที่จะดําเนินชีวิต
ของตนไดอยางเหมาะสม และสามารถที่จะอยูรวมกับไดอยางเปนสุข 
 6.  มีความอดทน (Tolerance) โดยเฉพาะในสถานการณที่กลุมอยูในความเงียบ 
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 7.  มีความเที่ยง (Objectivity) รับรูปญหาของคนอ่ืน เสมือนเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนกับตนเองและ
สามารถประเมินเหตุการณนั้น ๆ ไดอยางมีเหตุผลปราศจากอคติใด ๆ    
  
 3. การเลือกสมาชิกเขากลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 
   

 การเลือกสมาชิกเขากลุมไมควรบังคับใหสมาชิกเขากลุม แตใชวิธีสัมภาษณสมาชิกเพื่อ
ประเมินความพรอมในการเขากลุมของผูสมัคร และเปนโอกาสที่จะอธิบายใหทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติในกลุมสมาชิกในกลุมควรมีอายุใกลเคียงกันหรืออยูในวัยเดียวกัน (สุใจ ต้ังทรงสวัสด์ิ. 2532 : 23; 
อางอิงจาก Ohlsen.1977)  
  
 4. ขนาดของกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 
   

 ขนาดของกลุมมีอิทธิพลตอบรรยากาศของกลุมเปนอยางมาก กลุมที่มีสมาชิกเปนวัยรุนนั้น
ควรมีจํานวนสมาชิก 4-8 คน (สุใจ ต้ังทรงสวัสด์ิ. 2532 : 23; อางอิงจาก Ohlsen. 1970)  หรือจํานวน 6-
10 คน เปนขนาดที่จะดําเนินกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการรวมกลุม 
ธรรมชาติและวุฒิภาวะของสมาชิกกลุมดวย (Trotzer. 1977: 10)  
  จากเหตุดังกลาวขางตนสรุปไดวา กลุมเพื่อนชวยเพื่อนควรมีคุณสมบัติคือ รูจักตนเอง มีใจ
กวาง ยืดหยุน มองโลกในแงดี มีทาทีที่อบอุนและมีความใสใจ มีจิตใจที่มั่นคง มีความอดทนและมีความ
เที่ยงตรง 
  
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 
   

 อังศินันท บุปผาสุวรรณ (2536 : 111-112) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการเพื่อนชวยรวมกบั
การใหแรงเสริมจากผูบังคับบัญชาระดับสูง ในพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของ     
พลทหารชายแดนอรัญประเทศ ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2535 จํานวน 117 คน เปนกลุม
ทดลอง 54 คน เปนกลุมเปรียบเทียบ 63 คน ซึ่งกลุมทดลองที่ไดรับคําปรึกษาเร่ืองโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจากกลุมเพื่อผูใหคําปรึกษา 12 คร้ัง ๆ ละประมาณ 30-40 นาที กับไดรับแรงเสริมจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองมีการรับรูตอผลดีของการปฏิบัติเพื่อปองกันโรค 
ทัศนะตอถุงยางอนามัยและการปฏิบัติเพื่อการปองกันโรคถูกตองมากกวากลุมเปรียบเทียบและการรับรู
ตอผลการศึกษาการปฏิบัติมีความสัมพันธทางบวกกับปฏิบัติเพื่อปองกันโรคถูกตองมากกวากลุม
เปรียบเทียบ และการรับรูตอผลการศึกษาการปฏิบัติมีความสัมพันธของกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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 เฉลิมพล ตันสกุล (2537: 102-107) ไดศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการดําเนินงานสุขศึกษา
โดยการอบรมกลุมเพื่อน เพื่อใชเปนผูถายทอดแนะนําสงเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันโรค
เอดสของกลุมผูใชแรงงาน เปนการวิจัยกึ่งทดลองกลุมตัวอยางเปนผูใชแรงงานโรงงานฟอกหนัง จํานวน 
120 คน ที่มีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเช้ือโรคเอดส และสมัครใจเขารวมโปรแกรม กลุมทดลองมีจํานวน 
60 คน ไดรับการใหขอมูลขาวสารและคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดสผานทางเพื่อนที่ไดรับการอบรม ซึ่ง
เพื่อนที่ผานการอบรมจะสอนโดยใชภาพพลิก เร่ืองความรูการรับรู การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติตัวใน
การปองกันโรคเอดส วิธีใชถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี แหลงและสถานบริการของรัฐและเอกชนที่ควรไป
ปรึกษาและรักษาเมื่อมีปญหาโรคเอดส ใชตัวแบบจากวีดิทัศนเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคเอดส กลุมเปรียบเทียบจํานวน 60 คน จะไมไดรับกิจกรรมดังกลาว ผลการศึกษาพบวา หลัง
การทดลองมีการเปลี่ยนแปลง ดานความรู การรับรู ความคาดหวัง และการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค
เอดส ถูกตองมากกวากอนเขารวมโปรแกรม และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วิภาดา จูฑพลกุล ( 2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับข่ีจักรยานรถยนตของนักเรียนโดยกลุมเพื่อนอาสาสมัครโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดเพชรบูรณ โดย
ประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและทฤษฎีความสามารถของตนเองมากําหนดกิจกรรม มี
ผลทําใหนักเ รียนมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู โอกาสเ ส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต การรับรูผลดีของการ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา ความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา และมีการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนตดีข้ึน 
 ระวีวรรณ คําสม (2542: 45) ไดศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม   
โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอการปฏิบัติตนกับเพื่อนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเปรียบเทียบ
การปฏิบัติตนกับเพื่อนของนักเรียนที่ปฏิบัติตนกับเพื่อนไมเหมาะสมหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรม  
การแสดงออกที่เหมาะสมพบวา นักเรียนกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความสามารถในการฝกพฤติกรรม     
การแสดงออกที่เหมาะสมเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นิตยา เดชเล (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอาน
เพื่อจับใจความและความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการสอน
แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 อลิซาเบท (สมลักษณ ศรีธงชัย.2537: 35; อางอิงจาก Ellizabet. 1978) ไดศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพของการสอน โดยใหเพื่อนชวยเพื่อน วิธีการดําเนินการศึกษาน้ันไดจําแนกกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยเพื่อนชวยเพื่อนและกลุมควบคุมซึ่งเรียนตามปกติ ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนผูสอนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนผูเรียนตามปกติอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 เซลานิ (สมลักษณ ศรีธงชัย.  2537: 35; อางอิงจาก Celani. 1979) ไดประยุกตวิธีสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนไปใชในการพัฒนาทักษะในการส่ือสารของนักเรียน (Communication Skills) ผล
การศึกษาพบวาการแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ยอมทําใหเกิดการแขงขันระหวางนักเรียนผูสอนใน
แตละกลุมซึ่งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและนักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการพูดดีข้ึนมาก 
เนื่องจากเปนการทวนทักษะการพูดไปในตัว 
 เบอรลิน (ชวนพิศ วงศคช.  2538: 40; อางอิงจาก Berlin. 1979)  ไดศึกษาเร่ืองการใหนักเรียน
สอนนักเรียน และความเปนไปไดของการนําเอารูปแบบการสอนท่ีใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา
เปนผูนํากลุมสนทนาหรือเปนผูรวมสัมมนา มาใชในสภาพการเรียนการสอนตามปกติ ผลการศึกษา
พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมที่มีนักเรียนเปนผูนํากลุมสัมมนา กับนักเรียน
ที่มีนักเรียนปที่ 4 รวมสัมมนานั้น ก็พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา วิธีการใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสามารถพัฒนา
ทักษะตางๆ ใหกับนักเรียนที่ขาดทักษะตางๆ ไดทั้งในเร่ืองของการเรียนก็ใชวิธีนี้อยางแพรหลาย ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนมีทักษะดานการเรียนดีข้ึน และเรียนรวมกับเพื่อนไดอยางมีความสุข และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของเด็กไดมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน มีลําดับข้ันตอนการศึกษา
คนควาดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  วิธีการทดลอง 

 4.  การวิเคราะหขอมูล  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  ประชากร 
  ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนปกติ ที่มีความสามารถในการอานปกติ กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 และนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย (IQ 50-
70) จากการทดสอบโดยแบบทดสอบมาตรฐาน มีอายุระหวาง 8-12 ป ไมมีความบกพรองซ้ําซอน  
  
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนเด็ก 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนนักเรียนปกติ กําลังศึกษาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 จากโรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 6 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกเด็กดังนี้  
 1. มีอายุระหวาง 8 -12 ป 
 2. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 
 3. สมัครใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 4. ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
 5. มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 6. มคีวามสามารถดานการอานอยูในระดับดี 
 สวนอีกกลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย (IQ 50-70) อายุ
ระหวาง 8 – 12 ป จากโรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ป
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การศึกษา 2553 จํานวน 6 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ
การคัดเลือกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีดังนี ้
 1. อายุระหวาง 8-12 ป 
 2. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  
 3. ไดรับการทดสอบโดยแบบทดสอบสติปญญามาตรฐาน 
 4. มี IQ 50-70  
 5. สามารถอานแบบผันเสียงพอไดบาง 
 6. มีปญหาในการอานหนังสือในระดับ ป. 1 โดยอานไมคลองตะกุกตะกักหรือผิดๆถูกๆ  
 7. ไมมีความพิการซ้ําซอน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
  1.  หนังสือนิทาน 
  2.  แนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ 
  3.  แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน 
  4.  แผนปฏิบัติการชวยเหลือ 
  5.  แบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือมีข้ันตอนดังนี้ 
  1.  หนังสือนิทาน 
  1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนนิทานเนื้อหาสาระหรือประเด็นใน
การสรางนิทาน วิธีการจัดทําหนังสือนิทาน 

   1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและการ
เรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
   1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเจตคติทางบวก  
  1.4  กําหนดรูปแบบของหนังสือนิทาน 
    1.5  สรางหนังสือนิทานที่มีลักษณะเปนนิทานส้ันๆ ความยาวเนื้อหาประมาณ 4 – 5 
บรรทัดมีภาพประกอบที่นาสนใจ ประกอบดวยคําที่อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และอยูในมาตรา
ตัวสะกดแม ก.กา เปนคําคุนเคยที่เด็กพบเห็นและตองใชในชีวิตประจําวันบอย ๆ ขนาดประมาณ 12x18 
นิ้ว จํานวน 5 เร่ือง  
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  1.6  นําหนังนิทานทั้ง 5 เร่ืองที่ไดแตงข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญดานการเขียนนิทาน ดาน
ภาษาไทยและดานการศึกษาพิเศษ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหาในนิทานและ
วัตถุประสงค รวมถึงความเหมาะสมของภาษา จํานวน 3 คน โดยมีแกไขดังนี้ 
   1) แกไขตัวอักษรในนิทานใหตัวใหญข้ึน ใหอานไดงายและชัดเจนยิ่งข้ึน 
   2) ภาพควรใชสีใหเหมาะสมเชนควรใชสีพื้นออนจะทําใหตัวอักษรอานงาย 
  1.7  นํานิทานที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใช กับเด็กปติที่เปนกลุมตัวอยางจริง 
จํานวน 6 คน โรงเรียนวัดลาดพราว  
 2.  แนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ มีลําดับข้ันตอนการสรางดังนี้ 
   2.1  ศึกษาคูมือเกณฑการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยสอนจากเอกสาร หนังสือ ตํารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.2  จัดทําเปนคูมือการคัดเลือกเด็กปกติ โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 
    2.2.1  นักเรียนปกติที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6  
    2.2.2  เด็กปกติจะตองมีผลการเรียนอยูในระดับดี มีความสามารถอานหนังสือได
คลองแคลว 
   2.2.3  คัดเลือกนักเรียนที่เต็มใจชวยเหลือเพื่อนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
    2.2.4  เด็กปกติที่ไดรับคัดเลือกจะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
   2.3  นําคูมือการคัดเลือกเด็กปกติไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจหาคุณภาพของคูมือ
แนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยสอนโดยมีขอแกไขปรับปรุงดังนี้ 
    1) เปล่ียนคําวาเด็กปกติเปนเพื่อนชวยสอน 
    2) เปล่ียนคําวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนเพื่อนผูเรียน 
   2.4  นําคูมือการคัดเลือกเด็กปกติ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 
 3.  แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปกติ มีลําดับข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ปญหา
ดานการอานของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา วิธีการสอนการอานแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
  3.2  ศึกษาการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน ของกรีนวูดและคารตา (Greenwood; & 
Carta. 1988)  โดยกําหนดกิจกรรมการฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานชาโดยใชเพื่อนชวยสอน 
   3.3  กําหนดจุดประสงคของแผนการฝกเด็กปกติ เนื้อหาในแตละแผนมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝกอานคําที่อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และคําที่อยูในมาตราตัวสะกดแม ก.กา เปน
คําคุนเคยที่เด็กพบเห็นบอย ๆ และตองใชในชีวิติประจําวัน 
   3.4  สรางแผนการฝกเด็กปกติในการชวยเหลือดานการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา  
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    3.5  นําแผนการฝกไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพิเศษและภาษาไทย จํานวน  
3 คน เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมใหขอเสนอแนะ แลวนํากลับมาปรับปรุงแกไขโดยมีขอแกไขและ
ปรับปรุงดังนี้ 
    1) ปรับปรุงเนื้อหาในแผนการฝกที่ 1 การเตรียมความพรอมในการสอนเพื่อนที่อานไม
คลอง และอานลาชา 
    2) ในสวนของการอธิบายจุดออน จุดแข็งของเพื่อนที่อานไมคลองควรบอกใหชัดเจน 
  3.6  นําไปทดลองใชกับเด็กกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน โรงเรียนวัดลาดพราว  
 4.  แผนกิจกรรมปฏิบัติการชวยเหลือ 
   4.1  ศึกษาเอกสาร นิยามของการชวยเหลือเพื่อน วิธีการชวยเหลือ จากแผนที่ไดวางไวให
ชัดเจน 
   4.2  กําหนดเนื้อหากิจกรรมและตารางการฝกกิจกรรมการปฏิบัติการชวยเหลือ กําหนด
วิธีการเสริมแรงใหกับเด็กปกติที่มาทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อน 
   4.3  ใหเด็กฝกตามตาราง และสังเกตพฤติกรรมของเด็กปกติที่ทําการฝกเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา 
   4.4  นําแผนกิจกรรมปฏิบัติการชวยเหลือไปปรึกษาผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษและ
ภาษาไทยจํานวน 3 คน เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผน แลวนํากลับมาแกไขปรับปรุง โดยมี
ขอแกไขและปรับปรุงดังนี้ 
    1) กําหนดจํานวนวันที่ฝกเชนแผนที่ 1 ฝกกี่คร้ัง เนื่องจากใชวิธีสอนซํ้า 
   4.5  นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 6 คน โรงเรียนวัดลาดพราว 
 5.  แบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน 
   แบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
   5.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบประเมินความสามารถในการชวยเหลือ
ดานการอานจากหนังสือ บทความ  
   5.2 ดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน โดยเด็กปกติปฏิบัติได
ถูกตองทุกข้ันตอนเกณฑการประเมิน 3 ปฏิบัติไดบางสวนมีครูแนะนําเกณฑการประเมิน 2 และปฏิบัติ
ไมถูกตองเลยเกณฑการประเมิน 1 โดยกําหนดเปนการบันทึกพฤติกรรมของเด็กปกติทีละข้ันตอน 
   5.3  นําแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เหมาะสมดานการศึกษาพิเศษและภาษาไทย จํานวน 3 คน โดยมีขอแกไข ปรับปรุงดังนี้ 
    1) เปล่ียนเกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ คือ ดี พอใช ปรับปรุง 
   5.4  นําแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานเนื้อหา 
โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
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    +1  เมื่อแนใจวาแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคทีไ่ดต้ังไว 

    0  เมื่อไมแนใจวาแบบประเมินความสามารถของเด็กปกติสอดคลองกับ
วัตถุประสงคทีไ่ดต้ังไว 

    -1  เมื่อแนใจวาแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนไมสอดคลองกบั
วัตถุประสงคทีไ่ดต้ังไว ถาคาดัชนีที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวา 
แผนการสอนนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอนสามารถนาํไปใชได  

   5.5  นําแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําแบบประเมินมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถ
ของเด็กปกติ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 ไดคา
ความเชื่อมั่น 0.98 
   5.6  นําแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อนที่ปรับปรุงแกไข ไปใชกับกลุมตัวอยาง
จริง จํานวน 6 คน โรงเรียนวัดลาดพราว 
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ตัวอยาง แบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูสังเกต.............................................สถานที.่.........................วนั..................เวลา.............. 

 
คําชี้แจง เด็กปกติสามารถปฏิบัติตามแตละข้ันตอนได ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองบันทึกผล 
 
    

ขั้นตอนการประเมิน 3 2 1 

1. เด็กปกติบอกขั้นตอนการฝกอานใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนลําดับ    
2. เด็กปกติกลาวสวัสดีและทักทายดวยน้ําเสียงที่เปนกันเอง และนํานิทานมาวางบนโตะและนั่งใน
ทาที่ถูกตองโดยเด็กปกติจะนั่งขวามือเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและอานใหเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาฟง 1 คร้ัง 

   

3. เด็กปกติใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานคลอเสียงตาม หากเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญายังอานคลอเสียงตามไมไดใหเด็กปกติฝกจนวาเด็กจะอานได 

   

4. ใหเด็กบกพรองทางสติปญญาอานเอง    
5. หากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอานคําใดผิด ใหเด็กปกติอานใหฟง 1 คร้ัง แลวให
อานคําที่อานผิด 2 คร้ัง 

   

6. อานไดถูกตองใหคําชมเชย เชน เกง เย่ียม ดีมาก       
7. เม่ืออานจบแลวเด็กปกติถามคําถามจากนิทานที่อาน เร่ืองละ 2 คําถาม    
8. ในขณะท่ีฝกอานเด็กปกติใชน้ําเสียงที่สุภาพกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา    
9. เด็กปกติมีความอดทนในการรอคอยและใหโอกาสเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดฝก
อานและใหกําลังใจ 

   

รวมทั้งหมด    
 

 
 สรุปการประเมิน   ดี    พอใช    ปรับปรุง 
 
 

ลงชื่อ................................................(ผูประเมิน) 
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ตัวอยาง แบบบันทึกความสามารถการอานคําศพัทของเด็กบกพรองทางสติปญญา 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูสังเกต.............................................สถานที.่.........................วนั..................เวลา.............. 

 
คําชี้แจง ใสจํานวนคําศัพทที่เด็กบกพรองทางสติปญญาอานไดถูกตอง   
   

จํานวนคําศพัท 
ลําดับที ่ ชื่อนิทาน คําศัพท คําศัพท

ทั้งหมด 
อานได
(คํา) 

1 กระตายแสนซน ลา เสือ สิง กระตาย แห 5  
2 ลูกแมวนอย แมว หนู รู ไป ตัว 5  
3 ลูกแพะจอมด้ือ ลูกแพะ แม หมาปา เกเร มา 5  
4 แมไกออกไขในกอหญา แมไก ไข กอหญา พี่ ตลาด 5  
5 สามสหายในปาใหญ ชะนี ปา แกะ ใต ตนไม 5  

รวมทั้งหมด 25  
 
 
 สรุปการประเมิน   ดี    พอใช    ปรับปรุง 
 

ลงช่ือ................................................(ผูประเมิน) 
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
   ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง และใชแบบแผนของการทดลองแบบ One Group 
Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 249) ดังนี้ 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

      
  เมื่อ   X  แทน การใชโปรแกรมการชวยเหลือเพื่อน 
   T1  แทน การทดสอบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติกอนการทดลอง 
   T2  แทน การทดสอบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติหลังการทดลอง  
   E  แทน กลุมตัวอยาง 
 2.  ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 
   2.1  ข้ันกอนการทดลอง 
    2.1.1  ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนวัดลาดพราว 
ในการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
    2.1.2  ทําเร่ืองขออนุญาตจากผูปกครองนักเรียนปกติที่เปนเพื่อนผูสอน 
    2.1.3  ทําเร่ืองขออนุญาตผูปกครองนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  
  2.2  ข้ันดําเนินกิจกรรมฝกการชวยเหลือเพื่อน 
    2.2.1  ข้ันคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือดังนี้ 
     ดําเนินการประชาสัมพันธใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 ทราบถึง
วัตถุประสงคของการฝกการอานใหกับกลุมเพื่อนที่อานชา และอานไมคลอง โดยเขียนขอมูลประวัติ
สวนตัว ความสามารถดานการเรียน ความสามารถดานการอาน ลงในคูมือการคัดเลือกเด็กปกติที่จะทํา
หนาที่เปนผูชวยเหลือดานการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชา หลังจากนั้นทําการคัดเลือก
เด็กปกติตามที่กําหนดไว 
   2.2.2  ดําเนินกิจกรรมการฝกการชวยเหลือเพื่อน  
     นํานักเรียนปกติทั้ง 6 คนที่ผานการคัดเลือก แลวมาทําการฝกการอานตาม
แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อนเปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากนั้นทําการประเมินความสามารถ
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ของเด็กปกติ หากพบวาเด็กปกติคนใดยังไมผานเกณฑที่กําหนดก็จะทําการฝกเปนรายบุคคล จนกวาจะ
ผานทุกข้ันตอน  
   2.3  ดําเนินกิจกรรมปฏิบัติการชวยเหลือ (เด็กปกติฝกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา) ตามกําหนดการฝกอานนิทานของเด็กปกติฝกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดังนี้ 
 

สัปดาหที ่ วัน เนื้อหา คําศัพท เวลา 

1 จันทร กระตายแสนซน ลา เสือ สิง กระตาย แห 14.30-15.00 น. 
วันท่ี 28 อังคาร ลูกแมวนอย     
มิถุนายน พุธ ลูกแพะจอมด้ือ     
พ.ศ.2553 พฤหัสบดี แมไกออกไขในกอหญา     
 ศุกร สามสหายในปาใหญ     
2 จันทร ลูกแมวนอย แมว หนู รู ไป ตัว  14.30-15.00 น.  
วันท่ี 5 อังคาร ลูกแพะจอมด้ือ     
กรกฎาคม พุธ แมไกออกไขในกอหญา     
พ.ศ.2553 พฤหัสบดี สามสหายในปาใหญ     
 ศุกร กระตายแสนซน     
3 จันทร ลูกแพะจอมด้ือ ลูกแพะ แม หมาปา เกเร มา  14.30-15.00 น.  
วันท่ี 12 อังคาร แมไกออกไขในกอหญา     
กรกฎาคม พุธ สามสหายในปาใหญ     
พ.ศ.2553 พฤหัสบดี กระตายแสนซน     
 ศุกร ลูกแมวนอย     
4 จันทร แมไกออกไขในกอหญา แมไก ไข กอหญา พี่ ตลาด  14.30-15.00 น.  
วันท่ี 19 อังคาร สามสหายในปาใหญ     
กรกฎาคม พุธ กระตายแสนซน     
พ.ศ.2553 พฤหัสบดี ลูกแมวนอย     
 ศุกร ลูกแพะจอมด้ือ     
5 จันทร สามสหายในปาใหญ ชะนี ปา แกะ ใต ตนไม 14.30-15.00 น.  
วันท่ี 27 อังคาร กระตายแสนซน     
กรกฎาคม พุธ ลูกแมวนอย     
 พฤหัสบดี ลูกแพะจอมด้ือ     
 ศุกร แมไกออกไขในกอหญา     
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  2.4  ข้ันประเมินผลการชวยเหลือของเด็กปกติ 
    หลังส้ินสุดการฝกแลวในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ทดสอบความสามารถของเด็กปกติใน
การสงเสริมทักษะการอานใหกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการ
ชวยเหลือเพื่อน  
  2.5  ข้ันประเมินผลการชวยเหลือของเด็กบกพรองทางสติปญญา  
    หลังส้ินสุดการฝกแลวในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ทดสอบผลการอานเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถชุดเดียวกับกอนทดลอง  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยใชสถิติ ดังนี้ 
   1.1  ศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนกอนและหลัง โดยใชสถิติ          
คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยควอไทล (Inter-quartile range) และ The Sign Test for Median: 
One Sample. 
  1.2  เปรียบเทียบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติกอนและหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน โดยใชสถิติ The 
Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks Test 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและ
เนื้อหาโดยใชสูตรการวิเคราะหคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of Consistency: IOC)     
(พวงรัตน ทวีรัตน.  2540:  117) 
 

    IOC = 
N

R  
 

   เมื่อ IOC  แทน คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
     R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 3.  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
   3.1  คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 61)  
 

   สูตร  Mdn = 
2

1NX  

     
   เมื่อ  Mdn  เปนคามัธยฐาน  
     N  เปนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู  

     
2

NX  เปนคะแนนตัวที่ 
2

N  

     
2

1NX   เปนคะแนนตัวที 1
2


N   
  
   3.2  คาพิสัยควอไทล (Inter-quartile range) คํานวณจากสูตร ดังนี้ (ยุทธพงษ กัลยวรรณ. 
2543: 152)  
 
     สูตร   IQR = Q3 – Q1 
  

   เมื่อ 1Q  แทน  คาที่ตําแหนง 3/4 หรือ 75% หาไดจาก 
41


Q  

     3Q   แทน  คาที่ตําแหนง 1/4 หรือ 25% หาไดจาก 3
43 





 Q  

 
 4.  สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน 
   4.1 การเปรียบเทียบคา มัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐาน ความสามารถของเด็กปกติ 
ในการชวยเหลือดานการอานของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยกอนและหลังการ
ฝกโดยโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน หลังการทดลองโดยใช The Sign Test for Median 
One Sample (Miltion, susan J; Mcteer, Paul M; & Corbet, Janes J. 1997:594 – 595) โดยมีสูตร
ดังนี้  
  
   สูตร  

2

1
)MP(XM)P(X   
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    P_value แทน ความนาจะเปนซ่ึงคํานวณไดที่จะปฏิเสธ H0: M=M0 

       เมื่อมีคานอยกวา ∞ ที่กําหนดไว 
     M  แทน  คามัธยฐานที่ต้ังไว (เกณฑที่กําหนดไว)  
     X  แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 
       หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+)  
        โดยพิจารณาใชคา + เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha: M < M0  
       และพิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha: M > M0 
       เมื่อ M เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลองและ M0เปนคา 
       มัธยฐานที่กําหนดไว 
  
  4.2  การเปรียบเทียบความสามารถในการชวยเหลือดานการอานของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลัง การฝกโดยโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือ
เพื่อนของเด็กปกติ กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks 
Test (นิภา ศรีไพโรจน.  2533:  47, 93)  
 
   สูตร   D = Y – X 
 
   เมื่อ  D  แทน  คาความแตกตางระหวางคะแนน X และ Y กอนและหลังจากทดลอง  
     Y  แทน   คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง  
     X  แทน คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 
 
 โดยมีลําดับข้ันในการคิด ดังนี้ 
  1.  หาความแตกตางของขอมูลแตละคู โดยคิดเคร่ืองหมาย  
 2.  นําขอมูลที่ไดมาเรียงลําดับจากนอยไปมาก โดยใหคานอยที่สุดอยูในอันดับ 1 (จัดอันดับ
โดยไมคิดเคร่ืองหมาย)  
 3.  หาผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายบวกและผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายลบ  
 4.  พิจารณาใหคาของผลรวมของอันดับทีมีคานอยกวาเปนคา T ที่จะทําการทดสอบ (โดย   
ไมคิดเคร่ืองหมาย)  
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   พิจารณาใหเลือกคา T ที่ตํ่ากวา โดยไมคํานึงถึงเคร่ืองหมายบวก และ ลบ ไปทดสอบ  
 
   สูตร  E (T) = N (N+1) 
 
   เมื่อ  E (T)  แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมของอันดับที่นอยกวา  
     N  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 
  1.  การศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน มีผลการวิเคราะหดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนคะแนน คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทลความสามารถในการสงเสริมทักษะการอาน

แกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน 
   

คนที ่
คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 27คะแนน) 
ระดับ 

คะแนนหลังฝก 
(คะแนนเต็ม 27 คะแนน) 

ระดับ 

1 12 ปรับปรุง 24 ดี 
2 10 ปรับปรุง 25 ดี 
3 11 ปรับปรุง 25 ดี 
4 11 ปรับปรุง 27 ดี 
5 11 ปรับปรุง 27 ดี 
6 11 ปรับปรุง 27 ดี 

Mdn 
IQR 

11 
0 

ปรับปรุง 
26 
2 

ดี 

 
  จากตาราง 1 พบวา ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติกอนการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนมีคะแนนระหวาง 10 - 12 
คะแนน คามัธยฐานเทากับ 11 และคาพิสัยควอไทลเทากับ 0 ความสามารถในการสงเสริมทักษะการ
อานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติ หลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือ
เพื่อนมีคะแนนระหวาง 24 - 27 คะแนน คามัธยฐานเทากับ 26 และพิสัยควอไทลเทากับ 2  
 



 52 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบคามัธยฐานความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มี ความ
บกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน กับคาเกณฑ
ระดับดี 

 

คนที ่
คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 27 คะแนน) 

คามัธยฐานที่
กําหนดไวใน
ระดับดี 

Q+ 
 
 

Q- t P -Value 

1 24 +  6 1.000 
2 25 +    
3 25 +    
4 27 +    
5 27 +    
6 27 

19-27 

+    
Mdn 
IQR 

26 
2 

 6 0  
H0: M >19 
H2: M <19 

 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 2 พบวา ความสามารถของเด็กปกติที่ไดรับการฝกโดยโปรแกรมสงเสริมการ
ชวยเหลือเพื่อนหลังการทดลองแตกตางจากคามัธยฐานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี  
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 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญากอนและหลังการฝกโดยใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน มีผลการวิเคราะหดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความ บกพรองทาง

สติปญญาของเด็กปกติกอนและหลังการฝกโดยโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน  
 

คะแนน ลําดับตามเคร่ืองหมาย 
คนที ่ กอนฝก 

(X) 
หลังฝก 

(Y) 

ผลตางของ
คะแนน 
D=Y-X 

ลําดับที่ของ
ความแตกตาง + - 

 
T 

1 12 24 12 1 +1 - 0* 
2 10 25 15 3 +3 -  
3 11 25 14 2 +2 -  
4 11 27 16 4 +5 -  
5 11 27 16 5 +5 -  
6 11 27 16 6 +5 -  

รวม +21 0  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
  จากตาราง 3 พบวา ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานหลังการฝกโดยใชโปรแกรม
สงเสริมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปกติสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2 ที่วาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติ หลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนสูงข้ึน  
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปกติ มีสรุป อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปกติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติกอนและหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน  
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนสูงข้ึน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมตัวอยางประกอบดวย 2 กลุม คือ นักเรียนปกติที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 
5 – 6 จากโรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 6 คน และนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จํานวน 
6 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย หนังสือนิทาน แนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะ
เปนผูชวยเหลือ แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน แผนปฏิบัติการชวยเหลือ แบบประเมิน
ความสามารถชวยเหลือเพื่อน 
  ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยชนิด One Group Pretest - Posttest Design ใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไดประเมินความสามารถของเด็กปกติกอนการฝก (Pretest) กบัเด็กปกติที่
เปนกลุมตัวอยาง แลวจึงดําเนินการฝกโดยใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน ใชเวลา 5 สัปดาห 
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สัปดาหละ 5 วัน คือวันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร ต้ังแตเวลา 15.00-15.30 น. วัน
ละ 30 นาที รวมทั้งส้ิน 25 คร้ัง ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เมื่อเสร็จส้ิน
การสอนแลวทําการประเมินความสามารถของเด็กปกติ (Posttest) โดยใชแบบประเมินความสามารถ
เพื่อนผูสอน ฉบับเดียวกับที่ใชกอนการฝกแลวนําคะแนนที่ไดจากการประเมินทําการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median) คาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang: IQR) The 
Signed Test for Median One Sample  และ The  Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks Test 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของ
เด็กปกติหลังการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนสูงข้ึน  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อน พบวา  
  ความสามารถในการสงเสริมทักษะการอานแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาของเด็ก 
ปกติที่ไดรับการสอนจากโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนอยูในระดับดี โดยความสามารถหลงั
สอนจากโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงใหเห็นความสามารถของเด็กปกติจากการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน 
ชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในการอานสูงข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิธีการ
สอนโดยใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน เปนการเรียนรูจากประสบการณการตรง เปนรูปธรรม 
เรียนรูดวยการกระทํา โดยการใหเพื่อนซึ่งเปนเด็กปกติทําหนาที่เปนผูสอนอานใหกับเพื่อนที่อานชาและ
อานไมคลองทําใหซึ่งสอดคลองกับการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนและยังมุง หวังใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
อยูในเกณฑตํ่า ไดรับประโยชนจากเพื่อนนักเรียนที่เกงกวาหรือมีผล สัมฤทธิ์ในการเรียนอยูในเกณฑสูง 
(ระวีวรรณ คําสม 2542: 16-19) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของทินดอลล และเกรย (Tindall; & Gry. 
1985) ที่สนับสนุนใหการสอนแบบเพื่อนชวยจะทําใหเด็กมีความกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน กลุม และชวย
สงเสริมใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนตองมีความรูความเขาใจ  
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการวิจัยของดิกเกอรสัน ที่ทดลองใชวิธีสอนอานโดยการใหเพื่อน
ชวยเหลือและทําหนาที่เปนผูฝกการอาน ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ และเกิดความไววางใจมากข้ึน
สงผลใหการเรียนของเด็กดีข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของวาเรนฮอรท (Varenhorst. 1974: 272) 
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ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนคือผูที่ผานการฝกอบรมบทบาทของการเปนผูชวยเหลือในกลุมมากอนที่
จะทําหนาที่เอ้ืออํานวยใหผูรับการชวยเหลือในกลุมไดรวมกันแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของเขา และ
สนับสนุนใหเพื่อนผูรับการชวยเหลือในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันในกลุม ยาลอม (Yalom. 1975: 143) 
พบวาการ ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อน จะชวยใหสมาชิกในกลุมการศึกษาไดจัดการวิกฤตการณที่
เกิดข้ึนกับตัวสมาชิกเอง ผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนจะใหความสนใจ ใสใจเพ่ือนสมาชิก ชวยใหเขา
ไดรูวา ปญหาที่เกิดข้ึนกับเขาเปนปญหาที่เกิดข้ึนกับคนทั่วไปเชนกัน โดยจะเนนการแลกเปล่ียนปญหา
และประสบการณรวมกัน ซึ่งผลจากความพยายามของผูใหการชวยเหลือในกลุมเพื่อนจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูภายในกลุมหรือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและคุนเคยกันมากข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของวูเทน (Wooten. 1984: 2349-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอน
อานโดยวิธีใหเพื่อนชวยเพ่ือน พบวา วิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสามารถประยุกตใชไดกับวิชาดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนใหนักเรียนชวยเหลือกัน เนื่องจากนักเรียนผูสอนจะรูสึกภาคภูมิใจ ที่มี
โอกาสทําประโยชนใหเพื่อนนักเรียนได 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการทดลอง 
 1.  เด็กปกติใหความรวมมือดี มีความต้ังใจในการฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานชา และอาน  
ไมคลองโดยไมแสดงทาทีรังเกียจ หรือไมพอใจ แมบางคร้ังเด็กที่อานไมคลองจะไมอยากอานก็ตาม 
 2.  เด็กปกติมีสวนชวยเหลือในการวิจัยเปนอยางดี มีความตรงตอเวลา และกระตือรือรนใน
การมาทําหนาที่ฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานชาและอานไมคลอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
   ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจจะนําแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม
สงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทําวิจัย ดังนี้ 
   1.1  โปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อน ควรเปดโอกาสใหกับนักเรียนทุกคนที่อยากจะ
เปนอาสาสมัครในการชวยเหลือดานการอานแกเพื่อนที่อานชา และอานไมคลอง 
   1.2  กอนนําโปรแกรมสงเสริมทักษะการชวยเหลือเพื่อนไปใช ครูผูสอนควรทดลองใชเพือ่ให
เกิดความเขาใจและทราบปญหาที่อาจเกิดข้ึน จะไดเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 
   1.3  ในการอธิบายวิธีการอานนิทานใหกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูควร
ตรวจสอบวาเด็กปกติมีความเขาใจหรือไม หากทราบวายังไมเขาใจหรือปฏิบัติไมถูกตอง ครูควรใหเด็ก
ปกติปฏิบัติใหเขาใจทุกข้ันตอนและเกิดความชํานาญกอนสอนเพื่อนที่อานชาและอานไมคลอง 
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  1.4  หากเปนไปไดในการทํากิจกรรมในขณะทําการสอนจริง ครูควรรวมกิจกรรมกับเด็ก
ดวย เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางครูเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
เพื่อเปนการใหกําลังใจกับเด็กปกติเพื่อใหเกิดความมั่นใจมากยิ่งข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   2.1  ควรทดลองวิธีการสอนโดยการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนกับเด็กที่มี
ความบกพรองในวิชาอ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ เพื่อใหทราบถึงผลการใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือ
เพื่อนในแงมุมอ่ืนๆ ที่กวางขวางออกไป 
   2.2  ควรทดลองใชโปรแกรมสงเสริมการชวยเหลือเพื่อนกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ในกลุมอ่ืนๆ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นิรัชรินทร ชํานาญกิจ 
 ตําแหนง:  คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 วุฒิการศึกษา: PhD. (Development Education Luzon) State University, Philippines. 
  
 
2. ผูชวยศาสตราจารย   ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล 
 ตําแหนง:   ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 วุฒิการศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
 
3. อาจารยเบญจมาศ วงศหนองหวา 
 ตําแหนง:  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานยางเครือ-ดานนอย 
 วุฒิการศึกษา: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบุรี  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะหคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
     1. หนังสือนิทาน 
     2. แนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ 
     3. แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน 
     4. แผนปฏิบัติการชวยเหลือ 
     5. แบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน 
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ตาราง 4 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของหนังสือนิทาน 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑X IOC 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 
7 +1 +1 +1 +3 1.0 

 

 
ตาราง 5  ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแนวปฏิบัติการคัดเลือกเด็กปกติที่จะเปนผูชวยเหลือ  
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑X IOC 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 
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ตาราง 6 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑X IOC 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 
7 +1 +1 +1 +3 1.0 

 
 
ตาราง 7 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนปฏิบัติการชวยเหลือ 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑X IOC 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 
7 +1 +1 +1 +3 1.0 
8 +1 +1 +1 +3 1.0 
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ตาราง 8 คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินความสามารถชวยเหลือเพื่อน  
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑X IOC 

1 +1 +1 +1 +3 1.0 
2 +1 +1 +1 +3 1.0 
3 +1 +1 +1 +3 1.0 
4 +1 +1 +1 +3 1.0 
5 +1 +1 +1 +3 1.0 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 
7 +1 +1 +1 +3 1.0 
8 +1 +1 +1 +3 1.0 
9 +1 +1 +1 +3 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางนทิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

ตัวอยางนิทาน 
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ตัวอยางนิทาน 
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ตัวอยางนิทาน 
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ตัวอยางนิทาน 
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ตัวอยางนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 
    แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 
    แบบบันทึกความสามารถการอานคําศัพทของเพื่อนผูเรียน 
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แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูประเมิน.............................................สถานที่..........................วนั..................เวลา............ 

 

1.เร่ืองกระตายแสนซน 
 

ในปาแหงหนึ่งยังมีลา  เสือ  ลิง  และกระตายเปนเพ่ือนรักกัน  
 

 วันหนึ่งทั้งสี่ไปทอดแหท่ีบึงน้ํา  แหไปตดิกับตอไม  ลาจึงบอกวาจะ 
 
 ตองวิดน้ําในบึงใหแหงกอน  แตกระตายบอกใหลิงจับแหไว  
 
แลวทั้งสามจะดําน้ําลงไปชวยกันเอาแหข้ึนมาได  สัตวทั้งสาม    
 
เห็นดวย  จึงดึงแหข้ึนมาไดในที่สุด    
 
 

 
 

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

(..................................................) 
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แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูประเมิน.............................................สถานที่..........................วนั..................เวลา............ 
 

2.  เร่ืองลูกแมวนอย 
 

แมวตัวหนึ่งพบบานที่มีหนูว่ิงอยูมากมายมันจึงเขาไปจับ 
 

จับหนูกินทีละตัว   ทําหนูที่เหลืออยูกลัว  จนไมกลาออกไปไหนทํา 
 
ใหแมวเขาไปจับหนูไมได  มันจึงหลอกลอใหหนูออกมา  โดยการ 
 
ปนกําแพงข้ึนไปหอยตัวอยูบนตะขอที่แขวนหมวก  แลวทําตัวแข็ง 
 
ทื่อ แตมีหนูตัวหนึ่งมองเห็น  จึงไมยอมออกมาใหแมวจับกิน  แมว 
 
จึงไมไดกนิหนูในบานนั้นเลย 
 
 
 

ลงช่ือ................................................(ผูประเมิน) 
(..................................................) 
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แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูประเมิน.............................................สถานที่..........................วนั..................เวลา 
 

3.   เรื่องลูกแพะจอมดื้อ 
 

ณ ปาแหงหนึ่ง  มีแมพะและลูกแพะอาศัยอยู  วันหนึ่งแมแพะ 
 

จะออกไปหาอาหาร  จึงบอกใหลูกแพะเฝาบานหามออกไปขางนอก 
 
ลูกแพะไมเชื่อจึงหนีออกไป  จนไปเจอกับหมาปาจอมเกเรขูจะทํา 
 
รายลูกแพะ  แตแมแพะมาชวยไวทัน  หลงัจากนั้นลูกแพะก็เชื่อฟง 
 
แมแพะ และไมหนีออกไปเที่ยวนอกบานอีกเลย 
 
 

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

(..................................................) 
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แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูประเมิน.............................................สถานที่..........................วนั..................เวลา 
 

4. เรื่องแมไกออกไขในกอหญา 
 

วันหนึ่งมีแมไกออกไขในกอหญาที่หลังบาน  แมไกออกไข สาม สี่ 
 

ฟอง  มีเด็กสองคนเปนพ่ีนองกัน  มาเห็นพอดี  คนพ่ีบอกวาจะเอาไขไก 
 
ไปขายที่ตลาด แตนองบอกวาเรานาจะเอาไขไวกินดีกวา เราจะไดตัวโต                      
 
แมเดินมาเห็นจึงบอกเด็กๆวาเราตองกินอาหารใหเพียงพอตอความ 
 
ตองการของรางกาย และตองดื่มนม  พรอมทั้งออกกําลังกายสมํ่าเสมอ   
 
จะทําใหรางกายแข็งแรง 
 
 
 

ลงช่ือ................................................(ผูประเมิน) 
(..................................................) 
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แบบประเมินความสามารถการอานเพื่อนผูเรียน 

 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูประเมิน.............................................สถานที่..........................วนั..................เวลา 

 
5.  เรื่องสามสหายในปาใหญ 

 

ในปาใหญมีสัตวปาอยูมากมาย  มีชะนีเปนเพ่ือนกับแพะและ 
 

แกะ  ทุกวันทั้งสามจะออกมาเจอกัน แตวันนี้แกะไมมา  แกะหายไป  
 
ชะนีและแพะจึงออกตามหาแกะ  และไปเจอแกะนอนหลับอยูที่ใต 
 
ตนไม  ชะนีจึงชวนแพะไปปลุกแกะแลวออกไปว่ิงเลนในปา  ทั้ง 
 
สามเลนกันอยางสนุกสนาน จนกระท่ังใกลคํ่า  จึงชวนกันออกหา 
 
อาหารและกินอาหานรวมกันอยางมีความสุข 
 
 
 

ลงช่ือ................................................(ผูประเมิน) 
(..................................................) 
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แบบบันทึกความสามารถการอานคําศัพทของเพ่ือนผูเรียน 
 
ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.............ป 
ชื่อผูสังเกต.............................................สถานที่..........................วัน..................เวลา.............. 
 
คําชี้แจง ใสจํานวนคําศัพทที่อานไดถูกตอง   
   

จํานวนคําศพัท 
ลําดับที ่ ชื่อนิทาน คําศัพท 

คําศัพททั้งหมด อานได(คํา) 
1 กระตายแสนซน ลา เสือ ลิง กระตาย แห 5  
2 ลูกแมวนอย แมว หนู ตัว ไป ทํา 5  
3 ลูกแพะจอมด้ือ ลูกแพะ แม หมาปา เกเร มา 5  
4 แมไกออกไขในกอหญา แมไก ไข กอหญา พี่ โต 5  
5 สามสหายในปาใหญ ชะนี ปา แกะ ใต ตนไม 5  

รวมทั้งหมด 25  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

 1.  ตัวอยางแผนการแผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพื่อน (ครูฝกเพื่อนชวยสอน) 
 2.  แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพื่อนชวยสอนฝกเพื่อนผูเรียน) 
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แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพ่ือน (ครูฝกเพ่ือนชวยสอน) 
 
เร่ือง การเตรียมความพรอม เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 1 คาบ (เวลา 30 นาที) 

 
สาระสําคัญ 
 การเตรียมความพรอม เตรียมตัว เตรียมใจ และคุณสมบัติที่ตองการของการเปนเพื่อนชวย
สอน เพื่อนที่อานลาชา  
 
เนื้อหา  
 เพื่อนผูสอน เขาใจจุดแข็งและจุดออนของเพื่อนที่อานไมคลอง และเขาใจเพื่อนที่อานลาชา 
หรือมีปญหาดานการอาน รวมถึงมีความลาชาดานอ่ืนๆ ดวย  
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอนสามารถอธิบายจุดแข็ง จุดออนของเพื่อนที่อานลาชา และขอควรสังเกตในการ
ในการชวยสอนเพื่อนเหลานี้ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูกลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูสอน และบอกชื่อผูที่ผานการคัดเลือกทั้ง 6 คน  
 2.  ครูกลาวชมเชยเด็กทั้ง 6 คนที่ไดรับการคัดเลือก เพราะมีความสามารถในการอาน และเปน
ผูที่ชอบชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนที่ลาชากวา และ มีความเสียสละเวลา เพื่อชวยใหเพื่อนที่อานลาชา
สามารถอานไดคลองข้ึน  
 3.  ครูอธิบายถึงภาพรวมของเพื่อนที่อานลาชา ดังนี้ 
  - จุดแข็ง คือ ยิ้มงาย เปนมิตรชอบเปนเพื่อนกับทุกคน ชอบชวยเหลือ ชอบพูดเพราะๆ 
สุภาพ ชอบใหชมเชยถาเขาทําดี 
  - จุดออน คือ อานชา อานไมออก อานไมคลอง ตองทบทวนหลายคร้ังจึงจะอานได ถาสอน
ย้ํา ซ้ําๆ บอย ๆ จะทําไดดี 
 4.  ครูใหเพื่อนชวยสอนชวยกันเสนอแนวความคิดวา เพื่อนชวยสอนจะตองมีคุณสมบัติอยางไร
บาง 
 5.  ครูสรุปประเด็น และอธิบายถึงคุณสมบัติของเพื่อนชวยสอนที่ครูตองการใหฟง 
 6.  ใหเด็กที่เปนเพื่อนผูสอนชวยกันทบทวนและคิดวาตนเองสามารถทําไดหรือไม แสดงความ
คิดเห็นเปนรายบุคคล 
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การประเมิน 
 1.  ครูสังเกตความพรอมของเพื่อนชวยสอน 
 2.  ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจและการรวมแสดงความคิดเห็นของเพื่อนชวยสอน 
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แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพ่ือน (ครูฝกเพ่ือนชวยสอน) 
 
เร่ือง การยอมรับและทําความเขาใจ  เด็กปกติจํานวน 6 คน  จํานวน 1 คาบ (เวลา 30 นาที) 
 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนตองเขาใจกติกาการฝกและยอมรับขอตกลงรวมกัน แนวปฏิบัติในการชวยสอน
เพื่อน 
 
เนื้อหา  
 เพื่อนชวยสอนยอมรับและทําความเขาใจรวมกันในการฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา 
และอานไมคลอง 
จุดประสงค 
 
เพื่อนชวยสอนเรียนรูและยอมรับความสามารถของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
- 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูและเพื่อนผูสอน 6 คน อยูในหองเสริมวิชาการ กลาวทักทาย สวัสดีกัน  
 2.  ครูอธิบายใหเพื่อนผูสอนที่ทําหนาที่เปนผูฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไม
คลอง ทราบโดยนําแผนภูมิการทําความเขาใจรวมกันดังนี้ 
  - เพื่อนชวยสอนการอานตองใชความต้ังใจ ใสใจ และใจเย็นมากกวาปกติ เนื่องจาก
บางคร้ังเพื่อนที่อานไมคลองและอานลาชา บางคนอาจแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคออกมาอยาง 
กะทันหัน ตองใจเย็น และพยายามควบคุมสถานการณใหได 
  - ตองใหกําลังใจเพื่อน ไมดุ หรือพูดใหหมดกําลังใจ 
  - หากพบวาเพื่อนต้ังใจฝกอาน เราตองใหการเสริมแรง เชนอาจชมเชยดวยคําวา เกง เยี่ยม 
ดีมาก 
  - และเมื่อพบวาเพื่อนผูเรียนเร่ิมเครียด ใหหยุดพักกอน ไมควรเรงรีบมากเกินไป เพราะจะ
ทําใหเด็กเร่ิมเบ่ือ และไมอยากอานอีกตอไปได 
 3.  ครูและเพื่อนชวยสอนชวยกันสรุปการยอมรับและความเขาใจในการฝกการอานใหกับเพือ่น
ที่อานไมคลองและอานลาชา 
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การประเมิน 
 1.  ครูสังเกตจากการรวมแสดงความคิดเห็นของเพื่อนชวยสอน 
 2.  ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
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แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพ่ือน (ครูฝกเพ่ือนชวยสอน) 
 
เร่ือง เรียนรูขอตกลง    เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 1 คาบ (เวลา 30 นาที) 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนที่ทําหนาที่ชวยสอนดานการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง หรืออานลาชา ตองเขาใจ
และยอมรับขอตกลงในการฝกการอาน 
 
เนื้อหา  
 ขอตกลงในการฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
จุดประสงค 
  เพื่อนชวยสอนปฏิบัติตามขอตกลงในการฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครูและเพื่อนชวยสอน 6 คนอยูในหองเสริมวิชาการ กลาวทักทาย สวัสดีกัน  
 2.  ครูอธิบายใหเพื่อนชวยสอนที่ทําหนาที่เปนผูฝกการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไม
คลองทราบขอตกลงกอนที่จะทําการฝกการดังนี้ 
  - เพื่อนชวยสอนตองตรงตอเวลา โดยจะทําการฝกการสอนอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา 
และอานไมคลอง โดยจะทําการสอนในชวงเวลา 15.00 - 15.30 น. วันจันทร ถึง วันศุกร เปนเวลา 5 
สัปดาห โดยครูนําเนื้อหานิทานที่ทําการสอนอานเปนนิทาน 5 เร่ืองมาใหผูชวยสอนดู ดังนี้ 
   1) กระตายแสนซน 
   2) ลูกแมวนอย 
   3) ลูกแพะจอมด้ือ 
   4) แมไกออกไขในกอหญา 
   5) สามสหายในปาใหญ 
  - เมื่อทําการฝกการสอนอานเสร็จในแตละวัน ครูจะนัดหมายการฝกวันตอไป 
  - เมื่อจบจากการฝกการสอนอานแลวนักเรียนที่เปนเพื่อนชวยสอนจะไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ พรอมทั้งรางวัลจากครู 
 3.  ครูสรุปขอตกลงของเพื่อนชวยสอนที่จะเปนผูชวยสอนการอานใหฟงอีกคร้ัง 
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การประเมิน 
 1.  ครูสังเกตจากฟงและรวมแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
 2.  ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. ตัวอยางนิทาน 5 เร่ือง 
 2. ตารางการฝกของเพื่อนชวยสอน 
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แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพ่ือน (ครูฝกเพ่ือนชวยสอน) 
 
เร่ือง สาธิตการสอนอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 1 คาบ (เวลา 30 นาที) 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนสามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง ได 
 
เนื้อหา  
 เพื่อนชวยสอนสาธิตการสอนอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลองได 
 
จุดประสงค 
  เพื่อใหเพื่อนชวยสอนดูวิธีการสาธิตการทดลองสอนการอานแกเพื่อนที่อานลาชา และอานไม
คลองไดอยางถูกตอง  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครู เด็กที่อานลาชา อานไมคลองและเพื่อนชวยสอน 6 คนอยูในหองเสริมวิชาการ กลาว
ทักทาย สวัสดีซึ่งกันและกัน  
 2.  ครูอธิบายวิธีการฝกการสอนอานใหเพื่อนชวยสอนดูตามข้ันตอนดังนี้ 
   2.1  เพื่อนที่อานลาชา อานไมคลอง นั่งบริเวณมุมโตะดานซายมือครู  
   2.2  ครูนํานิทานข้ึนมาวางบนโตะบอกใหเด็กฟงครูอานและใหชี้ตามคําที่ครูอาน โดยครู
ชี้นําดานบนของตัวหนังสือและใหเด็กช้ีตามดานลางของตัวหนังสือ 
   2.3  ครูอธิบายวา ครูจะอานใหฟง 1 คร้ัง ขณะที่ครูอาน ครูจะชี้นิ้วตามตัวหนังสือและให
เด็กชี้ตาม 
   2.4  ครูเร่ิมอานออกเสียงโดยใหเด็กชี้นิ้วตามตัวหนังสือที่ตกลงกันไว 
   2.5  ครูบอกใหเด็กอานออกเสียงคลอตามครู 
   2.6  ครูเร่ิมอานและใหเด็กอานคลอตาม ในขณะที่อานใชนิ้วช้ีตามคําที่อานไปดวย 
   2.7  หากเด็กยังไมมั่นใจใหครูอานและใหเด็กอานคลอตามอีกคร้ัง โดยครูลดเสียงลง 
   2.8  ครูลดเสียงลงเมื่อเห็นวาเด็กเร่ิมอานไดเองมากข้ึน  
   2.9  หากพบวาคําใดที่เด็กไมแนใจ หรืออานผิดใหครูอานใหฟง 1 คร้ัง แลวใหอานคําที่อาน
ถูกตอง 2 คร้ัง 
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   2.10 ใหกําลังใจเด็กทุกคร้ังที่อานเสร็จ  
   2.11 เมื่ออานนิทานจบแลว ครูถามคําถามจากนิทานที่อานเร่ืองละ 2 คําถาม 
 
การประเมิน 
 ครูสังเกตจากความสนใจและความต้ังใจของเพื่อนชวยสอน  
 
สื่อการเรียนรู  
 ตัวอยางนิทาน 1 เร่ือง 
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แผนการฝกกิจกรรมการชวยเหลือเพ่ือน (ครูฝกเพ่ือนชวยสอน) 
 
เร่ือง จับคูฝก     เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 1 คาบ (เวลา 30 นาที) 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอน สามารถฝกการสอนอาน กอนที่จะทําการสอนอานจริงใหกับเพื่อนที่อานลาชา 
และอานไมคลอง 
  
จุดประสงค 
  เพื่อใหเพื่อนชวยสอน ทดลองสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง ไดอยาง
ถูกตอง 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครู และเพื่อนชวยสอนอยูในหองเสริมวิชาการ กลาวทักทาย สวัสดีกัน  
 2.  ครูทบทวนข้ันตอนการฝกการสอนอาน 
 3.  ครูใหเพื่อนชวยสอนจับคูกัน และใหฝกการสอนอานต้ังแตข้ันตอนที่ 1-11  
 4.  ในขณะที่ทําการสอนการอานครูบันทึกผลการสอนลงในแบบบันทึก 
 5.  หากพบวาคูใดยังทําผิดข้ันตอน ครูจะคอยแนะนําและใหฝกจนทําไดถูกตอง และจึงให
ทดลองทําใหครูดู 
 6.  ครูและเพื่อนชวยสอนชวยกันสรุปข้ันตอนการฝกการอานรวมกัน 
 7.  หากเพื่อนชวยสอนทําไดถูกตองครูใหคําชมเชย 
 
การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากความสนใจและความต้ังใจของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูบันทึกผลข้ันตอนการฝกการสอนอานของเพื่อนชวยสอน 
  
สื่อการเรียนรู 
 1.  แบบบันทึกการสอนอาน 
 2.  นิทาน 1 เร่ือง 
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แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพ่ือนชวยสอนฝกเพ่ือนผูเรียน) 
 
เร่ือง การฝกการอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 5 คาบๆ ละ 30 นาที 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนฝกการอานนิทานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
เนื้อหา  
 ฝกทักษะการสอนอานนิทานเร่ืองกระตายแสนซน  
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอน สามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชาได 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพื่อนชวยสอนและเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชายูในหองเสริมวิชาการ 
 2.  ใหนั่งบริเวณมุมโตะโดยเพื่อนชวยสอนนั่งทางขวามือของเพื่อนผูเรียน 
 3.  เพื่อนชวยสอน กลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูเรียน 
 4.  เร่ิมตนการฝกการอาน เพื่อนชวยสอนหยิบนิทาน 1 เร่ืองกระตายแสนซน วางบนโตะ พรอม
กับพูดวา “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” 
 5.  เพื่อนชวยสอนอานใหฟง 1 คร้ังกอนโดยใหเพื่อนผูเรียนฟงอยางเดียว 
 6.  เพื่อนชวยสอนอานอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคลอเสียงตาม 
 7.  ในขณะที่อานใหชี้นิ้วตามตัวหนังสือโดยเพื่อนชวยสอนช้ีตัวหนังสือดานบน และเพื่อน
ผูเรียนช้ีตามดานลาง 
 8.  เร่ิมใหเพื่อนที่อาลาชา และอานไมคลองอานเอง หากคําใดอานไมออก หรืออานผิด ให
เพื่อนชวยสอนอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
 9.  เมื่อเพื่อนที่อานลาชา อานไดถูกตอง ใหคําชมเชย เชน เกง เยี่ยม ดีมาก 
 10. หลังจากอานนิทานจบแลว เพื่อนชวยสอนจะตองถามคําถาม 2 คําถาม จากเร่ืองที่อาน 
 11. ครูบันทึกผลการสอนการอานลงในแบบบันทึก 
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การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากสอนการอานของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 3. ครูประเมินความสามารถในการอานของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบบันทึกการสอนอาน 
2. แบบบันทึกความสามารถของเพื่อนชวยสอน 
3. นิทานเร่ืองกระตายแสนซน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 96 

แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพ่ือนชวยสอนฝกเพ่ือนผูเรียน) 
 
เร่ือง การฝกการอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 5 คาบๆ ละ 30 นาที 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนฝกการอานนิทานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
เนื้อหา  
 ฝกทักษะการสอนอานนิทาน เร่ืองลูกแมวนอย 
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอน สามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชาได 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพื่อนชวยสอนและเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชายูในหองเสริมวิชาการ 
 2.  ใหนั่งบริเวณมุมโตะโดยเพื่อนชวยสอนนั่งทางขวามือของเพื่อนผูเรียน 
 3.  เพื่อนชวยสอน กลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูเรียน 
 4.  เร่ิมตนการฝกการอาน เพื่อนชวยสอนหยิบนิทาน 1 เร่ืองกระตายแสนซน วางบนโตะ พรอม
กับพูดวา “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” 
 5.  เพื่อนชวยสอนอานใหฟง 1 คร้ังกอนโดยใหเพื่อนผูเรียนฟงอยางเดียว 
 6.  เพื่อนชวยสอนอานอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคลอเสียงตาม 
 7.  ในขณะที่อานใหชี้นิ้วตามตัวหนังสือโดยเพื่อนชวยสอนช้ีตัวหนังสือดานบน และเพื่อน
ผูเรียนช้ีตามดานลาง 
 8.  เร่ิมใหเพื่อนที่อาลาชา และอานไมคลองอานเอง หากคําใดอานไมออก หรืออานผิด ให
เพื่อนชวยสอนอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
 9.  เมื่อเพื่อนที่อานลาชา อานไดถูกตอง ใหคําชมเชย เชน เกง เยี่ยม ดีมาก 
 10. หลังจากอานนิทานจบแลว เพื่อนชวยสอนจะตองถามคําถาม 2 คําถาม จากเร่ืองที่อาน 
 11. ครูบันทึกผลการสอนการอานลงในแบบบันทึก 
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การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากสอนการอานของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 3. ครูประเมินความสามารถในการอานของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบบันทึกการสอนอาน 
2. แบบบันทึกความสามารถของเพื่อนชวยสอน 
3. นิทานเร่ืองลูกแมวนอย 
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แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพ่ือนชวยสอนฝกเพ่ือนผูเรียน) 
 
เร่ือง การฝกการอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 5 คาบๆ ละ 30 นาที 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนฝกการอานนิทานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
เนื้อหา  
 ฝกทักษะการสอนอานนิทาน เร่ืองลูกแพะจอมด้ือ 
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอน สามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชาได 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพื่อนชวยสอนและเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชายูในหองเสริมวิชาการ 
 2.  ใหนั่งบริเวณมุมโตะโดยเพื่อนชวยสอนนั่งทางขวามือของเพื่อนผูเรียน 
 3.  เพื่อนชวยสอน กลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูเรียน 
 4.  เร่ิมตนการฝกการอาน เพื่อนชวยสอนหยิบนิทาน 1 เร่ืองกระตายแสนซน วางบนโตะ พรอม
กับพูดวา “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” 
 5.  เพื่อนชวยสอนอานใหฟง 1 คร้ังกอนโดยใหเพื่อนผูเรียนฟงอยางเดียว 
 6.  เพื่อนชวยสอนอานอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคลอเสียงตาม 
 7.  ในขณะที่อานใหชี้นิ้วตามตัวหนังสือโดยเพื่อนชวยสอนช้ีตัวหนังสือดานบน และเพื่อน
ผูเรียนช้ีตามดานลาง 
 8.  เร่ิมใหเพื่อนที่อาลาชา และอานไมคลองอานเอง หากคําใดอานไมออก หรืออานผิด ให
เพื่อนชวยสอนอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
 9.  เมื่อเพื่อนที่อานลาชา อานไดถูกตอง ใหคําชมเชย เชน เกง เยี่ยม ดีมาก 
 10. หลังจากอานนิทานจบแลว เพื่อนชวยสอนจะตองถามคําถาม 2 คําถาม จากเร่ืองที่อาน 
 11. ครูบันทึกผลการสอนการอานลงในแบบบันทึก 
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การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากสอนการอานของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 3. ครูประเมินความสามารถในการอานของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบบันทึกการสอนอาน 
2. แบบบันทึกความสามารถของเพื่อนชวยสอน 
3. นิทานเร่ืองลูกแพะจอมด้ือ 
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แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพ่ือนชวยสอนฝกเพ่ือนผูเรียน) 
 
เร่ือง การฝกการอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 5 คาบๆ ละ 30 นาที 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนฝกการอานนิทานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
เนื้อหา  
 ฝกทักษะการสอนอานนิทาน เร่ืองแมไกออกไขในกอหญา 
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอน สามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชาได 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพื่อนชวยสอนและเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชายูในหองเสริมวิชาการ 
 2.  ใหนั่งบริเวณมุมโตะโดยเพื่อนชวยสอนนั่งทางขวามือของเพื่อนผูเรียน 
 3.  เพื่อนชวยสอน กลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูเรียน 
 4.  เร่ิมตนการฝกการอาน เพื่อนชวยสอนหยิบนิทาน 1 เร่ืองกระตายแสนซน วางบนโตะ พรอม
กับพูดวา “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” 
 5.  เพื่อนชวยสอนอานใหฟง 1 คร้ังกอนโดยใหเพื่อนผูเรียนฟงอยางเดียว 
 6.  เพื่อนชวยสอนอานอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคลอเสียงตาม 
 7.  ในขณะที่อานใหชี้นิ้วตามตัวหนังสือโดยเพื่อนชวยสอนช้ีตัวหนังสือดานบน และเพื่อน
ผูเรียนช้ีตามดานลาง 
 8.  เร่ิมใหเพื่อนที่อาลาชา และอานไมคลองอานเอง หากคําใดอานไมออก หรืออานผิด ให
เพื่อนชวยสอนอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
 9.  เมื่อเพื่อนที่อานลาชา อานไดถูกตอง ใหคําชมเชย เชน เกง เยี่ยม ดีมาก 
 10. หลังจากอานนิทานจบแลว เพื่อนชวยสอนจะตองถามคําถาม 2 คําถาม จากเร่ืองที่อาน 
 11. ครูบันทึกผลการสอนการอานลงในแบบบันทึก 
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การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากสอนการอานของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 3. ครูประเมินความสามารถในการอานของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบบันทึกการสอนอาน 
2. แบบบันทึกความสามารถของเพื่อนชวยสอน 
3. นิทานเร่ืองแมไกออกไขในกอหญา  
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แผนปฏิบัติการชวยเหลือ (เพ่ือนชวยสอนฝกเพ่ือนผูเรียน) 
 
เร่ือง การฝกการอาน   เด็กปกติจํานวน 6 คน   จํานวน 5 คาบๆ ละ 30 นาที 

 
สาระสําคัญ 
 เพื่อนชวยสอนฝกการอานนิทานใหกับเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง  
 
เนื้อหา  
 ฝกทักษะการสอนอานนิทาน เร่ืองแมสามสหายในปาใหญ 
 
จุดประสงค 
 เพื่อนชวยสอน สามารถสอนการอานใหกับเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชาได 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพื่อนชวยสอนและเพื่อนที่อานไมคลอง และอานลาชายูในหองเสริมวิชาการ 
 2.  ใหนั่งบริเวณมุมโตะโดยเพื่อนชวยสอนนั่งทางขวามือของเพื่อนผูเรียน 
 3.  เพื่อนชวยสอน กลาวสวัสดีทักทายเพื่อนผูเรียน 
 4.  เร่ิมตนการฝกการอาน เพื่อนชวยสอนหยิบนิทาน 1 เร่ืองกระตายแสนซน วางบนโตะ พรอม
กับพูดวา “เราจะมาฝกอานนิทานกันนะ” “ต้ังใจฝกนะไมยาก” 
 5.  เพื่อนชวยสอนอานใหฟง 1 คร้ังกอนโดยใหเพื่อนผูเรียนฟงอยางเดียว 
 6.  เพื่อนชวยสอนอานอีกคร้ังหนึ่ง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคลอเสียงตาม 
 7.  ในขณะที่อานใหชี้นิ้วตามตัวหนังสือโดยเพื่อนชวยสอนช้ีตัวหนังสือดานบน และเพื่อน
ผูเรียนช้ีตามดานลาง 
 8.  เร่ิมใหเพื่อนที่อาลาชา และอานไมคลองอานเอง หากคําใดอานไมออก หรืออานผิด ให
เพื่อนชวยสอนอานคําที่ถูกตองใหฟง 1 คร้ัง แลวใหเพื่อนผูเรียนอานคําที่อานถูกตอง 2 คร้ัง 
 9.  เมื่อเพื่อนที่อานลาชา อานไดถูกตอง ใหคําชมเชย เชน เกง เยี่ยม ดีมาก 
 10. หลังจากอานนิทานจบแลว เพื่อนชวยสอนจะตองถามคําถาม 2 คําถาม จากเร่ืองที่อาน 
 11. ครูบันทึกผลการสอนการอานลงในแบบบันทึก 
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การประเมิน 
 1. ครูสังเกตจากสอนการอานของเพื่อนชวยสอน 
 2. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจของเพื่อนชวยสอน 
 3. ครูประเมินความสามารถในการอานของเพื่อนที่อานลาชา และอานไมคลอง 
 
สื่อการเรียนรู 

1. แบบบันทึกการสอนอาน 
2. แบบบันทึกความสามารถของเพื่อนชวยสอน 
3. นิทานเร่ืองแมสามสหายในปาใหญ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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วันเดือนปเกิด   23 มกราคม 2523 
สถานที่เกิด    2  ม.2  ต.บอดาน  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา 
สถานที่อยูปจจุบัน  12/7 หมู 9 ซอยลาดพราว-วังหิน 23 อาคารสบายเพลส 2  
     ถนน ลาดพราว 41 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
      กรุงเทพมหานคร 10230 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู คศ.1  
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดลาดพราว สํานักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
     1 หมู 9 ถนนลาดพราว 41 แขวงลาดพราว  
     เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2546  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ  
     จาก  สถาบันราชภัฏสงขลา  
 พ.ศ. 2553  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ 
     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

