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54255401 :  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ : หนังสือนิทาน / ทักษะการเขียนสะกดค า 
     จิตตพัฒน์ มังกรพันธุ์: การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่  เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : อ.ดร. อธิกมาส   มากจุ้ย, รศ.สมพร   ร่วมสุข และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 
150 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85   2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่   และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน  ชุดอีสปกลอนสี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 43 คนโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะ
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที  (t-test)  แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า :  
 1. หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.25/85.90 
 2. ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทานชุดอีสปกลอนสี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   
 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………….                   ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1…………………  2.…………….……… 3.………………… 

ง 



6 

 
54255401 :  MAJOR :  TEACHING  THAI  LANGUAGE 
KEY WORD  :  CHILDREN TALES / SPELLING SKILLS   
 JITTAPAT MANGKORNPHAN : THE DEVELOPMENT OF FOUR VERSE POEMS 
BASED ON AESOP TALE  TO ENHANCE SPELLING SKILLS  OF PRATHOMSUKSA 4. 
THESIS ADVISORS :  ATIKAMAS MAKJUI, Ph.D., ASSOC.PROF.SOMPORN RUAMSUK, 
AND ASST.PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 150 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) to develop four verse poems based on Aesop Tales 
to enhance spelling skills of Prathomsuksa 4 to be the efficient standard criterion of 85/85 2) to 
compare the enhance spelling skills  before  and after study by four verse poems based on Aesop 
Tales. And 3) to study the opinion of student about using the four verse poems based on Aesop 
Tales to enhance spelling skills. The samples was 43 students of Prathomsuksa 4 Nakprasith 
school. Sampran district. NakhonPathom province during the second semester of Academic year 
2015. They were selected by simple random sampling.The experiment was taken 2 weeks, 4 times 
per week, total 8 times. The research instruments were 1) four verse poems based on Aesop Tales 
to enhance spelling skills of Prathomsuksa 4  2)learning management plans 3)test of student 
spelling skills and 4) questionnaires to investigate student’s opinions by using the four verse 
poems based on Aesop Tales to enhance spelling skills. The data were analyzed by mean ( ), 
standard  deviation  of  items (S.D.) and  t-test  dependent 
 The research findings were as follows : 
 1. The four verse poems based on Aesop Tales to enhance spelling skills of 
Prathomsuksa 4 had  the efficient standard criterion of 88.25/85.90. 
 2. Spelling skills of Prathomsuksa 4  after learning higher than before learning were 
statistically significant at the .05 level. 
 3. The sample student was opinions at high agreement level about management learning 
using the four verse poems based on Aesop Tales to enhance spelling skills. 
 
Department of Curriculum and Instruction             Graduate School, Silpakorn University  
Student’s signature…………………………………….                         Academic Year 2015                        
Thesis Advisors’ signatures 1……………………  2……………………  3……………………… 

 
จ 



7 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณา เอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องจาก อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย รองศาสตราจารย์สมพร  
ร่วมสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย   
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ประธานตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.สุจิตรา คงจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า จนท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิณ พูลทรัพย์  อาจารย์ศุภศิริ บุญประเวศ และ
อาจารย์สุรชัย จามรเนียม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา ที่กรุณาความเอาใจใส่และคอย
เป็นก าลังใจ ติดตามถามไถ่ด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
ส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
จ.นครปฐม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองเคร่ืองมื อวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เคร่ืองมือเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูพิบูลย์ ตัญญบุตร  คุณครูอรพัทธ ศิริแสง  คุณครูอภิเชษฐ์ เทศเล็ก 
คุณครูวันทนีย์ มีบุญญา และเพื่อนพี่น้อง สาขาการสอนภาษาไทยรหัส 54 ทุกท่าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายบรรจง เซ็งสอน คุณพ่อพิชัย กลั่นกลิ่นหอม        
คุณน้าและน้องๆที่รักยิ่งทุกคน   คุณธนากร และเด็กหญิงธวัลพร  มังกรพันธุ์  ผู้เป็นก าลังใจในการ
ผลักดันให้ผู้วิจัยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่ของนางเจียมใจ เซ็งสอน ผู้เป็นครูคนแรกของลูก ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ ครูสหัส 
สุขโสม รศ.อารีย์ สหชาติโกสีย์ และอาจารย์วีระชาติ ศรีเพ็ชรพัฒน์ คุณครูภาษาไทยผู้จุดประกาย
ความรักในวิชาชีพภาษาไทยแก่ผู้วิจัย 

 
ฉ 



8 

 
สารบัญ 

 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ...................................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..............................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ… ................................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ...........................................................................................................................................  ญ 
สารบัญภาพ ..............................................................................................................................................  ฏ 
บทที่  
1 บทน า .......................................................................................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ...................................................................................................  1 
   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ....................................................................................................................  7 
   ค าถามในการวิจัย ......................................................................................................................................  9 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย .........................................................................................................................  9 
   สมมติฐานของการวิจัย .............................................................................................................................  10 
   ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................................................................  10 
   นิยามศัพท์เฉพาะ ......................................................................................................................................  11 
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................  13 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร  
   สถานศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ..........................................................  14 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .....................................................................  14 
    ท าไมต้องเรียนภาษาไทย ..........................................................................................................................  14 
    เรียนรู้อะไรในภาษาไทย ..........................................................................................................................  14 
    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ..................................................................................................................  15 
    คุณภาพผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..................................................................................................  15 
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ............................................  16 
    วิสัยทัศน์หลักสูตร ...................................................................................................................................  16 
    หลักการ ...................................................................................................................................................  16 
    จุดหมาย ...................................................................................................................................................  17 
    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...................................................................  17 

 

ช 



9 

 
บทที่ หน้า 

  การเขียนสะกดค า .....................................................................................................................................  24 
   ความหมายของการเขียนสะกดค า .............................................................................................................  24 
   ความส าคัญของการเขียนสะกดค า ............................................................................................................  24 
   วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดค า ...............................................................................  26 
   ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค า ...................................................................................................  29 
  นิทาน .......................................................................................................................................................  31 
   ความหมายของนิทาน ...............................................................................................................................  31 
   ประเภทของนิทาน ....................................................................................................................................  32 
   คุณค่าและความส าคัญของนิทาน ..............................................................................................................  35 
   หลักการเขียนนิทาน ..................................................................................................................................  38 
   องค์ประกอบของนิทาน ............................................................................................................................  41 
   จิตวิทยากับการเขียนนิทาน .......................................................................................................................  43 
   ลักษณะของนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก .......................................................................................................  45 
   นิทานอีสป ................................................................................................................................................  48 
   นิทานกับการเรียนการสอน ......................................................................................................................  49 
   การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ....................................................................................................  51 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................................................  52 
   งานวิจัยในประเทศ ...................................................................................................................................  52 
   งานวิจัยต่างประเทศ ..................................................................................................................................  56 
3 วิธีด าเนินการวิจัย .....................................................................................................................................  58 
  วิธีและขั้นตอนการวิจัย .............................................................................................................................  58 
   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย .....................................................................................................................................  58 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ................................................................................................  59 
   ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย ....................................................................................................................................  70 
   ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................................................................................................  71 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 72 

 

 

 ซ 



10 

 
บทที่ หน้า 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..............................................................................................................................  73 
  ตอนที่ 1   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ...................................................................  73 
  ตอนที่ 2    ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง 

ตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ........................................................................  

 
 

74 
  ตอนที่ 3    ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ......................................................................................  
 

75 
5 สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................................  78 
  สรุปผลการวิจัย .........................................................................................................................................  79 
  อภิปรายผล ...............................................................................................................................................  79 
  ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................  86 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ ..................................................................................................  86 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ..........................................................................................................  86 

รายการอ้างอิง ...........................................................................................................................................  87 
ภาคผนวก .................................................................................................................................................  97 

  ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................  98 
  ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ........................................................................................................  100 
  ภาคผนวก ค ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ..................................................................................................................  117 
  ภาคผนวก ง แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ......................................................................  128 
  ภาคผนวก จ แบบสอบถามความคิดเห็น .......................................................................................................................  133 
  ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างหนังสือนิทาน ..............................................................................................................................  136 

ประวัติผู้วิจัย ..............................................................................................................................................  150 
 
 
 
 
 
 
 

ฌ 



11 

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
1 แสดงค่าร้อยละของค าที่นักเรียนชั้น ป. 4 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เขียนผิด จากจ านวนค าทั้งสิ้น 50 ค า........................................................  4 
2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4........ 19 
3 โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4....................................... 19 
4 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4... 21 
5 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล .................................................................................................................  62 
6 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก ............................................................................................................  62 
7 การหาประสิทธิภาพภาคสนาม ................................................................................................................  63 
8 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
  โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี ....................................................................................................  64 
9 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม............................................    69 
10 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียน  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด 
ไม่ตรงตามมาตรา .....................................................................................................................................  

 
74 

11 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อน  
  และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ...........................................................  75 
12 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  

  โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ....................................................................................................  75 
13 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  

  เล่มที่ 1 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว .................................................................................................  101 
14 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  

  เล่มที่ 2 คนตัดไม้ผู้ใจงาม .........................................................................................................................  102 
15 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  

  เล่มที่ 3 ราชสีห์ผู้มีอคติ .............................................................................................................................  103 
16 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  

  เล่มที่ 4 เลือกนักมักได้แร่ .........................................................................................................................  104 
17 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง  

ญ 



12 

 
ตารางที่ หน้า 

  เต่ากระดองลายกับกระตายหูยาว (มาตราตัวสะกด แม่กน) ......................................................................  105 
18 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง  

  คนตัดไม้ผู้ใจงาม (มาตราตัวสะกด แม่กก) ...............................................................................................  106 
19 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง  

  ราชสีห์ผู้มีอคติ (มาตราตัวสะกด แม่กด) ..................................................................................................  107 
20 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง  

  เลือกนักมักได้แร่ (มาตราตัวสะกด แม่กบ) ...............................................................................................  108 
21 ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ  

  นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน  
ชุด อีสปกลอนสี่ .......................................................................................................................................  

 
109 

22 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี  
  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ..........................................................  110 
23 ค่าความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี  

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ..........................................................  111 
24 แสดงความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี  

  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จ านวน 30 ข้อ ...........................................................................................................................................  

 
112 

25 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เป็นรายบุคคล ............................................  113 
26 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เป็นกลุ่มเล็ก...............................................  114 
27 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ภาคสนาม ..................................................  114 
28 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 1 เร่ือง  

  เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว ..............................................................................................................  116 
29 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 2 เร่ือง  

  คนตัดไม้ผู้ใจงาม ......................................................................................................................................  116 
30 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 3 เร่ือง  

  ราชสีห์ผู้มีอคติ .........................................................................................................................................  116 
31 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 4 เร่ือง  

  เลือกนักมักได้แร่ ......................................................................................................................................  116 
 

ฎ 



13 

 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ หน้า 

1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................................  9 
2 ขั้นตอนการสร้างหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ....................................................................................  63 
3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ......................................  66 
4 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้  
  หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ...............................................................................................................  68 
5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  
  โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ....................................................................................................  70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฏ 



1 

 
 
 

บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนในทุกระดับชั้นของประเทศไทย  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส าคัญกับภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า
ของภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญต่อการศึกษาในศาสตร์อ่ืน ๆ  ถ้าผู้เรียนมี
ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อความหมายได้ จะท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ             
ที่พระราชทานแก่คณะบุคคล   เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด าเนินไปทรงร่วมการประชุมทางวิชาการของ
ชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505       
ความตอนหน่ึงว่า (กรมศิลปากร, 2539: 291)  
 

            ภาษาไทยนั้น เป็น เครื่ องมืออย่ างหนึ่ งของชาติ  ภาษาทั้ งหลายเป็น ส่ิงสวยงาม                
อย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้น       
มีภาษาของเราเองจึงต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่ว่า
เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง  เขาต้องพยายามหาทางที่จะต้องสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคงเรามีโชคดี
ที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ 

 

 กระแสพระราชด ารัสดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาษาไทยในฐานะที่
เป็นภาษาประจ าชาติ ที่ควรแก่การรักษาและต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  เป็นเคร่ืองมือใน  
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
ภาษาไทย จึงเป็นสมบัติอันล้ าค่า ควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 1) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีสาระและมาตรฐาน       
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และน าไปใช้ ใน
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ชีวิตจริง จ านวน 5 สาระ ได้แก่  สาระที่ 1 การอ่าน  สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด   สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย   และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2552: 2) 
 ทักษะในภาษาไทยทุกทักษะ เป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการใช้
ภาษาไทยทั้งในด้าน การรับสาร อันได้แก่ การอ่านและการฟัง   การส่งสาร อันได้แก่ การพูดและ
การเขียนทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ค า เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ ตรงตามความหมายและถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ และในบรรดา
ทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะนี้  ทักษะการเขียน เป็นทักษะการสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซ้อนกว่า
ทักษะอ่ืน เพราะผู้ที่จะเขียนได้นั้นต้องสามารถฟัง พูดและอ่านได้ดี จึงจะช่วยให้เกิดความสามารถ
ในด้านการเขียน อีกทั้งทักษะการเขียนจัดว่าเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญมาก เนื่องจาก      
การเขียนเป็นเคร่ืองมือในการสื่อความหมายที่คงทนถาวรเป็นหลักฐานที่ดีกว่าทักษะอ่ืน  เพราะ    
การเขียนจะไม่ลบเลือนเหมือนค าพูด การเขียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการติดต่อระหว่างอดีตถึง
ปัจจุบันถึงอนาคตได้ดี (จุไร วรศักดิ์โยธิน, 2523: 3)   

 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้เขียนต้องพยายามเขียนให้ผู้อ่าน อ่านได้ชัดเจนและ
เข้าใจง่ายซึ่งปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ คือการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้เพราะการเขียนสะกดค าถูกต้องจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้ตรง
ตามความหมายและความต้องการของผู้เขียน  การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องจึงมีความจ าเป็นในการ
เขียนภาษาไทย เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเขียนทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรอุ
มา ตั้งพัฒนาสมบูรณ์ (2546:32) และจุติตา คงด้วง (2549:2) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า หาก
นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและพัฒนาไปสู่การ
เขียนที่มีประสิทธิภาพได้ แต่หากเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ 
เช่น ผู้อ่านตีความหมายผิด ไม่เข้าใจข้อความที่เขียนหรืออาจจะท าให้ความหมายของค าและ
ประโยคเปลี่ยนไป ส่งผลให้การสื่อสารล้มเหลวท าให้งานเขียนด้อยคุณค่าไป  ดังนั้นผู้เรียนจะต้อง
รู้จักสะกดค าให้ได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเร่ืองราวได้ ถ้าผู้เรียนสะกดค า
ไม่ได้ก็จะไม่สามารถเข้าใจเร่ืองราวจากผู้อ่ืนได้ และไม่สามารถแสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของ
ตนเองได้กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญมากในการเขียน ผู้เรียนควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตั้งแต่เร่ิมเรียนค าเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
ค าต่างๆ ได้ถูกต้องและกว้างขวาง (วรรณี โสมประยูร, 2544: 156, อ้างถึงใน อรอุมา ตั้งพัฒนาสม
บุญ, 2546: 3) 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความส าคัญของทักษะการเขียน

สะกดค า จึงก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระที่ 2 การเขียน ว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ การเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี 
และมีความสามารถในการเขียนสะกดค า แต่งประโยคและเขียนข้อความได้อย่างถูกต้อง เมื่อจบ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 2-4) ทั้งนี้การเขียนสะกดค า 
นอกจากจะปรากฏในสาระที่ 2 การเขียน แล้ว ยังสอดคล้องกับ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยด้วย  
เห็นได้จากการก าหนดตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในสาระที่ 4 มาตรฐาน ท 4.1 ป.4/1  
สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ จากตัวชี้วัดดังกล่าว เห็นได้ว่า การเขียนสะกด
ค าจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับหลักการใช้ภาษาไทย  เพื่อให้การเขียนสะกดค ามี
ความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

 แม้ทักษะการเขียนสะกดค าจะถูกก าหนดให้เป็นเนื้อหาส าคัญในการเรียนการสอน
ภาษาไทยทุกชั้นปี แต่ก็พบว่านักเรียนยังมีปัญหาในด้านการเขียนสะกดค าผิดตลอดมา ทั้งการใช้
ตัวสะกดที่ไม่ถูกต้อง การใช้รูปวรรณยุกต์ผิด ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ วิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2550: 
21) ที่กล่าวว่า การเขียนสะกดค าผิดนั้น มาจากการไม่รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ไม่ทราบความหมาย
ของค า ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2555-2557 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
มีผลการทดสอบแยกเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้ ปรากฏว่า มาตรฐาน 4.1 หลักการใช้ภาษาไทย     
ปีการศึกษา 2555  มีค่าเฉลี่ย 47.84   ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย 58.79 และปีการศึกษา 2557 มี
ค่าเฉลี่ย 50.04 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 และจากประสบการณ์
ของผู้วิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ านวน 3 ท่าน 
(กาญจนา สีพรม, ศศิธร แสนเทพ และวันทนีย์ มีบุญญา, 2556 : สัมภาษณ์ )  มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองหลักการใช้ภาษาไทยในด้านทักษะการเขียนสะกดค ามากที่สุด 
โดยเฉพาะค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ทั้งการเขียนตัวสะกดผิดพลาด และการใช้ค าศัพท์
ที่มีเสียงพ้องกันผิดความหมาย จากผลการประเมินทักษะการเขียนค าศัพท์ตามบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยไดท้ดสอบขึ้น โดยให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ตามค าบอก จ านวน 
50 ค า โดยปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ดังน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของค าที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์  
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เขียนผิด จากจ านวนค าทั้งสิ้น 50 ค า 

 

ปัญหาการเขียนสะกดค าผิด ร้อยละ  
1. ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 27.71 
2. ค าที่มีตัวการันต์ 19.26 
3. ค าควบกล้ าและอักษรน า 19.26 
4. การใช้ค า บัน, บรร และ รร 18.73 
5. การใช้ ไ, ใ และ อัย 15.04 

 

ที่มา: โรงเรียนนาคประสิทธิ์, ฝ่ายวิชาการ,  ผลการทดสอบการเขียนค าศัพท์วิชาภาษาไทย มาตรฐาน
ที่ 4.1 ป.4/1สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557. 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของค าที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในด้านทักษะ       
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามากกว่าปัญหาการเขียนสะกดค าด้านอ่ืน ๆ  คือ       
มีปัญหาคิดเป็นร้อยละ 27.71  ซึ่งการที่ภาษาไทยมีมาตราตัวสะกด ทั้งตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา จัดเป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้นักเรียนเกิดความสับสนในการเขียน 
โดยเฉพาะค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา อันได้แก่  มาตรา แม่ กก  แม่ กด  แม่ กบ  และแม่ กน    
ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา ชาทอง (2534: 76-77) ที่กล่าวว่า สาเหตุของการเขียนค าที่ผิดพลาดเกิดจาก
การใช้ค าไม่ตรงความหมาย ไม่ทราบความหมายของค า และใช้ตัวสะกดและการันต์ผิด ส่วน อรทัย 
นุตรดิษฐ์ (2540: 3) และรัชนี ศรีไพวรรณ (2528: 1016-1019)  กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกด
ค าผิดไว้ท านองเดียวกันว่า การเขียนสะกดค าผิด มีสาเหตุหลายประการ ทั้งจากประสบการณ์       
การเขียนตามเสียงพูดและเสียงอ่าน รวมถึงการเดา  และเขียนตามเสียงที่ได้ยิน ค าที่ใช้สะกดไม่ตรง
มาตราตัวสะกด  เช่น โอกาส เขียนเป็น โอกาศ พิสดาร เขียนเป็น พิสดาน   นอกจากนี้  ศุภมาส    
ด่านพานิช (2541: 2)  กล่าวว่า  ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็นค าที่มีความยากในการเขียน 
เน่ืองจากค าศัพท์แต่ละค ามีความซับซ้อนและมีความหมายเฉพาะ นอกจากสาเหตุที่มาจากตัวผู้เรียน
แล้ว ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มาจากตัวครูผู้สอน ทั้งในด้านสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน วิธีการและ
เทคนิคการสอนที่ไม่น่าสนใจ จึงท าให้การเรียนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย  ด้วยเหตุผลทั้งปวง จึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยค่อนข้างต่ า ทักษะการเขียนขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถ 
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์   



5 

 
 จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมา การเขียนสะกดค าจึงเป็นเร่ืองส าคัญ และผู้วิจัยใน

ฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เห็นว่า สมควรที่ครูจะต้องปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
ค้นคว้าวธิีการสอนใหม่ ๆ ที่ได้ผล รวมถึงการผลิตสื่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทั้ง
เป็นการจูงใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และรักที่จะเรียนวิชาภาษาไทยสืบไป ดังที่  
อรทัย นุตรดิษฐ์ (2540: 4) กล่าวว่า วิธีการแก้ปัญหาในเร่ืองการเขียนสะกดค าได้ดีที่สุดก็คือ 
ครูผู้สอนต้องมีส่วนส าคัญโดยตรงที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่นักเรียน โดยครูควรหาวิธีสอน 
และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เลือกค ามาสอนและฝึกทักษะการเขียนตามระดับ
ความยากง่าย   ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนจึงต้องค านึงว่า การสอนภาษา
ให้กับเด็กที่โรงเรียนควรสอนให้ง่ายเหมือนกับที่บ้าน ครูควรสอนเด็กในทิศทางตามธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเขา ส่วน นงลักษณ์ ค ายิ่ง (2541: 4) รักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูล 
(2550: 3)  ศุภศิริ บุญประเวศ (2552: 6) และศศิธร สุภศร (2553: 4) กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า 
การเขียนสะกดค าต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น การฝึกย้ าซ้ าทวนบ่อยๆ จัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข อีกทั้งควรจัดกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค าที่
หลากหลายรูปแบบ มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี มีสื่ออุปกรณ์ครบ สามารถท าให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งกิจกรรมการเรียนที่จะท าให้
เด็กสนใจ เพลิดเพลิน และได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานนั้น มีหลายวิธี เช่น  บทบาทสมมติ  
สถานการณ์จ าลอง  นิทาน  ปริศนาค าทาย เกม และเพลง ฉะนั้นการที่ครูจะอาศัยเฉพาะแบบเรียน
และแบบฝึกเพียงอย่างเดียว นับว่าน้อยเกินไป โดยเฉพาะค ายาก  ต้องอาศัยการฝึกเขียนมากๆและ
บ่อยๆ จึงจะเกิดทักษะ  ซึ่งนักวิชาการผู้ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก ต่างยอมรับว่า กิจกรรมหนึ่งที่
มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของเด็ก ก็คือ นิทาน (พิมพ์พิมล ดวงลอย, 2554: 2) 
สอดคล้องกับความคิดของ สรรชัย ศรีสุข (2530: 3) ที่กล่าวไว้ว่า  การน านิทานมาสอดแทรกในการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว เนื่องจากนิทานเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ การน านิทานมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนและ
อ่านได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ เมตตา บุญยะศรี (2552: 3) และฤทัยรัตน์ อยู่จันทร์ (2554: 5) ที่มี
ความเห็นคล้ายกันว่า หนังสือนิทานเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก เป็นเคร่ืองมืออันทรง
ประสิทธิภาพ ในการอบรม สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก และหนังสือเป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ซึ่งมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
เรียน ต าราวิชาการ หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน การน าหนังสือนิทานมาใช้ในโรงเรียนจะช่วย
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ขยายความรู้และสนองความต้องการของผู้เรียนได้ เนื่องจากแบบเรียนไม่สามารถบรรจุความรู้ทาง
วิชาการต่าง ๆ ได้หมด หนังสือนิทานจึงเป็นหนังสือประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้เสริมจากบทเรียน 
สามารถอ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียนโดยมุ่งให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตาม
ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล และดึงดูดความสนใจในการ
อ่าน เนื่องจากมีการน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  ท าให้เกิดความสนุกสนานในขณะที่อ่าน     
(รุ่งนภา อิศเรนทร์, 2555: 4) หนังสือนิทาน จึงเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและ  การเขียนอย่างเต็มความสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการในช่วงวัยและอายุของผู้เรียน ที่ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน านิทานมาใช้พัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียน 

 นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจและได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หนังสือนิทาน ในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ อาทิ  ยืนยงค์  แปงการิยา (2549: 50-51) ศึกษาเร่ือง 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนิทานของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2    
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยในภาพรวมทุกเนื้อหาสูงกว่า   
ก่อนเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 49.10-57.20   เมตตา  บุญยะศรี (2552: 
121)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ผลการศึกษาสรุปว่า 1) หนังสือนิทานที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.33/83.46 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้   2) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน 
มีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค า ตามมาตราตัวสะกด ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับมาก   ปทิตตา  ขัตติยะ (2552: 109-110) ศึกษา
เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะประกอบนิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตานี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.96/83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งใจ   
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสปกับการจัดการ
เรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบ
นิทานอีสปหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4)ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะประกอบนิทานอีสปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ศุภศิริ บุญประเวศ  (2552: 84) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่
ตรงตามมาตราที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.31/84.89  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการใช้หนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก     

 ด้วยเหตุผลทั้งหมดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่    
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ในภาพที่ 1  
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน  เพื่อน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 นิทาน เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ คุณครูสามารถน ามาในการจัดการเรียนการสอนได้ใน        
ทุกสาระวิชา ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย 
ถือเป็นทักษะทางภาษาที่สามารถใช้นิทานประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง กุหลาบ มัลลิกะมาส (2516: 99-100, อ้างถึงใน อรทัย ชีตา
รักษ์,  2546: 34) ได้กล่าวถึงการใช้นิทานในการสอนอ่าน สรุปได้ว่า นิทานช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลก 
รู้จักชีวิต รู้จักใช้จินตนาการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับความคิดสร้างสรรค์    นิทานนอกจากให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังมีคุณค่าในการปลูกฝังจริยธรรม และรักษาบรรทัดฐานของสังคมด้วย 
ทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กบางคนอาจมี
ความรู้สึกอยากเล่านิทานบ้าง   ซึ่งจะท า ให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนทั้งด้านความจ า และการแสดงออก
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สอดคล้องกับ สุภัสสร วัชรคุปต์ (2543: 36) ได้กล่าวว่า นิทานให้คุณค่า ประโยชน์มากมายในระดับ
ประถมศึกษา คือ ใช้นิทานน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ เสริมสร้าง
พัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการที่สวยงามให้แก่เด็ก ใช้นิทานสอนและฝึกทักษะทางภาษา
คือ ฝึกการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กในชนบทให้เท่าเทียมกับ
เด็กในเมือง และเป็นกิจกรรมที่สร้างอารมณ์และสามัคคีธรรมในหมู่เด็กให้มีคุณธรรมและศีลธรรม 
ซึ่งอรทัย  ชีตารักษ์ (2546: 34) และนนทพร ภูวรัตน์ (2546: 23) กล่าวในท านองเดียวกันว่า การใช้
นิทานมาเป็นสื่อในการสอนอ่านและเขียน จะท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการอ่าน 
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรัก การอ่าน การเขียน และได้รับความรู้ในหลาย ๆ ด้านท า ให้
รู้จักโลก รู้จักชีวิต รู้จักใช้จินตนาการ ดังนั้นการน านิทานไปใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียน
การสอนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจน
ช่วยให้การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย  เพราะนิทานมีคุณค่าในการเป็น
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือในการฝึกทักษะทาง
ภาษา    สร้างกระบวนการคิด ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี สร้างสมาธิ และผ่อนคลายอารมณ์  
การเล่านิทานเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน ตลอดจนการเรียนรู้ค าศัพท์ และ
เสริมประสบการณ์ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ เมตตา  บุญยะศรี (2552: 121) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการศึกษา
สรุปว่า  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน มีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตาม
มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  รวมทั้ง ศุภศิริ  บุญประเวศ (2552: 84) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการ
เขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
กรุงเทพฯ มีผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน 
เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
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ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
ค าถามในการวิจัย 
 1.  หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 หรือไม่ 
 2.  ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนัก เ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ สูงกว่าก่อน         
การจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มี

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 

1. ทักษะการเขียนสะกดค าที่ม ี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอ่ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนส่ี ส าหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือนิทาน ชุด อีสปกลอนส่ี  
หน่วยที่ 1 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว   
                 (มาตราตัวสะกด แม่กน) 
หน่วยที่ 2 คนตัดไม้ผู้ใจงาม  
                 (มาตราตัวสะกด แม่กก) 
หน่วยที ่3 ราชสีห์ผู้มีอคติ  
                 (มาตราตัวสะกด แม่กด) 
หน่วยที ่4 เลือกนักมักได้แก่    
               (มาตราตัวสะกด แม่กบ) 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

 2.  ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนัก เ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน          
ชุด อีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน    

นาคประสิทธิ์  อ าเภอสามพราน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2              
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 9 ห้องเรียน  ซึ่งจัดนักเรียนแบบคละความสามารถมีนักเรียน
จ านวน 331 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 43 คน  โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน  จาก
ทั้งหมด 9 ห้องเรียน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1  ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
   2.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน
ชุด อีสปกลอนสี่ 
 3. เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง 

       เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เป็นเร่ืองการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราซึ่งวิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ 4.1 ป.4/1  สะกดค าและบอกความหมาย
ของค าในบริบทต่าง ๆ  โดยน าค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จากบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 มาตราตัวสะกด มาตราละ 20 ค า (ยกเว้นมาตราแม่ กก น ามาเพียง 14 ค า) รวม
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ทั้งสิ้น 74 ค า  ผู้วิจัยได้น าค าดังกล่าวมาแต่งเป็นนิทาน ซึ่งน าเค้าโครงเร่ืองจากนิทานอีสป เร่ือง
ราชสีห์กับหนู  เทพารักษ์กับคนตัดไม้  กบเลือกนาย  และกระต่ายกับเต่า โดยแต่งเป็นค าประพันธ์
ประเภทกลอนสี่ ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ แบ่งเป็น 4 เล่ม ดังนี้ 
   เล่ม 1 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว (มาตราตัวสะกด แม่ กน)   

   เล่ม  2 คนตัดไม้ผู้ใจงาม (มาตราตัวสะกด แม่ กก)  
   เล่ม  3 ราชสีห์ผู้มีอคติ (มาตราตัวสะกด แม่ กด)  
   เล่ม  4 เลือกนักมักได้แร่ (มาตราตัวสะกด แม่ กบ)  
 4.  ระยะเวลาในการทดลอง  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยด าเนินการทดลอง  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558    

ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 8  ชั่วโมง ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้  
2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  10 ชั่วโมง   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ หมายถึง เอกสารที่น าเค้าโครงเร่ืองของนิทานอีสป 

มาแต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ส าหรับอ่านประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ( แม่กก  แม่กด  แม่กน  แม่กบ) โดยแบ่ง
ออกเป็นชุด 4 เล่ม ดังนี ้
   เล่ม  1 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว (มาตราตัวสะกด แม่ กน)   
   เล่ม  2 คนตัดไม้ผู้ใจงาม (มาตราตัวสะกด แม่ กก)  
   เล่ม  3 ราชสีห์ผู้มีอคติ (มาตราตัวสะกด แม่ กด)  
   เล่ม  4 เลือกนักมักได้แร่ (มาตราตัวสะกด แม่ กบ)  
 2.  ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง ความสามารถใน
การเขียนค าศัพท์ โดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และใช้ตัวสะกดในมาตราแม่ กก  กบ  กด 
และกน ที่ไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง ตามหลักการใช้ภาษาไทยและตรงตามพจนานุกรมฉบับ           
ราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2554 และสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้ตรงตามความหมายและ
วัตถุประสงค์ ซึ่งวัดได้จากการท าแบบวัดทักษะการเขียนสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นการเขียนค าศัพท์จากค าอ่านที่ก าหนดให้ 
 3.  ประสิทธิภาพหนังสือนิทาน หมายถึง การน าหนังสือนิทาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
ทดลองใช้และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
      85 ตัวแรก  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดในระหว่างเรียน
คิดเป็นร้อยละ 85 
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     85 ตัวหลัง  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดทักษะการเขียน
สะกดค าหลังการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85 
 4.  ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ในด้านบรรยากาศในการเรียน  ด้านกิจกรรม    
การเรียนรู้และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 5.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ าเภอ 
สามพราน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2558     
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สามารถเขียน
ค าศัพท์ และใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง 
 2.  เป็นแนวทางให้แก่ครูในการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อใช้ในการเสริมสร้างทักษะ
ต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าเสนอดังนี้  

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  2. การเขียนสะกดค า 
  2.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
  2.2  ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
  2.3  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดค า 
  2.4  ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด 
 3. นิทาน 
     3.1  ความหมายของนิทาน 
     3.2  ประเภทของนิทาน 
     3.3  คุณค่าและความส าคัญของนิทาน 
     3.4  หลักการเขียนนิทาน 
  3.5  องค์ประกอบของนิทาน 
  3.6  จิตวิทยากับการเขียนนิทาน 
  3.7  ลักษณะของนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 
  3.8 นิทานอีสป 
  3.9  นิทานกับการเรียนการสอน 
      3.10 การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  4.2  งานวิจัยต่างประเทศ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ท าไมต้องเรียนภาษาไทย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 1-3) 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือใน                    
การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเคร่ืองมือใน         
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ได้แก่ 

 1. การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ 
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2. การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบ  
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

 3. การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความ
คิดเห็นความรู้สึก พูดล าดับเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 

 4. หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  และอิทธิพลของภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย 
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 5. วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล 

แนวความคิดคุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่    
บทร้องเล่นของเด็กเพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที่ 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระที่ 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

  มาตรฐาน ท 4.1    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 คุณภาพผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2552 : 4) 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเร่ืองที่อ่าน
เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญ
ของเร่ืองที่อ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้       
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
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 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนสะกดค า          

แต่งประโยค และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม  ใช้ภาพ   
โครงเร่ือง และแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว 
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดู เล่าเร่ืองย่อหรือสรุปจากเร่ืองที่ฟัง
และดูตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและ       
ดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็น
ค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดู
และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจชนิด
และหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้ค า        
ราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม  แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่         
กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 

 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลง
พื้นบ้านของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนดได้ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 วิสัยทัศน์หลักสูตร (โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ,2553 :2-4) 

 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์  สังคมและจิตใจ ตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐาน 
 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม   
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
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 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ    
การจัดการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา          
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และ
มีทักษะชีวิต 

 3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เ รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี ้
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ       
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค   
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5.  ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม     
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ          
มีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน มุ่ งพัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ดังนี้ 
 1.   รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
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 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู ้
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 
 

ตารางที่ 2   โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

ท  14101 ภาษาไทย  160 
ค  14101  คณิตศาสตร ์ 160 
ว  14101  วิทยาศาสตร์  80 
ส  14101  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   80 
ส  14102 ประวัติศาสตร์  40 
พ  14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ  14101 ศิลปะ 80 
ง  14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ  14101 ภาษาอังกฤษ  80 
ท  14201 ภาษาไทยเสริม 40 

รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 880 
 

ตารางที่ 3  โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
 

ชื่อกิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมลูกเสือสามัญ -เนตรนาร ี 40 
กิจกรรมชมรม 40 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมทั้งหมด 120 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

ท  14101  ภาษาไทย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                              เวลา   160   ชั่วโมง 
                

 อ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของค า  ประโยค  บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  
ส านวนจากเร่ืองที่อ่าน   ตอบค าถาม   แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้  
ข้อคิดจากเร่ืองสั้น ๆ  อ่านและแสดงความคิดเห็นจากหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  มีมารยาทใน
การอ่าน 

  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้ค า เขียนแผนภาพ 
โครงเร่ืองและแผนภาพความคิดจากเร่ืองที่อ่าน เขียนย่อความจากเร่ืองสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อน
และบิดามารดา เขียนบันทึก  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ และ      
มีมารยาทในการเขียน   

           จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น พูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกตั้งค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

            สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยค บทร้อยกรองและค าขวัญ                
บอกความหมายของส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น 

  ระบุ  อธิบายข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง     
ร้องเพลงพื้นบ้าน   ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 ตัวชี้วัด 
  ท1.1 ป. 4/1 ท1.1 ป. 4/2 ท1.1 ป. 4/3 ท1.1 ป. 4/4 ท1.1 ป. 4/5 ท1.1 ป 4/6  
ท1.1 ป. 4/7  
  ท1.1 ป. 4/8  
  ท2.1 ป. 4/1 ท2.1 ป. 4/2 ท2.1 ป. 4/3 ท2.1 ป. 4/4 ท2.1 ป. 4/5 ท2.1 ป. 4/6    
  ท2.1 ป. 4/7 ท2.1 ป. 4/8 
  ท3.1 ป. 4/1 ท3.1 ป. 4/2 ท3.1 ป. 4/3 ท3.1 ป. 4/4 ท3.1 ป. 4/5 ท3.1 ป. 4/6 
  ท4.1 ป. 4/1 ท4.1 ป .4/2 ท4.1 ป. 4/3 ท4.1 ป. 4/4 ท4.1 ป. 4/5 ท4.1 ป. 4/6  
ท4.1 ป. 4/7  
  ท5.1 ป. 4/1 ท5.1 ป. 4/2 ท5.1 ป. 4/3 ท5.1 ป. 4/4 
   รวม  33  ตัวชี้วัด 
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ตารางที่  4 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 อ่านสะกดค า 

 
ท 1.1 ป. 4/1 ป. 4/2      
ท 2.1 ป. 4/1       
ท 3.1 ป. 4/6 
ท 4.1 ป. 4/1 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

มาตราตัวสะกด  เป็นพยัญชนะที่อยู่ท้ายค า
หรือท้ายพยางค์  มีทั้งหมด 8 มาตราส่วน  
ค าที่ไม่มีตัวสะกด จะเรียกว่า ค าในแม่ ก  กา  
การคัดลายมือ   ต้อง เขี ยนตัวอักษรใน
สัดส่วนที่ ถูกต้องและเส้นตัวอักษรให้
สม่ าเสมอ  การฟัง ดู  และพูดต้องค านึงถึง 
มารยาทในการฟังดูและพูดด้วย  บอกข้อคิด
ที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมต่าง ๆ 
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2 จดจ ามาตรา 

ท 1.1 ป. 4/1 ป. 4/2      
ท 2.1 ป. 4/6 ป. 4/8 
ท 3.1 ป. 4/2 ป. 4/4 
ท 4.1 ป. 4/1 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

การอ่านและเขียนสะกดค า  เป็นการอ่าน
และเขียนพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  แล้ว
ประสมให้เป็นค า  การอ่านออกเสียงค าที่มี
พยัญชนะต้น 2 ตัวต้องอ่านและเขียนให้
ถูกต้อง  การเขียนและพูดรายงาน  เป็นการ
น าเสนอผลการสืบค้นหรือค้นคว้าข้อมูล  
ต่าง ๆ บอกข้อคิดที่ได้จาการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมต่าง ๆ 

20 

3 
ปรากฏ 
การผัน 

 
ท 1.1 ป. 4/1 ป. 4/2 
ป.4/3 ป. 4/6 ป. 4/7 
ป.4/8      
ท 3.1 ป. 4/2 ป. 4/4 
ท 4.1 ป. 4/1 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

การผันวรรณยุกต์   เป็นการเปลี่ยนเสียง
วรรณยุกต์ของพยางค์ที่ ประกอบด้วย
พยัญชนะต้น กับสระ และตัวสะกดอย่าง
เดียวกัน ใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกัน ตามที่
ป ร ากฏ เป็นพยางค์  ก ารอ่ านหนั ง สื อ            
ควรเลือกหนังสือที่ ให้ความรู้  ส่ง เสริม
ปัญญาและใช้ภาษาที่ถูกต้องและควรอ่าน
อย่ างมีมารยาทในการอ่ าน  ฟั งหรือดู
เรื่องราวต่าง ๆ เราควรฝึกตั้งค าถามและ
ตอบค าถามเพื่อเป็นการทบทวนและสรุป
ความรู้  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมต่าง ๆ 

20 
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ตารางที่  4 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 (ต่อ)  

 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

4 
เลือกสรร 
ค าไทย 

 
 
ท 1.1 ป. 4.1  ป. 4/2 
ท 2.1 ป. 4/3 ป. 4/4 
ท 4.1 ป. 4/2 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

ค า  เป็นเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมาย  
ซ่ึงค าในภาษาไทยแบ่งเป็น       7 ชนิด คือ 
ค านาม  ค าสรรพนาม  ค ากริยา  ค าวิเศษณ์  
ค าบุพบท  ค าสันธาน และ       ค าอุทาน  การ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เป็นการเขียนเพื่อ
แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องการ
ย่อความ  เป็นการเขียนสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือฟังวรรณกรรมต่าง ๆ 

20 

5 
ประโยคใช้
ส่ือสาร 

 
ท 1.1 ป. 4/1  ป. 4/2  
ป. 4/4     
ท 2.1 ป. 4/5       
ท 3.1 ป. 4/1 ป. 4/3 
ท 4.1 ป. 4/4 ป. 4/6 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 
 

ประโยค  เป็นถ้อยค าที่ เรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบ  ใช้ส่ือสารได้เข้าใจ  มีความชัดเจน
ว่าใคร  ท าอะไร  ที่ไหน อย่างไร  เมื่อใด  
ส านวนเป็นการน าค ามาผูกต่อร้อยเรียงกัน
เพื่อใช้เป็นข้อคิดแก่ผู้ฟังและผู้อ่านในด้าน
ต่าง ๆ    การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์    
เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ด้วยการพูดหรือเขียน การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว  เป็นการเขียนจดหมายเพื่อส่ือสาร
กับเพื่อนหรือญาติพี่น้องเพื่อแจ้งเรื่องราวต่าง 
ๆ  บอกข้ อคิ ด ได้ จ ากก ารอ่ านหรื อฟั ง
วรรณกรรมต่าง ๆ 

20 

6 
สืบต านาน
เพลง

พื้นบ้าน 

 
 
 
ท 1.1 ป. 4/1  ป. 4/2 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 
ป. 4/3 ป. 4/4 

เครื่องหมายวรรคตอน  เป็นเครื่องหมายที่ใช้
ประกอบค า  ข้อความหรือประโยค     ต่าง ๆ 
เพื่อให้อ่านได้ถูกต้องและเข้าใจความหมาย
ยิ่งขึ้น  อักษรย่อ  เป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนเพื่อ
ย่อค าให้ส้ันลง เพลงพื้นบ้าน  เป็นเพลงที่เกิด
จากคนในท้องถิ่นต่าง ๆ  ที่คิดรูปแบบและ
ท านองการร้องขึ้นเอง บทอาขยาน คือ บท
ท่องจ า  ส่วนใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองที่ตัด
ตอนมาจากวรรณคดีซึ่ง 

20 
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ตารางที่  4 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 (ต่อ)  
 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

  
 ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ไพเราะ และเนื้อหา

ให้ข้อคิดสอนใจ  บอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่านหรือฟังวรรณกรรมต่าง ๆ 

 

7 
อ่านออก
เสียงบท 
ร้อยกรอง 

 
 
ท 1.1 ป. 4/1 ป. 4/2  
ท 4.1 ป. 4/1 ป. 4/3 
ป. 4/5 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

ค าพ้อง  เป็นค าที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือ
ซ้ ากัน  แบ่งเป็น  ค า พ้องรูป ค าพ้องเสียงง
และค าพ้องความหมายการใช้พจนานุกรม
ต้องรู้วิธีเรียงล าดับค า  จึงจะหาความหมาย
ของค าได้  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ต้องอ่ าน  โดยแบ่ งจั งหวะวรรคตอน        
การอ่านตามลักษณะค าประพันธ์ให้ถูกต้อง  
กลอนส่ีเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอน
ชนิดหนึ่ ง ซ่ึงในแต่ละวรรคจะมี  4  ค า         
จึงเรียกว่า กลอนส่ี บอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่านหรือฟังวรรณกรรมต่าง ๆ แต่งกลอนส่ี 

20 

8 
ท่วงท านอง
ของค าขวัญ 

ท 1.1 ป. 4/1  ป. 4/2  
ป. 4/5 
ท 2.1 ป. 4/2  ป. 4/7  
ท 4.1 ป. 4/5 ป. 4/7 
ท 5.1 ป. 4/1 ป. 4/2 

ค าขวัญเป็นถ้อยค าหรือค าคล้องจอง เพื่อ
เตือนใจหรือแสดงเอกลักษณ์ของส่ิงใด    
ส่ิงหนึ่ง ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่ใช้พูดส่ือสาร
กันในท้องถิ่นต่าง ๆ การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการหรือความคิด เป็นการคาดเดา
เหตุการณ์ล่วงหน้าจากเรื่องที่อ่านบอก
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรม 

20 

 

          ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จดจ ามาตรา มาท าการทดลองจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา 
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การเขียนสะกดค า 
 

ความหมายของการเขียนสะกดค า 
 การเขียนสะกดค า เป็นทักษะทางภาษาอย่างหนึ่ง ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดให้นักเรียนต้องสะกดค าให้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษาไทย ซึ่งนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ได้ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้อย่าง
หลากหลาย  อาทิ  เว็บสเตอร์ (Webster, 1966, อ้างถึงใน จุติตา คงด้วง, 2549: 8)  กล่าวว่า การเขียน
สะกดค าคือศิลปะหรือเทคนิคในการสร้างค าโดยใช้อักษรตามแบบที่สังคมยอมรับ  อรพรรณ 
ภิญโญภาพ (2529: 14)   อธิบายว่า  การเขียนสะกดค าเป็นการฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจะต้องให้ผู้ เขียนเข้าใจกระบวนการประสมค า                   
รู้หลักเกณฑ์ที่จะเรียบเรียงอักษรในค าหนึ่ง ๆ ให้ได้ความหมายที่ต้องการเพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การสื่อสาร ซึ่ง มัลลิกา ภักดีณรงค์ (2531: 28) สุภาพ ดวงเพ็ชร (2533: 15)  อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ 
(2546: 31)  ปิยวรรณ สังข์จันทราพร (2547: 17)  ประไพ สุวรรณสารคุณ (2553: 65)  และจุฑามาศ  
กันติ๊บ (2554: 27) ได้อธิบายความหมายของการเขียนสะกดค าที่สอดคล้องกัน ว่า การเขียนสะกดค า 
หมายถึง การเขียนค าศัพท์โดยจัดเรียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและการันต์ ได้ถูกต้อง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  และน าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2546: 133) กล่าวถึงการเขียนสะกดค าว่า  การเขียนสะกดค า  เป็นการเขียนโดยน า
พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมเป็นค า การเขียนค าจะต้องให้  ผู้เรียนอ่าน
สะกดค าและเขียนค าพร้อม ๆ กัน  เพื่อการเขียนค าได้ถูกต้อง การเขียนสะกดค าจะน าค าที่มี
ความหมายมาหัดสะกด จนกระทั่งผู้เรียนสามารถจดจ าค านั้น ๆ ได้ 
 จากความหมายของการเขียนสะกดค าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่า การเขียน
สะกดค า หมายถึง ความสามารถการเขียนค าศัพท์ โดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และใช้
ตัวสะกดได้ถูกต้อง ตามหลักการใช้ภาษาไทยและตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
พุทธศักราช 2542 และสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้ตรงตามความหมายและวัตถุประสงค์    
 

ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
 การสะกดค าให้ถูกต้อง มีความส าคัญในการสื่อความหมายถึงกันด้วยภาษาเขียน เพราะ

ถ้าเขียนสะกดค าผิด จะท าให้ความหมายผิดเพี้ยนไป การสื่อสารก็ล้มเหลว  มีนักการศึกษาหลาย
ท่าน กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าไว้ ดังนี้ 
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 เดล  และคนอ่ืน ๆ  (Dale, 1971, อ้างถึงใน จุติตา คงด้วง, 2549: 8)  ได้กล่าวถึงความ 
ส าคัญของปัญหาการสะกดค าไว้ว่า 

 1. การสะกดค าผิด ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค าผิดไปด้วย 
 2. การสะกดค าถูก จ าเป็นที่จะต้องแยกความหมายของค าแต่ละค าได้ 
 3. นักเรียนที่รู้จักสะกดค าสามารถที่จะหาค าในพจนานุกรมได้เร็ว 
 4. การสะกดค าถือว่าเป็นความสามารถเป็นการศึกษาและท าให้อ่านหนังสือได้ 
 5. ความบกพร่องในการสะกดค า ท าให้เสียเวลาทั้งครูและนักเรียนในการเรียน        

การสอน 
 6. ผู้ที่มีความบกพร่องในการสะกดค า ท าให้หมดโอกาสที่จะใช้ค าเพื่อเน้นความหมาย

ในข้อเขียนของตนได้ 
 ลุนเบอร์ก  (Luneburg, 1959: 179, อ้างถึงใน อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ, 2546: 32) 

กล่าวถึงการเขียนสะกดค าไว้ว่า การสะกดค าจัดว่า เป็นส่วนหนึ่งในรายละเอียดที่มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน การสะกดค าผิด จะลดประสิทธิภาพของการเขียนลง 

 ก าชัย ทองหล่อ (2540: 160) ได้กล่าวว่า ตัวอักษรเป็นเคร่ืองหมาย ใช้แทนค าพูด
เพราะฉะนั้นการเขียนค าจึงนับเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งของการใช้ภาษา การเขียนผิด ความหมาย 
ก็จะเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ 

 อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546: 32) ได้กล่าวว่า  ทักษะการเขียนสะกดค า มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเขียนสะกดค าผิด จะท าให้ความหมายของค า ๆ นั้นเปลี่ยนไป ท าให้ผู้เขียน
และผู้อ่านไม่สามารถสื่อสารได้ตรงกัน จึงสมควรที่จะมีวิธีการสอนทักษะการเขียนสะกดค าที่มี
ประสิทธิภาพ ในการฝึกฝนให้นักเรียน มีทักษะการเขียนสะกดค า  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 วลารัตน์  ปฏิเวศ (2551: 13)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าว่า การเขียน
สะกดค าให้ถูกต้องมีความส าคัญต่อผู้เขียนอย่างมาก กล่าวคือท าให้การเขียนบรรลุตามจุดประสงค์  
ที่ต้องการ นอกจากนั้นยังท าให้ผู้เขียนเป็นผู้ที่น่านับถือในเร่ืองภูมิปัญญา และความประณีตใน   
การเขียนอีกด้วย    

 การเขียนสะกดค า เป็นทักษะการใช้ภาษาที่ส าคัญยิ่งในการสื่อสาร เพราะถ้าเขียนผิด 
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดในการสื่อความหมาย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกิดผลเสียในการ
ติดต่อสื่อสาร นักเรียนควรได้รับฝึกฝนและปลูกฝังให้เขียนสะกดค าที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดค า  
 การเขียนสะกดค า  เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของนักเรียนในการเร่ิมต้นฝึกหัด         

การเขียนจึงจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา 
เพราะถือเป็นระดับเร่ิมต้นของการเรียนรู้ ทั้งนี้ มีนักการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศได้
เสนอแนะวิธีสอน และกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค า  ดังนี้ 
 คิง (King, 1965: 15, อ้างถึงใน จุติตา คงด้วง, 254: 11) ได้กล่าวถึง การฝึกให้มีความ 
สามารถในการเขียนสะกดค า ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบค าที่ให้นักเรียนเขียนสะกดค าอย่างระมัดระวัง 
เช่น ค าที่มีอุปสรรคและค าที่มีปัจจัย เป็นต้น และให้นักเรียนบันทึกไว้ 

  2. การออกเสียง ได้แก่ การให้นักเรียนออกเสียงค าที่เขียนให้ถูกต้อง เป็นต้น 
 3. การสะกดค า ได้แก่ การฝึกให้นักเรียนหัดสะกดค าที่จะเขียนด้วยปากเปล่าโดย  

ออกเสียงดัง ๆ ให้นักเรียนท าเช่นน้ันหลาย ๆ ครั้ง 
 4. การเขียน ได้แก่ การฝึกให้นักเรียนเขียนค าที่สะกดนั้น 5-10 คร้ัง แล้วตรวจ 
 5. ให้นักเรียนน าค าที่เขียนสะกดค ามาแต่งประโยค 
 6. การทบทวน หมายถึง ครูทบทวนค าที่เขียนสะกดในการเรียนครั้งต่อไป 

   ฟิทซ์เจอรัลด์ (Fitzgerald, 1967: 38, อ้างถึงใน วลารัตน์ ปฏิเวศ, 2551: 15)  ได้
เสนอแนะล าดับขั้นการเขียนค าไว้ดังนี้ 

 1.  ต้องให้นักเรียนรู้ความหมายของค านั้นเสียก่อน โดยครูเป็นผู้บอกหรือโดยอาศัย
พจนานุกรมแล้วให้นักเรียนอภิปราย ข้อส าคัญคือค านั้นจะต้องเป็นค าที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 

 2.  ต้องให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าได้ถูกต้อง ชัดเจน จะช่วยให้นักเรียนรู้จักค า ค านั้น
ได้แม่นย ายิ่งขึ้น ทั้งรูปค าและการออกเสียง 

 3.  ต้องให้นักเรียนเห็นรูปค านั้น ๆ ว่าประกอบด้วย สระ พยัญชนะ อะไรบ้าง ถ้าเป็น
ค าหลายพยางค์ควรแยกให้เด็กดูถ้าท าได้ 

 4.  ต้องให้นักเรียนลองเขียนค านั้น ๆ ทั้งดูแบบและไม่ดูแบบ 
 5.  ต้องสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนน าค านั้นไปใช้  ซึ่งอาจใช้ในการเขียนบรรยาย

เร่ืองราวหรือเขียนในกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับวัย 
 สนิท ตั้งทวี (2528: 32 - 33) ได้เสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค าไว้ดังนี้ 
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 1.  ครูจัดหาเรียงความซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือบทความมาแจกให้นักเรียนอ่านในเวลาที่

ก าหนด แล้วให้นักเรียนลอกข้อความที่เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์และข้อคิดที่เห็นว่าดีมาส่งครู โดยที่
ครูจะต้องเน้นในเร่ืองความถูกต้องของการเขียน รวมทั้งความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ 

 2.  ครูมอบให้นักเรียนไปอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์หรือจากวารสารต่าง ๆ แล้วให้
คัดลอกข้อความที่น่าสนใจลงไปในบัตรรายการ โดยบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นให้ชัดเจน 

 3.  แบ่งกลุ่มให้ไปหาค ายากจากหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่ืน ๆ มาแจกกันแล้วบอก 
ให้เขียน 

 4.  รวบรวมค าศัพท์ต่าง ๆ โดยเขียนเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น อาจจะเรียงตามตัวอักษร 
หรือเรียงตามความหมาย 

 5.  ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนศัพท์ลงในบัตรค า แล้วใช้ค าเหล่านั้นเขียนเป็นข้อความ 
ลงบนแถบประโยค 

 6.  แข่งขันสะกดค ายากบนกระดานหน้าชั้น 
 7.  ให้นักเรียนเขียนประกาศ โฆษณา บัตรเชิญ หรือบัตรอวยพร โดยครูเน้นถึงความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและประณีต 
 8.  ครูท าบัญชีค ายากแล้วน ามาให้นักเรียนเขียนเป็นค าๆ โดยเน้นความถูกต้องชัดเจน 

ครูอาจให้นักเรียนผลัดกันตรวจแล้วให้คะแนนแต่ละคน ให้นักเรียนบันทึกผลการสะกดค ายาก    
ของตนไว้เพื่อดูพัฒนาการของตน 

 9.  ครูให้นักเรียนแต่งประโยคโดยการก าหนดค าที่มักเขียนผิดให้ เช่น กังสดาล ขโมย 
ครหา ประติมากรรม นัยน์ตา และเวทมนต์ ฯลฯ 

     10.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นหมู่ ๆ ให้แข่งขันเขียนค าที่มักเขียนผิด 
 สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2533: 120-121)  ได้เสนอแนะการจัด
กิจกรรมในการสอนเขียนสะกดค าในโดยสรุปได้ ดังนี้ 

 1.  ท าบัญชีค ายากแจกให้นักเรียนได้ศึกษา แต่ละสัปดาห์น าค าเหล่านี้มาให้นักเรียน
เขียนเป็นค า ๆ แล้วให้ตรวจค าตอบเองหรือแลกกันตรวจก็ได้ 

 2.  ให้นักเรียนแต่งประโยคซึ่งประกอบด้วยค าที่มักสะกดผิด แล้วให้นักเรียนบอกให้
เพื่อนเขียนตามจากนั้นก็บอกค าเฉลยที่ถูกต้องด้วย 

 3.  แบ่งหมู่นักเรียนเพื่อแข่งขันเขียนค าหรือข้อความที่ยาก ๆ 
 4.  แจกบัญชีค าศัพท์ที่เขียนถูกและผิดปนกัน แล้วให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมายถูก-ผิด

หน้าค านั้น ๆ 
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 5.  น าค ายากมาแต่งเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบแล้วให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย

หน้าค าตอบที่ถูก 
 6.  ก าหนดให้นักเรียนท าบัญชีค ายากเรียงตามล าดับตัวอักษร 
 7.  แจกข้อความสั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยค ายากที่เขียนสะกดถูกและผิดปนกันให้

นักเรียนหาค าที่สะกดผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง คนที่ไม่แน่ใจให้เปิดดูในพจนานุกรม 
 สุปราณี ดาราฉาย (2536: 60-65) ได้เสนอแนะวิธีการสอนเขียนสะกดค า ดังนี้ 
 1.  ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง 
 2.  การสอนเร่ืองตัวสะกด ครูต้องสอนความหมายของค าด้วย เพื่อช่วยให้นักเรียนจ าได้

ดีขึ้น เช่น ราคาเยา แปลว่า ราคาถูก หรืออายุเยาว์ แปลว่า อายุน้อย 
 3.  ครูสอนเร่ืองตัวสะกดให้สัมพันธ์กับการฟังได้ เช่น เมื่อครูอ่านหรือเล่าเร่ืองให้

นักเรียนฟัง ถ้ามีค ายากหรือค าที่นักเรียนมักสะกดผิด ครูควรติดบัตรค าหรือเขียนให้นักเรียนดู       
บนกระดานด าพร้อมทั้งบอกความหมาย 

 4.  น าบัตรค าที่ใช้สอน เร่ืองตัวสะกด ติดไว้ในห้องเรียนหรือบริเวณที่นักเรียนเห็น    
ได้เสมอ 

 5.  ให้นักเรียนรวบรวมค าผิดจากหนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา และชื่อร้านค้า ฯลฯ 
แล้วเขียนค าที่สะกดถูกต้อง 

 6.  ฝึกให้นักเรียนออกเสียงค าให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อเขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง เช่น   
ของที่ระลึก มิใช่ออกเสียงไม่ชัดและเขียนเป็นของที่ละลึก 

 7.  รวบรวมค าที่มักสะกดผิดแต่งเป็นค าประพันธ์ ซึ่งครูแต่งเองหรือให้นักเรียนแต่ง     
ก็ได้จะช่วยให้นักเรียนเขียนตัวสะกดได้ถูกต้องขึ้น ทั้งนี้นักเรียนต้องอ่านออกเสียงค าถูกต้องและ    
รู้ความหมายด้วย 

 8.  สอนค าที่สะกดเหมือนกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น โครงการ แผนการ และวิธีการ 
 9.  สอนค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกัน และมีความหมายต่างกันเป็นกลุ่ม ๆ 

เช่น ทะลสาบ สาบสูญ แมลงสาบ 
     10.  รวบรวมค าที่มีตัวการันต์เหมือนกันหรือแข่งขันหาค าในเวลาจ ากัด เช่น ค าที่มี  ค  

เป็นตัวการันต์ สวรรค์ ประสงค์ พระธ ามรงค์ อุโมงค์ 
     11.  ท าแบบฝึกให้นักเรียนทบทวนเร่ืองตัวสะกดด้วยตนเอง โดยเขียนเสียงอ่านแล้วให้

นักเรียนเขียนตัวสะกดที่ถูกต้อง เช่น เสียงอ่าน สาย-สิน เขียนสะกดค าเป็น สายสิญจน์ 
     12.  การตรวจงานของนักเรียน ครูควรท าเคร่ืองหมายตรงค าที่นักเรียนเขียนผิดพร้อมทั้ง

เขียนตัวสะกดที่ถูกต้องให้ด้วย 
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 อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546: 36) สรุปถึง เทคนิคการสอนการเขียนสะกดค าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

 1.  ก่อนสอนเนื้อหาในบทเรียนภาษาไทยแต่ละบท ครูควรน าแบบฝึก หรือบัตรค าใหม่
ซึ่งเป็นค าพื้นฐานในบทเรียนมาให้นักเรียนเห็นรูปค า ได้อ่านและเรียนรู้ความหมาย 

 2.  ควรจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนเขียนสะกดค าและมี
ความตั้งใจที่จะฝึกทักษะการเขียนสะกดค า โดยค านึงถึงล าดับขั้นตอนของการสอนให้เหมาะสมกับ
วัยและความสามารถของนักเรียน ควรให้นักเรียนทราบผลของการฝึกทันที 

 3.  ควรเลือกกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและ วุฒิภาวะของ
นักเรียน โดยเน้นให้มีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อนักเรียนจะได้ฝึกเขียนสะกดค าได้ดีขึ้น 

 4.  ฝึกน าค าไปใช้ เช่น น าค าไปแต่งประโยค เขียนบรรยายภาพ บรรยายเร่ืองราว หรือ 
เขียนกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 

 5. ทบทวนให้นัก เรียนเขียนค า โดยให้ดูแบบ และไม่ต้องดูแบบ นอกจากนี้              
ควรทบทวนการอ่าน การพูดค านั้นอยู่เสมอ 
 จากข้อเสนอแนะและหลักการในการฝึกทักษะในการเขียนสะกดค าดังกล่าวพบว่า   
การที่จะให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องนั้น ครูผู้สอนต้องใช้กลวิธีการสอนหลายวิธี 
เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนเขียนสะกดค าอย่างสนุกสนาน มีความตั้งใจที่จะฝึกทักษะการเขียน
สะกดค าและให้นักเรียนทราบถึงความส าคัญในการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ได้
ฝึกฝนเขียนค ายากเหล่านั้นบ่อย ๆ จึงจะท าให้นักเรียนจดจ าค าเหล่านั้นได้และเขียนถูกต้อง 
 

ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด 
 ในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนมักเขียนสะกดค าผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ซึ่งสาเหตุของ
การเขียนสะกดค าผิดมีหลายประการ ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 
 แบลร์ (Blair, 1968, อ้างถึงใน จุติตา คงด้วง, 2549: 11) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด สรุปได้ว่า สาเหตุต่าง ๆ อาจเนื่องมาจากความไม่พร้อมหรือ
ข้อบกพร่องในด้านสุขภาพ ร่างกายและอารมณ์ การออกเสียงและการรับฟังเสียง ไม่ถูกต้อง การจ า
ค าไปใช้อย่างผิด ๆ จ าการเรียงล าดับอักษรไม่ได้ ได้รับการฝึกหรือการออกเสียงผิดมาตั้งแต่ระยะ
เร่ิมแรก และไม่ได้รับแรงจูงใจหรือฝึกให้เขียนสะกดค า 

 นพดล จันทร์เพ็ญ และคนอ่ืน ๆ (2519: 547-548) กล่าวถึงสาเหตุที่เด็กเขียนสะกด
ค าผิด มีดังนี ้

 1.  ครูมีความรู้ไม่ดีพอ เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง 
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 2.  สิ่งตีพิมพ์ ต ารับต ารา โฆษณา ป้ายประกาศ ชื่อห้างร้าน แม้กระทั่งตัวหนังสือใน   

รถโดยสาร ยังมีการสะกดตัวหนังสือผิด 
 3.  โทรทัศน์สะกดตัวหนังสือผิด เด็กคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยเอาอย่าง 
 4.  ผู้ปกครองและคนในบ้านของเด็กเขียนหนังสือผิด 
 5.  โรงเรียนจัดครูภาษาไทยไม่เหมาะสมเอาคนที่ไม่สนใจไม่ถนัดในวิชาภาษาไทย    

มาสอน 
 6.  ครูอ่ืน ๆ ในโรงเรียนไม่สนใจว่าจะสะกดค าผิดหรือถูก ไม่มีการแก้ไข ปล่อยให้

ค าผิดปรากฏในสายตาเด็กเสมอ 
 7.  เด็กไม่สนใจ เรียนมาไม่ดีพอ เด็กไม่มีความรู้เร่ืองหลักภาษา 

 รัชนี  ศรีไพวรรณ (2539: 1033-1034) สรุปสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดว่า ค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จะเป็นค าที่นักเรียนมักสะกดผิด การใช้แนวเทียบผิด ใช้ค าผิด
ความหมาย เช่น ค าพ้องเสียง การออกเสียงค าผิดจนติดปากแล้วน ามาเขียน การประวิสรรชนีย์ผิด  
ค าที่ใช้ไม้หันอากาศ ค าที่ใช้การันต์ ค าที่ใช้ไอไม้ม้วนหรือไม้มลาย ไม่รู้เกณฑ์ของการใช้ ศ , ษ, ส  
การใช้ ณ น  และค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
 วรรณี โสมประยูร  (2544: 157-159) กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดว่า 
นักเรียนเห็นแบบอย่างการสะกดค าที่ผิดอยู่เสมอ อีกทั้งไม่รู้ความหมายของค าค านั้น โดยเฉพาะ     
ค าไทยมีค าพ้องเสียงท าให้ความหมายสับสน ไม่เข้าใจหลักภาษาที่ถูกต้อง การฟังและออกเสียง     
ค าควบกล้ า ร ล ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงค าที่มาจากภาษาอังกฤษ ออกเป็น     
ภาษาเขียนของค าภาษาไทยที่ถูกต้องได้ 
  จะเห็นได้ว่า สาเหตุการเขียนสะกดค าผิดนั้นมีหลายประการ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้เขียน
เป็นส าคัญที่ขาดการระมัดระวัง ขาดประสบการณ์ทางภาษา ขาดความแม่นย าและขาดการฝึกฝน 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ดังนั้น ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง และต้องอาศัย
วิธีการและกระบวนการที่หลากหลายในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเขียนสะกดค า     
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการเขียนสะกดค าได้ดียิ่งขึ้น 
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นิทาน 

 

 นิทาน ถือเป็นวรรณกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมส าคัญ ที่คนไทยในอดีตใช้เป็น
กลไกในการพัฒนาสติปัญญา สุขภาพ กิริยามารยาทและคุณธรรมจริยธรรมในเด็กได้อย่างแยบยล
และได้ผล นิทานจึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่เด็กพึงได้รับ เพราะ แรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะ
เป็นแรงกระตุ้นเร้าให้เด็กได้ท าในสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงได้ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานอย่างไม่สิ้นสุด
และเป็นการเรียนรู้สู่ความเป็นจริง เป็นสิ่งเชื่อมโยงความรู้สึกกับจินตนาการ  จนเกิดเป็นความคิด
สร้างสรรค์  นิทานจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมทักษะและจินตนาการของเด็ก ๆ ให้
กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน 

 

ความหมายของนิทาน    
 มีผู้ให้ความหมายของนิทาน ดังนี้  

 นิทาน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 588) อธิบาย
ความหมายไว้ว่า  นิทาน คือ เร่ืองที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป  

 ผาสุก  มุทธเมธา (2540: 10) ได้ให้ความหมายว่า นิทาน คือ การผูกเร่ืองจากความคิด 
ความเห็น ประสบการณ์ สมมติเหตุการณ์ขึ้นเพื่อตอบปัญหาข้อข้องใจ สิ่งบันเทิงใจ และสิ่งที่จะ
สื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความหมาย 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 2) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ สื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กไม่มีเด็กคนใดไม่ชอบฟังนิทาน นิทานสามารถสร้างความฝัน จินตนาการ 
ความคิด ความเข้าใจและการรับรู้ให้กับเด็ก 

 สัณหพัฒน์ อรุณธารี (2542: 2) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ เร่ืองที่มีผู้แต่งขึ้นใหม่โดยยึด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการผูกเร่ืองให้เข้ากับสภาวการณ์ในเวลานั้น ๆ ซึ่ งสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจที่พึงประสงค์ให้ผู้ฟังนาไปใช้ในชีวิตจากเนื้อหาของนิทาน เพื่อใช้
เป็นสื่อในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 49) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ เร่ืองราวที่สร้างขึ้นมาส าหรับให้
ความรู้สึก หรือผ่อนคลาย เพื่อน ามาเล่าหรือถ่ายทอดสู่ เด็กด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ  โดยมี
จุดประสงค์เฉพาะเจาะจงเพื่อเด็ก ซึ่งอาจรวมถึงนิทานทั่วไป นิทานพื้นบ้าน นิทานสมัยใหม่ที่น ามา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เสริมแต่ง เพื่อให้เหมาะสมกับการน าไปใช้กับเด็ก 

 กัลยา นิ่มจิตต์ (2545: 8) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ  เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกันมาที่มิได้เจาะจง 
จะแสดงประวัติของเร่ือง จุดใหญ่ก็เพื่อความสนุกสนาน และความเข้าใจทั้งผู้เล่าและผู้ฟังที่สนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ฟัง  
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 นนทพร ภูวรัตน์ (2546: 21) ได้กล่าวว่า นิทาน คือ เร่ืองราวที่เล่าสืบต่อกันมาหรือ        

ผู้แต่งขึ้นเพื่อให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้นชวนติดตามและเต็มไปด้วยจินตนาการที่จะช่วยแต่งแต้ม
สีสันและชีวิตชีวาให้กับโลกของเด็กอย่างแท้จริง นิทานอาจเป็นเร่ืองที่อิงความจริงหรือเป็นเร่ืองราว
ที่เล่าจากจินตนาการของผู้เล่าเอง เนื้อเร่ืองย่อมแล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้เล่าว่าต้องการให้ผู้ฟังรับ
อะไรจากการเล่านั่นเอง  

 รัชนี ศรีไพวรรณ (2546: 17) ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า นิทาน คือ เร่ืองราวที่เล่า
สืบกันมาหรือมีผู้แต่งขึ้น เพื่อความสนุกสนานบันเทิง หรือเพื่อสอนคน ในการด ารงชีวิต เนื้อเร่ือง
นิทานในอาจจะเป็นเร่ืองเหลือเชื่อ ไม่สมเหตุสมผล หรือเป็นเร่ืองแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 
ทั้งนี้เพราะนิทานเป็นสิ่งที่มุ่งให้ความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่   

 จากความหมายของนิทานที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า  นิทาน หมายถึง เร่ืองราวหรือ
เร่ืองเล่า ที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก  และแฝงคุณธรรม ข้อคิด             
คติสอนใจ และให้ความรู้ ให้กับผู้อ่านและผู้ที่ได้รับฟัง  
 

ประเภทของนิทาน   
 การแบ่งประเภทของนิทานมีวิธีการก าหนดที่แตกต่างกัน แต่นิยมกันมากคือการแบ่ง

นิทานออกเป็นประเภทตามรูปแบบนิทาน ดังนี ้
 วิไล มาศจรัส (2539: 15-21) และต ารา ณ เมืองใต้ (2542: 1-13) ได้จ าแนกนิทาน

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี ้
 1.  นิทานสุภาษิต 
  โดยมากเป็นเร่ืองสั้น ๆ ตัวละครส าคัญเป็นสัตว์ เช่น สิงโต  หมาป่า  สุนัขจิ้งจอก 

กา หงส์ บางคร้ังมีต้นไม้ เทวดา ซึ่งสามารถพูดภาษาคนได้ ทั้งนี้หมายรวมถึงนิทานอีสป ซึ่งเป็น
นิทานโบราณของยุโรป แต่เดิมนั้น เล่าด้วยปากเปล่าสืบต่อกันมา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล 
นิทานอีสปนั้น อีสปมิได้เป็นผู้ผูกเร่ืองเองขึ้นทั้งหมด บางเร่ืองเป็นเร่ืองเล่าสู่กันฟัง บางเร่ืองมีผู้แต่ง
เพิ่มเติมลงไป จึงท าให้ นิทานอีสปมีอยู่มากมายหลายพันเร่ือง ซึ่งจุดมุ่งหมายของนิทานอีสป คือ 
เพื่อสอนคติธรรม ดังจะเห็นได้จากนิทานทุกเร่ืองที่ลงท้ายว่า “นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า...” ( เฉลิม 
มากนวล, 2518: 28-29) 

 2.  นิทานเทพนิยาย 
  นิทานเทพนิยาย หมายถึง นิทานเกี่ยวกับเทวดา จะมีตัวละครแตกต่างไปจากนิทาน

ภาษิต กล่าวคือ นิทานเทพนิยาย ตัวละครมักจะเป็นมนุษย์ แต่มีศักดิ์สูง เช่น เป็นเจ้าหญิง เจ้าชาย 
หรือไม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นคนรูปงาม รูปร่างเป็นที่ร่ าลือของบุคคล       
ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น นิทานเทพนิยายที่เข้ามาแพร่หลายในบ้านเรามานานและเป็นที่ รู้จักดี เช่น         
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เทพนิยายเร่ือง เจ้าหญิงนิทรา นิทานที่เกี่ยวกับเทวดา ตัวละครส าคัญ คือ เจ้าหญิง เจ้าชาย ตกอยู่ใน
ห้วงอันตรายหรือความทุกข์ มีแม่เลี้ยงใจร้าย ยักษ์ แม่มด เป็นตัวประกอบ และมีความคิดฝัน        
เป็นหลัก 
 3.  นิทานชาวบ้าน 

  นิทานชาวบ้าน เป็นเร่ืองราวหรือนิทานพื้นบ้านที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมา          
แต่โบราณ ในประเทศไทย เรามีนิทานประเภทนี้เป็นจ านวนมาก ฉายให้เห็นความเชื่อ วัฒนธรรม 
และความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั้นๆ  เนื้อหาในนิทานมักจะอ้างอิงสถานที่ที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น  เช่น 
เร่ืองไกรทอง จะอ้างเหตุการณ์สถานที่ในจังหวัดพิจิตร เขานางนอน อ้างสถานที่จังหวัดเชียงราย 
ตาม่องล่าย อ้างเหตุการณ์สถานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เกาะหนู เกาะแมว  อ้างเหตุการณ์สถานที่
จังหวัดสงขลา เป็นต้น  
 4.  นิทานชาดก 

  นิทานชาดก เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ แสดงถึงความ
เป็นมาในพระชาติต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราเรียกว่า พระเจ้า 
500 ชาติ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ 27-28 มีทั้งหมด 547 เร่ือง อาจมีเร่ืองที่ซ้ ากันบ้าง     
แต่คาถาจะต่างกัน หรือบางเร่ืองที่ยกมาเพียงคาถาเดียวกันจากเร่ืองที่มีหลายคาถา รวมอยู่ในคัมภีร์ 
เรียกว่า นิบาตชาดก กับปัญญาสชาดก 

 เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 20-22) ได้แบ่งนิทานตามรูปแบบของนิทานและตามเนื้อหาสาระ
ที่เป็นเร่ืองราวของนิทานออกเป็น 8 ประเภท คือ 

 1. เทพนิยายหรือเร่ืองราวปรัมปรา  
  เป็นนิทานหรือนิยายที่เกินเลยความเป็นจริงของมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวที่

เกี่ยวข้องกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเด่น ๆ จะมีอภินิหารหรือเวทมนต์ ฤทธิ์เดช ฉากหรือ
สถานที่ในเร่ืองมักเป็นสถานที่พิเศษ หรือถูกก าหนดขึ้นมา เช่น สรวงสวรรค์หรือเมืองบาดาล          
มีพระเอกเป็นเจ้าชาย มีนางเอกเป็นเจ้าหญิง มีนางฟ้า เทวดา และยักษ์ เป็นต้น 

 2. นิทานประจ าท้องถิ่นหรือนิทานพื้นบ้าน  
  มักเป็นนิทานที่ถูกเล่าขานตกทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับต านาน

พื้นบ้าน ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ภูเขา ทะเล แม่น้ า เร่ืองราวของโบราณวัตถุที่มีเหตุแห่ง
ที่มาของการสร้าง และการคิด ฯลฯ 

 
 
 



34 

 
 3. นิทานคติสอนใจ  
  เป็นนิทานที่เรียบเรียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิต และความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมให้
บังเกิดผลในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ให้พิถีพิถันละเอียดรอบคอบ และไม่ประมาท ช่วยเหลือ
หรือเมตตาต่อผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 4. นิทานวีรบุรุษ  
  เป็นนิทานที่กล่าวอ้างถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจ กล้าหาญ มักเป็นการ

ถ่ายทอดเร่ืองจริงของบุคคลส าคัญ ๆ ไว้ มักสร้างฉากหรือสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกินความเป็นจริง 
เพื่อให้เร่ืองราวสนุกสนาน ท าให้ เกิดความรู้สึกคล้อยตามว่าบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษนั้น มีความ 
สามารถและน่าสนใจจริง ๆ 

 5. นิทานอธิบายเหตุ  
  เป็นเร่ืองราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอธิบายพร้อมตอบค าถามเร่ืองราว

นั้น ๆ ด้วย เช่น เร่ืองกระต่ายในดวงจันทร์ และท าไมน้ าทะเลจึงเค็ม เป็นต้น 
 6. เทพปกรณัม  
  เป็นนิทานเกี่ยวกับความเชื่อ โดยเฉพาะตัวบุคคลที่มีอภินิหารเหนือความเป็นจริง 

ลึกลับ ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม และทศกัณฐ์ เป็นต้น 
 7. นิทานที่มีตัวสัตว์เป็นตัวเอก  

  เปรียบเทียบเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่อยู่ ร่วมกันในสังคม สอนจริยธรรม      
แฝงแง่คิดและแนวทางแก้ไข บางคร้ังสอนแบบทางอ้อม ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะต้องพิจารณาเอง         
เป็นเร่ืองบันเทิงคดีที่สนุกสนาน 

 8. นิทานตลกขบขัน  
  เป็นเร่ืองเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ แต่มีมุขที่ตลกขบขัน สนุกสนาน ท าให้เกิด

ความรู้สึกที่เป็นสุข เนื้อเร่ืองเกี่ยวกับไหวพริบ เร่ืองราวแปลก ๆ เร่ืองเหลือเชื่อ และเร่ืองเกิน     
ความจริง เป็นต้น 

 วิเชียร  เกษประทุม (2547: 5-9) ได้แบ่งนิทานที่เป็นปัจจุบันไว้ 11 ประเภท ด้งน้ี 
 1. เทวปกรณ์หรือเทพปกรณัม เป็นเร่ืองอธิบายถึงก าเนิดของจักรวาล 
 2. นิทานศาสนา มีจุดมุ่งหมายในกาสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน 
 3. นิทานคติ เป็นการเล่าเร่ืองที่ให้เห็นคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบ

กรรมดีและกรรมชั่ว 
 4. นิทานมหัศจรรย์ เป็นนิทานเกี่ยวกับเทวดา นางฟ้า หรือความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติ 
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 5. นิทานชีวิต เป็นการด าเนินเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตจริง มีความยาวหลายอนุภาค 
 6. นิทานประจ าถิ่น เน้นเร่ืองเล่าสืบเนื่องกันมาเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ส าคัญ 
 7. นิทานอธิบายเหตุ เป็นเร่ืองที่อธิบายถึงก าเนิดความเป็นมาของสิ่งที่ เกิดขึ้น             

ในธรรมชาติ 
 8. นิทานเร่ืองสัตว์ เป็นเร่ืองที่สัตว์เป็นตัวเอก 
 9. นิทานเร่ืองผี มีผีเป็นตัวเอกของเร่ือง 
     10. มุขตลก มีขนาดสั้นไม่ซับซ้อน สนุกขบขันไม่น่าเบื่อ 
     11. นิทานเข้าแบบ  โครงเร่ืองมีความส าคัญเป็นรองของแบบสร้าง เช่น นิทานไม่รู้จบ 

นิทานลูกโซ่ 
 จิระประภา บุณยนิตย์,  ลออ ชุติกร  และศรีสมบัติ เทพกาญจนา (2551: 17-21) ได้แบ่ง
นิทานออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

 1. นิทานปรัมปรา มีลักษณะที่เห็นได้ชัด คือ เป็นเร่ืองค่อนข้างยาว และเป็นเร่ืองสมมุติ
ว่าเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่ง  ไม่ก าหนดไว้ชัดเจนว่าที่ไหน และมักขึ้นต้นว่า ในกาลคร้ังหนึ่ง  ตัวบุคคล
ในเร่ืองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา และมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ 

 2. นิทานท้องถิ่น มีขนาดสั้นกว่านิทานปรัมปรา เป็นเร่ืองเหตุการณ์เดียวและเกี่ยวกับ 
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลาง หรือคตินิยม 

 3. เทพนิยาย เป็นนิทานที่มีเทวดา และนางฟ้า 
 4. นิทานเร่ืองสัตว์  ตัวเอกของเร่ืองจะเป็นสัตว์ มีความคิดและการกระท าต่าง ๆ

เหมือนมนุษย์ธรรมดา มักเป็นเร่ืองตลกขบขันและมีคติสอนใจ 
 5. นิทานตลกขบขัน  เป็นเร่ืองสั้น ๆ เกี่ยวกับการแสดงปฏิภาณไหวพริบ และการ  

ผจญภัย 
 จากประเภทของนิทานที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า นิทานมีหลายประเภททั้งนิทานที่มี

เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะ
เวลานาน และนิทานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณค่าและความส าคัญของนิทาน 
   นิทานมีความส าคัญต้ังแต่บรรพกาล ผู้ใหญ่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อ ครูสามารถใช้นิทานในการพัฒนาภาษาและพฤติกรรมของเด็ก มีผู้กล่าวถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของนิทานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
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 เฉลิม มากนวล (2518: 160) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนิทานอีสป ว่า นิทานอีสปมีคุณค่าใน

การสอนจริยธรรม เป็นคติเตือนใจเยาวชนให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาและจิตใจ 
แสดงแง่คิดเพียงแง่เดียว เหมาะอย่างยิ่งในการใช้อบรมสั่งสอนเด็ก  
 เกริก  ยุ้นพันธ์ (2539: 55-56) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนิทานไว้ ดังนี ้

 1.  เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นหรือเป็นกันเองกับผู้เล่า 
 2.  เด็กเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟัง ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลาย  
 3.  เด็กมีสมาธิหรือความตั้งใจที่มีระยะเวลายาวนานขึ้นโดยเฉพาะผู้เล่าที่มีความ 

สามารถในการดึงดูดให้ผู้ฟังมีใจจดจ่อกับเร่ืองราวที่ผู้เล่าเล่าเร่ืองราวที่มีความยาว 
 4.  เด็กจะถูกกล่อมเกลาด้วยนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้

ผู้ฟังเข้าใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น 
 5.  ช่วยให้เด็กสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
 6.  ช่วยให้เด็กมีความละเอียดอ่อน รู้จักการรับและการให้ มองโลกในแง่ดี 
 7.  สร้างความกล้าให้กับเด็กในการแสดงออกผ่านกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ 
 8.  เด็กได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
 9.  ช่วยเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกลไร้ขอบเขตให้กับเด็ก 
    10.  ช่วยให้เด็กได้รู้จักใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
 สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 62) ได้กล่าวถึงความส าคัญของนิทานที่มีต่อเด็กโดยสรุป

ดังนี ้
 1.  เป็นเคร่ืองมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงให้ผู้เรียนคล้อยตามเป็น

ตัวกระตุ้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตัวผู้เรียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกที่พึงปรารถนา
ของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้เรียน 

 2.  เป็นสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การสังเกตโดยเด็กจะได้ฝึก
การฟังจากการที่เด็กมีความสนใจและตั้งใจฟัง เด็กสามารถจดจาชื่อลักษณะตัวละครความสามารถ
ต่อเน่ืองของเร่ืองราวได้รู้จักคาศัพท์ใหม่ ๆ 

 วิเชียร เกษประทุม (2542: 9) ได้กล่าวถึงความส าคัญของนิทานว่า นิทาน ให้การศึกษา
และเสริมสร้างจินตนาการด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมกับช่วยสร้างความสัมพันธ์         
ในครอบครัว นอกจากนี้ยังให้ข้อคิด คติเตือนใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีต        
หลาย ๆ ด้าน  
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 นนทพร ภูวรัตน์ (2546: 23) ได้กล่าวว่านิทานมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการของเด็ก      

ซึ่งนิทานกับเด็กประถมเป็นสิ่งที่เข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เด็กชอบฟังนิทาน ดังนั้น  การน า
นิทานไปใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอนทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

 สมพร ร่วมสุข (ม.ป.ป.: 10-12) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนิทาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1.  คุณค่าทางอารมณ์ ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดอารมณ์

และความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร 
  2.  คุณค่าทางสังคม  นิทานมีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟัง ท าให้

เกิดการพูดคุยซักถามและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
 3.  คุณค่าทางปัญญา นิทานมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้าง

สติปัญญาแก่ผู้ฟัง การอ่านหรือฟังนิทานจึงเป็นการเรียนรู้เร่ืองราว บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคม 

 4.  คุณค่าทางวัฒนธรรม  นิทานเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนค่านิยม  ความเชื่อ 
ประเพณ ีวัฒนธรรมของสังคม หรือประเทศนั้น ๆ 

 5.  คุณค่าในการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิด คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม   
แก่เด็กโดยใช้การเล่านิทานเป็นสื่อ 

 6.  คุณค่าในด้านภาษา นิทานเป็นเร่ืองเล่าที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดเร่ืองราวที่
ผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้เล่า จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษา ดังนี้ 

  6.1  ช่วยเพิ่มพูนค าศัพท์ใหม่ ๆ 
  6.2  ช่วยฝึกทักษะการฟังและสรุปเร่ือง 
  6.3  ช่วยฝึกทักษะการอ่าน 
  6.4  ช่วยฝึกทักษะการพูด 
  6.5  ช่วยฝึกทักษะการเขียน 
 7.  คุณค่าในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
 8.  ช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักพิจารณา

เร่ืองราว เหตุการณ์อย่างมีวิจารณญาณ 
 9.  ช่วยชดเชยและสร้างสิ่งทดแทนให้แก่เด็ก 
     10.  เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ในทุกขั้นตอนของการเรียนการสอน 
     11.  เป็นสื่อในการเปลี่ยนทัศนคติหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม ด้วยการน าเร่ืองราวใน

นิทานมาร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยตนเอง 
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 คุณค่าของนิทานดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า นิทานมีคุณค่าในการเป็นเคร่ืองมือ             

ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือในการฝึกทักษะทางภาษา 
สร้างกระบวนการคิด ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี สร้างสมาธิ และผ่อนคลายอารมณ์  การเล่า
นิทานเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน ตลอดจนการเรียนรู้ค าศัพท์ และเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
 

หลักการเขียนนิทาน 
 นิทานเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่มุ่งเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก

และเสริมคุณธรรม จริยธรรมและข้อคิดเป็นรอง และจะต้องตอบสนองสอดคล้องกับวัยของผู้อ่าน
และผู้ฟัง ดังนั้น นิทานจึงมีหลักในการเขียนที่แตกต่างจากบันเทิงคดีประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งมีหลักใน  
การเขียนดังนี ้

 สวัสดิ์  เรืองวิเศษ (2520: 71-76) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ส าคัญของการเขียนนิทานดังนี้ 
 1.  จุดมุ่งหมายในการเขียน ผู้เขียนจะต้องทราบว่า เขียนเร่ืองเพื่ออะไร ในที่นี้หมายถึง 

เขียนให้เด็กอ่านเองหรือเขียนเพื่อใช้ส าหรับอ่านให้เด็กฟัง 
 2.  ศึกษาธรรมชาติของเด็ก ผู้เขียนต้องศึกษาและพิจารณาให้ละเอียดว่าเด็กวัยใด อายุ

เท่าใด เพศอะไร เพราะธรรมชาติและความต้องการของเด็กแตกต่างกันตามเพศและวัย 
 3. การวางโครงเร่ือง โครงเร่ืองของนิทานต้องสัมพันธ์กัน ไม่สลับซับซ้อน อ่านและ

ฟังแล้วสามารถจับใจความส าคัญได้ หากเป็นเร่ืองที่ดัดแปลงมาจากภาษาต่างประเทศ ต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมไทยด้วย 

 4.  การใช้ส านวนภาษา นิทานส าหรับเด็ก ควรใช้ถ้อยค าธรรมดา ที่สามารถเข้าใจ      
ได้ง่าย เป็นค าสั้น ๆ เรียบเรียงให้สละสลวย ชวนให้เด็กคิดตาม 

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2527: 12-21) ได้เสนอขั้นตอนการเขียนนิทาน ดังนี ้
 1.  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการท าหนังสือเด็ก โดยศึกษาจากต ารา เอกสารต่าง ๆ      

การอบรม สัมมนา ศึกษาจากหนังสือส าหรับเด็กที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เป็นต้น 
 2.  เขียนโครงเร่ือง (Plot) จะท าให้ทราบว่าเป็นเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับอะไร พร้อมกับบอก

แกนของเร่ือง เพื่อจะได้ทราบว่าหนังสือเด็กเร่ืองนั้นมีแกนของเร่ืองอย่างไร แล้วจึงคิดผูกเป็นเร่ือง
ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 

 3.  เนื้อเร่ืองย่อ คือ การเขียนเนื้อเร่ืองย่อ ๆ ของเร่ืองที่จะแต่งขึ้นมา ท าให้ผู้อ่านทราบ
ได้ว่าเน้ือเร่ืองนี้ มีเน้ือเร่ืองย่อเกี่ยวกับอะไร ซึ่งจะละเอียดกว่าโครงเร่ือง 
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 4.  เขียนบทสคริปต์ (Script) คือ การน าเร่ืองราวที่ได้จากโครงเร่ืองมาเขียนบอก 

ขั้นตอนของเนื้อเร่ืองและรูปภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางภาพและรูปเล่ม ของหนังสือตั้งแต่
หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย 

 5.  การท าดัมมี่ (Dummy) คือ การท าหนังสือจ าลองของหนังสือที่จะท าขึ้นมา โดยท า
รายละเอียดจากบทสคริปต์มาเขียนและวาดรูปหรือท าสัญลักษณ์แทนรูป เป็นการทดลองก่อนที่จะ
พิมพ์เป็นเล่มเพื่อดูความเหมาะสม 

 6.  การท ารูปเล่ม (Format) คือ การท าหนังสือจริง ๆ ได้แก่ การวาดภาพ ค าบรรยาย
รวมทั้งการวางหน้า การจัดภาพ (layout) ของหนังสือให้เหมาะสมโดยดูจากดัมมี่ ส าหรับขนาด  
ของรูปเล่มมีหลายขนาดที่นิยมคือ ขนาดเล็ก13 ซม.×18.5 ซม. หรือ 16 หน้ายก ขาดกว้าง 14.6 ซม. 
× 21ซม. หรือ 16 หน้ายกใหญ่ ลักษณะของรูปเล่มมี 2 ลักษณะ คือ แบบแนวต้ังและแบบแนวนอน 

 7.  การตั้งชื่อเร่ือง ต้องน่าสนใจ น่าติดตามอ่าน โดยอาศัยการพิจารณาจาก เนื้อเร่ือง ใน
การสร้างหนังสือที่ดีส าหรับเด็ก ผู้สร้างต้องการวางแผนที่ดีเพราะจะช่วยให้หนังสือ ที่จัดท าขึ้นมี
คุณค่า น่าอ่านชวนติดตาม ตลอดจนจูงใจให้เด็กรักการอ่านยิ่งขึ้น 

 อรอนงค์ โชคสกุล และศรีอัมพร ประทุมนันท์ (2544: 10-12) ได้กล่าวถึงหลักการเขียน
นิทานไว้ดังนี ้

 1.  เนื้อหาของหนังสือต้องมีความเหมาะสมกับวัย ระดับชั้นและความสนใจของเด็ก 
เนื้อหาจะต้องมีความสนุกสนาน มีการด าเนินเร่ืองน่าสนใจ ไม่ใช้การบรรยายมากเกินไป ไม่ท าให้
น่าเบื่อ เด็กเล็ก ๆ ควรมีเนื้อหาเพียงเล็กน้อยใน 1 หน้า ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้น เนื้อหาจะเพิ่มขึ้นตามวัย
ของเด็กได้แต่ต้องดูความเหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการจัดท าเน้ือหา 

 2.  เนื้อหาต้องมีแก่นของเร่ืองหรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เนื้อหาของหนังสือระดับ
เด็กเล็กควรมีความคิดรวบยอดเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน ส่วนเนื้อหาของเด็กที่
ก าลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น จะมีความคิดรอบยอดมากกว่าหนึ่งก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกันอย่างมีระบบและ
มีความเหมาะสมกลมกลืนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 3. เนื้อหาจะต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น จะเขียนเนื้อหาเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อย
กรอง ก็ควรจะก าหนดให้แน่นอนก่อนจะลงมือเขียน นอกจากจะก าหนดการเขียนเป็นบทร้อยแก้ว
หรือบทร้อยกรองแล้ว ยังจะต้องก าหนดให้ชัดเจนอีกว่าจะเขียนเนื้อหาในรูปแบบใด เช่น นิทาน 
นิทานพื้นบ้าน เร่ืองสั้น บทละคร บันทึกเร่ือง และสารคดี เป็นต้น 

 4.  ส านวนภาษา ลักษณะการเขียนประโยคในหนังสือเด็ก ส านวนภาษาและประโยค 
ที่จะน ามาเขียนในหนังสือเด็กจะต้องเป็นภาษาง่าย ๆ อ่านแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้  โดยไม่
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ต้องน ามาแปลอีกคร้ังและการเขียนทุกค าจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เด็ก ๆ จะได้
น าไปใช้อย่างถูกต้องทั้งในด้านการเขียนและการน าไปใช้ต่อไป 

 5.  ภาพประกอบที่ใช้ในหนังสือส าหรับเด็ก การใช้ภาพประกอบในหนังสือส าหรับ
เด็กมีหลายวิธี เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย และภาพตัดแปะ เป็นต้น ในการน าภาพมาประกอบหนังสือ
ส าหรับเด็ก เป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้จัดท าจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาการของ
เด็กแต่ละวัย เพื่อจะท าภาพได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เช่น 
เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-6 ขวบ) ควรเป็นหนังสือที่มีภาพมาก ๆ มีตัวหนังสือประกอบได้เล็กน้อย 
แต่ส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (อายุ 12-14 ขวบ) ไม่จ าเป็นต้องมีภาพประกอบทุกหน้า 

 6. ขนาดตัว อักษรและขนาดของ รูป เล่ม  ในการจัดท าหนั งสือส า ห รับ เด็ก              
ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเนื้อเร่ืองควรจะให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เช่น เด็กวัยก่อนเรียน ใช้ตัวอักษรโต 
ขนาดประมาณ 20-30 พอยท์ (ประมาณ 1/2 ช.ม.) และตัวอักษรที่ใช้ไม่ควรเป็นตัวอักษรลวดลาย 
ควรเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบที่ชัดเจน อ่านง่าย การเขียนอักษรแต่ละตัวถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 กันตา สุขกระจ่าง (2550: 51) ได้กล่าวถึงหลักในการเขียนนิทาน สามารถสรุปได้ว่า 
 1.  เค้าโครงเร่ืองส าหรับเด็ก ต้องไม่ซับซ้อน มีแนวคิดหรือแก่นของเร่ือง (Theme)      

ที่เด่นชัด จับใจความได้ง่าย ไม่เกินก าลังปัญญาของเด็ก ตัวละครควรอยู่ในวัยใกล้เคียงกับผู้อ่าน       
การวางโครงเร่ืองต้องติดต่อสืบเนื่องเป็นเร่ืองเป็นราว มีเหตุผลไปตามธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับ
พื้นฐานประสบการณ์ของเด็ก มีเงื่อนปมบางตอนที่ตลกขบขัน แสดงถึงความส าเร็จ ความสุข 
สมหวัง มีชื่อเร่ืองกะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีการด าเนินเร่ืองที่กระตุ้นอารมณ์ สร้างความสนุกสนาน 

 2.  วิธีการเขียน นักเขียนต้องมีความสามารถในการเขียนให้สนุก ใช้ถ้อยค าสละสลวย 
อ่านเข้าใจง่าย เป็นภาษาที่นิยมใช้กันในสังคม ตรงกับลักษณะบุคลิกของตัวละคร คงเส้นคงวา     
ตรงตามสมัยของเร่ือง และเรียบเรียงได้เหมาะสม สะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา ทั้งการใช้
ภาษาในร้อยแก้วและร้อยกรอง อาจใช้การด าเนินเร่ืองแบบเล่าเร่ือง หรือให้ตัวละครสนทนากัน    
แต่ต้องเป็นบทสนทนาสั้น ๆ อาจมีการพรรณนาสลับบ้างก็ได้ แต่ต้องด าเนินเร่ืองรวดเร็ว ข้อที่
ส าคัญ คือ ต้องมีภาพประกอบเร่ืองโดยภาพและเร่ืองต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน 

 3.  ภาพประกอบ ภาพประกอบที่ดีจะต้องเป็นภาพที่ตรงเร่ือง สามารถเล่าเร่ืองได้ดี    
ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ เป็นภาพไม่ซับซ้อน ดูแล้วเข้าใจง่าย เป็นภาพที่เขียนได้
สวยงาม  ตรงตามลักษณะของตัวละคร ตรงตามฉาก ตรงตามสถานที่และท้องเร่ือง ถูกต้องในเร่ือง
ขนาดและสัดส่วนของภาพ และเป็นภาพที่มีชีวิต มีความรู้สึกและความเคลื่อนไหว 

 4.  รูปเล่มและเทคนิคการพิมพ์ เด็กชอบหนังสือที่มีปกสีสวยสด ชอบปกแข็งมากกว่า
ปกอ่อน และชอบปกมัน ๆ ที่เคลือบน้ ายาเงามากกว่าปกหนังสือพิมพ์สีเดียว หรือพิมพ์หลายสี        
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แต่ไม่เคลือบเงา การจัดหน้าหนังสือดูโปร่งตา ภาพกับตัวอักษรไม่ทับกัน และชื่อเร่ืองดึงดูด       
ความสนใจของเด็ก  ก่อนที่จะเย็บเล่มจะต้องมีการตรวจสอบตัวสะกดของต้นฉบับให้ถูกต้อง       
พิมพ์ตัวอักษรและภาพประกอบได้ชัดเจน มีสีสันได้งดงาม และดึงดูดความสนใจ ขนาดและรูปร่าง
ของหนังสือ ควรขึ้นอยู่กับความสนใจและความง่ายในการหยิบฉวยของเด็ก เด็กชอบหนังสือที่พิมพ์
ด้วยกระดาษที่มีคุณภาพดี ค่อนข้างแข็ง และเป็นกระดาษสีขาว วัสดุที่ใช้ในการเย็บเล่ม ต้องทนทาน
และต้องเย็บด้วยความประณีต เพื่อจะได้ทนต่อการหยิบถือของเด็ก 
 จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า หลักในการเขียนนิทานนั้น ต้องค านึงถึง
ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก ที่แตกต่างกันตามเพศและวัย รวมทั้งการใช้ถ้อยค า ภาษาที่
สอดคล้องกับวัยของผู้อ่านด้วย เพราะนิทานเป็นสื่อที่สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ครูสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
 

องค์ประกอบของนิทาน 
   นิทาน นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง  ๆ ให้แก่เด็กแล้ว ยังสร้างความ

เพลิดเพลินและตอบสนองความต้องการของเด็ก ๆ ด้วย ดังนั้น นิทานจึงต้องมีกลวิธีในการเขียนที่
สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทั้งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของนิทานไว้ดังนี้ 

 สมพร ร่วมสุข (ม.ป.ป.: 91-115) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของนิทานว่ามี 
องค์ประกอบ 6 ส่วน คือ 

 1.  แก่นเร่ือง (Theme) คือ แนวคิดหลักหรือสาระส าคัญของเร่ือง ที่ผู้เขียนสะท้อนไว้
ในงานประพันธ์ โดยแสดงผ่านเหตุการณ์ เร่ืองราว บทบาท ความคิด การกระท า ปฏิกิริยาของ        
ตัวละคร ตั้งแต่ต้นจนจบเร่ือง การก าหนดแก่นเร่ืองในนิทาน ควรมีประเด็นเดียวที่สามารถ
เสริมสร้างทัศนคติหรือสร้างความรู้ใหม่ให้แก่เด็ก 

 2.  โครงเร่ือง (Plot) คือ การประมวลเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของตัวละครที่
เกิดขึ้น ต้ังแต่ต้นจนจบเร่ือง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง  
โครงเร่ืองของนิทาน มักจะไม่ซับซ้อน อาจมีเหตุการณ์เดียวหรือสองเหตุการณ์และเกิดขึ้น
ตามล าดับเวลา 

 3.  ตัวละคร (Character) คือ ผู้ที่แสดงบทบาทต่าง ๆ ท าให้เร่ืองด าเนินไปตามที่ผู้เขียน
ก าหนดไว้ ตัวละครในนิทานส าหรับเด็ก อาจเป็น คน สัตว์ สิ่งของ และอ่ืน ๆ ตามจินตนาการ       
ซึ่งการสร้างตัวละครส าหรับเด็กต้องพิจารณาถึงลักษณะทางกาย อารมณ์สังคมและวัฒนธรรมด้วย 
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 4.  บทสนทนา (Dialogues) คือ ค าพูดของตัวละครที่โต้ตอบกันในเร่ือง ท าให้ผู้อ่าน

ทราบเหตุการณ์ ช่วยให้เร่ืองด าเนินไปตามโครงเร่ือง ตลอดจนทราบอุปนิสัยและความคิดของ        
ตัวละคร 

 5.  ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รวมทั้งเวลาและสิ่งแวดล้อม นิทาน
ส าหรับเด็กจะด าเนินเร่ืองรวดเร็ว จึงไม่ต้องบรรยายฉากโดยละเอียดมากนัก 

 6.  มุมมอง (Point of View) คือ กลวิธีการเล่าเร่ืองให้ผู้อ่านทราบโดยการเสนอเร่ืองราว 
เหตุการณ์ ตัวละคร ฉาก และสถานที่ ผ่านสายตาหรือมุมมองของผู้เล่าเร่ืองที่ผู้เขียนก าหนดขึ้น 

 สุวิมล โฮมวงศ์ (2547: 58-59) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนิทานไว้ดังนี้ 
 1.  มีจุดมุ่งหมาย โดยทั่วไปนิทานมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเพลิดเพลิน โดยอาจ

สอดแทรกคติธรรม ค าสอน และแง่คิดต่าง ๆ ได้ 
 2.  มีแก่นเร่ืองซึ่งมีลักษณะตรงไปตรงมาชัดเจน 
 3.  มีโครงเร่ืองที่เป็นโครงเร่ืองง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน 
 4.  มีตัวละคร ซึ่งอาจเป็นคน หรือสัตว์ สิ่งของก็ได้ แต่เน้นการมีอารมณ์ ความรู้สึก  

นึกคิด และพูดได้ 
 5.  มีบทสนทนา ซึ่งมักใช้สรรพนาม ท่านกับข้าพเจ้า  และเจ้ากับข้า 
 6.  มีฉาก มักเป็นฉากที่สมมติขึ้นจากจินตนาการ 
 7.  มีรูปแบบและกลวิธีแต่ง มักเล่าตามล าดับเวลา ตามปฏิทิน เล่าจากเหตุไปสู่ผล       

มักจบด้วยข้อคิด และคติสอนใจ 
 รังสิมันต์ ฉิมรักษ์ (2550: 11-15) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหนังสือส าหรับเด็กว่า 
 1.  แนวคิดของเร่ือง คือ ประเด็นหลักที่ผู้เขียนก าหนดขึ้น 
 2.  โครงเร่ือง คือ เร่ืองราวที่ผู้เขียนแต่งขึ้นให้เป็นเร่ืองราว โดยยึดเอาแก่นของเร่ือง  

เป็นหลัก 
 3.  ฉาก คือ สถานที่ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ตามท้องเร่ือง 
 4.  บทสนทนา คือ ค าพูดโต้ตอบระหว่างตัวละครในเร่ือง 
 5.  การเปิดเร่ือง คือ การเร่ิมต้นฉากแรกของเร่ือง 
 6.  การด าเนินเร่ือง คือ การที่ผู้ เขียนก าหนดให้ตัวละครแสดงบทบาทของตนไปตาม

เร่ืองราวที่ก าหนด 
 7.  การปิดเร่ือง คือ การคลายปมปัญหา และข้อสงสัยทั้งหมดลง 
 8.  ท่วงท านองการเขียน คือ ลีลาการใช้ถ้อยค า และส านวน 
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 9.  ตัวละคร คือ ตัวละครที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเพื่อให้แสดงบทบาทไปตามโครงเร่ืองที่

ก าหนด ท าหน้าที่สื่ออารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด 
     10.  คติจากเร่ือง คือ ข้อคิด ข้อสอนใจ ควรมรเพียงเร่ืองเดียว และไม่สลับซับซ้อน 
     11.  ส านวนภาษา ต้องไพเราะ สละสลวย และใช้ค าง่ายๆ 
 จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของนิทาน มีลักษณะคล้ายคลึง

กับงานเขยีนที่เป็นเร่ืองราวทั่ว ๆ ไป ที่ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ฉาก ตัวละคร 
บทสนทนา การเปิดและปิดเร่ือง ซึ่งองค์ประกอบแต่ละส่วนจะมีส่วนสัมพันธ์กันและมีลักษณะที่
เด่นชัดเพื่อท าให้นิทานที่เขียนขึ้นมีความสนุกสนาน น่าสนใจ และน่าติดตามยิ่งขึ้น 

 

จิตวิทยากับการเขียนนิทาน 
 นิทาน คือ เร่ืองราวซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดจน 

ต้องการสอดแทรกความรู้ แนวคิด คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น ในการเขียนนิทานจึงจ าเป็นที่ผู้เขียน 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของลักษณะและจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ซึ่งจะท าให้
นิทานที่เขียนขึ้นนั้น เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ และพัฒนาการตามวัยของเด็กเป็นอย่างดี 
ซึ่งมีนักจิตวิทยาได้กล่าวถึงหลักจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับการเขียนนิทานไว้ดังน้ี 

 วิไล เวียงวีระ (2525: 71) ได้กล่าวถึงระดับอายุและเร่ืองที่เด็กสนใจในแต่ละวัยไว้ดังนี้ 
 1.  อายุ 1-2 ขวบ ชอบฟังเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ      

ตัวเด็กเอง เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สั้น ๆ ง่าย ๆ เช่น เร่ืองเกี่ยวกับครอบครัว พ่อแม่ พี่ น้อง และ    
สัตว์เลี้ยงในบ้าน 

 2.  อายุ 3-4 ขวบ ยังชอบฟังเร่ืองที่ใกล้ตัวหรือในชีวิตจริง นิทานที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กระดับนี้ควรจะอิงความจริงอยู่บ้าง 

 3.  อายุ 4-5 ขวบ วัยนี้ เป็นวัยที่เด็กอยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้           
มาจากไหน ท าไมจึงเป็นนั้นเช่นนี้ จึงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนี้มีความเป็นมาอย่างไร เด็กวัยนี้ 
เร่ิมจะเข้าใจ ข้อแตกต่างระหว่างความจริงและเร่ืองสมมติ นิทานที่เหมาะส าหรับเด็กวัยนี้ ควรจะ
เป็นเร่ืองสั้น เข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก 2-3 ตัว เป็นเร่ืองที่
ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง 

 4.  อายุ 5-6 ขวบ วัยนี้เด็กเร่ิมสนใจโลกความเป็นจริง แยกอดีต ปัจจุบันได้ รู้จัก
สิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เร่ิมเข้าใจตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของ 
ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเร่ืองที่เล่าควรเป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วย      
จะเป็นเร่ืองจริงในปัจจุบันหรือเป็นเร่ืองประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้ 
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 5.  เด็กอายุ 7-8 ปี สนใจอ่านหนังสือที่มีภาพมาก ๆ สีสันสดใส ชัดเจน ชอบเร่ือง     

ชวนคิด สนใจเกี่ยวกับชีวิตจริงที่เล่าสั้น ๆ ง่าย ๆ ตัวละครมีบุคลิกเด่นกล้าหาญ และเป็นคนดี 
 6.  เด็กอายุ 9-10 ปี เป็นวัยที่เร่ิมสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านอย่างจริงจัง เพราะอ่าน

หนังสือแตกฉานขึ้น ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบหนังสือที่มีรูปภาพมาก ๆ มีสีสันสดใส สวยงาม 
ภาพชัดเจน ชอบเร่ืองเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ แต่เร่ิมชอบเร่ืองจริง ๆ มากกว่าที่สัตว์จะท าอะไรได้ 
เหมือนคน ชอบนิทานเกี่ยวกับนางฟ้าและเทวดา ชอบเร่ืองผจญภัย ตลกขบขัน ไม่ชอบเร่ืองที่
หวาดเสียวเกินไป 

 7.  เด็กอายุ 11-12 ปี เด็กวัยนี้สนใจเร่ืองเกี่ยวกับชีวประวัติของครอบครัว สนใจ
เกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน เด็กชายชอบเร่ืองสัตว์ที่ต้องไปผจญภัย เป็นเร่ืองตื่นเต้นลึกลับ เด็ กชาย      
ที่ฉลาดชอบเร่ืองเกี่ยวกับการประดิษฐ์เคร่ืองยนต์กลไก และเร่ืองราวต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เด็กชายบางคนยังสนใจการ์ตูน นิทาน แต่ละความสนใจเร่ืองสัตว์ลงไปบ้างหันไปสนใจ            
พวกหุ่นยนต์มากกว่า ส่วนเด็กหญิงสนใจเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้าน สัตว์ เลี้ยง เด็กหญิงมี
จินตนาการมากกว่าเด็กชาย ส าหรับเด็กหญิงที่ฉลาดจะไม่ชอบนวนิยายเกี่ยวกับอารมณ์ เด็กชายและ
เด็กหญิงส่วนใหญ่จะสนใจชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา ความเป็นอยู่ของ    
เด็กชาติอ่ืน ชอบนิทานพื้นเมืองของชนชาติอ่ืน ๆ และชอบเร่ืองเกี่ยวกับกีฬา 

 วรรณี ศิริสุนทร (2534: 24-30) ได้สรุปความสนใจของเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 ระหว่างอายุ 4-6 ปี เด็กจะมีความสนใจตนเองน้อยลง และหันมาสนใจกับสิ่งภายนอก

มากขึ้นมีอารมณ์ขัน รักสนุก ชอบฟังนิทานต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับสัตว์พูดได้ชอบค าพูด      
ซ้ า ๆ 

 ระหว่างอายุ 6-7 ปี เด็กสนใจเร่ืองเกี่ยวกับนางฟ้า เทวดา เร่ืองลึกลับ ธรรมชาติ เร่ืองที่
เกี่ยวกับคน ชอบเร่ืองที่เป็นจริง และชอบดูภาพประกอบสวย ๆ 

 ระหว่างอายุ 9 ปี เด็กหญิงยังคงสนใจเร่ืองนางฟ้า แต่เด็กชายหันไปสนใจเร่ืองเกี่ยวกับ
ชีวิตจริง วิทยาศาสตร์ และความคิดค านึงมากขึ้น 

 ระหว่างอายุ 10 ปี เด็กสนใจเร่ืองเกี่ยวกับประเภทอ่ืน ๆ สนใจเร่ืองทางประวัติศาสตร์ 
ชีวประวัติ และเร่ืองที่เกี่ยวกับวีรบุรุษ 

 ระหว่างอายุ 11 ปี เด็กชายชอบการผจญภัยลึกลับ สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ส่วน
เด็กหญิงสนใจเร่ืองบ้าน สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ และบางคนก็ชอบผจญภัยเหมือนกัน 

 ระหว่างอายุ 12 ปี เด็กชายชอบนิทานเกี่ยวกับเร่ืองที่จบลงอย่างขมวดปมให้คิด        
ชอบเร่ืองผจญภัย ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ ส่วนเด็กหญิงยังสนใจชีวิตในบ้าน และสนใจเร่ืองรัก ๆ
ใคร่ ๆ มากขึ้น 
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 เกริก ยุ้นพันธ์ (2538: 58-60) ได้กล่าวถึงนิทานที่เด็กสนใจสามารถแบ่งได้ตามความ
ต้องการ และตามพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 1.  เด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวัยนี้สนใจนิทานที่มีเร่ืองสั้น ๆ หรือนิทานที่กล่าวถึง 
ถ้อยค าเป็นค า ๆ พร้อมภาพประกอบที่มีสีสดใส เด็กวัยนี้มีพัฒนาการสามารถใช้มือคว้าจับสิ่งของ
ได้เบื้องต้น  

 2.  เด็กวัยระหว่าง 2 ถึง 4 ปี เด็กวัยนี้จะสนใจค าพูดที่มีถ้อยค าคล้องจอง ชอบซักถาม 
เพราะความใคร่รู้ใคร่เห็น และชอบให้พี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ร้องเพลง หรือท่องค าคล้องจอง ให้เขาฟัง 
เด็กจะจ าค าลงท้ายของแต่ละประโยคของค าคล้องจอง โดยออกเสียงตามหรือเปล่งเสียงร้องตามด้วย
เป็นค า ๆ  

 3.  เด็กอายุระหว่าง 4 ถึง 6 ปี เด็กวัยนี้จะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวเองน้อยลง และ    
หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของเขามากขึ้น แต่ความสนใจของเด็กในวัยนี้ยังเป็นระยะสั้น ๆ 
เท่านั้น ค ากล่อมที่มีค าคล้องจอง เช่น เพลงกล่อมเด็ก และเด็กยังชื่นชอบอยู่  

 อาจกล่าวได้ว่า เด็กจะมีความสนใจในนิทานแตกต่างกันตามวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยสนใจฟัง
นิทานเร่ืองสั้น ๆ เป็นเร่ืองราวที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก มีภาพประกอบที่มีสีสันสดใส มีตัวละครเพียง 2-3 ตัว 
เน้ือเร่ืองส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการ  ส่วนเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ เด็ก
ที่มีอายุระหว่าง 7-9 ปี มักสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ทั้งโลกของความเป็นจริงและสิ่งสมมติ
ทั้งเทวดา นางฟ้า ของวิเศษ และนิทานส าหรับเด็กวัยนี้ควรเป็นเร่ืองผจญภัย ตื่นเต้น ส าหรับเด็กใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ เด็กในช่วงอายุ 10-12 ปี จะอ่านหนังสือได้คล่องและสนใจ
แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ดังนั้น ผู้เขียนนิทานจึงจ าเป็นต้องเขียนนิทานให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างวัยของเด็กด้วย  จะท าให้เด็กเกิดความสุข 
สนุกกับการอ่านและมีพัฒนาการในการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ดียิ่งขึ้น 

 

ลักษณะของนิทานท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
 นิทาน เป็นเร่ืองราวที่ทุกคนชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะให้ความสนุกสนาน

เบิกบานแก่ผู้อ่านและผู้ฟัง แต่เด็กในระดับประถมศึกษายังไม่สามารถจ าแนกแยกแยะ ได้ว่านิทาน
เร่ืองใดควรอ่านและไม่ควรอ่าน  ดังนั้น ครูจึงควรเป็นผู้เลือกนิทานให้แก่เด็กเพื่อความเหมาะสมกับ
วัยและความต้องการของเด็ก ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของนิทานที่เหมาะสมกับเด็กไว้
ดังนี ้

 ทิพย์สุดา นิลสินธพ (2524: 80-82) ได้กล่าวถึงการเลือกนิทานส าหรับเด็กว่า ควรมี
ความรู้ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
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 1.  ความสนใจของเด็ก ดูว่าเด็กในวัยไหนชอบนิทานประเภทใด ความยาว ของนิทาน

ควรเหมาะสมกับวัยและช่วงสมาธิของเด็ก นิทานบางเร่ืองสนุกแต่ยาวมาก เด็กเล็ก ๆ อาจหมดความ
อดทนในการฟัง 

 2.  เนื้อหาในนิทานสอดแทรกข้อคิดอะไรให้กับเด็ก ปลูกฝังคุณธรรม และคุณค่า
หรือไม่มากน้อยเพียงใด 

 3.  ควรมีรูปภาพประกอบนิทานที่มีขนาดพอเหมาะ ภาพชัดเจนมีสีสวยงาม เพื่อดึงดูด
ความสนใจ ภาพควรจะสื่อความหมายหรือสร้างอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เด็กจะชอบภาพ ลายเส้น
มากกว่าภาพเลียนแบบของจริงหรือภาพเหมือน  

 อารมณ์ สุวรรณปาล (2532: 472-474) ได้ให้แนวคิดในการเลือกเร่ืองราวหรือนิทานที่
เหมาะสมกับเด็กว่าจะต้องพิจารณาสิ่งที่ส าคัญหลายประการ คือ 

 1.  เป็นเร่ืองง่าย ๆ ด าเนินเร่ืองดีมีจุดเด่นของเร่ืองจุดเดียว เพื่อสะดวกที่จะให้เด็กได้ 
จับประเด็นของเร่ืองโดยไม่ยากนัก มีบทสนทนาบ้าง 

 2.  ใช้ค าซ้ า ๆ  ค าคล้องจอง และประโยคสั้น ๆ ที่เด็กจ าได้ง่าย ๆ 
 3.  ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ดึงดูดความสนใจเด็กและใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
 4.  เหตุการณ์ของเร่ืองควรเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเด็ก และเร่ืองที่คิดค านึงถึงตาม

จินตนาการ 
 5.  จุดเด่นของเร่ืองควรง่ายและเป็นที่พอใจของเด็ก 
 6.  ตัวละครเด่น ควรมีเพียงตัวเดียว ถ้ามีหลายตัวจะท าให้เด็กงง 
 7.  ถ้ามีเร่ืองของศาสนา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ควรเป็นเร่ืองที่ใช้ภาพพจน์ที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ (2545: 84) ได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือที่เหมาะสมกับเด็ก

ไว้ดังนี ้
 1.  ท าให้เกิดความสนุกสนาน 
 2.  กระตุ้นจินตนาการของเด็ก 
 3.  ช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองและรู้สึกว่าไม่ได้อยู่โดดเด่ียว 
 4.  ท าให้เด็กพบเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับตัวเขา 
 5.  ให้โอกาสเด็กได้ค้นหาและใช้ภาษาหลาย ๆ ทาง 
 6.  เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจค้นหาความเป็นไปของสิ่งที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นใน Space 

และ Time ที่เขารู้จักมาก่อน 
 7.  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เด็ก 
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 8.  เป็นช่องทางให้เด็กๆได้หลีกหนีความซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
 9.  ถ้าเน้นเร่ืองจริงและเหตุการณ์จริง ควรวาดภาพตามจริง 
     10.  ดึงความสนใจเด็กลงไปสู่รายละเอียด เช่น วาดภาพคู่กับเนื้อหา มีค าร้องคู่กับดนตรี 

เป็นต้น 
     11.  เป็นวรรณกรรมที่ดีทั้งโครงเร่ือง/ลักษณะที่เด่นชัดของตัวละคร การใช้ภาษา

สร้างสรรค์เป็นเร่ืองที่ไม่ตาย 
     12.  ดึงดูดใจด้วยความงดงาม 
     13.  กล่าวถึงอารมณ์ของมนุษย์อย่างระมัดระวัง 
     14.  ไม่ควรสร้างความขบขันบนความเจ็บปวดของผู้อ่ืน 
     15.  อย่าใช้ภาษาหรือปฏิบัติต่อเด็กในเชิงต าหนิติเตียนดูหมิ่น 
 นพวรรณ สิริเวชกุล และปานบุญ สิริเวชกุล (2546: 11-12) ได้กล่าวว่าหนังสือที่ดี

ส าหรับเด็กจะต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้วทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระ
ตรงกับใจผู้อ่านคือวัยเด็ก มีรูปเล่มสะดุดตาก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ชวนให้หยิบขึ้นมา   
พลิกดูเนื้อหาข้างใน ซึ่งลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กที่ดีจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 

 1.  เทคนิคการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม หมายถึง ความสวยงาม ขนาดของตัวอักษรที่
ต้องดึงดูดใจเด็ก อีกทั้งขนาดของรูปเล่มก็จะต้องเหมาะสมกับความต้องการของเด็กด้วย คุณภาพ
ของกระดาษต้องดี มีการจัดรูปเล่มให้ดูโปร่งสบายตา ภาพอักษรที่ใช้ต้องไม่ทับกันจนดูยุ่งเหยิง 
รวมทั้งต้องมีชื่อเร่ืองที่ท าให้เด็กเกิดความสนใจ 

 2.  เน้ือหา ควรจะมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละช่วงอายุ การด าเนินเร่ือง  
ควรเร้าใจชวนให้น่าติดตาม มีขนาดไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไปส าหรับในเด็กแต่ละวัย รวมทั้ง    
ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้น ๆ ด้วย 

 3.  ภาพประกอบ หนังสือส าหรับเด็กมักจะมีภาพประกอบเกือบทุกหน้าไม่ว่ าจะเป็น
รูปแบบไหนก็ตาม ภาพประกอบต้องมีสีสันสวยงาม มีเนื้อหาสอดคล้องกับเร่ืองที่น าเสนอ และมี
ขนาดที่เหมาะสมต่อหนังสือเล่มนั้น ๆ 

 จากค ากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของหนังสือนิทานที่ดีนั้น ต้องเป็นเร่ือง
ง่าย ๆ ใกล้ตัวเด็ก รูปเล่มสวยงาม เนื้อเร่ืองไม่ยากและยาวจนเกินไป สร้างสรรค์และส่งเสริม
จินตนาการของเด็ก ใช้ภาษาง่าย ๆ อาจเป็นค าคล้องจอง มีคติสอนใจส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็ก 
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นิทานอีสป 
 นิทานอีสป เป็นนิทานที่ได้รับความนิยมและเชื่อว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมากที่สุด
รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีเร่ืองราวสนุกสนานแล้วด้านหลังเล่มยังมีคติสอนใจจาก     
เน้ือเร่ือง ด้วยค าว่า นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า...   
 ต ารา ณ เมืองใต้ (2542: 1-4)  ได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของนิทานอีสปไว้ว่า  
มีต้นก าเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและ
ต้องการท ามาหากินโดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานที่พิจารณาคนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทาน
มันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทน
การใช้ก าลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเ ร่ืองธรรมดา  ๆ                
แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่าง ๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ    
อีกทั้งยังน าคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของตัวเองได้ด้วย ลักษณะ
เด่นของเร่ืองราวจากอีสป ก็คือ การใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ  
สุนัขกับเงา  ราชสีห์กับหนู  หรือสุนัขจิ้งจอกกับกา  เป็นต้น 
 สัญญา จัตตานนท์ (2545: 1-6)  ได้สรุปเร่ืองราวของอีสป  นักเล่านิทานที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลกไว้ว่า นิทานอีสปเป็นเร่ืองราวที่สนุกสนานและเล่าต่อ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคน นับตั้งแต่
สมัยกรีก ซึ่งชาวกรีกเชื่อว่าผู้ที่เล่านิทานอีสปก็คือตัวทาสชายคนหน่ึงที่มีชื่อว่า อีสป เอง 
 สวน เลิศอาวาส (2542: 38) ได้กล่าวถึงความส าคัญและคุณค่าของนิทานอีสปว่าเป็น
เร่ืองที่นิยมชื่นชอบของเด็ก ๆ เพราะมีการสอดแทรกคติธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม ตลอดถึง
ขนบธรรมเนียม และประเพณ ี
 เฉลิม มากนวล (2518: 35-36) ได้กล่าวถึงการเข้ามาในประเทศไทยของนิทานอีสปว่า 
ประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นไปได้ที่จะมีการเล่า
สืบต่อกันมาในรูปของมุขปาฐะ และผู้ที่กล่าวถึงอีสปเป็นคนแรก  ก็คือ พระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงแปลนิทานอีสปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยให้
ชื่อว่า อีสปปกรณัม  
 ลักษณะทั่วไปของนิทานอีสป 
 1. ตัวเอกของนิทานส่วนใหญ่เป็นสัตว์ แต่มีความคิดและการกระท าต่าง ๆ ตลอดจน
ค าพูดอย่างมนุษย์ธรรมดา 
 2. ในนิทานอีสปหนึ่งเร่ืองจะน าเสนอแนวคิดเพียงแนวคิดเดียว 
 3. จะมีตัวเอกในแต่ละเร่ืองไม่เกิน 2 ตัว 
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 4. ตัวละครส่วนใหญ่ในเร่ืองจะมีลักษณะตรงกันข้าม เช่น ฉลาดกับโง่ ซื่อกับคด ขยัน
กับขี้เกียจ เป็นต้น 
 5. ลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นตัวละครประเภทด้านเดียวและปรากฏอย่างชัดเจน  
ในการด าเนินเร่ืองนั้น ๆ 
 6. มีโครงเร่ืองที่สั้นและง่าย มีเหตุการณ์ส าคัญเหตุการณ์เดียว 
 7. มีวิธีการเล่าเร่ืองง่าย ๆ ตรงไปตรงมา ไม่สับสนซับซ้อน ล าดับเหตุการณ์จากต้น
ไปสู่จุดจบอย่างรวดเร็ว 
 8. เมื่อจบเร่ืองแล้วมักจะมีสุภาษิตเป็นการสรุปลงท้ายของเร่ืองทุกเร่ือง 
 คุณค่าของนิทานอีสป 
 1.  คุณค่าด้านการสอนจริยธรรม นิทานอีสป มีคุณค่าทางด้านการสอนจริธรรมส าหรับ
นักเรียน เป็นนิทานอุทาหรณ์ ที่มีคติเตือนใจให้เยาวชนประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งทางกาย วาจา 
และใจ 
 2.  คุณค่าในทางการศึกษา นิทานอีสป ให้ข้อคิดทางการศึกษา คือครูผู้สอนสามารถใช้
นิทานอีสปเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทั้งการสอนคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการใช้นิทานอีสป
ในการสอนภาษาอีกด้วย 
 3.  คุณค่าทางจิตวิทยา นิทานอีสปให้ข้อคิดและคุณค่าทางด้านจิตวิทยาโดยสอดแทรก
อยู่ในข้อคิดต่าง ๆ ของนิทานแต่ละเร่ือง 
 

นิทานกับการเรียนการสอน 
 นิทาน เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่คุณครูสามารถน ามาในการจัดการเรียนการสอนได้ใน        
ทุกสาระวิชา ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ฯลฯ โดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทย ถือเป็นทักษะทางภาษาที่สามารถใช้นิทานประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของนิทาน
กับการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
 กุหลาบ มัลลิกะมาส  (2516: 99-100, อ้างถึงใน อรทัย ชีตารักษ์, 2546: 34)  ได้กล่าวถึง
การใช้นิทานในการสอนอ่าน สรุปได้ว่า นิทานช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลก รู้จักชีวิต รู้จักใช้จินตนาการ
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับความคิดสร้างสรรค์นิทาน นอกจากให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังมี
คุณค่าในการปลูกฝังจริยธรรม และรักษาบรรทัดฐานของสังคมด้วย ทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กบางคนอาจมีความรู้สึกอยากเล่านิทานบ้าง   
ซึ่งจะท าให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนทั้งด้านความจ า และการแสดงออก 
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 เฉลิม มากนวล (2518: 160-161) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนิทานอีสปที่มีต่อการศึกษาไว้ว่า 
นิทานอีสป มีคุณค่าและความส าคัญต่อการเรียนการสอนจริยธรรมแก่นักเรียน เป็นคติเตือนใจ 
เหมาะอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้อบรมเด็กให้เหมาะกับเหตุการณ์และสถานการณ์ 

 สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541: 11) ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการน านิทานไปใช้ในการ
เรียนการสอน ดังนี ้

 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง เพราะเนื้อหาของนิทานจะมีล าดับทางภาษาอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนสามารถพัฒนาด้านโครงสร้างของภาษาซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อเร่ืองนิทานที่ใช้ภาษาสลับซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น 

 2.  เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยการฝึกทักษะการฟังร่วมกับ 
การพูด การอ่าน และการเขียน 

 3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจากการฟังนิทาน 
 สุภัสสร วัชรคุปต์ (2543: 36) ได้กล่าวว่านิทานให้คุณค่า ประโยชน์มากมายในระดับ
ประถมศึกษา คือ  

 1.  ใช้นิทานน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้  
 2.  ใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการที่สวยงามให้แก่เด็ก  
 3.  ใช้นิทานสอนและฝึกทักษะทางภาษาคือ ฝึกการอ่าน ฟัง พูด และเขียน  
 4.  ช่วยชดเชยประสบการณ์ทางภาษาแก่เด็กในชนบทให้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง  
 5.  เป็นกิจกรรมที่สร้างอารมณ์และสามัคคีธรรมในหมู่เด็กให้มีคุณธรรมและศีลธรรม  

 อรทัย ชีตารักษ์ (2546: 34) ได้สรุปว่าการใช้นิทานมาเป็นสื่อในการสอนอ่านและเขียน 
จะท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการอ่าน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรัก 
การอ่าน การเขียน และได้รับความรู้ในหลาย ๆ ด้านท าให้รู้จักโลก รู้จักชีวิต รู้จักใช้จินตนาการ 
นอกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 สุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ (2551: 25) ได้กล่าวว่าการใช้นิทานเป็นสื่อการสอน ส าหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นิทาน นอกจากให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เน้ือหาในนิทานช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต นักเรียนสามารถตีความ
จากเนื้อเร่ืองท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างจินตนาการ และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน  ในการน านิทานไปใช้ในการเรียนการสอน ควรค านึงถึง
จุดมุ่งหมาย รวมทั้งกิจกรรมการใช้นิทาน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนต่อไป 
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 แนวคิดข้างต้นพอสรุปได้ว่า การน านิทานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถ

ท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฟัง  การพูดตอบค าถาม การเล่านิทาน  การอ่านและการเขียน เพราะ
นิทานจะท าให้เด็กได้รับความรู้ เสริมสร้างความคิดและจินตนาการไปพร้อม ๆ กับการเรียนการ
สอน ซึ่งผู้วิจัยได้น านิทานมาประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า 
 

การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน 
 การพัฒนาหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน
ตามที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7-8) ได้กล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อว่าก่อนการน าไปใช้
จริงจะต้องน าสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่าสื่อท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ จึงหมายถึง การหาประสิทธิภาพของสื่อ โดยพิจารณาตามขั้นตอน
ของการพัฒนาสื่อแต่ละขั้น ที่เรียกว่า  Developmental Testing  กล่าวคือ การน าสื่อไปทดสอบด้วย
กระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ 
 1.  การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try Out) 
 2.  ทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trail Run) 
เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนด 
 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (เล่มเดิม: 8-9) อธิบายความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพว่า 
หมายถึงระดับประสิทธิภาพของสื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ 
 1.  พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (Efficiency of 
Process หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ)  
 2.  พฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E2 (Efficiency of 
Product หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์)  
 การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม (กรมวิชาการ, 2545 :63-64) 
 นวัตกรรมที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น ควรมีความถูกต้องด้านเนื้อหา เที่ยงตรง ซึ่งผู้สอน
สามารถหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือได้ มีวิธีการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบด้านเนื้อหาและรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน 
 2. หาเกณฑ์ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือโดยการวิเคราะห์คะแนน E1/E2  โดยการ
ก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพคือ ด้านความรู้   ความจ า E1/E2  มีค่า 80/80 ขึ้น
ไป ด้านทักษะปฏิบัติ E1/E2 มีค่า 70/70 ขึ้นไป โดยที่ค่า E1/E2 ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5 
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 3. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมโดยการวิเคราะห์คะแนน โดยเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ว่านวัตกรรมมีประสิทธิผล ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง คือ มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป 
 สรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานตามเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้  โดย
ก าหนดให้ 85 ตัวแรก คือ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบย่อย ในการท ากิจกรรมในระหว่างเรียนทุกกิจกรรม และ 85 ตัวหลัง คือ 
E2  แทนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบ     
หลังเรียน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 อรทัย ชีตารักษ์ (2546: 54-56) ศึกษาเร่ืองการใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อการ

เรียน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
แม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ภาคเหนือ ศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้นิทาน
พื้นบ้านภาคเหนือ และศึกษาเจตคติต่อการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน        
แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 30 คน      
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็น     
สื่อการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบวัด   
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อการเรียน ผลการวิจัยพบว่า              
1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ภาคเหนือเป็นสื่อการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็นสื่อการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อ
การอ่านภาษาไทยในระดับค่อนข้างดี   และ 4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเป็น
สื่อการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนภาษาไทยในระดับค่อนข้างดี 
 ยืนยงค์ แปงการิยา (2549: 50-51) ศึกษาเร่ืองความสามารถในการเขียนภาษาไทย   ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน   สัน
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ก้างปลา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผน     
การจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมนิทาน และศึกษาความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมนิทาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 ที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2548 จ านวน 11 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมนิทาน และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยใน
ภาพรวมทุกเนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 49.10-57.20    

 ปทิตตา ขัตติยะ (2551: 101-107) ได้วิจัยเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและ  
การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสปของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านตานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้าน       
การอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป   
ก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป              
กับ ที่จัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้
ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านตานี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบ
นิทานอีสป  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 48 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 24 คน และ
กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 24 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน  ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป จ านวน 10 ชุด   90 แบบ
ฝึก  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียน จ านวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึง
พอใจ      หลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า   1) ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  3 มีประสิทธิภาพ 81.96/83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้              
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
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3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสปกับที่จัดการเรียนรู้
โดยการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทาน
อีสปหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ   4) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้        
ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 เมตตา  บุญยะศรี (2552: 118-121) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน และเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  1 ส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดค า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    
ที่เรียนโดยใช้นิทานส่งเสริมการอ่าน และเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน
ส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  1 โรงเรียนบ้านปากทวย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา 2551 จ านวน 13 คน   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  นิทานส่งเสริมการอ่านและเขียน
สะกดค าตามมาตราตัวสะกด จ านวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการอ่าน
และเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด และแบบวัดเจตคติ  ผลการศึกษาสรุปว่า 1) หนังสือนิทาน   
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.33/83.46 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  2) นักเรียนที่
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน มีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ            
3) เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียน   
สะกดค า ตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับมาก    

 ศุภศิริ บุญประเวศ (2552: 83-84) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะ  
การเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรง 
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือ
นิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการใช้หนังสือ
นิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน            
เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 60 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา  แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียน
สะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา  ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค า
ที่ไม่ตรงตามมาตราที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.31/84.89  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของ
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก     

 ศศิธร สุภศร (2553: 67-69) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค ายากใน
บทเรียน โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและ
การเขียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาอัตราพัฒนาการด้านทักษะ
การอ่านและการเขียนค ายากระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความ        
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 43 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์  
แผนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค ายากในบทเรียน  แบบทดสอบทักษะการอ่านและ
การเขียนค ายากในบทเรียนก่อนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการอ่านและการเขียนค ายากในบทเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่า         
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   2) อัตราการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและ     
การเขียนค ายากในบทเรียนระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.70 และ 0.63 คะแนนต่อคร้ัง จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน และ         
3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด     
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 นาตยา สาคร  (2556: 24)  ได้พัฒนาทักษะการสะกดค าที่มีตัวสะกดตามมาตรา แม่กน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานอีสป การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
แผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3โดยใช้นิทานอีสป และเพื่อศึกษาทักษะการสะกดค าของนักเรียนหลังเรียนรู้     โดยใช้แผนการ
เรียนรู้น้ัน กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
12 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าที่มีตัวสะกดตาม
มาตราแม่กน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน แผนละ  2 ชั่วโมง รวมเวลา 10 
ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กนเป็น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ แล้วน าไปเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 60  น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย ผลการศึกษา
ท าให้ได้แผนการเรียนรู้เร่ือง การสะกดค าที่มีตัวสะกด ตามมาตราแม่กนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานอีสป จ านวน 5 แผน ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาทักษะการสะกดค าที่มี
ตัวสะกดตามมาตราแม่กนของนักเรียนได้ และทักษะการสะกดค าที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กน 
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิทานอีสปได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 60  
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 ชเวนดินเจอร์  (Schwendiger, 1977:51, อ้างถึงใน อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ, 2550: 57) 

ได้ศึกษาผลการเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับ 6 จ านวน 503 คน โดยใช้แบบฝึกที่มีรูปภาพ 
แบบเขียนตามค าบอกและแบบทดสอบการเขียนสะกดค า ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกหัดที่มีรูปภาพมีผลการเขียนสะกดค าสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยไม่ได้ใช้รูปภาพ  

 พาสนันเต (Passanante, 1979: 56)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนสะกดค าโดยใช้การสอน
ตามล าดับและแบบล าดับแบบเดิมกับนักเรียนในระดับ 1 ถึงระดับ 7 แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบทดสอบการอ่านฉบับหนึ่งกับแบบทดสอบการเขียนสองฉบับ
พบว่าผลการสอนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ เมื่อศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านและความสามรถในการเขียนสะกดค านั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และยังให้ข้อคิดเห็นว่าการสะกดค านั้นจะช่วยให้การเขียนได้ดี 

 เบ็ตตี้ บอสมา (Bette Bosma, 1981 : 42) ได้ศึกษาผลการน านิทานประกอบการสอน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านโดยมีคะแนน
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ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน และนิทานพื้นเมืองยังช่วยสร้างความสนใจในการอ่านของนักเรียน
มากยิ่งขึ้น 

 แบง (Bang, 1988: 10-14) ได้ศึกษาการน าหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนว่า
นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ สามารถใช้การ์ตูนฝึกการฟัง การพูด การเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่
เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนั้นยังใช้การ์ตูนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประโยค ไวยากรณ์ และความหมายของ
ภาษา การสรุปความเข้าใจและเร่ืองราวเกี่ยวกับภาพได้ 

 วิคเก (Wicke, 1992: 51) ได้ศึกษาการใช้นิทานในการสอนภาษาเยอรมันในประเทศ
แคนาดา พบว่า นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนอย่างดียิ่ง กล่าวคือ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างคะแนนการสอบก่อนและหลังเรียน นักเรียนให้การตอบสนอง
และร่วมกิจกรรมทางภาษาจากการเล่านิทาน ผลคะแนนและการประเมินผลทางด้านพฤติกรรม   
การเรียนชี้ให้เห็นว่านักเรียนชื่นชอบและเพลิดเพลินกับการเล่านิทาน การเรียนและการเขียนเร่ือง 
นิทานยังเป็นสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอีกด้วย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้นิทานเป็นวิธีหนึ่ ง              
ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ผู้เรียน
ได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความกระตือรือร้น เกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ท าให้
ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่น าเนื้อหาจากนิทาน
อีสป ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ กระต่ายกับเต่า ราชสีห์กับหนู กบเลือกนาย 
และเทพารักษ์กับคนตัดไม้ แยกใช้ค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคือ แม่กก  แม่กด  แม่กบ 
และแม่กน  จากบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มาเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ ใช้ค า
ประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แต่ทั้งนี้ยังคงเค้าโครงเร่ืองและเนื้อหาเดิม    
มีภาพประกอบและสีสัน สวยงาม เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) เพื่อเปรียบ 
เทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ และ3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่           

 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้   
 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 9 ห้องเรียน ซึ่งจัดนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ รวมทั้งสิ้น 331 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นาคประสิทธิ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 4/1 มีนักเรียน 43 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน 
ชุด อีสปกลอนสี่ 
 3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง
เป็นเวลา 8  ชั่วโมง (ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้) 

 4.  แบบแผนการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 

แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One  Group  Pretest  Posttest Design)  ซึ่งมีรูปแบบ
การวิจัยดังนี้  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2552: 144) 

 
      T1     X                            T2 

 
  เมื่อ T1  คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 

    X  คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
    T2  คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1.1 หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 เล่ม 
            1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  เวลา 8 ชั่วโมง 
   1.3 แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค า ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ที่
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบอัตนัย เขียนตอบ จ านวน 30 ข้อ   
  1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 เล่ม ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาหนังสือ
นิทานตามล าดับขั้นดังนี้  
   2.1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย  
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   2.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือนิทาน 
   2.1.3 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา และก าหนดค าเพื่อน ามาใช้ในการแต่งนิทาน โดยการรวบรวมค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา จากบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  4 มาตราตัวสะกด รวมทั้งสิ้น 218 
ค า โดยแบ่งเป็น แม่ กด จ านวน 89 ค า แม่กน จ านวน 79 ค า แม่กบ จ านวน 33 ค า และแม่กก จ านวน 
17 ค า แล้วน ามาให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบการเขียนค าศัพท์ตามค าบอก 
จากนั้น พิจารณาเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนผิดมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1-20 (ยกเว้น แม่ กก น ามาใช้
เพียง 14 ค า)  รวม 74 ค า เพื่อน ามาสร้างหนังสือนิทาน 
   2.1.4 สร้างหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ จากค าศัพท์ที่ได้จากการทดสอบ
การเขียนค าศัพท์ตามค าบอก โดยเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนผิดมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1-20   ในแต่
ละมาตรา (ยกเว้น แม่ กก น ามาใช้เพียง 14 ค า) รวม 74 ค า น ามาสร้างหนังสือนิทาน ซึ่งน าเค้าโครง
เร่ืองจาก นิทานอีสป เร่ืองราชสีห์กับหนู  เทพารักษ์กับคนตัดไม้  กบเลือกนาย  และกระต่ายกับเต่า  
มาแต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  ทั้งนี้หนังสือนิทานแต่ละเล่มจะ
ประกอบไปด้วย ปกหน้า ปกใน ค าน า เนื้อเร่ืองและภาพประกอบ ค าศัพท์พร้อมความหมาย  
แบ่งเป็น 4 เล่ม ได้แก่  
     นิทานอีสปเร่ือง กระต่ายกับเต่า ดัดแปลงเป็น เต่ากระดองลายกับ
กระต่ายหูยาว มีเนื้อเร่ืองเป็นค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่ กน จ านวน 20 ค า 
     นิทานอีสปเร่ือง เทพารักษ์กับคนตัดไม้ ดัดแปลงเป็น คนตัดไม้  ผู้ใจงาม 
มีเนื้อเร่ืองเป็นค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่ กก จ านวน 14 ค า จากค าศัพท์ทั้งหมด      
17 ค า ยกเว้นค าว่า นาค  เลข และจักรเย็บผ้า เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของนิทาน 
      นิทานอีสปเร่ือง ราชสีห์กับหนู  ดัดแปลงเป็น ราชสีห์ผู้มีอคติ มีเนื้อเร่ือง
เป็นค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่ กด จ านวน 20 ค า 
      นิทานอีสปเ ร่ือง กบเลือกนาย  ดัดแปลงเป็น เลือกนักมักได้แ ก่              
มีเนื้อเร่ืองเป็นค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่ กบ จ านวน 20 ค า 
   2.1.5 น าหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษาและให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่อง ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในด้านฉันทลักษณ์และการใช้ค า 
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   2.1.6 น าหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ด้านการสอนภาษาไทย 1 ท่าน  
ด้านการสร้างหนังสือ 1 ท่าน  และด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  มาหาค่าดัชนี  
ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ  (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้(มาเรียม นิลพันธุ์, 2552: 177) 
    คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าหนังสือนิทานสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์และเนื้อหา 
    คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าหนังสือนิทานสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์และเนื้อหาหรือไม่ 
    คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าหนังสือนิทานไม่สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์และเนื้อหา 
    น าผลการพิจารณาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีสูตรดังนี้ 
         Σ R 
                   N 
     IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของหนังสือนิทาน 
     ΣR  หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N     หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกัน
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อน าผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน         
มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ในแต่ละหน่วย ผลปรากฏ ดังนี้ เล่มที่ 1 เร่ืองเต่ากระดองลายและ
กระต่ายหูยาว  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 (ดู ภาคผนวก ข)   เล่มที่ 2 เร่ืองคนตัดไม้ผู้ใจงาม  
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00 (ดู ภาคผนวก ข)   เล่มที่ 3 เร่ืองราชสีห์ผู้มีอคติ   มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 1.00 (ดู ภาคผนวก ข)  เล่มที่ 4  เร่ือง เลือกนักมักได้แร่  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 (ดู 
ภาคผนวก ข) มีบางส่วนที่ควรปรับปรุงและแก้ไข เช่น การใส่หมายเลขหน้า การเข้าเล่ม การเขียน
ค าน า  การบอกที่มาของความหมายค าศัพท์ และการเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวละคร เช่น สีเสื้อและ
รอยปะของชายตัดไม้ และสีของขวาน    
  2.1.7 น าหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพื่อหา

IOC  = 
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ประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เป็นการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกนักเรียน เก่ง  1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 85/85 ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 
78.75/76.67 พบข้อควรปรับปรุงแก้ไขมีดังนี้ การพิมพ์สะกดค าว่า ไย-ใย ไม่ถูกต้อง การใช้สีของ
ค าศัพท์ไม่ควรเน้นสีให้แตกต่างจากเนื้อเร่ือง ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม  
ตารางที่ 5  การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 80 63.00 12.12 78.75 
ผลลัพธ์ 3 30 23.00 5.57 76.67 

 

   2.1.8 น าหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพเป็นกลุ่มเล็ก (1: 10) (Small Group 
Tryout) กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 
คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และอ่อน 3 คน ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 85/85 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ได้
ค่าประสิทธิภาพ 85.14/81.87 ซึ่งการทดลองในขั้นน้ีไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ 
 

ตารางที่ 6 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 80 68.11 7.77 85.14 
ผลลัพธ์ 9 30 24.56 3.75 81.87 

 

   2.1.9 น าหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ร่วมกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองภาคสนาม (10: 10: 10)  (Field Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ านวน 30 คน โดยก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 85/85ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 
83.79/82.10  
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ตารางที่ 7  การหาประสิทธิภาพภาคสนาม 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 80 67.03 7.05 83.79 
ผลลัพธ์ 30 30 24.63 3.31 82.10 

    
  2.1.10 น าผลการทดลองใช้ หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ มาแก้ไขปรับปรุง
แล้วน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
จ านวน 43 คน 
 จากขั้นตอนการสร้างหนงัสือนิทาน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2 ดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือนทิาน 

 
ขั้นที่ 3 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนสะกดค าที่มตีัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 
 

ขั้นที่ 4 สร้างหนังสือนทิาน ชุด อีสปกลอนส่ี 

 
ขั้นที่ 5  เสนอหนงัสือนิทานตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแก้ไขปรับปรุง 

 
 

ขั้นที่ 6 เสนอหนังสือนิทานใหผู้้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC 

 
 

ขั้นที่ 7 น าหนงัสือนิทาน ไปหาประสิทธิภาพรายบุคคล กลุ่มเล็ก และภาคสนาม 

        
ขั้นที่ 8  น าหนังสือนทิานชุด อีสปกลอนส่ี น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 2   ขั้นตอนการสร้างหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
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  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 แผน  เวลา 8 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังน้ี 
   2.2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด รวมทั้งแนวความคิดขอบเขตมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนการเรียนรู้ เร่ืองตัวสะกด    
ไม่ตรงตามมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   2.2.2 ศึกษาขั้นตอนในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.2.3 ก าหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 แผน  ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) สาระส าคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 3) จุดประสงค์     การเรียนรู้  
4) เนื้อหาสาระ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6) กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งในการจัด   
การเรียนการสอน จะใช้หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ ในขั้นสรุป 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้  และ     
8) การวัดและประเมินผล 
   2.2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง ไม่รวมการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้  
 

ตารางที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ 
 หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/
หนังสือนิทาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ท 4.1 ป. 4/1 สะกดค า 
และบอกความหมาย 
ของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ป.4/2 เขียน 
ส่ือสารโดยใช้ค าได้ 
ถูกต้อง ชัดเจนและ 
เหมาะสม 

1.  นักเรียนสามารถบอก 
ตัวสะกดของค าศัพท์ใน 
มาตราแม่ กน ได้ถูกต้อง  
2.  นักเรียนสามารถเขียน 
สะกดค าที่มีตัวสะกดใน 
มาตรา แม่ กน ได้ถูกต้อง 
3.  นักเรียนมีความสนใจ 
ในการเรียนและมีส่วนร่วมใน 
ช้ันเรียน 

มาตราตั วสะกด 
แม่ กน / เล่ม 1   
เต่ากระดองลายกับ
กระต่ายหูยาว  
 

2 
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ตารางที่ 8 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ 
 หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  (ต่อ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/
หนังสือนิทาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

2 ท 4.1 ป. 4/1 สะกดค า 
และบอกความหมาย
ของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ป.4/2 เขียน 
ส่ือสารโดยใช้ค าได้ 
ถูกต้อง ชัดเจนและ 
เหมาะสม 

1.  นักเรียนสามารถบอก 
ตัวสะกดของค าศัพท์ใน 
มาตราแม่ กก ได้ถูกต้อง  
2.  นักเรียนสามารถเขียน 
สะกดค าที่มีตัวสะกดใน 
มาตรา แม่ กก ได้ถูกต้อง  
3. นกัเรียนมีความสนใจใน 
การเรียนและมีส่วนร่วมใน 
ช้ันเรียน 

มาตราตั วสะกด 
แม่ กก / เล่ม  2  
คนตัดไม้ผู้ใจงาม  
 

2 

3 ท 4.1 ป. 4/1 สะกดค า
และบอกความหมาย
ของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ป.4/2 เขียน 
ส่ือสารโดยใช้ค าได้ 
ถูกต้อง ชัดเจนและ 
เหมาะสม 

1.  นักเรียนสามารถบอก 
ตัวสะกดของค าศัพท์ใน 
มาตราแม่ กด ได้ถูกต้อง  
2.  นักเรียนสามารถเขียน 
สะกดค าที่มีตัวสะกดใน 
มาตรา แม่ กด ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนมีความสนใจใน 
การเรียนและมีส่วนร่วมใน 
ช้ันเรียน 

มาตราตั วสะกด 
แม่ กด / เล่ม  3  
ราชสีห์ผู้มีอคติ  
 

2 

4 ท 4.1 ป. 4/1 สะกดค า 
และบอกความหมาย 
ของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
ท 2.1 ป.4/2 เขียน 
ส่ือสารโดยใช้ค าได้ 
ถูกต้อง ชัดเจนและ 
เหมาะสม 

1.  นักเรียนสามารถบอก 
ตัวสะกดของค าศัพท์ใน 
มาตราแม่ กบ ได้ถูกต้อง  
2.  นักเรียนสามารถเขียน 
สะกดค าที่มีตัวสะกดใน 
มาตรา แม่ กบ ได้ถูกต้อง  
3. นักเรียนมีความสนใจใน 
การเรียนและมีส่วนร่วมใน 
ช้ันเรียน 

มาตราตั วสะกด 
แม่ กบ / เล่ม  4  
เลือกนักมักได้แร่  
 

2 
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   2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแผน   
การจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู ้
   2.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่              
ที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน  ด้านภาษาไทย และด้านการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความถูก
ต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องคือ 1.00 (ดูรายละเอียดภาคผนวก ข) โดยไม่มีการปรับปรุงและแก้ไข 
   2.2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  ไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
 
 

ขั้นที่ 3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือนิทาน ชุด อีสปกลอนส่ี 
 
 

ขั้นที่ 4 น าไปให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรงุแก้ไข 
 
 

ขั้นที่ 5 น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและหาค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
 
 

ขั้นที่ 6 น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 

 
 
ภาพที่ 3   ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
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  2.3 แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค า ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะแบบอัตนัยโดยการเขียน
ค าศัพท์จากค าอ่านที่ก าหนดให้  จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้วิธีการ
สลับข้อ โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
   2.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 
   2.3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา 
   2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เร่ืองตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราและบัญชีค าศัพท์พื้นฐานของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลือกค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน            
4 มาตราตัวสะกด รวมทั้งสิ้น 218 ค า โดยแบ่งเป็น แม่ กด จ านวน 89 ค า แม่กน จ านวน 79 ค า      
แม่กบ จ านวน 33 ค า และแม่กก จ านวน 17 ค า   แล้วน ามาให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ทดสอบการเขียนค าศัพท์ตามค าบอก จากนั้นพิจารณาเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนผิดมากที่สุด
เป็นล าดับที่ 1-20 (ยกเว้น แม่ กก น ามาใช้เพียง 14 ค า) รวม 74 ค า แล้วน ามาจับสลาก จ านวน 45 ค า  
แบ่งเป็น แม่กด 15 ค า  แม่กก  แม่กบ และแม่กน แม่ละ 10 ค า 
   2.3.4 สร้างแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
โดยสร้างเป็นแบบอัตนัยโดยการเขียนค าศัพท์จากค าอ่าน ทั้งหมด 1 ฉบับ จ านวน 45 ข้อ  และ
น ามาใช้จริงจ านวน 30 ข้อ โดยตอบถูกได้คะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
   2.3.5 น าแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
   2.3.6 น าแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน  ด้านภาษาไทย และด้านการวัดผลและประเมินผล 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2552: 177)  แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67- 1.00 (ดูภาคผนวก ข) 
   2.3.7 น าแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา          
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ที่ผ่านการเรียนเร่ืองมาตราตัวสะกดมาแล้ว จ านวน 30 คน 
    2.3.8 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ โดยมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.00-
1.00  และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.10 - 0.70  จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ค่าความยากง่าย 0.27-0.80 



68 

 
และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เพื่อน ามาใช้เป็นแบบวัดทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนที่
สมบูรณ์ แล้วน าผลมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-21 ของ คูเดอร์และริชาร์ดสัน (มา
เรียม นิลพันธุ์, 2552: 182)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.74 (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ข) 
   2.3.9 น าแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราที่ผ่าน
เกณฑ์ไปใช้เป็นแบบวัดทักษะ 1 ชุด จ านวน 30 ข้อ ซึ่งจ าแนกเป็น ค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราแม่ กด จ านวน 13 ค า มาตราแม่กบ จ านวน 9 ค า มาตราแม่กก จ านวน 5 ค า และมาตราแม่กน 
จ านวน 3 ค า  เพื่อใช้วัดทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้(pretest) และท าแบบวัดทักษะอีกหนึ่งชุด โดย
น าแบบวัดทักษะชุดเดิมมาสลับข้อ เพื่อใช้เป็นแบบวัดทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest)  จาก
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสป 
กลอนสี่ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

 
 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
 

 

ขั้นที่ 3 สร้างแบบวัดทักษะการเขยีนสะกดค า  45 ข้อ 
 
 

ขั้นที่ 4 น าไปให้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและผูเ้ชี่ยวชาญ 
หาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 

 
 

ขั้นที่ 5  น าไปทดลองใช้กับนักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 ที่ผ่านการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด 
มาแล้ว จ านวน 30 คน 

 
 

ขั้นที่ 6 น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาค่าความยากงา่ย ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อม่ัน ของแบบวัดทักษะ 

 
 

ขั้นที่ 7 น าแบบวัดทักษะ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภาพที่ 4   ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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  2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังน้ี 
   2.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยต่าง ๆ 
   2.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตามแนวคิดของ          
ลิเคิร์ท ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย  จ านวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน  3 ด้าน 
คือ ด้านบรรยากาศในการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ดังนี ้
    คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
    คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
    คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
ตารางที่ 9  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม   (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545: 
304-305) 
   

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
2.50-3.00 เห็นด้วยมาก 
1.50-2.49 เห็นด้วยปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นด้วยน้อย 

 

   2.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือนิทาน ชุด     
อีสปกลอนสี่ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
   2.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือนิทาน ชุด     
อีสปกลอนสี่ ที่ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน  ด้านภาษาไทย และด้านการวัดผลและประเมินผล 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและน าความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00                
(ดูรายละเอียด ภาคผนวก ข) 
   2.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปเป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย 
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จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 5 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยต่าง ๆ 

 
 

ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน  
ชุด อีสปกลอนส่ี  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 

 
 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือ 
นิทาน ชุด อีสปกลอนส่ี ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนงัสือ 

นิทาน ชุด อีสปกลอนส่ีใหผู้้เช่ียวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 
 

ขั้นที่ 5  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้หนังสือ 
นิทาน ชุด อีสปกลอนส่ีไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 5    ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
                 โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 
ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ก่อนการทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนท าแบบวัด
ทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็น
ข้อสอบอัตนัย  แบบเขียนค าศัพท์จากค าอ่านที่ก าหนด  จ านวน 30  ค า แล้วตรวจให้คะแนน โดย
เขียนถูกให้ 1 คะแนน เขียนผิด 0 คะแนน 
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 2. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน 4 แผน  รวม 8 ชั่วโมง          
เร่ิมทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะ
การเขียนสะกดค า (Post-test) ซึ่งเป็นแบบวัดทักษะฉบับเดียวกับแบบวัดทักษะก่อนเรียน (Pre-test)  
แต่ใช้วิธีการสลับข้อ แล้วตรวจให้คะแนน 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัด     
การเรียนรู้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
 5. หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ ให้ผู้ เรี ยนท า
แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 
 1. วิเคราะห์ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนโดยใช้

ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน  
 2. วิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน 
  1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
     1.3  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ  
        2.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  
  2.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ  
  2.3  การหาค่าความยากง่าย (Difficulty)  ของแบบทดสอบ  
  2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามสูตร KR-21 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน  
  2.5 การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ตามเกณฑ์ 85/85 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
   85 ตัวแรก  (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
การท าแบบทดสอบระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน 
   85 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
การท าแบบวัดทักษะหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน 
           3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ t-test Dependent Sample 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นการวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ   ประการแรก เพื่อพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85   ประการที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะ  
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน ชุด  อีสปกลอนสี่  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 43 คน ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสป  
กลอนสี่ 

 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 

 

ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน 
 สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

1. การทดลองใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ผู้วิจัยน าหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ไปทดลองใช้กับนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 43 คน ที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด  9 
ห้องเรียน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดทักษะการเขียนสะกดค าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัด
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ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แล้วจึงด าเนินการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สอนด้วยตนเอง โดยใช้ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ช่วงเดือนมกราคม 2558 ใช้การทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง ไม่รวม
การวัดทักษะก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ผลจากการทดลองใช้หนังสือนิทานชุด อีสปกลอนสี่ 
ได้ค่าประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 10  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง 
 ตามมาตรา 
 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
(E1) 

43 80 70.60 5.64 88.25 

ผลลัพธ์ 
(E2) 

43 30 25.77 2.73 85.90 

 
 จากตารางที่ 6  พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ E1  เท่ากับ 88.25  และมีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 
85.90  หรือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 88.25/85.90   ซึ่งหมายความว่า การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของ
หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่นั้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 85/85    
 

ตอนท่ี 2      ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน  
 ชุด อีสปกลอนสี่ 

 

 การเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          
มีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 11   เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนและหลัง 
 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

การทดสอบก่อน 
การจัดการเรียนรู้ 

43 16.74 3.83 
-21.21 0.00 

การทดสอบหลัง 
การจัดการเรียนรู้ 

43 25.77 2.73 

  
 จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตราของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยก่อน การจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 16.74 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.83    หลังการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 25.77 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.73 ซึ่งหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว ้

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ 
 นิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
  

 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกด
ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 43 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ X  S.D. ความคิดเห็น 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
1. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้
นักเรียนเข้าใจเน้ือหาเร่ืองมาตราตัวสะกดมากยิ่งขึ้น   

2.84 0.37 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 12  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ X  S.D. ความคิดเห็น 

2. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานสามารถ 
ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2.86 0.35 เห็นด้วยมาก 

3. 
 

นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือนิทาน 

2.79 0.41 เห็นด้วยมาก 

4. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานมีความ 
สอดคล้องกับเน้ือหาที่เรียน 

2.98 0.15 เห็นด้วยมาก 

 ความคิดเห็นโดยรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.86 0.35 เห็นด้วยมาก 
 ด้านบรรยากาศในการเรียน    
5. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้ 
บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานและน่าสนใจ 

2.95 0.21 เห็นด้วยมาก 

6. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานช่วยปลุก
เร้าและจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

2.63 0.56 เห็นด้วยมาก 

7. 
 

การจัดกิจกรรมการ เรี ยนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน มี
บรรยากาศที่ท้าทาย น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ 

2.81 0.39 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านบรรยากาศในการเรียน 2.81 0.39 เห็นด้วยมาก 
 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้    
8. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้การ
เรียนวิชาภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 

2.63 0.54 เห็นด้วยมาก 

9. 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้
นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

2.63 0.58 เห็นด้วยมาก 

10. 
 

การจัด กิจกรรมการ เรี ยนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานมี
ประโยชน์ต่อนักเรียน และเหมาะสมที่จะใช้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.88 0.32 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นโดยรวมด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 2.72 0.50 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นโดยรวม 2.80 0.41 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที่ 8  พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดย
ภาพรวมเห็นด้วยมาก  มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.80  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41   
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมากในด้าน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.86  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.35  รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการเรียน มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.81 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.39  และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย (X )  เท่ากับ 2.72  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.50  ตามล าดับ  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อพัฒนาหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ และ 3)เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสป 
กลอนสี่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1 โรงเรียนนาค
ประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่
เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 43 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 เล่ม  2) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง 3) แบบวัดทักษะ
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบอัตนัย จ านวน 30 ข้อ  และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) สอบก่อนและหลัง 
(One Group Pretest-Posttest Design)  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ใช้สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 85/85 การวิเคราะห์ผลคะแนนทักษะ  
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนใช้ค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ
ค่า t-test แบบ dependent  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.25/85.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 85/85 

 2.  ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนัก เ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด   
อีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
  

อภิปรายผล 
 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุดอีสปกลอนสี่ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา พบว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.25/85.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หนังสือนิทาน
ชุดอีสปกลอนสี่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีเนื้อหาสาระและใช้ค าศัพท์เหมาะสม ใช้ค าประพันธ์ประเภท
กลอนสี่ในการเรียบเรียงเร่ืองราว มีภาพประกอบที่สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  
ซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่ประเมินค่าความ
สอดคล้องของหนังสือนิทาน ในด้าน การจัดวางภาพ ขนาดของภาพ ความสวยงาม ความสัมพันธ์
ต่อเนื่องของภาพ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  อีกทั้งมีคุณค่า ให้แง่คิดที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากนิทานอีสปที่
ผู้วิจัยน ามาดัดแปลง มีข้อคิด คติเตือนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา สอดคล้องกับลักษณะของ
หนังสือนิทานตามที่ อารมณ์  สุวรรณปาล (2532 : 472-474)  กุลวรา  ชูพงษ์ไพโรจน์ (2545 : 84)
และนพวรรณ สิริเวชกุล (2548 : 11-12)ได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือนิทานว่า หนังสือนิทานที่
เหมาะสมกับเด็กควรมีการด าเนินเร่ืองเพียงเร่ืองเดียว ใช้ค าคล้องจองหรือค าประพันธ์เปิดโอกาสให้
เด็กได้ใช้ภาษาหลายๆทาง  ภาพประกอบมีสีสันสวยงาม สอดคล้องกับเนื้อเร่ืองที่น าเสนอ ขนาด
ของภาพมีความเหมาะสมกับขนาดของหนังสือ ทั้งนี้ หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นนั้น มีองค์ประกอบที่สนับสนุนให้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ มีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
88.25/85.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 
 1.1 การคัดเลือกค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามาใช้ในการเรียบเรียงเป็นเนื้อ
เร่ืองของนิทานชุดอีสปกลอนสี่ แต่ละหน่วยนั้น ครอบคลุมบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ของส านักวิชาการ
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และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จ านวน  4  มาตราตัวสะกด รวมทั้งสิ้น 
218 ค า โดยแบ่งเป็น แม่ กด จ านวน 89 ค า แม่กน จ านวน 79 ค า แม่กบ จ านวน 33 ค า และแม่กก 
จ านวน 17 ค า แล้วน ามาให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบการเขียนค าศัพท์ตามค า
บอก จากนั้น พิจารณาเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนผิดมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 – 20 (ยกเว้น แม่ กก 
น ามาใช้เพียง 14 ค า) รวม 74 ค า เพื่อน ามาสร้างหนังสือนิทาน โดยผู้วิจัยได้น ามาเรียบเรียงใน
รูปแบบประโยคที่มีบริบทสอดรับกับความหมายของค า นับเป็นการขยายประสบการณ์ให้ผู้เรียน
รู้จักการน าค าศัพท์ไปใช้ในบริบทต่างๆได้อีกรูปแบบหนึ่ง 
 1.2 การใช้นิทานอีสปที่มีเนื้อเร่ืองสั้นๆ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีตัวละครเป็นสัตว์ 
มาดัดแปลง เรียบเรียงเน้ือหาใหม่ ด้วยค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเร่ืองเดิม 
ที่มีข้อคิดและคติสอนใจ มีภาพประกอบที่สวยงาม สื่อเหตุการณ์ตามเนื้อเร่ืองของนิทานได้อย่าง
น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บราวน์ 
(Brown ,1982 อ้างถึงใน ภิรมย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ , 2532 : 49) ที่ท าการศึกษาการใช้หนังสือการ์ตูน
ประกอบการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจและสอนให้เด็กเกิดความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งมีผลการทดลอง
ว่า หนังสือการ์ตูนสามารถช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือได้อย่างเข้าใจ สอดคล้องกับ วัชราภรณ์   
แสงพันธ์ ( 2553 : 41) ที่กล่าวว่า การน านิทานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียน
เข้าใจเร่ืองที่จะเรียนเป็นอย่างดี ตรงกับความเห็นของ สุทธิ เหลืองอรุณ ( 2550 : 39) ที่สรุปว่า นิทาน
อีสปเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กพัฒนาในทุกด้าน เป็นเคร่ืองมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฉวีวรรณ กินาวงค์ (2533 : 101-102)  สายสมร อดทนดี (2552 : 18)  และสุรอยยา โชค
ชัยอนันต์พร  ( 2552 : 73) ที่มีความเห็นคล้ายกันว่า การใช้นิทานอีสปเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน จะช่วยพัฒนาทักษะการคิด และทักษะทางภาษาได้แก่ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน 
ทั้งนี้สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 90-99) ที่กล่าวถึงลักษณะของบทอ่านที่เหมาะสมกับ
วัยประถมศึกษา ( 9 ปีขึ้นไป) ได้แก่เร่ืองราวชีวิตจริง การต่อสู้โลดโผน นิทานสุภาษิต และนิทาน
อีสป  ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิ เหลืองอรุณ ( 2550 : 76-78) ได้เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสปกับ
นิทานพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานอีสปมีความสามารถในการอ่านจับใจความหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  วีระพร  พรมวงค์ ( 2553 :100-103) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความ โดยใช้นิทานชาดกและนิทานอีสป
เป็นสื่อ ของนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเ รียนวัดตะกล่ า  ส านักงานเขตประเวศ 
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความ โดยใช้นิทานอีสป
เป็นสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01   สุรอยยา   โชคชัยอนันต์พร  
( 2552 : 70-73) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยใช้นิทานอีสปเป็นสื่อการสอนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จังหวัดนนทบุรี พบว่าทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้นิทาน
อีสปเป็นสื่อการสอนภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
นาตยา สาคร (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาทักษะการสะกดค าที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานอีสป พบว่า ทักษะการสะกดค าที่มีตัวสะกดตาม
มาตราแม่กน ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานอีสป ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 1.3 การเรียบเรียงเน้ือหาของนิทาน โดยใช้บทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ ซึ่งเป็นกลอน
สั้นๆง่ายๆ เป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้เด็กเกิดความสนใจ เพราะอ่านได้คล่องปาก จดจ าง่ายและเป็น
จังหวะจะโคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เวิร์ล (Woerl , 1974 อ้างถึงใน ภิรมย์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ , 
2532 :49) ที่กล่าวว่า การใช้ค าที่มีสัมผัสคล้องจองกัน มีผลช่วยในการออกเสียงหน่วยค า  และตรง
กับความคิดของ อารมณ์ สุวรรณปาล (2532 : 472-474) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนิทานว่า 
ต้องเป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ใช้ค าคล้องจอง เพื่อให้จดจ าได้ง่าย เช่นเดียวกับ หลุยส์ ( Louis , 
1974 อ้างถึงใน พัชรี ครุฑเมือง , 2550 :110) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้บทอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ฝึกอ่านออกเสียง พบว่า บทอ่านร้อยกรองที่มีถ้อยค าสัมผัสและคล้องจองมีผลในการอ่านออกเสียง
ได้ดีกว่าบทร้อยแก้ว รวมทั้ง พัชรี ครุฑเมือง (2550 : 109) ที่ให้บทสรุปว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือนิทานร้อยกรอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนภาษาไทยของนักเรียน และ กิติยาวดี บุญซื่อ (2544 : ค านิยม) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ความไพเราะ
จากท่วงท านองของจังหวะและสาระของถ้อยค า การได้อ่านค าคล้องจอง การเลือกใช้ค าอย่าง
หลากหลาย มาเรียบเรียงให้เกิดเสียงสูงต่ าเร้าใจ ท าให้ค ามีสัมผัส ท าให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้สัมผัส
อรรถรส และซึมซับเข้าไปสู่ความคิดจิตใจ และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิรมย์   ภิรมย์ไกรภักดิ์   (2532 : 46-48)  ศึกษาเร่ือง การใช้หนังสือนิทานร้อยกรอง
ประกอบภาพเสริมการสอนอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ผ่านการใช้หนังสือนิทานร้อยกรองประกอบภาพเสริมการสอนอ่าน มีสัมฤทธิผลทางการอ่าน
สูงขึ้นกว่าเดิม  พัชรี  ครุฑเมือง   (2550 :105-109)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือนิทานร้อยกรอง  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
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ที่ 2  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน จังหวัดล าปาง พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานร้อย
กรองมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     วันเพ็ญ  ดีแป้น (2550 : 61-63)  ศึกษาเร่ืองผลการสอนด้วยบท
ร้อยกรองที่มีต่อความสามารถในการอ่านค าของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่  1 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ได้รับการสอนด้วยบทร้อยกรองมี
ความสามารถด้านการหลังสอนด้วยบทร้อยกรองสูงกว่าก่อนสอน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05     พิมพ์พิมล ดวงลอย  ( 2554: 72-73 ) ศึกษาบทบาทของนิทานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อ
การเรียนรู้ค าศัพท์ ความจ า และความเข้าใจเน้ือเร่ือง ในเด็กวัย 5-7 ปี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ฟังนิทาน
รูปแบบร้อยกรองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ฟังนิทานรูปแบบร้อยแก้ว   มนัญญา   ลาหาญ  
( 2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01    ศิโรรัตน์   กาติ๊บ ( 2554: 41-42)  ศึกษาเร่ือง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านร้อย
กรองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านร้อยกรองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเพ็ญวดี วิริยะเสนา ( 2555: 91)  
ศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ด้วยนิทานร้อยกรอง 
พบว่า ผลการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ด้วยนิทานร้อยกรอง 
มีค่าเท่ากับ 79.04/84.62 สรุปได้ว่า นักเรียนมีผลการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 70/70     
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ตามที่ นพวรรณ สิริเวชกุล
และปานบุญ สิริเวชกุล (2548 : 11-12) ระบุว่า หนังสือที่ดีส าหรับเด็กต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้ว
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีเทคนิคการพิมพ์ที่สวยงาม ขนาดของตัวอักษรและรูปเล่มเหมาะสมกับเด็ก 
ต้องมีภาพประกอบเกือบทุกหน้าซึ่งภาพประกอบต้องมีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเร่ืองที่อ่าน ท าให้
หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่  มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เมตตา  บุญยะศรี (2552: 121) ที่พัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปากทวย 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ผลการศึกษาพบว่า  หนังสือนิทานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.33/83.46  และผลการศึกษาของ ศุภศิริ บุญประเวศ  (2552: 84) ที่พัฒนาหนังสือนิทานเพื่อเพิ่ม
ทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล กรุงเทพฯ พบว่า  หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.31/84.89  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัด
ทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
นิทานชุดอีสปกลอนสี่ สูงกว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การน าหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็น
เพราะการที่ผู้วิจัยมีกระบวนการในการคัดเลือกค าศัพท์ที่น ามาใช้ในการแต่งนิทานอย่างเป็นขั้นตอน 
สอดคล้องกับปัญหาการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างแท้จริง รวมถึง
ครอบคลุมบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยไดร้วบรวมค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จ านวน  
4  มาตราตัวสะกด รวมทั้งสิ้น 218 ค า โดยแบ่งเป็น แม่ กด จ านวน 89 ค า แม่กน จ านวน 79 ค า แม่
กบ จ านวน 33 ค า และแม่กก จ านวน 17 ค า แล้วน ามาให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ทดสอบการเขียนค าศัพท์ตามค าบอก จากนั้น พิจารณาเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนผิดมากที่สุดเป็น
ล าดับที่ 1 – 20 (ยกเว้น แม่ กก น ามาใช้เพียง 14 ค า) รวม 74 ค า มาแต่งเป็นนิทาน อีกทั้งการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เช่น การฝึกอ่านค าศัพท์จากนิทาน การหา
ความหมายของค าศัพท์ การน าค าศัพท์ไปใช้ในประโยคและบริบทต่างๆ การเติมตัวสะกดของ
ค าศัพท์ และการเติมค าศัพท์ที่หายไปจากเน้ือเร่ืองของนิทาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เรียงล าดับตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก สอดคล้องกับแนวคิดของพรรณี ช .เจนจิต (2550 :136)   
ที่กล่าวถึงลักษณะทางสติปัญญา (Cognitive Characteristics) ของเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ไว้ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการสอนให้เด็กพัฒนาถึงขีดความสามารถคือ การให้เร่ิมท าจากสิ่งง่ายๆ แล้ว
ค่อยๆยากขึ้นเป็นล าดับ  รวมถึงการใช้ค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ซึ่งเป็นกลอนสั้นๆง่ายๆ เป็นแรง
กระตุ้นที่ท าให้เด็กเกิดความสนใจ เพราะอ่านได้คล่องปาก จดจ าง่ายและเป็นจังหวะจะโคน 
สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2542 :8) ที่กล่าวว่า หนังสือประเภทกวี ค าประพันธ์  
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ร้อยกรองหรือค าคล้องจองประเภทง่ายๆ จะช่วยให้เด็กจดจ าค าและเร่ืองราวได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานชุดอีสปกลอนสี่ จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์และน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ตรงความหมาย และเขียนสะกดค าได้ถูกต้องในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ   
บันลือ พฤกษะวัน (2532 :60-66) ที่กล่าวถึงการใช้กิจกรรมนิทานกับการเขียนไว้ว่า การใช้กิจกรรม
นิทานจะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการเขียนสะกดค าไม่ได้ของนักเรียน เพราะนักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียน 
และสามารถจ ารูปค ารวมถึงรูปแบบประโยคในการสื่อสารได้ ตรงแนวคิดของ  ฤทัยรัตน์ อยู่จันทร์    
( 2554: 5) และรุ่งนภา อิศเรนทร์ (2555: 4)  ที่มีความเห็นคล้ายกันว่า หนังสือนิทาน เป็นนวัตกรรม
ที่จะช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอย่าง
เต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับสุภัสสร วัชรคุปต์ (2543: 36) อรทัย  ชีตารักษ์ (2546: 34)  และ  
สุมณฑา วงษ์สวัสดิ์ (2552: 25)  ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของนิทานว่า นิทานให้คุณค่า
ประโยชน์มากมายในระดับประถมศึกษา กล่าวคือ การใช้นิทานมาเป็นสื่อในการสอนอ่านและเขียน 
จะท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการอ่าน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรัก 
การอ่าน การเขียน และได้รับความรู้ในหลาย ๆ ด้านตลอดจนช่วยให้การพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยืนยงค์  แปงการิยา (2549: 50-51) ศึกษาเร่ือง 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนิทานของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยในภาพรวมทุกเนื้อหาสูงกว่า   
ก่อนเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 49.10-57.20   เมตตา  บุญยะศรี (2552: 
90-95) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน มี
ความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตรา โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก  มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ  0.41  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม
เห็นด้วยมากในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.86  และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ   0.35  รองลงมาคือด้านบรรยากาศในการเรียน มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 2.81 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 และด้านประโยชน์และการน าไปใช้  มีค่าเฉลี่ย (X ) 
เท่ากับ 2.72  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50   ตามล าดับ แสดงว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ ทุกรายการในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานชุดอีสปกลอนสี่ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ
และให้ความสนใจ เพราะท าให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนในหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดเดิมๆ อีกทั้งยังได้รับความรู้ ความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา  ใบกาซูยี (2542 :ก) ที่กล่าวถึงธรรมชาติของเด็กว่า ธรรมชาติของ
เด็กนั้นจะชอบฟังนิทานและอ่านเร่ืองราวจากนิทาน ซึ่งหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจาก
การออกแบบ การส ารวจและก าหนดค าศัพท์ที่น ามาใช้ การก าหนดเนื้อหา การใช้ค าประพันธ์
ประเภทกลอนสี่ การออกแบบภาพประกอบ จึงท าให้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่มีความน่าสนใจ
และช่วยปลุกเร้าจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน ตามที่นพวรรณ สิริเวชกุลและปานบุญ 
สิริเวชกุล (2548 : 11-12) ระบุว่า หนังสือที่ดีส าหรับเด็กต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีเทคนิคการพิมพ์ที่สวยงาม ขนาดของตัวอักษรและรูปเล่มเหมาะสมกับเด็ก ต้องมี
ภาพประกอบเกือบทุกหน้าซึ่งภาพประกอบต้องมีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเร่ืองที่อ่าน อีกทั้งมี
ค าศัพท์ที่ครอบคลุมเร่ืองที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเร่ืองมาตราตัวสะกด
ได้ง่ายยิ่งขึ้น  รวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่ มีกิจกรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้หนังสือนิทาน 
เช่น การใช้เกมปริศนาอักษรไขว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใช้กระบวนการกลุ่ม ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 ท าให้การจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่ท้าทาย น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมจากแบบฝึกหัดที่ง่ายไปหายาก คอยกระตุ้น
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเทคนิคของคูนิน (Kounin,1970 
อ้างถึงใน พรรณี ช.เจนจิต,2550 :321) ที่สรุปว่า นักเรียนจะให้ความสนใจและความร่วมมือในการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี ถ้าการด าเนินกิจกรรมของครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบร่ืน โดยนักเรียน
มีความคิดเห็นตรงกันว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและเหมาะสมที่จะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สอดคล้องกับ พัชรี  ครุฑเมือง  (2550 : 105-109)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสือนิทานร้อยกรอง  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน จังหวัดล าปาง พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือ
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นิทานร้อยกรองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  เมตตา  บุญยะศรี (2552: 121) ศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า เจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับ มาก  
และ เรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล (2552: 61) ศึกษาเร่ือง การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อ
หนังสือนิทานพื้นบ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาหนังสือนิทานชุดอีสปกลอนสี่  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ตามที่
เสนอไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัย ไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบฝึกหัดท้ายแผนการจัดการ
เรียนรู ้ที่ 3 มาตราแม่กก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มาตราแม่กน มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ดังน้ันครูสามารถสลับหน่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ โดยเร่ิมจากหน่วยที่ง่ายที่สุดและ
มีพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด ไปหาหน่วยที่ยากที่สุด  
        2.  จากผลการวิจัยพบว่า  ค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในมาตราแม่กน และ
แม่กด มีพยัญชนะสะกดมาก จึงท าให้จัดการเรียนรู้ได้ยากในระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนั้นครูสามารถ
เพิ่มเวลาในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยให้มากกว่า 2 ชั่วโมงได ้
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. มาตราตัวสะกด แม่กด เป็นมาตราที่มีพยัญชนะสะกดมากที่สุด ถึง 16 ตัว จึงควร
ขยายผลการวิจัยและสร้างหนังสือนิทานชุด ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด โดยแยกตาม
ค าศัพท์ที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด ออกเป็นเร่ืองละ 1- 2 พยัญชนะสะกดได้ 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้
นวัตกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เพลง บทร้องเล่นและเกม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 

............................. 
 
 รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหาของหนังสือนิทาน 
ชุด อีสปกลอนสี่  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด 
อีสปกลอนสี่ 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 
1.   ผศ.ประวิณ  พูลทรัพย์  
 การศึกษา   อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือนิทาน 
2.  อาจารย์ศุภศิริ  บุญประเวศ  
 การศึกษา   ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   

             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล 
3.  อาจารย์สุรชัย  จามรเนียม  
 การศึกษา   กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานทะเบียนวัดผล  
   โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม 
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ภาคผนวก  ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



101 

 
ตารางที่ 13   ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 เล่มที่ 1 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว 

 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือนทิาน     
    1.1  การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
    1.2  มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.4 ขนาดของหนังสือมีความพอเหมาะ จบัถือ
สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดวางภาพ     
    2.1  ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.2  ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.3  ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    2.4  ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. เนื้อหาของเรื่อง     
    3.1 เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
    3.2 สอดแทรกค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน +1 0 +1 0.67 
    3.3 เนื้อเรื่องให้ข้อคิด คติเตือนใจ +1 +1 +1 1.00 
    3.4 การน าประโยชน์จากนิทานไปใช้ได ้ +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
    4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 
    4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 0 +1 0.67 
    4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
    4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 0 +1 0.67 

รวม 0.94 
 

 
 
 
 



102 

 
 
ตารางที่ 14   ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 เล่มที่ 2 คนตัดไม้ผู้ใจงาม  

 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือนทิาน     
    1.1 การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
    1.2 มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.3  การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.4 ขนาดของหนังสือมีความพอเหมาะ จบัถือ
สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดวางภาพ     
    2.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.2 ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.3 ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 0 +1 0.67 
    2.4 ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. เนื้อหาของเรื่อง     
    3.1 เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
    3.2 สอดแทรกค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    3.3 เนื้อเรื่องให้ข้อคิด คติเตือนใจ +1 +1 +1 1.00 
    3.4 การน าประโยชน์จากนิทานไปใช้ได ้ +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
4.1 ตัวหนังสือมคีวามชัดเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 
4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
4.4 ระดบัความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

รวม 0.98 
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ตารางที่ 15  ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 เล่มที่ 3 ราชสีห์ผู้มีอคติ  

 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือนทิาน     
    1.1 การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
    1.2 มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.3 การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.4 ขนาดของหนังสือมีความพอเหมาะ จบัถือ
สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดวางภาพ     
    2.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.2 ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.3 ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    2.4 ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. เนื้อหาของเรื่อง     
    3.1 เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
    3.2 สอดแทรกค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    3.3 เนื้อเรื่องให้ข้อคิด คติเตือนใจ +1 +1 +1 1.00 
    3.4 การน าประโยชน์จากนิทานไปใช้ได ้ +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
    4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 
    4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
    4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
    4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 16  ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 เล่มที่ 4 เลือกนักมักได้แร่   

 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย 
1 2 3 

1. ด้านรูปเล่มของหนังสือนทิาน     
    1.1 การออกแบบสวยงามดึงดูดความสนใจ +1 +1 +1 1.00 
    1.2 มีจ านวนหน้าเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.3 การเข้าเล่มคงทนถาวรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    1.4 ขนาดของหนังสือมีความพอเหมาะ จบัถือ
สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดวางภาพ     
    2.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

    2.2 ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
    2.3 ภาพมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    2.4 ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
3. เนื้อหาของเรื่อง     
    3.1 เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1.00 
    3.2 สอดแทรกค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 
    3.3 เนื้อเรื่องให้ข้อคิด คติเตือนใจ +1 +1 +1 1.00 
    3.4 การน าประโยชน์จากนิทานไปใช้ได ้ +1 +1 +1 1.00 
4. การใช้ภาษา     
    4.1 ตัวหนังสือมีความชัดเจน อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 
    4.2 ใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 
    4.3 ช่ือเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
    4.4 ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 17   ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง 
 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว (มาตราตัวสะกด แม่กน)  

 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

IOC 
1 2 3 

 สาระส าคัญ     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมนิผล +1 +1 +1 1.00 
 สาระการเรียนรู้     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการวัดและประเมนิผล 

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 1.00 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการวัด

ประเมนิผล 
+1 +1 +1 1.00 

 ส่ือการจัดการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 การวัดและประเมินผล     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 18  ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง 
 คนตัดไม้ผู้ใจงาม (มาตราตัวสะกด แม่กก)  
 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

IOC 
1 2 3 

 สาระส าคัญ     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมนิผล +1 +1 +1 1.00 
 สาระการเรียนรู้     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการวัดและประเมนิผล 

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 1.00 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการวัด

ประเมนิผล 
+1 +1 +1 1.00 

 ส่ือการจัดการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 การวัดและประเมินผล     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 19   ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง 
 ราชสีห์ผู้มีอคติ (มาตราตัวสะกด แม่กด) 
 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

IOC 
1 2 3 

 สาระส าคัญ     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมนิผล +1 +1 +1 1.00 
 สาระการเรียนรู้     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการวัดและประเมนิผล 

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 1.00 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการวัด

ประเมนิผล 
+1 +1 +1 1.00 

 ส่ือการจัดการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 การวัดและประเมินผล     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 20  ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง 
 เลือกนักมักได้แร่ (มาตราตัวสะกด แม่กบ)  
 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

IOC 
1 2 3 

 สาระส าคัญ     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 จุดประสงค์การเรียนรู ้     

1. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมนิผล +1 +1 +1 1.00 
 สาระการเรียนรู้     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการวัดและประเมนิผล 

การเรียนรู ้
+1 +1 +1 1.00 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการเรียนรู้และการวัด

ประเมนิผล 
+1 +1 +1 1.00 

 ส่ือการจัดการเรียนรู ้     
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
 การวัดและประเมินผล     

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. สอดคล้องกับการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
 นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่   
 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

IOC 
1 2 3 

 ด้านบรรยากาศในการเรียน     
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานท าให้

บรรยากาศการเรียนการสอนสนกุสนานและน่าสนใจ 
+1 +1 +1 1.00 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานช่วย
ปลุกเร้าและจูงใจใหน้ักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิาน มี
บรรยากาศที่ท้าทาย น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ 

+1 +1 +1 1.00 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานท าให้

นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องมาตราตัวสะกดมากย่ิงขึ้น   
+1 +1 +1 1.00 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิาน
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  

+1 +1 +1 1.00 

6. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใชห้นังสือนทิาน  

+1 +1 +1 1.00 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

+1 +1 +1 1.00 

 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้     
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานท าให้

การเรียนวิชาภาษาไทยง่ายยิ่งขึ้น 
+1 +1 +1 1.00 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานท าให้
นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

+1 +1 +1 1.00 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนทิานมี
ประโยชน์ต่อนักเรียน และเหมาะสมที่จะใช้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

+1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่ 22   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี 
 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ข้อ
ที ่

ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

 

ข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 1 2 3 1 2 3 
1 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00  28 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
7 0 +1 +1 0.67 30 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00 
9 0 +1 +1 0.67 32 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 43 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 44 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00  
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ตารางที่ 23  ค่าความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี 
 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 

ค า PH PL P R 

ระดับคุณภาพของข้อสอบ 
สรุป 

ความยากง่าย(P) อ านาจจ าแนก (r)  
ฤทธิ์เดช 0.40 0.00 0.27 0.40 ค่อนข้างยาก ดีมาก น าไปใช้ 
เมฆ 1.00 1.00 1.00 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
บุปผา 0.70 0.20 0.43 0.50 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
สามัคค ี 0.90 0.90 0.93 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
เพชร 0.70 0.40 0.47 0.30 ปานกลาง ดี น าไปใช้ 
นิทรา 0.60 0.40 0.47 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 

อัปลักษณ์ 0.70 0.30 0.43 0.40 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
ปรารภ 0.30 0.10 0.27 0.20 ค่อนข้างยาก ปานกลาง น าไปใช้ 
บุคคล 0.90 0.70 0.80 0.20 ค่อนข้างง่าย ปานกลาง น าไปใช้ 
สังเขป 0.60 0.40 0.50 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 
ราชสีห์ 0.90 0.30 0.50 0.60 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
โทษ 1.00 0.80 0.93 0.20 ง่ายมาก ปานกลาง ตัดทิ้ง 
กังวล 1.00 0.30 0.60 0.70 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
วิโยค 0.80 0.90 0.77 -0.10 ค่อนข้างง่าย จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
สังเกต 0.70 0.50 0.60 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 
พยัคฆ ์ 0.10 0.00 0.07 0.10 ยากมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 

ปรารถนา 0.40 0.20 0.37 0.20 ค่อนข้างยาก ปานกลาง น าไปใช้ 
ไพรสัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ยากมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
เภทภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 ยากมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
สมัคร 1.00 0.60 0.77 0.40 ค่อนข้างง่าย ดีมาก น าไปใช้ 
เผชิญ 1.00 0.30 0.67 0.70 ค่อนข้างง่าย ดีมาก น าไปใช้ 
วิญญาณ์ 0.40 0.00 0.20 0.40 ค่อนข้างยาก ดมีาก น าไปใช้ 
ค าสาป 1.00 1.00 1.00 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
องอาจ 0.50 0.30 0.40 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 

พรรคพวก 0.90 0.30 0.57 0.60 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
ชีพ 0.90 0.90 0.93 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 

สมบูรณ ์ 1.00 0.80 0.90 0.20 ง่ายมาก ปานกลาง ตัดทิ้ง 
สรรเสริญ 0.90 0.20 0.47 0.70 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
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ตารางที่ 23 ค่าความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบทดสอบการเขียนสะกดค าที่มี 
 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ต่อ) 

 

ค า PH PL P R 

ระดับคุณภาพของข้อสอบ 
สรุป 

ความยากง่าย(P) อ านาจจ าแนก® 
ทิพย ์ 0.70 0.20 0.47 0.50 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
ปรากฏ 0.80 0.30 0.57 0.50 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
โอกาส 0.70 0.50 0.50 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 
ส าเร็จ 0.90 0.60 0.80 0.30 ค่อนข้างง่าย ดี น าไปใช้ 
อพยพ 0.50 0.30 0.30 0.20 ค่อนข้างยาก ปานกลาง น าไปใช้ 

ความเพียร 0.90 0.90 0.90 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
พินิจ 0.70 0.30 0.47 0.40 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
รังเกียจ 0.90 1.00 0.90 -0.10 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
วิหค 0.90 0.50 0.80 0.40 ค่อนข้างง่าย ดีมาก น าไปใช้ 
พิภพ 0.70 0.20 0.37 0.50 ค่อนข้างยาก ดีมาก น าไปใช้ 
บริเวณ 0.90 0.90 0.93 0.00 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
หาญกล้า 0.50 0.30 0.50 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 
ภาคภูมิ 1.00 0.90 0.93 0.10 ง่ายมาก จ าแนกไม่ได ้ ตัดทิ้ง 
อุปสรรค 1.00 0.30 0.47 0.70 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
บรรยากาศ 1.00 0.40 0.67 0.60 ปานกลาง ดีมาก น าไปใช้ 
ประมาณ 1.00 0.80 0.90 0.20 ง่ายมาก ปานกลาง ตัดทิ้ง 
เทพไท ้ 0.60 0.40 0.63 0.20 ปานกลาง ปานกลาง น าไปใช้ 

 
ตารางที่ 24  แสดงความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าที่มี 
 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ 
 

ข้อ P R  ข้อ P R 
1. 0.27 0.40  7. 0.80 0.20 
2. 0.43 0.50  8. 0.50 0.20 
3. 0.47 0.30  9. 0.20 0.60 
4. 0.47 0.20  10. 0.60 0.70 
5. 0.43 0.40  11. 0.60 0.20 
6. 0.22 0.20  12. 0.37 0.20 
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ตารางที่ 24  แสดงความยากง่าย (P) และค่าจ าแนก (r) ของแบบทดสอบการเขียนสะกดค าที่มี 
 ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ  (ต่อ) 
 

ข้อ P R  ข้อ P R 
13. 0.77 0.40  22. 0.80 0.30 
14. 0.67 0.70  23. 0.30 0.20 
15. 0.20 0.40  24. 0.47 0.40 
16. 0.40 0.20  25. 0.80 0.40 
17. 0.57 0.60  26. 0.37 0.50 
18. 0.47 0.70  27. 0.50 0.20 
19. 0.47 0.50  28. 0.47 0.70 
20. 0.57 0.50  29. 0.67 0.60 
21. 0.50 0.20  30. 0.63 0.20 

 

ค่าความเชื่อมั่น KR-21  = 0.74 
 
ตารางที่ 25  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เป็นรายบุคคล 

 

คน
ที ่

ระหว่างเรียน 
Post –test 
(30) 

หน่วยที่ 1 
(20) 

หน่วยที่ 2 
(20) 

หน่วยที่ 3 
(20) 

หน่วยที่ 4 
(20) 

รวม  
(80) 

1. 18 19 19 18 74 29 
2. 15 18 16 16 65 22 
3. 12 11 13 14 50 18 
 เฉลี่ย     63.00 189 69 

    

  E 1 =  78.78
80

100 x00.63
   E 2 =  67.76

30

100 x00.23
  

 

E1/E2   =  78.75/76.67 
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ตารางที่ 26  ผลการหารประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ แบบกลุ่มเล็ก 

 

คนที ่
ระหว่างเรียน 

Post -test หน่วยที่ 1 
(20) 

หน่วยที่ 2 
(20) 

หน่วยที่ 3 
(20) 

หน่วยที่ 4 
(20) 

รวม  
(80) 

1. 20 20 19 18 77 30 
2. 20 19 18 19 76 29 
3. 19 19 18 18 74 25 
4. 18 20 18 17 73 24 
5. 15 18 19 18 70 26 
6. 15 19 16 16 66 26 
7. 15 18 13 17 63 20 
8. 16 18 11 13 58 22 
9. 12 17 15 12 56 19 
 เฉลี่ย  68.11 613 221 

                    

  E 1 =  14.85
80

100 x11.68
   E 2 =  87.81

30

100 x56.24
  

           

E1/E2   =  85.14/81.87 

ตารางที่ 27   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ภาคสนาม 
 

คน
ที ่

ระหว่างเรียน 
Post -test หน่วยที่ 1 

(20) 
หน่วยที่ 2 
(20) 

หน่วยที่ 3 
(20) 

หน่วยที่ 4 
(20) 

รวม  
(80) 

1. 20 20 19 20 79 30 
2. 20 18 19 19 76 30 
3. 19 20 18 17 74 30 
4. 19 19 16 17 71 27 
5. 20 19 18 17 74 27 
6. 20 19 18 18 75 28 
7. 19 19 18 19 75 26 
8. 17 18 17 17 69 27 
9. 17 19 17 18 71 26 
10 18 19 16 18 71 23 
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ตารางที่ 27   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ ภาคสนาม  (ต่อ) 
 

คน
ที ่

ระหว่างเรียน 
Post -test หน่วยที่ 1 

(20) 
หน่วยที่ 2 
(20) 

หน่วยที่ 3 
(20) 

หน่วยที่ 4 
(20) 

รวม  
(80) 

11. 18 19 18 18 73 26 
12. 17 19 16 16 68 25 
13. 18 19 17 16 70 24 
14. 17 18 18 17 70 26 
15. 16 17 14 16 63 26 
16. 17 17 17 16 67 28 
17. 17 18 19 15 69 27 
18. 18 18 16 18 70 26 
19. 20 18 16 16 70 21 
20. 14 17 16 14 61 23 
21. 14 19 17 15 65 24 
22. 13 17 15 14 59 20 
23. 12 16 13 16 57 23 
24. 16 16 15 15 62 23 
25. 18 18 16 17 69 22 
26. 13 18 13 14 58 19 
27. 13 16 13 12 54 19 
28. 16 16 17 14 63 24 
29. 15 14 13 10 52 21 
30. 17 13 13 13 56 18 

 เฉลี่ย  67.03  24.63 

 
 
 
 
 
 

E1/E2 = 83.79/82.10 
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ตารางที่ 28 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 1  เร่ือง  
 เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2 E1/E2 

30 25.37 84.57 20 16.98 84.90 84.57/84.90 
 

 
ตารางที่ 29  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 2  เร่ือง  
 คนตัดไม้ผู้ใจงาม 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2 E1/E2 

30 27.47 91.57 20 18.09 90.45 91.57/90.45   
 
 

ตารางที่ 30   ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 3  เร่ือง   
 ราชสีห์ผู้มีอคติ 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2 E1/E2 

30 26.58 88.60 20 17.63 88.15 88.60/88.15    
 

ตารางที่  31  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 4  เร่ือง   
 เลือกนักมักได้แร่ 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E2 E1/E2 

30 26.37 87.90 20 17.91 89.55 87.90/89.55 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เร่ือง มาตราตัวสะกดแม่ กน                                                         เวลา  2  ชั่วโมง 

 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
       มาตรฐานการเรียนรู้ 
   ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด    
 ท 4.1  ป.4/1  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 
 ท 2.1  ป.4/2  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.   นักเรียนสามารถบอกตัวสะกดของค าศัพท์ในมาตราแม่ กน ได้ถูกต้อง (K, P) 
   2.   นักเรียนสามารถเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่ กน ได้ถูกต้อง (K, P) 

     3.   นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (A) 
 

3.  สาระส าคัญ 
 มาตราตัวสะกด แม่ กน คือค าที่มีพยัญชนะ น เป็นตัวสะกด หรือพยัญชนะตัวอ่ืนที่ออก
เสียงเหมือน น สะกด มีพยัญชนะ ร ล ญ ณ ฬ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา   
 การศึกษาเร่ืองมาตราตัวสะกด แม่ กน ท าให้สามารถเขียนค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กน ได้ถูกต้อง สามารถสื่อสารและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งเข้าใจในการใช้
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น    
 

4.  สาระการเรียนรู้  
        ความรู ้ 
  หลักการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่ กน 
        ทักษะ/กระบวนการ 
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           1.  ทักษะการอ่าน 
 2.  ทักษะการเขียน 
 3.  ทักษะการคิด 
        คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  มีวินัย 
 

5.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
 

6.  การประเมินผล 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน/หลักฐาน วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
- การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา มาตราแม่กน 

- ตรวจแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 

- แบบฝึกหัดที่ 1  
“ส ารวจค า น าสู่เรื่อง” 
- แบบฝึกหัดที่ 2  
“โยงค า น าสู่ความหมาย” 
- แบบฝึกหัดที่ 3  
“บริบท ก าหนดค า” 
- แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง 
“ตัวสะกดที่หายไป”  
- แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง  
“ค าใดใช้ให้ถูก” 

- นักเรียนท า 
ใบงานได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 

7.  กิจกรรม การเรียนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)  
 1.  ครูน าหนังสือนิทานอีสปเร่ือง “กระต่ายกับเต่า” มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน
ว่ารู้จักนิทานเร่ืองนี้หรือไม่ 
 2.  นักเรียนตอบ (รู้จัก)ครูถามว่าเป็นเร่ืองราวของอะไร นักเรียนช่วยกันตอบพร้อม  
เล่าเร่ืองย่อ 

 3.  ครูน าหนังสือนิทานอีสปกลอนสี่ เล่มที่ 1 เร่ือง เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว 
แจกให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงนิทานพร้อมกัน  
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 4.  นักเรียนช่วยกันบอกความเหมือนและความต่างของนิทานอีสป เร่ืองกระต่ายกับเต่า
และนิทานอีสปกลอนสี่ ที่ได้อ่านว่ามีเนื้อเร่ืองคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่ ค าประพันธ์และค าศัพท์ที่
น ามาใช้ 
 5.  ครูอธิบายว่าค าศัพท์ที่น ามาใช้ในการแต่งนิทานเป็นค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา ในมาตราแม่กน แล้วร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับค าศัพท์ในมาตราแม่กน ที่พบในนิทาน เพื่อน าเข้า
สู่บทเรียน 

 ขั้นเรียนรู้ (50 นาที)  
 1.  ครูอธิบายเร่ืองค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ในมาตราแม่กน ว่า ค าที่มีตัว ร ล 
ณ ญ ฬ เป็นตัวสะกดคือค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราในมาตราแม่ กน แต่อ่านออกเสียงเหมือน
มี น สะกด 
 2.  นักเรียนส ารวจค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามาตรา ในมาตราแม่กน จากนิทาน
แล้วจดบันทึกค าศัพท์ จ านวน 10 ค า (ค าใดก็ได้) ลงในแบบฝึกหัดที่ 1 “ส ารวจค า น าสู่เร่ือง” 
 3.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยว่าค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กน          
ที่ส ารวจได้ มีค าใดบ้าง ด้วยการอ่านออกเสียงพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ตัวสะกดของค าศัพท์แต่ละค า 
 4.  นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 2 “โยงค า น าสู่ความหมาย” โดยให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์   
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กน กับความหมายของค าศัพท์ จ านวน 10 ค า  

 5.  นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 3 “บริบท ก าหนดค า” โดยให้นักเรียนใช้ค าศัพท์ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กน จ านวน 10 ค า เติมลงในประโยคที่ก าหนดให้ได้ใจความ             
ที่สมบูรณ์ 
 6.  นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบผลการเรียนรู้พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2- 3  
 ขั้นสรุป  (5 นาที)  
 1.  นักเรียนช่วยกันสรุปเร่ืองค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ในมาตราแม่กน พร้อมทั้ง
ท่องบทร้อยกรองแม่ กน เพื่อจ าพยัญชนะในมาตราตัวสะกด แม่กน ได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 
    แม่กนควรจ า      เรือล านี้หนา 
   ล ลิง จุฬา     หญิงเณรพาเพลิน 
 ชั่วโมงท่ี 2  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)  
 ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันถึงนิทานเร่ือง เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว ว่าเป็น
เร่ืองของใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และมีข้อคิดอย่างไร เพื่อทบทวนความรู้ พร้อมทั้งให้



121 

 
นักเรียนช่วยกันบอกค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราที่นักเรียนพบในนิทานอีสปกลอนสี่ เล่ม
ที่ 1 เร่ือง เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว ที่นักเรียนจ าได้จากการอ่านนิทานในชั่วโมงที่แล้ว เพื่อ
น าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นเรียนรู้ (50 นาที) 
 1.  นักเรียนอ่านนิทาน อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 1 เร่ือง เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว  
 2.  นักเรียนช่วยกันบอกค าศัพท์ที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แม่กน ที่พบในนิทานที่อ่าน 
ครูเขียนค าศัพท์ที่นักเรียนบอกบนกระดาน 
 3.  นักเ รียนอ่านออกเสียงค าศัพท์และบอกตัวสะกดของค าศัพท์บนกระดาน            
แล้วจ าแนกค าศัพท์เป็นกลุ่มตามตัวสะกดแต่ละตัว เช่น 

  ค าที่มี ญ เป็นตัวสะกด ได้แก่  สรรเสริญ  วิญญาณ์ เผชิญ หาญกล้า  ปัญญา  เข็ญ 
สัญญา ส าราญ  ส าคัญ  ขวัญใจ  สูญ 

  ค าที่มี ณ เป็นตัวสะกด ได้แก่  บริเวณ  ไพรสัณฑ์  ประมาณ   
  ค าที่มี ล เป็นตัวสะกด ได้แก่  กังวล  บันดาล  กุศล   
  ค าที่มี ร เป็นตัวสะกด  ได้แก่  ความเพียร สงสาร   สมบูรณ์     

  แล้วจดบันทึกค าศัพท์ ค าอ่าน และความหมายลงในสมุด โดยศึกษาจากนิทาน 
 4.  นักเรียนท าแบบทดสอบที่ 1 เร่ือง “ตัวสะกดที่หายไป” โดยให้นักเรียนเติมตัวสะกด
ของค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จากนิทานที่อ่าน จ านวน 10 ค า 
 5.  นักเรียนท าแบบทดสอบที่ 2 เร่ือง “ค าใดใช้ให้ถูก” โดยให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จากเนื้อเร่ืองที่น ามาจากนิทานที่อ่าน จ านวน 10 ค า 
 ขั้นสรุป (5 นาที)  
 1.   นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบผลการเรียนรู้โดยการเฉลยแบบทดสอบที่ 1-2  
แล้วสรุปเร่ืองการเขียนค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในมาตราตัวสะกด แม่ กน 
 

8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือนิทาน อีสปกลอนสี่ เล่มที่ 1 เร่ือง เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว  
 2.  นิทานอีสป เร่ือง กระต่ายกับเต่า 
 3.  แบบฝึกหัดที่ 1 “ส ารวจค า น าสู่เร่ือง” 
 4.  แบบฝึกหัดที่ 2 “โยงค า น าสู่ความหมาย” 
 5.  แบบฝึกหัดที่ 3 “บริบท ก าหนดค า” 
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 6.  แบบทดสอบที่ 1 เร่ือง “ตัวสะกดที่หายไป”  
 7.  แบบทดสอบที่ 2 เร่ือง “ค าใดใช้ให้ถูก” 
9.  รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1.  มาตราตัวสะกด แม่ กน คือค าที่มีพยัญชนะ น เป็นตัวสะกด หรือพยัญชนะตัวอ่ืน    
ที่ออกเสียงเหมือน น สะกด มีพยัญชนะ ร ล ญ ณ ฬ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา  ตัวอย่างค า   
ที่สะกดไม่ตรงมาตรา แม่กน 
  ญ  สะกด  เช่น วันเพ็ญ   เชิญ  ร าคาญ  สราญ  ของขวัญ  กล้าหาญ ปัญหา  เจริญ 
เชี่ยวชาญ ท าบุญ   
  ณ  สะกด  เช่น  โบราณ   การคูณ   ค าปฏิญาณ   บริเวณ   ค านวณ  สัญญาณ  คุณครู 
  ร   สะกด เช่น  เกสร   โวหาร   สัญจร   อาหาร  อนุสรณ์   บริวาร   วิธีการ กันดาร  
ธนาคาร  นคร    
  ล  สะกด  เช่น  เถาวัลย์  ศาล  ศีล  นุ่มนวล   พยาบาล  น้ าตาล  กาลเวลา  รางวัล       
เล่นกล  อนุบาล 
  ฬ   สะกด  เช่น   ปลาวาฬ   พระกาฬ   ทมิฬ 
 

10.  บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหา/อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
        ลงชื่อ............................................ผู้สอน 
                             (นางจิตตพัฒน์  มังกรพันธุ์) 
                     วันที.่........./......................./.......... 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
ส ารวจค า...น าสู่เร่ือง  

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านส ารวจค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กน จากนิทานเร่ือง เต่า 
 กระดองลาย กับกระต่ายหูยาว แล้วน ามาเขียนลงในกรอบข้อความที่ก าหนด  
 จ านวน 10 ค า 

                           

                

                       
 

                 
                              

 ท าได้ไหมครับ...เด็กๆ 
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แบบฝึกหัดที่ 2 

โยงค า...น าสู่ความหมาย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ค ากับความหมาย โดยน าอักษรหน้าความหมายมาใส่ในรูปกระต่าย 
 หน้าค าศัพท์ให้มีความหมายที่ถูกต้อง 

 
 …………   1. สรรเสริญ       ก.  เก่ง,กล้า,บังอาจ 
 
 …………   2. วิญญาณ์       ข.  ความบากบั่น พยายาม 
 

 
         …………  3. เผชิญ         ค.  ความรู้สึกตัว จิตใจ 
 

 
 …………  4. หาญ        ง.  ว่างเปล่า หายส้ินไป 
 

 
 ………… 5. ไพรสัณฑ์       จ.  ยากเย็น ล าบาก 
 
 
 …………  6. สูญ         ฉ.  กล่าวค าเยินยอ เชิดชู 
 
 
 …………   7. สมบูรณ์      ช.  แนวป่า 
 
 
 …………   8. เข็ญ        ซ.  เจอกันซึ่งหน้า ประเชิญ 
 
 
 …………  9. ความเพียร      ฌ.  ให้ค าม่ันท าความตกลงกัน 

 
        ………… 10. สัญญา      ญ.  ไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง 

 ไม่ยากใช่ไหมครับ...
น้องๆ 
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แบบฝึกหัดที่ 3 
บริบท...ก าหนดค า 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้ค าที่ก าหนดให้เติมลงในข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ 

 
 
 1. หลังจากที่กินอาหารจนอ่ิมหน า..........................แล้ว เด็ก ๆ ก็ไปเล่น 
 2. สมใจรู้สึก........................ช้างที่ต้องมาเดินเร่ร่อน 
 3. ปัจจัย 4 มีความ..........................ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 4. เขาเป็นคนมีสต.ิ........................ดี จึงสอบชิงทุนได้ 
 5. คนที่มีความพอเพียง คือคนที่รู้จักพอ............................ 
 6. เทวดาไม่สามารถ…………..………ทุกข์สุขของให้เรานอกจากตัวเราเอง 
 7. นักร้องคนนี้เป็น............................ของวัยรุ่นทั่วประเทศ 
 8. ฉันชอบปลูกและรดน้ าต้นไม้...............................รอบๆ บ้าน 
 9. ปัทมาไม่ได้อ่านหนังสือ จึงมีความ..........................ในการท าข้อสอบ 
                 10. การบริจาคเลือด เป็นบุญ...........................อันยิ่งใหญ่ 

บันดาล ปัญญา  บริเวณ 

กุศล  ขวัญใจ  ส าคัญ 

ส าราญ ประมาณ  สงสาร กังวล 
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แบบทดสอบที ่1  
ตัวสะกดที่หายไป 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไป จากค าศัพท์ในนิทานเร่ือง เต่ากระดองลายกับ 
 กระต่ายหูยาว 

 
 

    1. ไพรส_ั_ฑ์          2. สงสา__ 
 
 

 3. ขวั__ใจ     4. กุศ__ 
 
 

      5. บริเว__                             6. ความเพีย__ 
 
 

  7. ปั__ญา     8. ประมา__ 
 

  9. บันดา__    10. เผช_ิ_ 
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แบบทดสอบท่ี 2 
ค าใดใช้ให้ถูก 

 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จากนิทานเร่ือง   
                เต่ากระดองลายกับกระต่ายหูยาว 
 

 1.  เต่าเป็นขวัญใจ ส่งให้เห็นผล   
 กอปรความอดทน เป็นผล.................... 

 2. เต่าเป็น............ มืดมนแสน.............  
 เพราะว่ิงไม่เป็น  แต่มีความเพียร 

 3. อยู่มานานวัน  กระต่ายหรรษา  
 เผชิญเต่า.................. ปัญญาฉับไว 

 4. ไม่มใีครกล้า     ต่างพา................  
 หูยาวเพลิดเพลิน  ..............วิญญาณ ์

 5. สอนให้มานะ  จะไม่สิ้น……………   
 กุศลผลบุญ    เกื้อหนุนชีว ี

 6. ถึงวัน................. แข่งขันได้เสีย   
 กระต่ายอ่อนเพลีย งัวเงียวิ่งไป 

 7. หูยาวมีสุข   สนุกสุขสันต ์  
 ชื่นฉ่ า.................. เกียจคร้านฝึกไป 

 8. นัดวัน................... ในป่าหญ้าเตียน  

สม-บูน 

กัง-วน   /  เข็น 

หาน-กล้า 

สัน-เสิน  / จะ-เริน 

สูน 

ส า-คัน 

ส า-ราน 

สัน-ยา 
คืนวันผันเปลี่ยน      ไมน่านใกล้วนั 
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ภาคผนวก ง 
แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



129 

 
 

แบบวัดทักษะก่อนการจัดการเรียนรู้ 
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์จากค าอ่านที่ก าหนดให้ 
 

1. ริด-เดด          2. เทบ-ไท้ 
  
 
3. บุบ-ผา          4. บัน-ยา-กาด  
 
 
5. เพ็ด          6. นิด-ทรา 
 
 
7. อับ-ปะ-ลัก         8. ปรา-รบ 
  
9. บุก-คน          10. สัง-เขบ 
 
  
11. ราด-ชะ-สี         12. อุบ-ปะ-สัก 
 
 
13. กัง-วน          14. หาน-กล้า 
  
 
15. สัง-เกด          16. พ-ิพบ  
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17.ปราด-ถะ-หนา        18. วิ-หก 
 
 
19. พ-ินิด          20. สะ-หมัก  
 
21. ผะ-เชิน          22. วิน-ยา  
 
 
23. อบ-พะ-ยบ         24. อง-อาด 
 
 
25. พัก-พวก          26. ส า-เหร็ด 
 

 
27. โอ-กาด          28. สัน-เสิน  
  
 
29. ทิบ          30. ปรา-กด  

 
   

 
 

 
 
 
 

หน้าที่ 2 

 

โชคดีนะครับ....เด็กๆ... 
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แบบวัดทักษะหลังการจัดการเรียนรู้ 
การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์จากค าอ่านที่ก าหนดให้ 
 

 
1. พ-ิพบ         2.พัก-พวก 
 
3. ผะ-เชิน         4. บุก-คน  
 
 
5.  ทิบ         6. หาน-กล้า 
 
 
7. อุบ-ปะ-สัก        8. อง-อาด  
 
 
9. อบ-พะ-ยบ        10. ปรา-กด  
 
11. สัน-เสิน         12. สะ-หมัก 
 
 
13. พ-ินิด         14. วิ-หก 
  
 
15. วิน-ยา         16. ริด-เดด  
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17. เพ็ด         18. กัง-วน 
 
 
19. สัง-เกด         20. ส า-เหร็ด  
 
21. ราด-ชะ-สี        22. โอ-กาด  
 
 

23. ปราด-ถะ-หนา       24. เทบ-ไท้ 
 
 

25. บัน-ยา-กาด        26. อับ-ปะ-ลัก 
 
 
27. บุบ-ผา         28. นิด-ทรา  
  
 

29. ปรา-รบ         30. สัง-เขบ 

 
   

 
 
 
 
 

หน้าที่ 2 

 

โชคดีนะครับ....เด็กๆ... 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่  
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
 หนังสือนิทาน ชุด อีสปกลอนสี่ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม 
 มาตรา  
2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้มี 3 ตอน คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ จ านวนข้อค าถาม 10 ข้อ  
3.  ค าตอบทุกข้อไม่มีข้อใดถูกหรือผิด  ขอให้นักเรียนตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 มากที่สุด เพราะข้อมูลที่นักเรียนตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เป็นอย่างมาก 
4.  ค าตอบของนักเรียนจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด 
5.  ให้นักเรียนอ่านค าถามแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบ  แล้วตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับ 
 ช่องที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 
  เห็นด้วยระดับมาก   ให้ระดับ  3 

  เห็นด้วยระดับปานกลาง   ให้ระดับ  2 
  เห็นด้วยระดับน้อย  ให้ระดับ  1 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้บรรยากาศการเรียน 
การสอนสนุกสนานและน่าสนใจ 

   

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานช่วยปลุกเร้าและจูงใจ 
ให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

   

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน มีบรรยากาศที่ท้าทาย  
น่าติดตาม และไม่น่าเบื่อ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา
เรื่องมาตราตัวสะกดมากยิ่งขึ้น   

   

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานสามารถช่วยพัฒนาทักษะ 
การเขียนสะกดค าของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  

   

6. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทาน     
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานมีความสอดคล้องกับเน้ือหา 
ที่เรียน 

   

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้การเรียนวิชาภาษาไทย
ง่ายยิ่งขึ้น 

   

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานท าให้นักเรียนเกิดนิสัย 
รักการอ่าน 

   

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานมีประโยชน์ต่อนักเรียน และ
เหมาะสมท่ีจะใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่าง หนังสือนิทาน 
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เกร่ินน ำ 

หนังสือนิทานชุด“อีสปกลอนสี่”เล่มที่ 4 เรื่อง “เลือกนักมักได้แร่” 
เป็นหนังสือนิทานที่น าเค้าโครงเรื่องมาจาก นิทานอีสปเรื่องกบเลือกนาย 
ซึ่งผู้แต่งน าค าศัพท์ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ในมาตราแม่กบ จาก
บัญชีค าศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ านวน 20 ค า มาแต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ส าหรับใช้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ค าศัพท์ทีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กบ ที่ปรากฏในนิทานเรื่อง
นี้ ได้แก่  เทพไท้  บุปผา  กอปร  พิภพ  ชีพ  สัปดาห์  บาป  ปรารภ
รูปร่าง  สังเขป  สภาพ สาป อัปลักษณ์  ภพ  ศัพท์ ทิพย์ อานุภาพ สรรพ  
สารภาพ และอพยพ  

  
 

                         
 

                          ครูเดียร์ จิตตพัฒน ์
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ณ กลำงป่ำใหญ่  เทพไท้รักษำ 
ฝูงสัตว์นำนำ    บุปผำสำรพัน 

อยู่เย็นเป็นสุข  สนุกสุขสันต์ 
กอปรกิจช่วยกัน   แบ่งปันสิ่งด ี

 

๑ 
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ยังมีบึงใหญ่   ในพิภพนี้ 
ฝูงกบมำกมี    ยังชีพเรื่อยมำ 

จนถึงหน้ำแล้ง  น้ ำแห้งหนักหนำ 
 นี่หลำยสัปดำห ์  ฝนฟ้ำเงียบงัน 

๒ 
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เจ้ำกบโอดครวญ  รัญจวนท้ังวัน 
นี่บำปใครกัน    ไยฉันรับกรรม 

ปรำรภเทพำ   ให้หำผู้น ำ 
 รูปร่ำงก ำย ำ    มำให้ฉันท ี

๓ 
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เทวำได้ฟัง   พอสังเขปนี ้
จึงส่งซุงด ี   มำให้เกำะเกย 

เจ้ำกบเกำะไม้  ไม่ท ำงำนเลย 
 สงบนิ่งเฉย    ร่ำงกำยซูบผอม 

๔ 
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สภำพย่ ำแย ่  ร่อแร่ตรมตรอม 
หัวหน้ำจอมปลอม   สำปส่งเทวำ 

ลอยนิ่งไม่ขยับ  อัปลักษณ์หนักหนำ 
 ภพนี้ภพหน้ำ    อย่ำได้พบพำน 

๕ 
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เม่ือฟังได้ศัพท์  ระงับร ำคำญ 
รีบส่งบริวำร    กระสำบินไป 

ข้ำเป็นนกทิพย์  ไหวพริบว่องไว 
 อำนุภำพเกรียงไกร   นำยใหม่เจ้ำเอง 

๖ 
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มีฤทธิ์พร้อมสรรพ  ยอมรับว่ำเก่ง 
เจ้ำกบโดดเด้ง   ด้วยควำมดีใจ 

กระสำวำงแผน  อันแสนแยบคำย 
 สำรภำพในใจ   จะจับกบกิน 

๗ 
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หลอกเจ้ำกบว่ำ  จะพำโบยบิน 
อพยพย้ำยถิ่น   หำแหล่งน้ ำใหม ่

แล้วคำบกบน้อย  บินลอยล่องไป 
 ที่ห่ำงแสนไกล   ก่อนได้กลืนกิน 

๘ 
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เป็นอุทำหรณ ์  สอนใจไม่สิ้น 
อย่ำเลือกจนชิน   ถึงสิ้นชีวำ 

จ ำไว้หนูหนู   ให้ดูศึกษำ 
 ต้องมีศรัทธำ    ในควำมพอเพียง 

๙ 
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ศัพท์ใหม่ ทำ้ยหน่วย 
 

1. เทพไท้  หมายถึง  เทวดาผู้เป็นใหญ่ 
2. บุปผำ  หมายถึง  ดอกไม ้
3. กอปร   หมายถึง  ประกอบ 
4. พิภพ   หมายถึง  โลก 
5. ชีพ   หมายถึง   ชีวิต 
6. สัปดำห์   หมายถึง   ระยะ 7 วัน 
7. บำป   หมายถึง   ความช่ัว ความมัวหมอง 
8. ปรำรภ   หมายถึง  กล่าวถึง ด าริ 
9. รูปร่ำง  หมายถึง  ลักษณะร่างกาย ทรวดทรง 
10. สังเขป   หมายถึง  เค้าความ 
11. สภำพ  หมายถึง ลักษณะในตัวเอง สภาวะ 
12. สำป   หมายถึง   ค าให้ร้ายให้เป็นไปต่างๆ 
13. อัปลักษณ์  หมายถึง  ชั่ว ไม่เป็นมงคล 
14. ภพ   หมายถึง  ชาตินี้ โลกนี้ 
15. ศัพท ์  หมายถึง  เรื่อง เสียง 
16. ทิพย ์ หมายถึง  ดีวิเศษอย่างเทวดา 
17. อำนุภำพ  หมายถึง  อ านาจ ฤทธิ์เดช 
18. สรรพ   หมายถึง  ทุกสิ่ง ทั้งปวง ทั้งหมด 
19. สำรภำพ   หมายถึง  ยอมรับตามความเป็นจริง 
20. อพยพ   หมายถึง  ย้ายจากที่เดมิ 

 
 
 

๑๐ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางจิตตพัฒน์  มังกรพันธุ์ 
ท่ีอยู่  2 หมู่ 10 ต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีท างาน โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 
  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2543        ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ.)    
  วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2554        ศึกษาต่อระดับปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
                              สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน    ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 
  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 


