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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ภาษาไทยมี ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ ง ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพราะจํา เป็ นต้อ งใช้ใ นการ
ดํารงชี วิตประจําวัน ทั้งการฟั ง พูด อ่ า นและเขี ย น เพื่อ จะได้สามารถใช้ภ าษาให้ถูก ต้อ งในการ
ติดต่อสื่ อสาร กรมวิชาการ (2545:1) แต่ปัญหาสําคัญของการเรี ยนภาษาไทยนั้นคือ เด็กนักเรี ยนบาง
คนยังอ่านไม่ได้ เขียนไม่ถูกต้อง โดยที่ปัญหามักจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจในโครงสร้างของคํา
หรื อหลักไวยากรณ์ ทางภาษา ซึ่ งจะมี กฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยนั้น
นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้และได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
โดยเฉพาะการเขียนซึ่งนับว่าเป็ นทักษะที่สาํ คัญมาก เพราะทักษะการเขียนเป็ นทักษะหนึ่งที่ช่วยให้
การเรี ยนภาษาไทยของผูเ้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ผลได้เป็ นอย่างดีดว้ ยทักษะการเขียนสะกดคําจะเป็ นการ
สะท้อนถึงความสามารถด้านการอ่านและความเข้าใจในด้านโครงสร้ างทางไวยากรณ์ ของภาษา
อย่างชัดเจนว่า แต่ละคําในภาษาไทยนั้นมีโครงสร้างทางภาษาเป็ นอย่างไร
ดังนั้นการที่ผูเ้ รี ยนจะเขียนสะกดคําได้อย่างถูกต้องแม่นยําตามหลักเกณฑ์ทางภาษา
จําเป็ นจะต้องอ่านสะกดคํานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยําก่อน ดังที่สุนทรี ย ์ ทองจิตต์ (2544: 140) ได้
กล่าวไว้ว่า การเรี ยนในระดับพื้นฐานจะเน้นด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง เพื่อความแม่นยํา
ในหลักเกณฑ์ทางภาษา อันได้แก่ การสะกดคํา การผันเสี ยงวรรณยุกต์ คําควบกลํ้า อักษรนําเป็ นต้น
พบว่ า ในปั จ จุ บ ัน มี นัก เรี ย นหลายๆคนไม่ ส ามารถเขี ย นสะกดคํา ได้ถู ก ต้อ ง เรี ย กได้ว่ า มี ค วาม
บกพร่ องทางการเขียนสะกดคําสอดคล้องกับที่ กัลยา ก่อสุ วรรณ (2553: 41)ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่มี
ปั ญหาทางการเขียนนั้น คือเด็กที่ไม่สามารถมองเห็นว่าจะต้องเขียนเป็ นตัวอะไร ไม่สามารถเขียนได้
ถูกต้อง ซึ่ งจะสังเกตเห็ นได้ง่ายและชัดเจนว่าลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเขียนนั้น
เด็กจะมีความยากลําบากในการจําพยัญชนะและสระ เขียนพยัญชนะ สระ และตัวสะกดไม่ถูกต้อง
กลับด้าน สลับตัวและสลับตําแหน่งกัน จึงเป็ นปัญหาสําคัญสําหรับการเขียนสะกดคําในภาษาไทย
ยิง่ ถ้าเป็ นการเขียนสะกดคําในภาษาไทยที่มีลกั ษณะพิเศษ คือ ไม่เป็ นไปตามกฏเกณฑ์
หรื อโครงสร้ างทางภาษาที่ ชัด เจนให้เ ห็ นอย่า งเป็ นรู ปธรรมดัง เช่ น คําทัว่ ๆ ไปแล้ว ได้แ ก่ คําที่
ประสมด้ว ยสระคงรู ป เช่ น กา มี ดู เจอ ไป ซึ่ ง จะมี รู ป สระประสมพยัญ ชนะอย่า งชัด เจนตาม
1
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โครงสร้ างทางภาษาเบื้ องต้นและผูเ้ รี ยนก็มกั จะอ่านและเขี ยนสะกดคําได้อย่างง่ ายและมี ความ
ถูกต้องแม่นยําค่อนข้างสู ง พบว่าคําที่มีโครงสร้างทางภาษาเหล่านี้ เด็กจะสามารถทําความเข้าใจได้
อย่ า งง่ า ย ในขณะที่ ถ ้า เป็ นคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป คื อ คํา ที่ มี โ ครงสร้ า งทางภาษาที่
ประกอบด้ว ยรู ป พยัญ ชนะต้น สระอะ สระเอะ และสระเออ แล้ว ตามด้ว ยตัว สะกด ซึ่ งตาม
โครงสร้างทางไวยากรณ์แล้วจะต้องมีการเปลี่ยนรู ปสระเหล่านี้ เป็ นรู ปสระอื่น นัน่ คือ คําที่ประสม
ด้วยสระอะ เมื่อมีตวั สะกดจะต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น ไม้หนั อากาศ หรื อไม้ผดั ◌ั เช่น คําว่า รัก จะมี
โครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ร +ะ + ก เปลี่ยนรู ปเป็ น รัก คําที่ประสมด้วยสระเอะ เมื่อมีตวั สะกด
จะต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น ไม้ไต่คู ้ ◌็ เช่น คําว่า เห็น จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ห+ เ_ะ + น
เปลี่ยนรู ปเป็ น เห็น คําที่ประสมด้วยสระเออ เมื่อมีตวั สะกดจะต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น พินทุอ์ ิ ◌ิ เช่น
ด + เ_อ + น คําว่า เดิน จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก เปลี่ยนรู ปเป็ น เดิน เป็ นต้น
การที่เด็กอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคําไม่ได้ถือเป็ นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําให้
เด็กได้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาระดับพื้นฐานซึ่ งสะท้อนถึงปั ญหาในการเรี ยนวิชาอื่นๆตาม
ไปด้วย เนื่ องจากเด็กเหล่านี้ ไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างถูกต้อง ทําให้เด็กเกิ ด
ความสับสน ไม่เข้าใจเสี ยงหรื อสัญลักษณ์ของพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ การถ่ายทอด
ออกมาไม่ว่าจะเป็ นด้านการอ่านและการเขียนสะกดคําที่เกิดขึ้นจึงเป็ นปั ญหาในการเรี ยนรู ้ที่ส่งผล
ให้เด็กอ่านตะกุกตะกัก อ่านไม่ออก หรื อเดาคําแทน และเมื่ อไม่สามารถอ่านสะกดคําได้ ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อเนื่ องตามมากับการเขียนสะกดคํา จึงทําให้เกิดการเขียนสะกดคําคําผิดบ่อยๆ ปั ญหาของ
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเขียนสะกดคําจะเกิ ดมากขึ้น เมื่อสระถูกเปลี่ ยนรู ปไปจากเดิ มใน
ลักษณะของคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า เด็กจะเกิ ดความสับสน
และไม่เข้าใจ จนทําให้เกิดการเขียนผิดพลาดอยูเ่ สมอ เช่น เขียนสะกดคําว่ารัก เป็ น รกะ หรื อ ระก
เขียนสะกดคําว่า เห็น เป็ น เหะน หรื อ เหนะ และเขียนสะกดคําว่าเดิน เป็ น เดอน เป็ นต้น และเมื่อ
เกิ ดความผิดพลาดบ่อยครั้ง เด็กก็จะรู ้ สึกถึงความยากลําบากในการเขียน ส่ งผลให้เกิ ดความเบื่ อ
หน่ ายในการเรี ยนมากยิ่งขึ้นดังนั้นความบกพร่ องนี้ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งได้รับความช่ วยเหลือ
ฉะนั้น ครู ผูส้ อนควรจะส่ ง เสริ ม และแก้ไ ขปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ของเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้องจากปัญหาเหล่านี้ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะพัฒนาการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป เพื่อแก้ไขความไม่เข้าใจของโครงสร้างคําเมื่อมีการเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มี
ความบกพร่ องการทางเขียนสะกดคํา
จากการประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ที่ได้สอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และ
จากการได้ส อบถามกับ ครู ที่ ส อนวิ ช าภาษาไทยในโรงเรี ย นต่ า งๆ พบว่ า เด็ก นัก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพร่ องในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปจะมีความยากลําบากในการเขียนสะกด
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คําเหล่านี้ เพราะความไม่เข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ของคําเหล่านี้ ว่าเป็ นอย่างไรดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ได้เลือกการเล่านิ ทานประกอบภาพมาใช้เป็ นแนวทางในแก้ปัญหาทางการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ ยนรู ปในการวิจยั ครั้ งนี้ เนื่ องจากการเล่านิ ทานประกอบภาพจะช่ วยให้เด็กนักเรี ยน
สามารถพัฒ นากระบวนการคิ ด ตลอดจนการเชื่ อ มโยงของโครงสร้ า งของคํา โดยการสร้ า ง
จิ นตนาการผ่านเรื่ องราวของตัวละครที่ เป็ นตัวดําเนิ นเรี่ องราวเพื่ออธิ บายถึงการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น กล่ า วคื อ เมื่ อ สระอะ สระเอะ และสระเออที่ มี ต ัว สะกดมี ก ารเปลี่ ย นรู ป เกิ ด ขึ้ น โดยใน
โครงสร้างทางไวยากรณ์โดยทัว่ ไปจากโครงสร้างพื้นฐาน คือการประสมคําระหว่างพยัญชนะต้น
กับเสี ยงสระ แต่เมื่อคําเหล่านี้มีตวั สะกดเข้ามาประสมในคําจะเกิดการเปลี่ยนรู ปได้อย่างไรตามหลัก
ไวยากรณ์ ซึ่งนิ ทานประกอบภาพจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
จากการอธิ บายของเนื้ อเรื่ องจากนิ ทาน เนื่ องจากผูว้ ิจยั มุ่งเน้นถึงการรับรู ้ซ่ ึ งที่มีส่วนช่วยในด้านการ
จดจํา การได้มองเห็นภาพ และอักขระต่าง ๆ โดยใช้สายตาและการได้ยินสิ่ งที่ครู เล่าเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สร้างจินตนาการ และการคิดตามไปพร้อมๆ กันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเพื่อให้นิทานประกอบภาพ
เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทําให้เกิ ดการจดจําได้ง่ายขึ้นและเพิ่ม
ความชัดเจนในการมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสระเปลี่ยนรู ปได้ง่ายและเป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ผดุง อารยะวิญญู (2542: 128) ได้เสนอว่า การสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ควร
เน้นการสอนด้านการรั บรู ้ และการรับรู ้ที่ใช้มากที่สุดสําหรับการเรี ยนรู ้ คือ การมองเห็ น การฟั ง
และการสัมผัส
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเด็กนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่3 ของโรงเรี ยนวัดเสาธง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 2 คน ซึ่ งเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้รับการคัดกรองจากแบบคัดกรองของกระทรวงศึ ก ษาธิ การโดยครู การศึ กษาพิเ ศษ
เรี ยบร้อยแล้ว ปั ญหาของเด็กทั้งสองคนที่พบคือ จะมีความสับสนในโครงสร้างการเขียนสะกดคํา
เมื่อมีตวั สะกดเมื่อมีการเปลี่ยนรู ปของสระอะ สระเอะ และสระเออ กล่าวคือ เด็กสามารถอ่านสะกด
แจกลูกคําได้อย่างถูกต้อง แต่จะเขียนสะกดคําผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้นหากส่ งเสริ มทักษะความ
เข้าใจในการเขียนสะกดคําอย่างถูกต้อง ย่อมทําให้นักเรี ยนเข้าใจและสามารถเขียนสะกดคําได้
ถูกต้อง ส่ งผลให้เด็กเกิดความมัน่ ใจในการเขียนสะกดคํา และยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ อาจเป็ นส่ วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็กนักเรี ยน
สูงขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในวิชาอื่นๆ ด้วย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
คาถามในการวิจัย
หลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จะมีความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปสู งกว่าก่อนทดลองหรื อไม่
สมมติฐานการวิจัย
หลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จะความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปสู งกว่าก่อนทดลอง
ขอบเขตการวิจัย
1.ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้านทางการ
เขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป คือไม่สามารถเขียนสะกดคาที่เกิดการเปลี่ยนรู ปได้เมื่อมี
ตัวสะกด ได้แก่ 3 สระ คือ สระอะ สระเอะ และสระเออ ซึ่ งกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนวัดเสาธง เขตบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มี
ปั ญหาทางการเขียนสะกดคา จานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
กระบวนการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1.1ใช้แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยครู การศึกษาพิเศษผูท้ ี่ได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาซึ่ งผลประเมินคือ เด็กนักเรี ยนทั้งสองคนอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มที่ จะเป็ นบุคคลที่ มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการการจัดบริ การช่วยทางการศึกษา
1.2 สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ส อน ผู้ป กครองและเด็ ก นัก เรี ย น และท าแบบทดสอบเป็ น
รายบุคคล(ด้านการเขียน) พบว่าเด็กนักเรี ยนทั้ง 2 คน มีความบกพร่ องทางการเขียนสะกดคา
1.3 เด็กนักเรี ยนและผูป้ กครองทั้ง 2 ราย ให้ความยินยอมในการดาเนินการทดลองใน
ครั้งนี้ดว้ ยดี
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรต้น คือ การเล่านิทานประกอบภาพ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
3.ระยะการทดลอง
ดําเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาทดลอง 9 สัปดาห์ ของ
ทุกวันเสาร์ เริ่ มตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 9 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น. ครั้งละ
1 ชัว่ โมง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องด้านการเขียน
สะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป ที่ ไ ม่ ส ามารถเขี ย นสะกดคํา ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นรู ป ได้เ มื่ อ มี
ตัวสะกดได้แก่สระอะ สระเอะ และสระเออ ซึ่ งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนวัดเสาธง อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยการ
สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน เด็ก และผูป้ กครอง และมีการทดสอบเป็ นรายบุคคลด้านการเขียนสะกดคํา และ
มี การคัด กรองจากแบบคัด กรองของกระทรวงศึ ก ษาธิ การโดยครู ก ารศึ ก ษาพิเ ศษซึ่ ง ได้รับ การ
ประเมินโดยเครื่ องมือต่างๆ เหล่านี้วา่ เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้ วยสระเปลี่ยนรู ป หมายถึง คําที่เขียนโดยมีโครงสร้างคํา
ซึ่ งประกอบด้วย พยัญชนะต้น ประสมด้วยสระอะ สระเอะ และสระเออ และเมื่อมีตวั สะกดจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสระรู ปเดิมให้เปลี่ยนเป็ นอีกรู ปหนึ่ งเมื่อมีตวั สะกด เช่ น ก +ะ + น = กัน
(แปลงวิสรรชนีย ์ เป็ นไม้หนั อากาศ) ก + เ_ะ + ง = เก็ง (แปลงวิสรรชนี ยเ์ ป็ นไม้ไต่คู)้ ด + เ_อ + น
= เดิน (แปลงอ เป็ นพินทุอ์ ิ)
ความสามารถในการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด้ วยสระเปลี่ยนรู ป หมายถึ งการที่ เด็ก
สามารถเขียนสะกดคําที่ประสมสระอะ สระเอะ และสระเออที่มีตวั สะกดแล้วเกิดการเปลี่ยนรู ปตาม
โครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ที่ ก ํา หนดให้ ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง โดยวัด จากคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทํา
แบบทดสอบชนิดเขียนตามคําบอกที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยมีการคละคําในสระอะ สระเอะ และสระเออ
ซึ่ งประกอบด้วยคําที่ประสมด้วยสระอะที่มีตวั สะกดจํานวน 10 คํา คําที่ประสมด้วยสระเอะที่มี
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ตัวสะกดจํานวน 10 คํา และคําที่ประสมด้วยสระเออที่มีตวั สะกดจํานวน 10 คํา รวมทั้งสิ้ นจํานวน
30 คํา
การเล่ านิทานประกอบภาพ หมายถึง การเล่าเรื่ องราวตามหนังสื อนิทานประกอบภาพที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นนั้น เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสระอะ สระเอะและสระเออที่มีตวั สะกดและ
จะมีการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หันอากาศ ไม้ไต่คู ้ และพินทุอ์ ิ ตามลําดับโดยผ่านตัวละครที่ดาํ เนิ นเรื่ อง
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นลําดับของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนจากการเล่านิ ทานอย่างมีลาํ ดับ
ขั้นตอน โดยผูเ้ รี ยนจะใช้การดู การฟัง การใช้จินตนาการและการคิดไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และสามารถจดจําการเปลี่ ยนแปลงรู ปของแต่ละสระที่ มีตวั สะกดได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่ งจะ
แบ่งเป็ นชุดนิทาน 3 ชุดชุดละ 1 สระ จํานวน 15 คําดังนี้
1. ชุดที่ 1 คําที่ประสมด้วยสระอะที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หันอากาศ ได้แก่
คําว่าฉัน ขัด คัด จับ ดังตัด ถัง วัด นับ ผักผัด รัก ฟัง มัน หัก
2. ชุดที่ 2 คําที่ประสมด้วยสระเอะที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่ คําว่า
เห็น เค็ม เจ็บ เด็ก เต็มเผ็ด เป็ น เม็ด เย็น เล็กเร็ ว เล็บ เห็ด เย็บ เข็น
3. ชุดที่ 3 คําที่ประสมด้วยสระเออที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ ว่า
เกิด เงิน เดิน เติม เปิ ดเกิน เดิม เขิน เนิน เติบเพิง เหิ น เบิก เลิก เชิง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้หนังสื อนิ ทานประกอบภาพที่ ช่วยเพิ่มความสามารถทางการเขี ยนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
2. เป็ นแนวทางสําหรับครู ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถนําการเล่านิ ทาน
ประกอบภาพไปประยุกต์ใช้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเขียนสะกดคําในหลักภาษาไทยด้าน
อื่น ๆ ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.2 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 ประเภทของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.4 การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิทาน
2.1 ความหมายและความสําคัญของนิทานและการเล่านิทาน
2.2 ประเภทของนิทาน
2.3 เทคนิคในการเล่านิทาน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคํา
3.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา
3.2 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
3.3 หลักการสอนการเขียนสะกดคํา
3.4 การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทย
3.5 สาเหตุและปั ญหาในการเขียนสะกดคํา
3.6 วิธีการสอนการเขียนสะกดคําให้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
1.1 ความหมายของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คาํ จํากัดความของเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Disabilities หรื อ LD ไว้ดงั นี้
Reynoeds and Birch (1997 อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2538 : 115) ได้ให้ความหมาย
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ว่าเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องเกี่ยวกับกระบวนการจิตวิทยา
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กที่มีปัญหาด้านการฟั ง การคิด การพูด
สื่ อสารกับผูอ้ ่ืน รวมถึงการอ่านสะกดคํา และมีปัญหาคณิ ตศาสตร์ รวมไปถึงการที่เด็กได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง แต่จะไม่รวมถึ งเด็กที่ มีปัญหาอันเกิ ดจากความบกพร่ องอื่นๆ ได้แก่ บกพร่ องทางตา
ทางการได้ ยิ น ทางการเคลื่ อ นไหว ทางสติ ปั ญ ญา ทางอารมณ์ และความเสี ย เปรี ยบทาง
สภาพแวดล้อม
ดารณี อุทยั รัตนกิ จ (2538: 31) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ คือเด็กที่มีสติปัญญาในระดับปานกลาง ถึงระดับฉลาดเกิน
เกณฑ์ปกติ แต่มีความผิดปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมีระดับความสามารถตํ่ากว่าระดับสติปัญญาอย่างน้อย
สองระดับชั้นในวิชาที่เด็กมีปัญหา
สมทรัพย์ สุ ขอนันต์ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ว่า
หมายถึง ความผิดปกติของกระบวนการจิตวิทยาตั้งแต่หนึ่ งอย่างที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่ องของ
ระบบประสาท บุคคลนั้นมีปัญหาในการเข้าใจในเรื่ องของภาษา การพูด การอ่าน การเขียน การ
คํานวณ ความบกพร่ องนี้ จะติดตัวไปตลอดชี วิต ซึ่ งเป็ นเหตุส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า
กว่าความสามารถที่มีอยู่
พัชริ นทร์ เสรี (2553: 30) กล่าวว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง เด็กที่
มีระดับสติปัญญาปานกลางถึงฉลาดเกินเกณฑ์ปกติ แต่มีความปกติในกระบวนการทางจิตวิทยา อัน
เป็ นกระบวนการพื้นฐานตั้งแต่หนึ่ งด้านขึ้นไป โดยมีความผิดปกติดา้ นความเข้าใจภาษา การพูด
การเขียน โดยมีสาเหตุจากความบกพร่ องของระบบประสาทส่ วนกลาง ทําให้เกิดความบกพร่ องด้าน
การฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคําหรื อการคํานวณ รวมถึ งความบกพร่ อง
ทางการรับรู ้ การบาดเจ็บทางสมอง แต่ความบกพร่ องดังกล่าวไม่มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทาง
สายตา การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่ างกาย ความพิการทางด้านร่ างกาย แขน ขา ปั ญญาอ่อน ความ
บกพร่ องด้านพัฒนาการหลายๆด้าน ตลอดจนความบกพร่ องทางอารมณ์ และการขาดโอกาสทาง
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สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ อาทิ การขาดเรี ยนเนื่ องจากการเจ็บป่ วย การอาศัยอยู่
ในสิ่ งแวดล้อมไม่ดี หรื อการสอนไม่ดี
แกรี่ ฟิ ชเชอร์ และโรดา คุมมิ่ง (อ้างถึงใน พัชริ นทร์ เสรี , 2553 : 30) ได้ให้ความหมาย
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ว่าไม่ใช่เด็กพิการแต่เป็ นเด็กที่ตอ้ งการรู ปแบบการเรี ยนรู ้
(Learning style)ที่ แตกต่ างจากเด็กทัว่ ไป หรื อเด็กที่ มีความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ (Learning
difference) ซึ่งเป็ นคําอธิบายลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกว่า
เนติ พงศ์ศรี (2557: 12) ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ว่า
หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ องของกระบวนความคิดซึ่ งส่ งโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้ การเข้าใจ การใช้
ภาษา และการคิดคํานวณ ทําให้ความบกพร่ องในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด
คํานวณ โดยที่ความบกพร่ องดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงมาจากความบกพร่ องทางการได้ยิน
ทางการมองเห็น ทางร่ างกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางสิ่ งแวดล้อมหรื อลักษณะความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้างต้นสามารถสรุ ปถึงความหมายของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่ อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ และมีขอ้ จํากัดในการรับรู ้ใน
การใช้ภาษา การฟั ง การพูด การอ่าน การสะกดคํา การเขียน และการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ความผิดปกติเล็กน้อยในการทํางานของสมอง ทําให้เด็กไม่
สามารถเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ ธีเ ดี ยวกับ เด็ก ปกติ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ครอบคลุ มถึ งความพิ การทางตาหู ห รื อการ
เคลื่ อ นไหวความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาปั ญ หาทางอารมณ์ ห รื อ เกิ ด จากความเสี ย เปรี ย บทาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรมหรื อสิ่ งแวดล้อม
1.2 สาเหตุของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
จากกการค้นคว้าพบว่าสาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ได้มีนกั วิจยั และ
นักวิชาการหลายๆ ท่ านหลาย ๆท่านได้ศึกษาถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อเด็กที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ ดังที่ผดุง อารยะวิญญู (2542: 7-8) ได้จาํ แนกสาเหตุความบกพร่ องได้ดงั นี้
1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ในหลายประเทศมี
ความเชื่อว่า สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ดีน้ นั เนื่ องจากการได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง (Brain Damage)อาจจะเป็ นการได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรื อหลังคลอด
การบาดเจ็บนี้ ทาํ ให้ประสาทส่ วนกลางไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บ
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ไม่รุนแรงนัก (Minimal Brain Dysfunction)สมองและประสาทส่ วนกลางยังทํางานได้ดีเป็ น
ส่ วนมาก มีบางส่ วนที่บกพร่ องไปบ้าง ทําให้เด็กมีปัญหาในการรับรู ้ซ่ ึ งส่ งผลโดยตรงต่อการรับรู ้
ของเด็ก แต่ปัญหานี้ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับทั้งหมด เพราะเด็กบางรายอาจเป็ นกรณี ยกเว้นได้
2. กรรมพันธุ์
งานวิจยั จํานวนมากระบุบตรงกันว่า ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้บางอย่างสามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่าเด็กที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้
บางคนอาจมีพี่นอ้ งที่เกิ ดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้เช่นกันหรื ออาจมีพ่อ แม่ พี่ น้อง
หรื อญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้เช่นกัน โดยเฉพาะปั ญหาด้านการอ่าน การเขียน และการ
เข้าใจ มีรายงานการวิจยั ที่น่าเชื่ อถือได้ว่าเด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน (Identical Twin)เมื่อ
พบว่าฝาแฝดคนหนึ่ งมีปัญหาด้านการอ่าน ฝาแฝดอีกคนมักมีปัญหาในการอ่านด้วย แต่ปัญหานี้ ไม่
พบบ่อยนักสําหรับฝาแฝดที่มาจากคนไข่คนละใบ (Fraternal Twins)จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า
ปัญหาในการเรี ยนรู ้อาจสื บทอดทางกรรมพันธุ์ได้
3. สิ่ งแวดล้อม
สาเหตุทางสภาพแวดล้อมในที่น้ ี หมายถึง สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ การได้รับบาดเจ็บทาง
สมองและกรรมพันธุ์ เป็ นสิ่ งที่เกิดกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง เช่น การที่เด็กมีพฒั นาการทางร่ างกายที่ล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การที่
ร่ างกายได้รับสารบางประการอันเนื่ องจากสภาพมลพิษในสิ่ งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัย
ทารกและในวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็ น
ต้น แม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้โดยตรง แต่องค์ประกอบเหล่านี้อาจทําให้สภาพการเรี ยนรู ้ของเด็กมีความบกพร่ องมากขึ้น
เบญจพร ปั ญญายง (2543: 13) กล่าวว่า ปั จจุบนั เชื่ อว่าเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ อาจจะมีสาเหตุมาจากสมองทํางานผิดปกติ โดยมีการรายงานการสนับสนุ นวิจยั สนับสนุ น
ดังนี้
1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กที่มีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อน
กําหนดตัวเหลืองหลังคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบว่ามีปัญหาการอ่านร่ วมด้วย
2. ความผิดปกติของสมองซีกซ้าย โดยปกติสมองซี กซ้ายจะควบคุมการแสดงออกทาง
ภาษาและสมองซีกซ้ายจะมีขนาดโตกว่าซีกขวาแต่เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้สมองซี กซ้ายและซี ก
ขวามีขนาดเท่ากันและมีขนาดเท่ากันและมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่สมองซีกซ้ายด้วย
3. ความปกติของคลื่นสมอง เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้จะมีคลื่นอัลฟาฟ่ าที่สมองซี ก
ซ้ายมากกว่าเด็กปกติ
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4. กรรมพันธุ์ เด็กที่มีปัญหาการอ่านบางรายมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 และ
สมาชิ กครอบครัวเคยเป็ นผูท้ ี่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ โดยที่พ่อแม่มกั เล่าว่าเมื่อตอนเด็ก ๆ ตนเคยมี
ลักษณะคล้ายกัน
5. พัฒนาการล่ าช้า เดิ มเชื่ อว่าเด็กที่ มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ มีผลจากพัฒนาล่าช้า แต่
ปั จจุบนั ไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะเมื่อโตขึ้นเด็กไม่ได้หายจากโรคนี้
พิมพ์พรรณ เทพสุ เมธานนท์ และสุ วพิชชา ประสิ ทธิ ธญ
ั กิจ (2553 : 35 ) ได้สรุ ปเด็กที่
มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. เกิ ด จากการทํา งานผิด ปกติ ข องระบบทํา งานผิด ปกติ ข องระบบการทํา งานของ
ร่ างกาย เช่นการทํางานผิดปกตของต่อมต่าง ๆ หรื อระบบการทํางานของประสาทส่ วนกลาง เป็ นต้น
2. ปั ญหาอันเนื่ องมาจากสติปัญญาความสามารถ การปรั บตัวทางอารมณ์ และการ
ปรับตัวทางสังคมของเด็ก
3. ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สภาพโรงเรี ยน หลักสู ตร วิธีการสอนอุปสรรคจาก
วัฒนธรรมและภาษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อนเข้าโรงเรี ยน
จากแนวคิดข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้อาจจะ
เกิ ดได้จากการทํางานของสมองบางตําแหน่ งที่ บกพร่ อง โดยเฉพาะตําแหน่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เรี ยนรู ้และการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การเขียนและการพูด พันธุ กรรมหรื อการได้รับบาดเจ็บก่ อน
คลอด ระหว่างคลอด หรื อหลังคลอด ความผิดปกติของโครโมโซม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้
เกิดความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 ประเภทของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
การแบ่งประเภทของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อผูส้ อนให้ทราบถึงลักษณะปั ญหาของเด็กนักเรี ยน ซื่ อนําไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ความเหมาะในแต่ละบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาและความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน โดยมีผกู ้ ล่าวถึงประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ดังนี้
เบญจพร ปั ญญายง (2543:4)ได้แบ่งประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
เป็ น 4 ประเภท คือ
1.ภาวะบกพร่ องด้านการเขียนและการสะกดคํา นักเรี ยนจะประสบปั ญหาในการเขียน
ด้วยอักษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ส่ วนด้านการสะกดคํา
มักจะแสดงออกในการเรี ยงตัวอักษรผิด สลับตัวอักษร สลับคําในประโยค สะกดข้ามตัวอักษร
สร้างคําใหม่ๆ ขึ้นมาเอง และมีปัญหาทางการเชื่อมโยงเสี ยงที่ถูกต้องกับตัวอักษร
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2. ภาวะบกพร่ อ งด้า นการอ่ าน เช่ น ไม่ ส ามารถอ่ า นสะกดคํา ได้ อ่ า นออกเสี ย งไม่
ถูกต้อง จําคําที่เพิ่งอ่านผ่านมาไม่ได้ หรื อไม่สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านได้ บางราย
อาจมีปัญหาทางการแยกแยะตัวอักษร
3. ภาวะบกพร่ องด้านการการคํานวณและเหตุผลเชิ งคณิ ตศาสตร์ การคิดคํานวณ จะ
เกี่ยวข้องกับความจําสัญลักษณ์และจํานวนต่าง ๆ เรื่ องความคิดรวบยอด นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้ดา้ นการคํานวณ มักจะไม่เข้าใจความคิดรวบยอดหรื อค่าของตัวเลข เช่น ไม่รู้จกั หลักหน่ วย
หลักสิ บ หลักร้อย นับเลขไปข้างหน้าหรื อนับย้อนหลังไม่ได้ ท่องสู ตรคูณไม่ได้ ไม่เข้าใจเมื่ออ่าน
โจทย์เลขเมื่ออ่านตัวเลขที่มีจาํ นวนหลักมากๆ
4. ภาวะบกพร่ องหลายๆ ด้านรวมกัน อาจจําแนกได้ 3 ด้าน คือ ภาวะบกพร่ องด้าน
สมาธิ ภาวะบกพร่ องด้านการรับรู ้ ภาวะบกพร่ องด้านการเคลื่อนไหว นักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้มีปัญหาแตกต่างกันไปตามลักษณะอาการของภาวะบกพร่ องนั้น ๆ ปั ญหาที่พบมาก
ในนักเรี ยนกลุ่มนี้ คือ นักเรี ยนเสี ยสมาธิง่าย ขาดความมัน่ ใจในตนเอง ขาดปฏิภาณไหวพริ บ ทํางาน
ไม่เป็ นระเบียบ ขาดการวางแผนทั้งในการเรี ยนและการดํารงชีวิต
ศันสนี ย ์ ฉัตรคุ ปต์ (2543 : 25-30) ได้พูดถึงการระบุประเภทความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ได้ 4 ประเภท ของสมาคมจิตแพทย์แห่ งสหรัฐอเมริ กา ดังนี้
1. ภาวะบกพร่ องด้านการอ่าน (Reading Disorder) เป็ นภาวะที่พบบ่อยที่สุด และมี
ผลกระทบต่อนักเรี ยนวัยเรี ยน นักเรี ยนจะมีปัญหาด้านการอ่าน เช่นไม่สามารถอ่านสะกดคําได้ อ่าน
ออกเสี ยงไม่ถูกต้อง จําคําที่เพิ่มอ่านผ่านมาไม่ได้ หรื อไม่สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่าน
ได้ บางรายอาจมีปัญหาในการแยกแยะตัวอักษณ เช่น มีความสับสนระหว่างตัวอักษร น-ม ด-ค หรื อ
เห็นคําว่า นก เป็ น กบ เป็ นต้น
2. ภาวะบกพร่ องด้านการเขียน (Disorder of Written Expression) เป็ นสาเหตุที่ให้
นักเรี ยนมีความยากลําบากในการเขียนตัวอักษร นักเรี ยนจะประสบปัญหาในการเขียนตัวอักษร เช่น
ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน มักจะเขียนแล้วลบบ่อย ๆ นักเรี ยน
บางคนจะจับดินสอแน่นมาก หรื อบางคนจับหนังสื อแล้วไม่มีแรง
3. ภาวะบกพร่ องด้านคณิ ตศาสตร์ (Mathematics Disorder) การคิดคํานวณจะเกี่ยวข้อง
กับความจําสัญลักษณ์และจํานวนต่าง ๆเรื่ องความคิดรวบยอด นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ดา้ น
การคํานวณ มักจะไม่เข้าใจความคิดรวบยอด หรื อค่าของตัวเลข เช่ นไม่รู้จกั หลักหน่ วย หลักสิ บ
หลักร้อย นับเลขไปข้างหน้าหรื อนับย้อนหลังไม่ได้ ท่องสู ตรคูณไม่ได้ ไม่เข้าใจเมื่ออ่านโจทย์เลข
เมื่ออ่านตัวเลขที่มีจาํ นวนหลักมากๆ
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4.ภาวะบกพร่ องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่นความสามารถด้าน
กีฬา กรี ฑา ดนตรี ศิลปะและนาฎศิลป์
ผดุง อารยะวิญญู (2544 : 21-30) ได้แยกประเภทต่างๆ ตามลักษณะของปั ญหาของการ
เรี ยนโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความบกพร่ องทางการฟังและการพูด
เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย จนไปถึงระดับความรุ นแรงแตกต่างกันไป ซึ่ งเรา
เรี ยกว่า(Aphasia) และเรี ยกเด็กที่ปัญหาเช่นนี้ว่า (Aphasic child) ซึ่งมีผลจากการได้รับบาดเจ็บทาง
สมอง (Brain damage) ทําให้เกิดความผิดปกติในการฟังและการพูด เด็กเหล่านี้ อาจแสดงพฤติกรรม
ทางการพูดและฟังดังนี้
1.1 การพูดล่าช้า
1.2 ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา
1.3 รู ้คาํ ศัพท์นอ้ ย
1.4 จําแนกเสี ยงพูดไม่ได้
1.5 ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้อง ทําให้พดู ไม่ชดั
1.6 รู ้วา่ จะพูดอะไร แต่พดู ออกมาเป็ นคําพูดไม่ได้
1.7ไม่เข้าใจคําพูดของคนอื่น
1.8 พูดไม่เป็ นประโยค
1.9 พูดไม่ถูกหลักภาษาไทย
1.10 ใช้คาํ ศัพท์ไม่ตรงกับความหมาย
1.11 พูดแล้วคนอื่นฟังไม่รู้เรื่ อง
1.12ไม่เข้าใจโครงสร้างของภาษา
2. ความบกพร่ องทางการอ่าน
เด็กจะมีปัญหาในการอ่าน คือเด็กที่ได้รับการสอนตามปกติแต่ก็ยงั ไม่สามารถอ่านได้
ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมดังนี้
2.1 จําตัวอักษรไม่ได้ ทําให้อ่านไม่เป็ นคํา
2.2 จําตัวอักษรได้บา้ ง แต่อ่านไม่เป็ นคํา
2.3 ความสามารถในการอ่านตํ่ากว่านักเรี ยนอื่นในชั้นเรี ยนเดียวกัน
2.4ระดับ สติ ปั ญ ญาของเด็ ก อยู่ ใ นเกณฑ์ เ ฉลี่ ย หรื อสู ง กว่ า เกณฑ์ เ ฉลี่ ย โดยใช้
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาน่าเชื่อถือ
2.5 เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา
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2.6 เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง
2.7 พูดไม่เป็ นประโยค
2.8 อ่านเองไม่ได้ ไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้
2.9 อ่านโดยสลับตัวอักษร เช่น ยอด เป็ น ดอย เป็ นต้น
2.10 ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใด มาก่อน-หลัง ซ้าย-ขวา
2.11 ไม่สามารถแยกเสี ยงสระในคําได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม-ลง เป็ นต้น
3. ความบกพร่ องทางการเขียน
การเขียนเป็ นการแสดงออก ซึ่ งผูเ้ ขียนจะต้องนําคําในภาษามาเรี ยงร้อยกันอย่างเป็ น
ระบบถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด้กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้มกั มีความบกพร่ องในการเรี ยงลําดับ
ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เด็กไม่สามารถเขียนหนังสื อได้ อาจจําแนกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
3.1 ดิสกราเฟี ย (Dysgraphia)หมายถึง การที่เด็กไม่สามารถเขียนหนังสื อได้ เช่น จับ
ดินสอไม่ได้ ลายมืออ่านยากลอกตัวอักษร คํา ตัวเลข รู ปทรงเรขาคณิ ต ตามครู ไม่ได้
3.2ความบกพร่ องในการจํา (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจําสิ่ งที่เห็นได้ มีการจํา
ด้วยสายตาไม่ดี (Visual Memory)
3.3ความบกพร่ องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits) เด็กเหล่านี้เรี ยนหนังสื อ
ได้ดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นตัวหนังสื อได้ บางคนอาจจะเขียนได้บา้ ง แต่มกั จะเขียนผิด
หลักไวยากรณ์
4.ความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์
เด็กที่มีความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ (Dyscalculia child) คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาใน
การเรี ยนรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจความหมายของจํานวน ไม่สามารถนับเลขและคํานวณได้
มีปัญหาการจัดเรี ยงลําดับ เช่น 01 กับ 10 ไม่เข้าใจปริ มาณในการ ชัง่ ตวง และไม่เข้าใจสัญลักษณ์
บวก ลบ คูณ หาร หรื อกราฟต่างๆ และโจทย์ปัญหา เป็ นต้น
5.ความบกพร่ องทางกระบวนการคิด
เด็กจํานวนมากที่มีปัญหาในด้านกระบวนการคิด มีความยากลําบากในการให้เหตุผล
หรื อกําหนดความคิดรวบยอด อาจแสดงพฤติกรรมได้ดงั นี้
5.1 ไม่สามารถบอกความแตกต่างในสิ่ งที่เห็นได้
5.2ไม่สามารถบอกความแตกต่างในสิ่ งที่ได้ยนิ ได้
5.3ไม่เห็นความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่ วนใหญ่ได้
5.4มีความจําไม่ดี
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5.5ไม่มีความอดทน
5.6ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
5.7เสี ยสมาธิง่ายๆ
5.8ไม่สามารถอยูน่ ิ่งเฉยได้นาน
6.ความบกพร่ องด้านอื่น ๆ
ความบกพร่ องด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจจะจําแนกได้ 3 ด้านคือ ความบกพร่ องเกี่ยวกับ
สมาธิ คือการไม่มีสมาธิ หุ นหันพลันแล่น และไม่อยูน่ ิ่ง ความบกพร่ องเกี่ยวกับการรับรู ้ คือ มีปัญหา
ในการจําแนก จดจํา ในสิ่ งที่ ได้ยิน ได้เห็ น มี ปัญหาของการทํางานไม่ได้ประสานกัน และด้าน
สุ ดท้าย คือความบกพร่ องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่นกล้ามเนื้ อมัดเล็ก มัดใหญ่ไม่ดี มีการ
เคลื่อนไหวช้า เป็ นต้น
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ตามที่นกั วิชาการและนักวิจยั ได้มีการค้นคว้ามาแล้วนั้น
สามารถสรุ ปได้ว่าประเภทของเด็กที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้น้ นั มีหลายด้านด้วยกัน ซึ่ งเด็ก
บางคนอาจมีความบกพร่ องเพียงด้านใดด้านหนึ่ ง แต่เด็กบางคนอาจมีความบกพร่ องมากกว่าหนึ่ ง
ด้าน ซึ่ งล้วนแต่เป็ นอุปสรรคสําคัญในการเรี ยนรู ้ของเด็ก ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเขียนสะกดคํา ซึ่งขาดความเข้าใจในโครงสร้างคําที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปของ
การเขี ย นคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป โดยผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า วิ ธี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องและพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพของแต่แต่ละคนให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถอยูร่ ่ วม
สังคมกับนักเรี ยนปกติได้
1.4 การจัดการเรียนการสอนให้ กบั เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545:56-60)ภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้มี
ขอบข่ายกว้างขวาง ทั้งพฤติกรรมการเรี ยนวิชาการ และพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิ งรบกวนชั้น
เรี ยน จึงได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้
1. สอนโดยเน้นความสามารถเด่นของนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ของ
ความสําเร็ จ เช่ นถ้าพบว่าเด็กใช้สายตาในการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด ครู ควรให้นักเรี ยนมองดูวตั ถุต่างๆ
แทนที่จะพูดให้นกั เรี ยนฟังเท่านั้น
2. พยายามลดกิ จ กรรมที่ ต ้อ งใช้ท ัก ษะ หรื อ ความสามารถที่ เ ป็ นจุ ด บกพร่ อ งของ
นักเรี ยน เช่น ถ้าพบว่านักเรี ยนมีความบกพร่ องทางด้านการเขียนก็ไม่ควรให้งานที่นกั เรี ยนต้องใช้
การเขียนมากๆ แต่อาจจะให้นกั เรี ยนตอบปากเปล่า หรื อตอบใส่ เทปแทนการเขียน
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3. พยายามพัฒนาจุดบกพร่ องของนักเรี ยน หลังจากที่นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จจาก
การใช้ความสามารถเด่นได้แล้ว
4. กําหนดความคิดรอบยอดที่จะให้เรี ยนให้ชดั เจน ถ้าจะสอนความคิดรอบยอดใหม่
ครู ตอ้ งทําความคิดรอบยอดใหม่ให้สมั พันธ์กบั สิ่ งที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้มาแล้ว
5. ช่วยให้นกั เรี ยนตะหนักถึงเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยชี้ให้นกั เรี ยน
เห็นว่าเมื่อวานนี้ นกั เรี ยนทําอะไรได้บา้ ง วันนี้นกั เรี ยนทําอะไรได้สาํ เร็ จ และนักเรี ยนจะทําอะไรได้
สําเร็ จ และนักเรี ยนจะทําอะไรในวันพรุ่ งนี้
6. ตั้งเป้ าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจนที่นกั เรี ยนสามารถทําได้ โดยจัดระดับของงานให้มี
ความยากง่ายต่าง ๆ กันไป โดยให้นกั เรี ยนทํางานในอันดับแรกๆตามความสามารถของเขา จากนั้น
ค่อยจํากัดเวลา พร้อมทั้งบันทึกความก้าวหน้าของนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนทํางานก้าวแรกได้สาํ เร็ จตาม
เวลากําหนด จากนั้นค่อยๆ ให้งานที่ยากขึ้น โดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบเดียวกัน
7. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันทีที่นักเรี ยนทํางานได้สําเร็ จ ถ้านักเรี ยนทําผิดให้บอกทันที
อธิ บายใหม่และให้นกั เรี ยนแก้ไขใหม่ทนั ทีแต่ตอ้ งใช้วิธีบวก ถ้านักเรี ยนทําได้สาํ เร็ จต้องรี บให้คาํ
ชม และบอกเหตุ ผลที่ ไ ด้รับความชม โดยเน้น ความพยายามในการทํา งานเป็ นหลัก ไม่ ชมเชย
เฉพาะงานที่ครู พอใจ
8. ให้หยุดกิจกรรมนั้นชัว่ คราว รอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถ้าครู ได้พยายามใช้วิธีใหม่ๆ หรื อ
กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนแล้วแต่นกั เรี ยนยังไม่สามารถพัฒนาได้
9. อย่าพยายามสอนในสิ่ งที่นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยนรู ้และไม่อาจเรี ยนรู ้ได้
10. เนื้ อหา บทเรี ยน และเทคนิ คการเรี ยน การสอน ที่จะนํามาใช้สอนนั้นควรเริ่ มสอน
เนื้ อ หาหรื อ บทเรี ย นที่ ต่ าํ กว่ า ระดับ ชั้น ของเด็ ก 1 ปี เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้รั บ ประสบการณ์ ข อง
ความสําเร็ จ
11. จัดกิจกรรมทักษะเดียวกันให้หลากหลาย เพื่อว่านักเรี ยนจะเลือกงานที่ทาํ ได้และให้
นักเรี ยนทํางานตามแนวของเขาเอง เช่น เลือกมุมที่นงั่ ทํางานเอง ใช้อุปกรณ์ช่วยประเภทเครื่ องเล่น
เทป หรื อคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
12.ใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
13.ใช้เกมหรื อกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้มองเห็น ได้ยิน
และได้ฟัง เพราะจะทําให้เด็กสนุกกับการเรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้ได้เร็ ว
14. สอนซํ้าและทบทวนบ่ อย ๆเพราะตามปกติ นัก เรี ยนที่ มีภาวะบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งการประสบการณ์ซ้ าํ และบ่อยกว่าปกติ
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15. จัดทําป้ ายกระดาษแข็งหรื อธงสี แดง ซึ่งมีความหมายว่าต้องการความช่วยเหลือซึ่ ง
ข้างหนึ่ งของป้ ายอาจเขียนว่า “พยายามทํางานต่อไป” และอีกข้างหนึ่ งเขียนว่า “หนู มีปัญหา” ให้
นักเรี ยนยกขึ้นตั้งหันออกนอกตัว เมื่อต้องการความช่ วยเหลือจากครู วิธีน้ ี จะลดความคับข้องใจ
ให้แก่นกั เรี ยนได้บา้ ง และจะช่วยลดความวุน่ วายไปได้ โดยที่นกั เรี ยนไม่ตอ้ งลุกจากที่นงั่ หรื อยกมือ
หรื อเรี ยกร้องขอความช่วยเหลือจากครู บ่อยๆ และนอกจากนี้ ป้ายดังกล่าวยังทําหน้าที่เตือนนักเรี ยน
ให้ทาํ งานต่อไปอีก
หลักการจัดการเรี ยนการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผดุง อารยะวิญญู
(2554: 56-63)ได้กล่าวเอาไว้วา่ มีทฤษฎีมากมาย แต่จะนํามากล่าวเฉพาะบางทฤษฎีเท่านั้น
1. จัดการเรี ยนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Personality) ทุก
คนมีลกั ษณะที่ต่างกัน ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร ผูเ้ รี ยนแต่ละคนแตกต่างกันทั้งในด้าน
สติ ปั ญ ญา สั ง คมและวัฒ นธรรม การเรี ย นการสอนจะต้อ งให้ ส อดคล้อ งกับ ผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคน
ครู ผสู ้ อนจะต้องเข้าใจเด็กแต่ละคนอย่างน้อยในด้านต่อไปนี้
1.1 สมอง (Brain) ปั ญญาหรื อความฉลาดของคนเราแต่ละคนนั้นมีส่วนแตกต่างกัน
ซึ่ งการ์ดเนอร์ ได้สรุ ปไว้ว่า ปั ญญาแต่ละด้านนั้นอยูต่ ามส่ วนต่างๆ ของสมอง ซึ่ งเด็กบางคนเป็ นเด็ก
สมองซี กซ้าย บางคนเป็ นเด็กสมองซีกขวา ครู ควรสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของสมองของเด็ก
ก่อน แล้วจึงปรับตามสมองซีกที่ถนัดในภายหลัง
1.2 ลีลาในการเรี ยน (Learning Style) ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีวิธีเรี ยนหนังสื อที่ไม่
เหมื อ นกัน จงสอนตามวิ ธีที่ เ ด็ก ถนัด เรี ย นและจะได้ผ ล ไม่ ใ ช่ ส อนตามวิ ธี ห รื อ ความถนัด ของ
ครู ผสู ้ อน เช่น
1.2.1 ผูเ้ รี ยนที่ถนัดเรี ยนรู ้จากสายตา (Visual) ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้เรี ยนรู้ได้ดีจากการ
มองเห็ น จาการอ่าน ไม่ตอ้ งการการพูด การอธิ บายมากนัก ครู ควรใช้สื่อทางสายตาประกอบการ
สอนเช่น ภาพวาดประกอบ ใช้สีเป็ นรหัส ภาพยนตร์ เป็ นต้น
1.2.2 ผูเ้ รี ยนที่ถนัดเรี ยนรู ้จากการฟัง (Auditory) ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้เรี ยนรู ้ได้ดีจากการ
พูด การฟัง ครู ควรใช้โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่ องเสี ยง เทป ดีวีดี เป็ นต้น
1.2.3 ผูเ้ รี ยนที่ถนัดเรี ยนรู ้จากการสัมผัส 1 (Tactile) เป็ นการสัมผัสภายนอก การ
จับต้องด้วยมือ ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้เรี ยนรู ้ได้ดีจากการปฏิบตั ิจริ ง เช่นการใช้มือจับ ฉี ก ปะต่อ หรื อขีดเขียน
เป็ นต้น
1.2.4 ผูเ้ รี ยนที่ถนัดเรี ยนรู ้จากการสัมผัส 2 (Kinesthetic) เป็ นการสัมผัสภายใน
การสัมผัสที่ไม่ใช่มือ ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ เรี ยนรู ้ได้ดีจากประสบการณ์ตรง มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ
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เช่นไป ทัศนศึกษานอกสถานที่ การแสดงบทบาทสมมติ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ อย่างเครื่ องเล่นเทป
หรื อ คอมพิวเตอร์เป็ นต้น
1.2.5 การเรี ยนเป็ นกลุ่ม(Group) ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้เรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีเพื่อนอย่างน้อย 12 คน เพื่อทํางานร่ วมกัน ชอบการสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดกัน การเข้ากลุ่มกิจกรรมจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนจําข้อมูลได้ดี
1.2.6 การเรี ยนตามลําพัง (Individual) ผูเ้ รี ยนที่ถนัดเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยที่ไม่มี
ใครมารบกวน
1.3 พหุ ปัญญา คือความเก่งหรื อความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่
1.3.1 ด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
1.3.2 ด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
1.3.3ด้านมิติสมั พันธ์ (Spatial Intelligence)
1.3.4 ด้านกีฬาและสัมผัส (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
1.3.5 ด้านศิลปะและดนตรี (Artistry-Musical Intelligence)
1.3.6 ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
1.3.7 ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
1.3.8 ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
1.3.9 ด้านจิตวิญญาณแห่งชีวิต (Existential Intelligence)
2. การจัดสภาพแวดล้อม เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่ อประสิ ทธิ ผลในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมจะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กสามารถ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ และมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่ งคณะกรรมการ
การประถมแห่งชาติได้เสนอ แนะแนวทางไว้ดงั นี้
2.1 จัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้โรงเรี ยนให้น่าอยู่ จัดที่นงั่ พักผ่อนและอ่านหนังสื อ เป็ นต้น
2.2 จัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน เช่นมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น
เป็ นต้น
2.3 จัดสิ่ งแวดล้อมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ครู นักเรี ยนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
สร้างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ เพื่อเอื้อการเรี ยนการสอน
2.4 จัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ป้ องกันอันตรายที่จะเกิ ดขึ้นกับครู นักเรี ยน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่นการดูแลสภาพอาคาร ของใช้ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน เป็ นต้น
2.5 การจัดสภาพห้องเรี ยนให้มีความปลอดภัย ปราศจากสิ่ งรบกวน
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3. การทํางานร่ วมกัน (Collaborative Effort) การสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ให้ได้ผลเต็มที่ จะต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ซึ่ งมีหลักการร่ วมกันดังนี้ เรี ยนรู ้และ
ยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ รับฟังเสี ยงคัดค้าน ร่ วมกันเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม เป็ นต้น
4. การสนับสนุนตนเอง (Self-Advocacy) มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง รู ้ความต้องการ
ของตนเองว่าต้องการอะไร เรี ยนหนังสื อด้วยวิธีใดได้ดีที่สุด รู ้จกั หน้าที่ตนเองเป็ นต้น
5. แผนการเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) คือแผนการที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนต่อได้อย่างราบรื่ น เป็ นแผนการที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ หรื อทํากิจกรรมเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ
ไอแซคสัน (Isaacson, 1990, อ้างถึงในผดุ ง อารยะวิญญู, 2544: 84-85)ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการสอนเขียนควรเป็ นกระบวนการในสอนการเขียนแก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ครู ควรสอนทั้งกระบวนการ ไม่สอนเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวเน้นสิ่ งต่อไปนี้
1. การแสดงให้ดูเป็ นตัวอย่าง (Modeling) ก่อนลงมือเขียน ครู ควรสอนให้นักเรี ยน
เตรี ยมความพร้อมเสี ยก่อน ครู และนักเรี ยนช่วยกันเลือกหัวเรื่ อง ครู อาจเลือกหัวเรื่ องให้นกั เรี ยนดู
เป็ นตัวอย่างแล้วให้นักเรี ยนเลือกหัวข้อเอง ครู สาธิ ตวิธีเสนอข้อมูล เช่ นใช้แผนภูมิ ใช้ Semantic
Map เป็ นต้น ครู แสดงการเขี ยนยกตัวอย่างลักษณะประโยค การขยายความ การใช้คาํ ศัพท์ ครู
ทบทวนผลงานที่เขียนเสร็ จ
2. การมีส่วนร่ วม (Collaboration) ควรให้นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเขียน
โดยเฉพาะในช่วงการเตรี ยมความพร้อมก่อนเขียน ครู ควรระดมแนวความคิดเกี่ยวกับหัวเรื่ องการ
กําหนดข้อมูลหรื อรายละเอียดของเรื่ องวิธีนาํ เสนอ นอกจากให้นกั เรี ยนเขียนเป็ นรายบุคคลแล้ว ครู
อาจให้นกั เรี ยนเขียนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน เป็ นต้น
3. การให้ขอ้ เสนอแนะ(Prompting) ครู ควรให้คาํ แนะนําในการเขียนแก่เด็กด้วย เช่ น
กําหนดคําศัพท์ให้เป็ นกลุ่มจํานวนประมาณ 3-5 คํา แล้วให้เด็กเขียนโดยใช้คาํ เหล่านี้ ครู อาจกําหนด
คําศัพท์ 3 กลุ่ม ให้นกั เรี ยนเขียนแต่ละย่อหน้า เป็ นต้น
4. การเขียนเป็ นรายบุคคล (Individualization)หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน 1-3 แล้ว
ครู อาจจะให้นักเรี ยนเขียนเรื่ องราวด้วยตนเอง เพราะการเขียนที่ดีจะต้องเริ่ มต้นด้วยตนเอง (Selfinitiation) และตรวจสอบผลงานด้วยตนเอง (Self-monitor) การสอนซ่อมเสริ มด้านการเขียนแก่เด็ก
ที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้น้ ันควรกระทําเป็ นขั้นตอน นอกจากใช้หลังการดังที่กล่าวมาแล้ว ครู อาจ
จําเป็ นต้องฝึ กทักษะด้านการเขียนของเด็กควบคู่กนั ไปด้วยจากทักษะในการเขียนคํา ไปสู่ ทกั ษะที่
สู งขึ้น เช่ นทักษะการเขียนประโยค ทักษะในการเขียนข้อความ และทักษะในการเขียนเรื่ อง การ
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สอนเขียนจากง่ายไปหายาก และสอนอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการจะช่วยเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้สามารถเขียนได้ดีข้ ึน
จากศึกษาข้างต้นดังที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กที่มี
ภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้มีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละคน ที่มีความถนัดหรื อความ
เก่ งที่ ไม่ เหมื อนกัน บางคนที่ เก่ งกี ฬา แต่ อาจไม่เ ก่ งด้านคิดคํานวณ หรื อบางคนอาจเก่ าด้านคิ ด
คํานวณแต่วาดรู ปไม่เป็ น ดังนั้นผูส้ อนจึงควรคํานึงถึง ศักยภาพของเด็กที่แตกต่างกันไป นําเอาสิ่ งที่
เด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้มากที่สุดมาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
2. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับนิทาน
2.1 ความหมายและความสํ าคัญของการเล่านิทาน
ปรี ดา ปั ญญาจันทร์ และชีวนั วิสาสะ (2545:คํานํา)ให้ความหมายของนิ ทานว่า นิ ทาน
คือความสุ ขสําหรับเด็ก เป็ นสายใยผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก และระหว่างครู กบั นักเรี ยน เด็ก ๆ ควรมี
“ชั่ว โมงนิ ทาน” ทั้งที่ บา้ นและโรงเรี ยน รู ปแบบของนิ ทานอาจเป็ นนิ ทานปากเปล่ า นิ ทานจาก
หนังสื อภาพ หรื อนิ ทานที่เล่าด้วยศิลปะต่าง ๆ ก็ได้ เด็กทุกคนสนุ กกับนิ ทานที่เขาชอบ เป็ นความ
สนุ กที่ประทับใจไปยาวนาน เป็ นความสนุ กที่เด็ก ๆได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้ตวั ทั้งด้านภาษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ความรู ้รอบตัว และความคิดจินตนาการ ทั้งยังสั่งสมนิ สัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นที
ละเล็กละน้อย จนกระทัง่ กลายเป็ นนักอ่านโดยไม่รู้ตวั นิ ทานสามารถสอนให้เด็กรู ้ จกั คิดและใช้
จินตนาการเป็ นการสอนที่สนุกทั้งนักเรี ยนและครู
ขวัญนุ ช บุญยู่ฮง (2546: 18)ได้ให้ความหมายของการเล่านิ ทานว่า เป็ นการถ่ายทอด
เรื่ องราวของนิ ทานให้เด็กได้ฟัง ไม่ ว่าจะเป็ นโดยใช้น้ าํ เสี ยง ท่าทางประปอบเรื่ องราว สื่ อวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนการส่ งเสริ มให้เด็กได้มีโอกาสเป็ นผูเ้ ล่าด้วยตนเอง
การเล่ านิ ทานนั้นมี ความสําคัญ ทําให้เกิ ด ประโยชน์ดังคํากล่ าวของ เกริ ก ยุน้ พัน ธ์
(2543:55-56) ดังนี้
1. เด็กเกิดความรู ้สึกอบอุ่นและใกล้ชิด
2. เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสดชื่นแจ่มใส
3. เด็กส่ งเสริ มทักษะการฟัง
4. เด็กจะถูกกล่อมเกลาด้วยนิทานที่มีเนื้อหาส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
5. นิทานทําให้เด็ก ๆ มองโลกในแง่ดี รู ้จกั การแบ่งปัน
6. นิทานส่ งเสริ มกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
7. นิทานส่ งเสริ มความกล้าให้แก่เด็กๆ
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8. เด็ก ๆ จะได้รับความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์จากนิ ทานและสามารถประยุกต์ใช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้
9. นิทานส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการสําหรับเด็ก
10. ส่ งเสริ มทักษะทางภาษา
รวีวรรณ รังสิ ยาพันธ์ (2533:9) ซึ่งกล่าวถึงความสําคัญของการเล่านิทานไว้ดงั นี้
1. เป็ นการเร้าทางสื่ อภาษา การเล่านิทานทําให้เด็กได้เข้าใจรู ปแบบของภาษาในการเล่า
เรื่ อง การสนทนาต่ างๆ และเป็ นการเพิ่ มความรู ้ ใ นคําศัพ ท์ใ หม่ ๆ ซึ่ งเมื่ อเห็ น คําศัพ ท์น้ ัน ๆ ใน
หนังสื อก็จะเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น
2. เกิดการเร้าทางการฟั งเสี ยงและสําเนี ยง การเล่านิ ทานที่มีบทบรรยาย บทสนทนาที่
นํ้าเสี ยง มีจงั หวะที่แปรเปลี่ยนไป จะจูงใจให้เด็กตั้งใจฟัง และสามารถจับความหมายในนํ้าเสี ยงได้
3. เป็ นการเร้าทางสายตา จากรายการนิ ทานที่ใช้สื่อประกอบ เช่น หุ่ นหนังสื อ รู ปภาพ
อีกทั้งตัวผูเ้ ล่นเองโดยมองเห็นสี หน้าท่าทางกิริยาที่แสดงออกเป็ นสิ่ งเร้าที่เกิดการรับรู ้ อันส่ งผลให้
ผูฟ้ ังเกิดความรู ้สึกกลัว รัก หรื อเกลียด เปลี่ยนไปตามท้องเรื่ อง
4. เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับสังคม นิทานทําให้เด็กได้รับรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม
ประเพณี ของชนแต่ละหมู่ ศีลธรรมจรรยา รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ของคนใน
สังคม
5. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ความดี ความเป็ นสุ ภาพชน ความละเอียดอ่อนเกิดขึ้นในจิตใจ
ของเด็ก
6. การเล่านิทานเป็ นการโน้มนาวให้รู้จกั หนังสื อดี ๆ และมีนิสยั รักการอ่านไปด้วย
7. เน้นการสร้างเสริ มความคิดริ เริ่ ม และการเลียนแบบที่ดีให้เด็กกระทํา
8. ฝึ กให้เด็กเป็ นผูร้ ู ้จกั ฟัง มีสมาธิ รู ้จกั สํารวมอิริยาบทของตนเอง
9. ทําให้เด็กได้ผ่อนคลายอารมณ์ ได้รับความสนุ กเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู ้จา
การฟัง
10. ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ทางภาษา เด็กรู ้จกั คํามากขึ้น รู ้จกั เก็บใจความและเนื้อหา
11. ช่ วยให้เด็กเกิ ดความรู ้ สึกอบอุ่น มี ที่พ่ ึงทางใจ รู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคม ทําให้เด็กเกิดจินตนาการจากเรื่ องราวที่ได้ฟัง เช่น เรื่ องราวเกี่ยวกับนางฟ้ า เรื่ องสัตว์ต่างๆ
เป็ นต้น
12. ทําให้สามารถตัดสิ นใจในด้านการเสดงออกและสนองตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้อง
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จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การเล่านิ ทานมีประโยชน์สําคัญคือ
สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะทางการฟัง คิด วิเคราะห์ ผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทางด้านภาษา โดยผ่านการฟั งและสายตา ด้วยความสนุ กสนาน ช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกับ
คุณธรรมที่ดี ในการดํารงชีวิตการเด็กสู่การเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี
2.2 ประเภทของนิทาน
นิ ทานได้ถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภท ขึ้นอยู่กบั รู ปแบบ เนื้ อหาสาระ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาประเภทของนิทานที่นกั วิชาการได้เสนอไว้ตามรู ปแบบต่าง ๆกันดังนี้
วรรณี ศิริสุนทร (2532 :13-19) ได้แบ่งนิทานสําหรับเด็กออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1. นิ ทานพื้นบ้าน (Folk Tales) เป็ นเรื่ องที่เล่าสื บทอดกันมาเป็ นเวลาช้านาน จน
ภายหลังมีการเขียนขึ้นตามเค้าเดิมบ้าง จดจําเรื่ องราวขึ้นมาเขียนบ้าง แบ่งออกเป็ น
1.1 นิทานเกี่ยวกับสัตว์พดู ได้ (Talking-Beast Tales)
1.2 นิทานไม่รู้จบ (Commutative Tales)
1.3 นิทานตลกขบขัน (The Droll Humorous Tales)
1.4 นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi Stories Tales That Tell Why)
1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales)
2. นิทานสอนคติธรรม(Fables) เป็ นนิทานสั้น ๆ ตัวละครมีท้ งั คนและสัตว์ มีโครงเรื่ อง
ง่ายๆ ให้บทเรี ยนสอนใจ เช่น นิทานอีสป นิทานเทียบสุ ภาษิต และนิทานชาดก
3. เทพปกรณัม (Myth)เป็ นเรื่ องที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ และเรื่ องราวในบรรพกาล
เกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้ าและพฤติกรรมของมนุษย์ มีเทพเจ้าเป็ นผูค้ วบคุม
4. มหากาพย์และนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คล้ายกับเทพปกรณัม ต่างกันแต่
ว่า ตัวละครนิ ทานประเภทนี้ เป็ นมนุ ษย์ ไม่ใช่เทพเจ้า มีการกระทําที่กล้าหาญ ฟั นฝ่ าอุปสรรคและ
ประสบความสําเร็ จ
5. หนังสื อภาพ เป็ นเรื่ องอ่ านเล่น สมัยใหม่ สําหรั บเด็กที่ มีตวั เอกเป็ นสัตว์(Animal
Stories)
เกริ ก ยุน้ พันธ์ (2539 : 20-22) ได้แบ่งนิทานสําหรับเด็กออกเป็ น 8 ประเภทดังนี้
1. เทพหรื อเทพนิ ยาย หรื อเรื่ องราวปรัมปรา เป็ นนิ ทานหรื อเทพนิ ยายที่เกินเลยความ
จริ งของมนุ ษย์เป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวข้องกับอภิ นิหาร ตัวเอกหรื อตัวละครเด่นๆ จะมี
อภินิหารหรื อเวทย์มนต์ ฉากหรื อสถานที่ในเรื่ องมักจะเป็ นสถานที่พิเศษหรื อถูกกําหนดขึ้นมา เช่น
เมืองสวรรค์หรื อเมืองบาดาลมีเทวดา นางฟ้ า เป็ นต้น
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2. นิ ทานประจําถิ่น หรื อนิ ทานพื้นบ้าน มักเป็ นนิ ทานที่ถูกเล่าขานตกทอดกันมา เป็ น
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับตํานานพื้นบ้าน ประวัตความเป็ นมาของท้องถิ่น ภูเขา ทะเล แม่น้ าํ เรื่ องราว
โบราณของวัตถุ ที่มีเหตุแห่งที่มาของการสร้าง การเกิด เป็ นต้น
3. นิ ทานคติ สอนใจ เป็ นนิ ทานที่ เลี ยบเที ยบเคียงเชิ งเปรี ยบเที ยบกับชี วิตและความ
เป็ นอยู่ร่ว มกันในสังคมมนุ ษ ย์ ให้เ กิ ดผลในการดํารงชี วิตและความเป็ นอยู่ที่พิถีพิถนั ละเอี ย ด
รอบคอบและไม่ประมาท ช่วยเหลือและเมตตาผูอ้ ื่น และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
4. นิ ทานวีรบุ รุษ เป็ นนิ ทานที่กล่ าวอ้างถึ งบุ คคลที่ มีความสามารถ องอาจกล้าหาญ
นิ ท านวี ร บุ รุ ษ มัก เป็ นเรื่ อ งที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งจริ ง ของบุ ค คลที่ สํ า คัญ ๆ ไว้ แต่ ม ัก สร้ า งฉากหรื อ
สถานการณ์น่าตื่นเต้นหรื อเกินความจริ ง
5.นิ ทานอธิ บ ายเหตุ เป็ นนิ ท านที่ เ ป็ นเรื่ อ งราวของเหตุ ที่ม าของสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด และ
อธิบายพร้อมคําถามเรื่ องราวนั้น ๆด้วย เช่น เรื่ องกระต่ายในดวงจันทร์ ทําไมนํ้าทะเลถึงเค็ม เป็ นต้น
6. เทพปกรณั ม เป็ นนิ ท านเกี่ ย วข้อ งกับ ความเชื่ อ โดยเฉพาะเกี่ ย วกับ ตัว บุ ค คลที่ มี
อภินิหารเหนือความเป็ นจริ ง ลึกลับ ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกัณฑ์ เป็ นต้น
7. นิ ทานที่มีสัตว์เป็ นตัวเอก และเปรี ยบเทียบเรื่ องราวกับชี วิตมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องราวที่
เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สอนจริ ยธรรมแฝงแง่คิดและแนวทางแก้ปัญหาเป็ นบางครั้ง
หรื อ บางครั้ งสอนแบบทางอ้อ ม ผูอ้ ่ า นหรื อ ผูฟ้ ั ง ต้อ งพิ จ ารณาเอง มัก เป็ นเรื่ อ งราวบัน เทิ ง คดี ที่
สนุกสนาน
8. นิ ท านตลกขบขัน เป็ นเรื่ อ งราวที่ เ ปรี ย บเที ย บชี วิ ต ความเป็ นอยู่ที่ มี มุ ม มองตลก
ขบขัน สนุ ก สนาน ทําให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เป็ นสุ ข เนื้ อ เรื่ อ งเป็ นเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ไหวพริ บ
เรื่ องราวแปลก ๆเรื่ องเหลือเชื่อ เรื่ องเกินความจริ ง เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า นิ ทานได้ถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภท มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่
นิ ทานทุกประเภทล้วนแล้วแต่แฝงความรู ้ ความคิดทางคุณธรรม เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้ผ่านนิ ทานที่
พวกเขาสนใจ ผ่านความเพลินเพลินของเรื่ องราวในแต่ละประเภท
2.3 เทคนิคการเล่ านิทาน
ครู แต่ละคนจะมีเทคนิ คในการเล่านิ ทานที่แตกต่างกันออกไป ตามที่ วรรณี ศิริสุนทร
(2532: 49 -55) ได้เสนอแนะเทคนิ คและศิลปะต่าง ๆที่จะมาใช้ในการเล่านิ ทานไว้ว่า ผูท้ ี่ปรารถนา
จะเป็ นนักเล่านิ ทานที่ดีควรต้องเอาใจใส่ เกี่ ยวกับเทคนิ คและศิลปะต่างๆที่จะนํามาใช้ในการเล่า
นิ ท านและต้อ งใช้ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ว ย ซึ่ งมี อ ยู่ ห ลายวิ ธี ด้ว ยกัน ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ความสามารถของบุคคลที่จะหัดเล่านิทานให้ดีข้ ึน สิ่ งเหล่านี้อาจเป็ นเรื่ องเสี ยงการเลือกใช้คาํ พูด คํา
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สนมนาต่างๆ การแสดงท่าทางและการปฏิบตั ิตวั รวมทั้งการใช้หนังสื อภาพด้วย ข้อเสนอแนะที่ควร
ยึดถือปฏิบตั ิตามมีดงั นี้
1. การปรับเสี ยงให้ดี มีความชัดเจน มีการเน้นเสี ยงให้รับคําที่เปล่งออกมาและใช้เสี ยง
สู งตํ่าได้อย่างมีความหมาย
2. การทรงตัวที่ดีโดยการนัง่ ในท่าที่สบายแต่ให้หลังตรง
3. การเลือกใช้คาํ พูด เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจของผูฟ้ ัง
4. การใช้ภาษาถิ่นควรใช้เมื่อจําเป็ นและต้องใช้อย่างระมัดระวัง
5. การใช้ท่าทางประกอบควรเป็ นไปตามธรรมชาติ
6. เลือกหนังสื อนิทานที่มีภาพประกอบ
7. มองสบตาผูฟ้ ังทุกคน
8. ถ้ามีการขัดจังหวะในขณะเล่านิ ทานผูเ้ ล่าต้องยอมรับการขัดจังหวะอย่างอดทนและ
ดําเนินการเล่านิทานต่อไปเมื่อเด็กพร้อมที่จะฟัง
9.ในขณะที่เล่านิ ทานควรสังเกตผูฟ้ ั งว่ามีความพึงพอใจหรื อไม่ เพื่อเป็ นการทดสอบ
ผูฟ้ ัง
10. สํารวจข้อดีและข้อบกพร่ องของตัวเอง โดยดูตวั เองในกระจกเงา หรื ออัดเสี ยงลง
เครื่ องบันทึกเทป
11. ศึกษาหาความรู ้และฝึ กฝนตนเองเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการเล่านิทาน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540:190) ได้ให้หลักการของการเตรี ยมตัวในการเล่านิทานไว้ดงั นี้
1.วิธีเริ่ มต้นเล่านิทาน
1.1ควรสร้างความสนใจให้แก่เด็ก
1.2กําหนดเวลาให้เหมาะสม ไม่นอ้ ยเกินไปหรื อมากเกินไป
1.3 เมื่อเริ่ มต้นเล่าและเล่าตอนต่อไป ควรมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
1.4 บทนําเรื่ องไม่ควรยาวเกินไป
2. วิธีการเล่านิทาน
2.1 ลําดับการเล่าเรื่ อง ไม่ขา้ มไปข้ามมา จนทําให้เกิดความสับสน
2.2 เน้นความสําคัญของเรื่ องให้ชดั เจน ไม่ยาว จนทําให้ผฟู ้ ังเบื่อหน่าย
2.3 อย่าอธิบายตอนใดตอนหนึ่งมากเกินไป จนทําให้เนื้อเรื่ องขาดความสนุกสนาน
2.4 ควรเน้นตัวสําคัญของเรื่ อง ส่ วนตัวประกอบไม่ควรเน้นมาก เพราะจะทําให้ตวั
เอกหมดความหมาย
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2.5 ใช้สื่อประกอบให้น่ าสนใจ เช่ น ภาพ หนังสื อนิ ทาน หุ่ น ถุ ง กระดาษ หุ่ น มื อ
หน้ากาก ฯลฯ
3. การใช้ถอ้ ยคํานํ้าเสี ยง
3.1 ใช้ถอ้ ยคํา สํานวนที่สุภาพ ไม่หยาบ หรื อให้ความหมายหลายแง่ หลายมุม
3.2 ใช้ภาษาที่ เหมาะสมกับเด็ก ไม่ใช้ศพั ท์หรื อสํานวนที่ สูงเกิ นไปจนยากแก่ การ
เข้าใจ
3.3 มีเสี ยงดัง ฟังชัด ได้ยนิ ทัว่ ถึง
3.4 ใช้เสี ยงสู งตํ่า หรื อเสี ยงเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่ อง เช่น เสี ยงเศร้า ดีใจ และ
อื่น ๆ เป็ นต้น
3.5 เน้นเสี ยงหนักเบา ตามโอกาส ไม่เป็ นเสี ยงระดับเดียวกันหมด
4. บุคลิกภาพของผูเ้ ล่านิทาน
4.1 แสดงท่าทางประกอบการเล่านิทานอย่างเหมาะสม
4.2 แสดงสี หน้า ดวงตา เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี
4.3 อย่าพูดไป หัวเราะไป
5. สรุ ป
5.1 บทสรุ ปได้เฉลยปัญหาต่างๆ ที่ผกู มาในเรื่ องตอนต้นจนกระทัง่ จบ
5.2 ใช้เวลาได้เหมาะสมไม่มากหรื อน้อยเกินไป
5.3 สรุ ปโดยเรี ยกจุดสนใจของนักเรี ยนได้ดี เช่น อาจใช้คาํ พังเพย คําคมสุ ภาษิต
5.4 ชี้ให้เห็นถึงคุณและโทษของการกระทํา ตามท้องเรื่ อง
5.5 เน้นการนําข้อคิดไปใช้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
จากการศึกษาการเล่านิ ทาน ผูว้ ิจยั ได้เห็นประโยชน์ในส่ งเสริ มให้เด็กมีสมาธิ โดยใช้
นิ ทานเป็ นสื่ อช่ วยยืดช่วงความสนใจของเด็กให้นานขึ้น และช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษา
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมถึงส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั จึงเลือกการเล่านิทานเพื่อมาพัฒนาความสามารถทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
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3.เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเขียนสะกดคํา
3.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา
สนิ ท ตั้งทวี (2538: 34) สรุ ปการเขียนสะกดคําไว้ว่า “การเขียนสะกดคํา หมายถึงการ
เขียนโดยเรี ยงลําดับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเป็ นคําได้ อย่างถูกหลักเกณฑ์ และ
ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน”
อรทัย นุ ตรดิษฐ์ (2540 : 10) สรุ ปการเขียนสะกดคําไว้ว่า การเขียนสะกดคํา หมายถึง
การเขียนสะกดคําใดคําหนึ่งซึ่งประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ได้ถูกต้อง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน”
ปทุ ม หนู ม า (2542: 11) ให้ ค วามหมายของการเขี ย นสะกดคํา ไว้ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการเขียนคําโดยเรี ยงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดและตัวการันต์ได้
ถูกต้องตามหลักภาษา และตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525
กรมวิชาการ (2546: 133) กล่าวถึงการเขียนสะกดคําว่า การเขียนสะกดคําจะต้องให้
ผูเ้ รี ยนอ่านสะกดคําและเขียนคําพร้อม ๆ กันเพื่อการเขียนคําได้ถูกต้อง การเขียนสะกดคํา จะนําคําที่
มีความหมายมาหัดสะกดจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถจดจําคํานั้นๆ ได้
จากข้อความข้างต้นที่นักวิชาการได้ให้ความหมายการเขียนสะกดคําสรุ ปได้ว่าการ
เขียนสะกดคําหมายถึงการเรี ยนลําดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ได้ถูกต้องตามหลัก
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้
3.2 ความสํ าคัญของการเขียนสะกดคํา
หากเขียนสะกดคําผิดพลาด จําทําให้การสื่ อความหมายผิดเพี้ยนไป และทําให้มีความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ดังที่ วรรณี โสมประยูร (2526:103) กล่าวว่า การเขียนสะกดคําเป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ น
ของการเรี ยนอย่างหนึ่ง เพราะนักเรี ยนจะต้องรู ้จกั สะกดคําให้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนประโยค
และเรื่ องราวได้ ถ้านักเรี ยนเขียนสะกดคําผิดเสมอ จะไม่สามารถแสดงให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความคิด ของ
ตนเอง ดังนั้นการเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง นับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญในการเขียนอย่างยิ่งนักเรี ยน ควร
เขี ย นสะกดคํา ให้ถูก ต้อ งเสี ย แต่ เ มื่ อเริ่ ม เรี ย นคํา เพื่ อช่ ว ยให้นัก เรี ย นรู ้ จ ัก คําต่ าง ๆ ที่ จ าํ เป็ น ใน
ชี วิตประจําวัน ช่ วยให้นักเรี ยนใช้คาํ ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง กว้างขวาง ครู จึงต้องฝึ กฝน นักเรี ยน
อย่างสมํ่าเสมอทุกระดับชั้น
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วรรณา เครื อเนี ยม (อ้างถึ งใน ศิริลกั ษณ์ จันทอง, 2547 : 38) ได้กล่ าวถึ งความสาคัญ
ของการเขียนสะกดคา ไว้วา่
1. การสะกดคาผิดทาให้การเข้าใจความหมายของคาผิดไปด้วย
2. การสะกดคาถูกจาเป็ นที่จะต้องแจกความหมายชองคาแต่ละคาได้
3. นักเรี ยนที่รู้จกั สะกดคาสามารถที่จะหาคาในพจนานุกรมได้รวดเร็ ว
4. การรู ้จกั สะกดคาถือเป็ นความสามารถเป็ นการศึกษาและทาให้อ่านหนังสื อได้
5. ความบกพร่ องในการสะกดคาทาให้เสี ยเวลาทั้งครู และนักเรี ยนในการเรี ยนการ
สอน
6. ผูท้ ี่มีความบกพร่ องในการสะกดคาทาให้หมดโอกาสที่จะให้คาเพื่อเน้นความหมาย
ในข้อ เขียนของตนได้
จากความสาคัญของการเขียนสะกดคาดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ การเขียนสะกดคาเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญอย่างยิง่ ของหลักภาษา เพื่อใช้ในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน เพราะหากเขียนสะกด
ค าไม่ ถู ก ต้อง อาจจะส่ ง ผลให้ค วามหมายของค าผิ ดแปลกออกไป ไม่ ตรงตามความต้อ งการที่
อยากจะสื่ อสาร
3.3 หลักการสอนการเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคาได้ถูกต้องนั้น จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้าน
การเขียน ทาให้ผเู้ ขียนสามารถสื่ อความหมายได้อย่างถูกต้องถ้าผูเ้ ขียนสะกดคาผิดก็จะก่อให้เกิดผล
เสี ยหายหลายประการ ผูอ้ ่านตีความหมายผิด ทาให้ไม่เข้าใจข้อความที่เขียน ซึ่ งมีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้เสนอแนะเกี่ยวกับ หลักการสอนเขียนสะกดคา ไว้ดงั นี้
รองรัตน์ อิศรภักดี และเทือก กุสุมา ณ อยุธยา (2516 : 102) ได้เสนอวิธีสอนเขียนสะกด
คาไว้วา่
1. สอนคาที่อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยนและสิ่ งที่ได้พบเห็นในชีวติ ประจาวัน
2. สอนคาที่สอนนักเรี ยนสนใจ และเข้าใจความหมาย
3. ทุกครั้งที่สอนคาใหม่เพิ่มเติม จะต้องทบทวนคาเก่าที่เคยเรี ยนมาแล้ว
4. ช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนเป็ นพิเศษ โดยให้รู้จกั พยัญชนะ สระก่อน และให้นึก
ถึงคาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
5. การทดสอบต้องทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนดูวา่ นักเรี ยนมีความสามารถ
ในการเขียนสะกดคามากน้อยเพียงใด
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5. การทดสอบต้องทําอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการทบทวนดูว่านักเรี ยนมีความสามารถ
ในการเขียนสะกดคํามากน้อยเพียงใด
6. บัน ทึ ก ผลงานของนัก เรี ย นแต่ ล ะคนว่า ตั้ง แต่ เ ริ่ มเรี ย นมี พ ฒ
ั นาการไปมากน้อ ย
เพียงใด จะได้ช่วยและส่ งเสริ มนักเรี ยนแต่ละคนได้ถูกต้อง
7. ดําเนินวิธีการสอนอย่างถูกต้องให้แก่นกั เรี ยน โดยช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นขั้น ๆ ดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนได้ยนิ คําที่สะกดนี้อย่างชัดเจน
2. ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําอย่างระมัดระวัง
3. ทบทวนคําที่เขียนว่าถูกต้องเพียงใด
ประเทิน มหาสังข์ (2526: 65) ได้เสนอแนะว่า การสอนสะกดคํามีวิธี 5 ขั้น ดังต่อไปนี้
1. ความหมายและการออกเสี ยง ครู ตอ้ งเข้าใจความหมายของคํา มองดูคาํ ๆ นั้น และ
สามารถพูดออกมาให้เป็ นประโยคโดยใช้คาํ ๆนั้น
2. การมองเห็นรู ปคํา ในขั้นตอนนี้ ครู ตอ้ งให้เด็กเห็นรู ปคําที่สะกด ให้เด็กแยกคํานั้น
ออกมาเป็ นพยางค์ ๆ ออกเสี ยงแต่ละพยางค์และสะกดเป็ นคําอีกคําหนึ่ ง การมองเห็นรู ปคํา จะช่วย
ให้การสะกดได้มาก เมื่อเด็กได้เห็นคําในข้อความจะเป็ นพยางค์เดียวหรื อหลายพยางค์ ควรให้เด็ก
เห็นทั้งหมดเสี ยก่อนแล้วจึงแยกเป็ นส่ วนย่อย
3. การรําลึ กถึงคํา ให้มองดู ท้ งั คํา และสะกดตัวโดยไม่ตอ้ งมองคํา ๆ นั้น เสร็ จแล้ว
ตรวจดูวา่ การสะกดตัวของตนถูกต้องหรื อไม่ หากไม่ผดิ ก็ให้กลับไปทําขั้น 1-3
4. การเขียนคํา ในขั้นนี้ เด็กจะฝึ กหัดเขียนคําให้ถูกต้อง ตรวจสอบการเขียนและการ
สะกดตัวให้ถูกต้องเรี ยบร้อย
5. การทบทวน ให้เด็กเขียนคําโดยไม่ตอ้ งดูแบบ หากเขียนแบบถูกถึง 3 ครั้งก็แสดงว่า
เด็กรู ้คาํ นั้นแล้ว ในขั้นนี้ ถา้ จะให้เด็กจดจํามากขึ้น ก็ควรให้เด็กลองนําไปใช้ เช่ น ใช้ในการเขียน
ประโยค เขียนเรี ยงความ และเขียนจดหมาย เป็ นต้น การส่ งเสริ มให้เด็กสนใจในการหาคําใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น ครู ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสะกดคําดังนี้ คือ
1. ให้เด็กช่วยกันหาคําที่มีเสี ยงเหมือนกัน เช่น กิน บิน ดิน ฯลฯ
2. ให้เด็กช่วยกันหาพยัญชนะมาเติมให้ครบ เช่น –าง (คาง) เ-า (เงา) ฯลฯ
3.เติมคําให้ได้ใจความตรงตามต้องการ เช่น เด็กกิน –ครู –เด็ก ฯลฯ
4.หาคําที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น หมู – สุ กร หมา- สุ นขั ฯลฯ
5. หาคําที่มีความหมายตรงข้าม เช่น ร้อน – เย็น ดํา – ขาว ฯลฯ
6. หาคําที่มีความหมายเฉพาะสิ่ ง เช่น สิ่ งที่ใช้สวมที่เท้า (รองเท้า) สิ่ งที่ใช้ดื่ม (นํ้า, ยา)
7. หาคําที่เสี ยงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน เช่น ข้า ค่า ฆ่าฯลฯ
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วรรณี โสมประยูร และรัชนี ศรี ไพวรรณ(2537: 542-543) ได้เสนอแนะทักษะการ
เขียนสะกดคําจากวิธีง่ายไปหายากดังนี้
1. กิจกรรมแจกลูกเป็ นวิธีการอ่านแจกลูก เพื่ออ่านมาเน้นการเขียนคําเบ้องต้นโดยครู
กําหนดพยัญชนะให้หนึ่งตัวแล้วให้นกั เรี ยนหาพยัญชนะที่นกั เรี ยนรู ้จกั กันมาแจกลูก
2. กิจกรรมประสมอักษรเป็ นการนําพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์มาประสมออกเสี ยงกัน
เป็ นพยางค์หนึ่ง แล้วค่อยเพิ่มตัวสะกดและการันต์ต่อไป
3. กิ จกรรมเขียนตามคําบอก หรื อการสอนเขียนไทยเป็ นกิ จกรรมพัฒนาทักษะการ
เขียนที่นิยมใช้โดยทัว่ ไป การเขียนตามคําบอกนี้ นอกจากเป็ นกิ จกกรมที่พฒ
ั นาทักษะการเขียน
สะกดคําแล้ว ยังมีคุณค่าช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาในเรื่ องอื่น ๆ ได้แก่ทกั ษะการฟั งอย่างมีสมาธิ
ก่อนที่จะเขียน การจําคําและประโยคที่จะเขียน รวมถึงความละเอียดรอบคอบในการเขียนสะกดคํา
ดังนั้นครู จึงควรพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําโดยใช้วิธีเขียนตามคําบอกอย่างสมํ่าเสมอ
สราวดี เพ็งศรี โคตร (2539 : 25) ได้สรุ ปหลักสอนการเขียนสะกดคําไว้วา่
1.ให้นัก เรี ย นได้ม องเห็ น รู ป คํา ว่า มี ล ัก ษณะอย่า งไร ประกอบด้ว ย พยัญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ และตัวสะกดอะไรบ้าง
2.ฝึ กให้นกั เรี ยนออกเสี ยงคําๆ นั้น ให้ชดั เจนเป็ นคํา ๆ
3.ฝึ กให้นักเรี ยนสะกดคําปากเปล่าโดยวิธีแจกลูกสะกดคําโดยออกเสี ยงดังๆ อย่าง
ชัดเจน
4. สอนให้นกั เรี ยนรู ้และเข้าใจความหมายของคํานั้น ๆ และยกตัวอย่างการใช้คาํ นั้น ๆ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5.ฝึ กให้ลงมือเขียนสะกดคํานั้น ๆ หลายๆ ครั้ง
6.ให้นกั เรี ยนระลึกคําที่เขียน และเขียนสะกดคําโดยไม่ตอ้ งดูแบบ
7.ตรวจสอบดูวา่ ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปดูคาํ นั้นใหม่
8.ใช้คาํ ที่เขียนนั้นมาแต่งประโยค โดยอาจแต่งด้วยปากเปล่าก็ได้
9.ทบทวนการเขียนอีกครั้งหนึ่ง โดยทําแบบฝึ กทักษะ
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3.4 การเขียนสะกดคําทีป่ ระสมด้ วยสระเปลีย่ นรูปในภาษาไทย
การเขียนสระในภาษาไทยนั้น เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งศึกษาเพราะจะมีหลักเกณฑ์ในการเขียน
ต่างกัน สระบางสระเมื่อมี ควั สะกดก็จะเขียนแตกต่างกันออกไป บางสระอาจจะลดรู ป บางสระ
อาจจะเปลี่ยนรู ป แต่บางสระจะคงรู ปเช่นเดิม ดังที่กาํ ชัย ทองหล่อ ได้อธิบายไว้ดงั นี้
การเปลี่ยนแปลงของสระ ซึ่งกําชัย ทองหล่อ (2540: 69-70) กล่าวถึงการคงรู ป เปลี่ยน
รู ป และลดรู ปไว้ดงั นี้
การคงรู ป คือ ต้องเขียนรู ปให้ปรากฏชัด เช่น กะบะ กะปิ ไปไหน ทําไม
การลดรู ป คือ ไม่ตอ้ งเขียนรู ปสระให้ปรากฏหรื อปรากฏแต่เพียงบางส่ วน แต่ตอ้ งออก
เสี ยงตรงกับรู ปสระที่ลดนั้น การลดรู ปมี 2 อย่าง คือ
1.ลดรู ปทั้งหมด ได้แก่ พยัญชนะ + สระโอะ+ ตัวสะกด (ยกเว้นตัว ร) เช่น
น+โ_ะ+ก= นก
ม+โ_ะ+ด= มด
2.ลดรู ปบางส่ วน ได้แก่ สระที่ลดรู ปไม่หมด เหลือไว้แต่เพียงบางส่ วนของรู ปเต็มพอ
เป็ นเครื่ องสังเกตให้รู้วา่ ไม่ซ้ าํ กับรู ปอื่น เช่น
ก + เ_อ + ย = เกย (ลดรู ปตัว อ เหลือแต่ไม้หน้า)
ก + อัว + น = กวน (ลดไม้หนั อากาศ เหลือแต่ตวั ว)
3.แปลงรู ปหรื อเปลี่ยนรู ป การแปลงสระรู ปเดิมให้เปลี่ยนเป็ นอีกรู ปหนึ่ง เช่น
ก + _ ะ + น = กัน (แปลงวิสรรชนีย ์ เป็ นไม้หนั อากาศ)
ก + เ_ะ + ง = เก็ง (แปลงวิสรรชนียเ์ ป็ นไม้ไต่คู)้
ข + แ_ะ + ง= แข็ง (แปลงวิสรรชนียเ์ ป็ นไม้ไต่คู)้
ด + เ_อ + น = เดิน (แปลง อ เป็ นพินทุอ์ ิ)
อัครา บุญทิพย์ (2534: 27-28) กล่าวถึงการใช้สระบางเสี ยงที่มีการเปลี่ยนรู ปสระดังนี้
1. สระอะ
1.ใช้วสิ รรชนียป์ ระหลังพยัญชนะ เช่น พระ นะ คะ
2.ใช้ไม้หนั อากาศเมื่อสระอะมีตวั สะกด เช่น กะ+น เป็ น กัน
2. สระเอะ
1.ใช้ไม้หน้าหน้าพยัญชนะต้นและใช้วิสรรชนียห์ ลังพยัญชนะต้น เช่น เละ เต๊ะ
2. เมื่อมีตวั สะกดรู ปวิสรรชนียจ์ ะเปลี่ยนเป็ นไม้ไต่คูบ้ นพยัญชนะต้น เช่น เด็ก เล็ก
3.สระเออ
1. ใช้ไม้หน้าหน้าพยัญชนะต้นและรู ป อ หลังพยัญชนะต้น เช่น เธอ เห่อ
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2.เมื่อมีตวั สะกดแม่อื่นๆ (ยกเว้นแม่เกย)ให้เปลี่ยนรู ป อเป็ นพินทุอ์ ิบนพยัญชนะต้น
เช่น เดิน เกิด
สรุ ป ได้ว่า การเขี ย นสะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป ในภาษาไทยนั้น มี ค วาม
แตกต่างกันไป แต่ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงปั ญหาที่พบคือ เด็กไม่สามารถเขียนสะกด
คําที่มีการเปลี่ยนรู ปได้ เช่น สระอะ สระเอะและสระเออ เมื่อมีตวั สะกด ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้
3.5 สาเหตุและปัญหาในการเขียนสะกดคํา
การเขียนสะกดคําผิดอาจจะเกิ ดจากสาเหตุและปั ญหาในหลายๆ ประการ ทั้งจากตัว
ครู ผสู ้ อน หรื อตัวผูเ้ รี ยนเองก็ตาม ซึ่งไว้มีผกู ้ ล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดดังนี้
พันทิพา อุทยั สุ ข (2537:592) ได้ให้เหตุผลของปัญหาการเขียนสะกดคําได้ดงั นี้
1. การสอนปกติ ไม่ได้สอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน คือโดยทัว่ ๆไปแล้วครู จะใช้
วิธีการสอนแบบเดี ยวให้เด็กทุกคน ซึ่ งแต่ละคนมีความสามารถในการเขียนสะกดคําแตกต่างกัน
แล้วแต่สภาพร่ างกาย สติปัญญาและอารมณ์
2. เด็กถูกบังคับให้จาํ และต้องสะกดคําให้ได้ภายในเวลาที่จาํ กัด ซึ่ งทําให้สับสนเพราะ
การสะกดคํานั้น เด็กควรได้รับความเคยชินมากพอที่จะสามารถเขียนออกมาทันที
3. วิธีการให้การฝึ กฝนซํ้า ๆนั้น ไม่ได้เตรี ยมให้น่าสนใจสําหรับเด็ก ทําให้นกั เรี ยนเกิด
ความเบื่อหน่ายและไม่สนใจการสะกดคํา การให้เด็กฝึ กฝนซํ้าๆให้เกิดความเคยชินนี้ ควรมีวิธีการที่
น่าสนใจ
4. เด็กมีความรู ้สึกไม่ดีต่อการเรี ยน อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่นกั เรี ยนสอบตกต้อง
เรี ยนซํ้า และถูกครู ปฏิบตั ิต่อตนผิดจากเด็กคนอื่น
วรรณี โสมประยูร (อ้างอิ งใน ฤทัยรั ตน์ ทิพวรรณ, 2554: 156) ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ ยวกับลักษณะของคําที่ เขี ยนยากตั้งแต่ ระดับประถมศึ กษาปี ที่ 1-3 ปรากฏผลสอดคล้องทั้ง 3
ระดับชั้นดังนี้
1. คําที่มีหลายพยางค์ เช่น สนุกสนาม ประเพณี
2. คําที่มีประ และไม่ประวิสรรชนีย ์ เช่น สะอาด สะดวก สบาย
3. คําที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับการออกเสี ยงเช่น เหล้าทุ่ง ล่อกแล่ก เลินเล่อ
4. คําที่ใอ ไอ อัย อํา อัม เช่น จาระไน เหงื่อไหลไคลย้อย อัยการ สัมภาษณ์
5. คําที่มีเครื่ องหมายทัณฑฆาตกํากับ เช่น ประโยชน์ สัตว์ เสาร์ พิสูจน์
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6. คําที่มีสระผสมเช่น เลี้ยง เดี๋ยว เพื่อน
7. คําพ้องเสี ยง เช่น หน้า-น่า หญ้า –ย่า
8. คําลดรู ปหรื อเปลี่ยนรู ปสระเมื่อมีตวั สะกด เช่น ชวน โจษจัน
9. คําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น รู ป โรค โทษ
10. คําที่มีอกั ษรนํา เช่น ขนม ตลาด ขมุบขมิบ
11. คําที่มี ห นํา และ อ นําเช่น หย่า หลาย อย่า อยาก
12.การใช้ รร (ร หัน) เช่น บรรทัด รู ปพรรณ อุปสรรค
13. การใช้ ร ล ว ควบกลํ้า เช่นกล้วย มะพร้าว กลับ กวาด
14. คําที่มีความหมายเป็ นนามธรรม เช่น ความสุ ข ความซื่อสัตย์
15. คําราชาศัพท์ เช่น เชษฐา เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมฉายาลักษณ์
16. คําศัพท์ เช่น เชษฐา เฉลิมพระชนมพรรษา
17. คําที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่นไนลอน เต็นท์
18. คําพิเศษและคําที่มีกฎยกเว้น เช่น ชาติ จริ ง สัปดาห์
3.6 วิธีการสอนการเขียนสะกดคําให้ กบั เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
วิธีการสอนการสะกดคําแก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ คือผดุง อารยะวิญญู
(2542 : 85-86) ได้เสนอวิธีสอนการสะกดคําแก่เด็กที่มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ไว้ 5 ขั้น ดังนี้
1. ตั้งกฎ (Rule –Based Instruction)
ครู พยายามตั้งกฎเกณฑ์ให้แก่นกั เรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สะดวก
แก่การจําจดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ควรคํานึ งถึงหลักภาษาเป็ นสําคัญ และจะช่วยให้นกั เรี ยนสะกดคําได้
ง่ายขึ้น เช่นในเรื่ องของการประวิสรรชนีย ์ บางคําประวิสรรชนีย ์ บางคําไม่ประวิสรรชนีย ์ เช่น
มะนาว มะขาม มะยํา ประวิสรรชนีย ์
มนัส มฤตยู มหันต์ ไม่ประวิสรรชนีย ์
ครู อาจตั้งกฎว่า คําใดที่เปล่งเสี ยงเต็มพยางค์ เช่น มะนาว จะต้อง ประวิสรรชนี ย ์ แต่คาํ
ใดที่เปล่งเสี ยงกึ่งพยางค์ เช่น มนัส ไม่ตอ้ งประวิสรรชนีย ์ เป็ นต้น
2. ใช้ประสาทสัมผัส หลายอย่าง ( Multi-Sensory Approach)
ผดุง อารยะวิญญู (2546:34) ได้แนะนําให้ใช้ประสาทสัมผัสรับรู ้หลายด้านในการสอน
เขียนแก่นกั เรี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ คือให้ทกั ษะการฟั ง การใช้สายตา และการเขียน
พร้อมๆ กัน โดยปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอน ดังนี้
2.1 ครู เขียนคําใหม่ หรื อคํายากลงบนกระดาน ครู อ่านคํานั้น ในขณะที่นกั เรี ยนดูครู
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2.2 นั ก เรี ยนใช้นิ้ ว ชี้ ไปตามตัว อัก ษรที ล ะตัว ที่ ป ระกอบขึ้ น เป็ นคํา นั้ น เอ่ ย ชื่ อ
พยัญชนะ และสระ แล้วจึงอ่านออกเสี ยงคํานั้น เมื่อลากนิ้วครบทุกตัว
2.3 ครู เขียนคํานั้นลงบนสมุด และอ่านคํานั้น
2.4 ครู ลบคํานั้น แล้วให้นกั เรี ยนเขียนคํานั้นอีกครั้ง หากนักเรี ยนเขียนผิด ให้เริ่ มขั้น
ที่ 2 ใหม่ หากนักเรี ยนเขียนถูกให้รวบรวมคํานั้นไว้ เพื่อใช้ทดสอบในครั้งต่อไป
2.5 ในการสอนคําใหม่ คําต่อไป ครู อาจไม่ให้นกั เรี ยนใช้นิ้วลากเส้นตามตัวอักษรก็
ได้ แต่ปฏิบตั ิตามขั้นที่ 1-4 หากนักเรี ยนมีปัญหาในการสะกดคํา จําให้นกั เรี ยนใช้การสัมผัส
3. การสะกดตามครู (Imitation Method)
วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่มีข้ นั ตอนง่าย ๆ กล่าวคือ ครู เขียนสะกดคํานั้นลงบนกระดานดํา หรื อบนกระดาษ ครู
พูดไปด้วยว่าคํานั้นประกอบขึ้นด้วยพยัญชนะ และสระใดบ้าง แล้วให้นักเรี ยนปฏิบตั ิตามครู ทุก
ประการแต่ให้พูดเสี ยงดังกว่าครู ครู ให้แรงเสริ มทันทีที่เด็กทําถูก หากเด็กสะกดผิดครู บอกนักเรี ยน
ว่า ตัวสะกดที่ถูกต้องเป็ นเช่นใด ฝึ กซํ้า ๆ เช่นนี้ หลาย ๆ ครั้งจนกระทัง่ นักเรี ยนสะกดคําได้ถูกต้อง
เอง
4. การกําหนดคํา (Word Lists)
ครู เขียนคํายากลงบนกระดานให้นักเรี ยน ลอกคําเหล่านั้นลงในสมุด ครู ให้นักเรี ยนฝึ กสะกดคํา
เหล่านนั้นปากเปล่า และเขียนสะกดคําด้วยตนเอง ครู ทดสอบนักเรี ยนทุกวันเมื่อนักเรี ยนสะกดคํา
ใดได้ถูกต้องตามครู ให้ รางวัลและลบคํานั้นออกให้นกั เรี ยนฝึ กคําที่เหลือต่อไป ครู ทดสอบทุกวันครู
อาจเพิ่มคําใหม่ให้นักเรี ยนอีก รายการคําของนักเรี ยนแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันจํานวนคําที่ครู
มอบหมายให้นักเรี ยนฝึ ก มีจาํ นวนอยู่ระหว่าง 3-8 คํา ต่อครั้ง หากจํานวนคํามีมากเกิ นไปมักไม่
ได้ผล มีงานวิจยั จํานวนมากที่สนับสนุนการสอบสะกดคําด้วยวิธีน้ ี
สรุ ปได้ว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เกิ ดความสับสนเรื่ องของสระ ที่มีอยู่หลายสระ สับสน
เรื่ องของตําแหน่ งสระ อาจเกิดจากการขาดการฝึ กทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ หรื อเกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรี ยน เพราะครู ไม่ สามารถจูงใจนักเรี ยนให้เกิ ดความสนใจ หรื อมี วิธีการสอนที่ ไม่น่าใจ
วิธีการสอนเขียนสะกดคําของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเขียนนั้น ควรมีวิธีอย่างเป็ นลําดับ
ขั้นตอนอย่างช้า ๆ เพื่อให้นักเรี ยนมี โอกาสได้ทาํ ความเข้าใจไปที ละนิ ดตามความสามารถเพื่อ
นักเรี ยนสามารถใช้ประสาทสัมผัสรับรู ้ หลายด้าน คือทักษะการฟั ง การใช้สายตา และการเขียน
พร้อม ๆ กัน
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
ดวงใจ วรรณสังข์ (2541: 46) ได้ศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่
มี ปัญหาทางการเรี ยนรู ้ จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิ ทานประกอบภาพพยัญชนะไทยของ
นักเรี ยนชั้นอนุ บาลศึกษาปี ที่ 2 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด
นิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยมีความสามารถในการจําสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เนื่ องจากนิ ทานเป็ นสื่ อนําความรู ้ความเข้าใจจากผูถ้ ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นนามธรรมเป็ นรู ปธรรมได้ผล
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้นกั เรี ยนสามารถจําพยัญชนะไทยได้ดีข้ ึน
วิจิตรา อุดมมุจลินท์ (2543: 58-59) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิ ทานที่มีต่อ
การพัฒนาความรู ้และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ระดับก่อน ประถมศึกษา
อายุ 4-7 ปี ระดับเชาวน์ปัญญา 35-68 และไม่มีความพิการ ซํ้าซ้อน โรงพยาบาลราชานุกลู กรุ งเทพฯ
จํานวน 16 คนโดยใช้หนังสื อนิ ทานประกอบภาพและสื่ อประสมเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ
กิจกรรมการเล่านิทานแบบทดสอบความรู ้และเข้าใจความหมายของคําศัพท์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นพบว่า
ความสามารถในการพัฒนาความรู ้และความเข้าใจความหมายของศัพท์ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ก่อน
ประถมศึกษาหลังการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพิ่มขึ้นกว่า ก่อนการใช้กิจกรรมการเล่านิทานอย่างมี
นัยสําคัญที่ .01
เสาวลักษณ์ สมวงษ์ (2545: 45) ได้ศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเด็กวัย
อนุบาลที่ใช้ภาษามลายูเป็ นภาษาที่หนึ่ง โดยการเล่านิ ทานสองภาษาของโรงเรี ยนเพลินภาษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปั ตตานี จํานวน 30 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองที่ใช้กิจกรรม
การเล่านิ ทานสองภาษาจํานวน 15 คนและกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมเล่านิ ทานปกติ จํานวน 15 คน
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง 14 สัปดาห์ พบว่าผลการวิจยั ครั้งนี้มีดงั นี้ กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงปริ มาณในด้านความถูกต้องในการใช้ภาษาสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาไทยเชิงปริ มาณใน
ด้านความคล่องและยืดหยุน่ ในการใช้ภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รุ่ งระวี ปั ญญาแก้ว (2550 : 82-84) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ ความรู ้คาํ ศัพท์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนระดับกําลังพัฒนา ศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนหางดง จํานวน 43 คน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน พบว่าความสามารถ
ก่อนสอน คิดเป็ นร้อยละ 59.87 และหลังสอนคิดเป็ นร้อยละ 71.96 สรุ ปได้ว่าความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเล่านิ ทานหลังเรี ยนสู งขึ้นเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ดวงหทัย คํา วัง (2554 : 45-50) ได้ศึ ก ษาความสามารถในการเรี ย งคํา ในประโยค
ภาษาไทย โดยใช้การเล่านิ ทานของนักเรี ยนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ ยงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 28
คน พบว่าผลการประเมินทักษะการเรี ยงคําในประโยคภาษาไทยโดยการเล่านิ ทานของนักเรี ยน
ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ ยงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยรวมมีความสามารถในการเรี ยงคําอยูใ่ นระดับดีคิด
เป็ นร้อยละ 77.67
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ปริ สา รามานี (Prisa Rahmani, 2011) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการเล่าเรื่ องเพื่อช่วย
ลดความผิดพลาดในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการอ่านของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 3
จํานวน 30 คนโดยใช้การเล่าเรื่ องพบว่านักเรี ยนที่ผา่ นการเล่าเรื่ องมีผลการอ่านสู งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
ผ่านการเล่าเรื่ อง
แอนเดรี ย มาโตส, ทาเนี ย โรชา, ลูเซี ยน่ า แคโบล และแม็กซิ มาโน แบสซ่ า (Andreia
Matos, Tania Rocha, Luciana Cabral and Maximino Bessa, 2015) ได้ศึกษาความสามารถในการจํา
โดยใช้การเล่าเรื่ องและกิจกรรมสหสัมผัสของคนที่มีความบกพร่ องทางปั ญญา จํานวน 18 คน อายุ
ระหว่าง 22-24 ปี พบว่าหลังจากที่ เล่าเรื่ องและทํากิ จกรรมสหสัมผัส ผลปรากฏว่าคนที่ มีความ
บกพร่ องทางปั ญญามีการพัฒนาความสามารถในการจําได้มากกว่าก่อนการเล่าเรื่ องและทํากิจกรรม
สหสัมผัส
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการเล่านิ ทานประกอบภาพ มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียน เนื่องจา เนื้ อหานิทานและภาพประกอบมีส่วนช่วยให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษาการเล่านิ ทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเล่านิทานประกอบภาพ

ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการเล่านิ ทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ที่ ประสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ปของเด็ก ที่ มีค วามบกพร่ องทางการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จ ัยได้ดาํ เนิ น การวิ จ ัย
ตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4.การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
5.แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง
6.สถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ดา้ นทางการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ ยนรู ป คือไม่สามารถเขียนสะกดคําที่เกิ ดการเปลี่ ยนรู ปได้เมื่ อมี
ตัวสะกด ได้แก่ 3 สระ คือ สระอะสระเอะ และสระเออ ซึ่ งกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนวัดเสาธง เขตบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มี
ปั ญหาทางการเขียนจํานวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีกระบวนการ
เลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. จากการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556
ของกระทรวงศึกษาธิ การโดยครู การศึกษาพิเศษประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2558 โรงเรี ยนวัดเสาธง
เขตบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่ามีเด็กที่มีความบกพร่ องด้านการเขียน 5 คน ในระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3จํา นวน 2 คน ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จํา นวน 1 คนและระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 2 คนซึ่ งเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องในเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ป แต่จากการทดสอบและสรุ ปผลคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วย
สระเปลี่ยนรู ป พบว่า เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3มีความบกพร่ องในเขียนสะกดคําที่ประสม
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ด้วยสระเปลี่ยนรู ปมากที่สุด ผูว้ ิจยั จึงสนใจเลือกเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3ที่มีปัญหาในเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปเป็ นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากหากเด็กได้รับการ
ช่วยเหลือในระยะเริ่ มต้นก็จะสามารถทําการแก้ไขในจุดที่บกพร่ องได้อย่างรวดเร็ ว
2.ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบเด็กทั้งสองคนโดยใช้แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัดทักษะการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ได้แก่ สระอะสระเอะ และสระเออ โดยเป็ นคําจากกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยเนื้ อหาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 จํานวน 30 คํา พบว่า เด็กคนที่ 1 ได้ 4
คะแนน และเด็กคนที่ 2 ได้ 2 คะแนน
จากผลการประเมิ นดังกล่าวสรุ ปได้ว่า เด็กทั้งสองคนมีความบกพร่ องทางการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ผูว้ ิจยั จึงเลือกเด็กทั้งสองคนมาเป็ นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้ โดยการดํา เนิ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กใช้วิ ธี ก ารเล่ า นิ ท านประกอบภาพมาพัฒ นา
ความสามารถทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป เพื่อช่วยอธิ บายถึงลําดับขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลงของสระอะสระเอะ และสระเออ เมื่อมีตวั สะกด
ข้อมูลตัวอย่างมีดงั นี้
ตัวอย่างที่ 1 เพศชาย อายุ 9 ปี ซึ่ งกําลังศึ กษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เด็ก
สามารถจําพยัญชนะและสระได้ แต่ยงั มีความสับสนในสระเปลี่ยนรู ป เมื่อมีตวั สะกด และสับสน
ของเสี ยงระหว่างพยัญชนะ ท (ทอ)กับ ถ (ถอ)
ตัวอย่างที่ 2 เพศหญิง อายุ 9 ปี ซึ่ งกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เด็ก
สามารถจําพยัญชนะและสระได้ แต่ยงั มีความสับสนในสระเปลี่ยนรู ป เมื่อมีตวั สะกด และสับสน
เรื่ องของเสี ยงระหว่างพยัญชนะ ข (ขอ)กับ ค (คอ) เสี ยงพยัญชนะ พ (พอ)กับ ผ(ผอ) และเสี ยง
พยัญชนะ บ(บอ)กับ ป(ปอ) และเสี ยงของมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กม แม่กน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การเล่านิทานประกอบภาพ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
3.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1.หนังสื อนิ ทานสระเปลี่ยนรู ปที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุดนิ ทาน 3 ชุดชุดละ 1
สระ จํานวน 15 คําซึ่งประกอบด้วย
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1.1 ชุ ดที่ 1 คําที่ ประสมด้วยสระอะที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หันอากาศ
ได้แก่คาํ ว่า ฉัน ขัด คัด จับ ดัง ตัด ถัง วัด นับ ผัก ผัด รัก ฟัง มัน หัก
1.2 ชุดที่ 2 คําที่ประสมด้วยสระเอะที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่ คํา
ว่า เห็น เค็ม เจ็บ เด็ก เต็ม เผ็ด เป็ น เม็ด เย็น เล็ก เร็ ว เล็บ เห็ด เย็บ เข็น
1.3 ชุดที่ 3 คําที่ประสมด้วยสระเออที่มีตวั สะกด แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ
ว่า เกิด เงิน เดิน เติม เปิ ด เกิน เดิม เขิน เนิน เติบ เพิง เหิ น เบิก เลิก เชิง
2.แผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป จํานวน 9 แผน
3.แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยกําหนดเขียนตามคําบอก เรื่ องการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป (สระอะสระเอะ และสระเออ ที่มีตวั สะกด)
4. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนในการดําเนินการดังนี้
1. การสร้ างหนังสื อนิ ทานประกอบภาพสระเปลี่ยนรู ป โดยมีรายละเอียดการสร้ าง
ต่อไปนี้
1.1ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานชั้นประถมศึกษา พุทธศักราช 2551
1.2ศึกษาคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเนื้อหาชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3
1.3ศึกษาทฤษฎี หลักการเขียนสะกดคํา หลักการในการเล่านิ ทาน และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างหนังสื อนิทานสระเปลี่ยนรู ป
1.4สร้ า งชุ ด นิ ท านประกอบภาพแต่ ล ะสระ จํา นวน 3 ชุ ด สระ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
สระอะสระเอะ สระเออ ที่มีตวั สะกด (สระเปลี่ยนรู ป)
2.การสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สอนเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป มี
ขั้นตอนดังนี้
2.1 กํา หนดจุ ด ประสงค์ข องแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาในแต่ ล ะแผนรายเอี ย ด
เกี่ยวกับการสอนเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ได้แก่ สระอะ สระเอะ และสระเออที่มี
ตัวสะกด
2.2 จัดทําแผนการเรี ยนรู ้การเล่านิ ทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ซึ่งมีข้ นั ตอนการสอนตามลําดับดังนี้ คือ ขั้นนํา ขั้นสอน
ขั้นสรุ ป และวัดและประเมินผล
2.3ดําเนิ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป มี
จํา นวน 9 แผน ได้แ ก่ สระอะ3แผน สระเอะ3แผน และสระเออ 3แผนตามลําดับ โดยกํา หนด
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รู ปแบบ วิธีการดําเนิ นกิจกรรม และเวลาในการสอนการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ปก่อนและหลังการทดลอง โดยกําหนดคําให้เขียนตามคําผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้คะแนนข้อที่เขียนถูก
เป็ น 1 คะแนน ข้อที่เขียนผิดเป็ น 0 คะแนนซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
3.1 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ปก่อนการทดลอง ได้แก่สระอะสระเอะ สระเออที่มีตวั สะกด อย่างละ 10 คํา โดยมีการคละคําใน
แต่ละสระ รวมทั้งหมดเป็ นจํานวน 30ข้อโดยเป็ นแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปชนิดเขียนตามคําบอก
3.2กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกด
คําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ข้อละ 1 คะแนน
4.นํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ นิ ท านประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถ
ทางการเขี ย นสะกดคําที่ ประสมด้วยสระเปลี่ ยนรู ปก่ อนการทดลองและหลังการทดลองไปให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ครู การศึกษาพิเศษวิชาภาษาไทย จํานวน 1ท่าน นักเล่านิ ทาน
และบรรธิ การหนังสื อเด็ก จํานวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั และการประเมิน จํานวน 1 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขด้านเนื้ อหาของนิทานประกอบภาพในการใช้ภาษาที่เหมาะสมใน
การเล่านิทานแผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ ยนรู ปก่ อนการทดลองและหลังการทดลองให้ถูกต้องเหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งท่านแนะนําว่าเนื้ อหาของการเล่าไม่ควรจะมีความยาวจนเกินไป และในขั้นสรุ ปบัตร
คําควรจะมีการเคลื่อนไหวได้เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีตวั สะกดของสระเปลี่ยนรู ป เพื่อให้
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
5. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่ อนและหลังการทดลองที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านทําประเมินแบบความคิดเห็น
5.1 จัดทําแบบประเมิ นความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การเล่านิ ทาน
ประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายถึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม
สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้
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0

หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า เครื่ องมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้
-1

หมายถึ ง มีความเห็ นว่าเครื่ องมือวิจยั การเล่านิ ทานประกอบภาพไม่มีความ

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้
5.2 จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่านิ ทานประกอบ
ภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้
+1 หมายถึง มี ความเห็ นว่าเครื่ องมือวิจยั การเล่านิ ทานประกอบภาพไม่มีความ
สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
0

หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า เครื่ องมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
-1

หมายถึง มี ความเห็ นว่าเครื่ องมือวิจยั การเล่านิ ทานประกอบภาพไม่มีความ

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
5.3 จัดทําแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น โดยกําหนดเกณฑ์รายละเอียดในการบันทึก
และให้คะแนนดังนี้
1

คะแนน หมายถึงเด็กนักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน

รู ปได้อย่างถูกต้อง
0

คะแนน หมายถึ งเด็ก นักเรี ยนไม่ สามารถเขี ย นสะกดคําที่ ประสมด้ว ยสระ

เปลี่ยนรู ปได้อย่างถูกต้อง
5.4 นําแบบประเมินเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดังนี้
+1 หมายถึ ง มี ความเห็ นว่าแบบประเมิ นความสามารถในการเขี ยนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปมีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
0

หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสม

ด้วยสระเปลี่ยนรู ปความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้กาํ หนดไว้
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-1

หมายถึ ง มี ความเห็ นว่าแบบประเมิ นความสามารถในการเขียนสะกดคําที่

ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้กาํ หนดไว้
6. นําผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of item
objective congruence : IOC) ถ้าค่าดัชนีที่คาํ นวนได้มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ นิ ทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปก่อนและหลังการทดลองที่ได้ต้ งั ไว้น้ นั สอดคล้องกับเนื้ อหาสามารถนําไปใช้ได้ ผลการ
พิ จ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญพบว่ า แผนการจัด การเรี ย นรู ้ นิ ท านประกอบภาพ และแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
(IOC)เท่ากับ 1 ทุกข้อ
7. นําไปทดลองใช้กบั เด็กที่มีบกพร่ องทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ปเป็ นผูม้ ีมีปัญหาคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ตวั อย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 5 คน เพื่อหาข้อบกพร่ อง
และนําไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปสอนกับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
8. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการ
เขี ย นสะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป ก่ อ นและหลัง การทดลองไปสอนกับ เด็ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั การศึกษาครั้งนี้
5.แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าํ การทดลองแบบกลุ่ ม เล็ก หรื อที่ เ รี ย กว่า Small
Experimental Designs ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งระยะของการทดลองไว้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
O1
ก่อนทดลอง

X
ทดลอง

n

O²
หลังทดลอง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
X แทนการทดลองเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้การเล่านิ ทาน
ประกอบภาพ
O¹ แทนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ก่อนการทดลองเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
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O² แทนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
หลังการทดลองเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
2. ขั้นตอนการทดลอง
การทดลองครั้ งนี้ ดําเนิ นการในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดําเนินการดังนี้
2.1ดําเนิ นการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ปก่อนการทดลอง(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ป ของสระอะสระเอะและสระเออ โดยมีการคละคําในแต่ละสระ (สระอะจํานวน
10 คํา สระเอะ จํานวน 10 คํา และสระเออ จํานวน 10 คํา) รวมเป็ นจํานวน 30 คําจากนั้นทําการ
บันทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่อน
การทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพทั้ง 9 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2ดํา เนิ น การทดลองโดยใช้ก ารเล่ า นิ ท านประกอบภาพ รวมระยะเวลาในการ
ทดลองรวม 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) วันละ1ชัว่ โมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สัปดาห์ที่
1

วัน
เสาร์
(นิทานสระอะ
ชุดที่1)

2

เสาร์

ครั้งที่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1 -ทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่อนการทดลอง
-สระเปลี่ยนรู ป (สระอะ ที่มีตวั สะกด)ฉัน ขัด คัด จับ ดัง
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
2 สระเปลี่ยนรู ป (สระอะ ที่มีตวั สะกด)ตัด ถัง วัด นับ ผัก
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
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ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้(ต่อ)
3
เสาร์
3

4

เสาร์
(นิทานสระเอะ
ชุดที่2)

4

5

เสาร์

5

6

เสาร์

6

7

เสาร์
(นิทานสระเออ
ชุดที่3)

7

8

เสาร์

8

9

เสาร์

9

สระเปลี่ยนรู ป (สระอะ ที่มีตวั สะกด)ผัด รัก ฟัง มัน หัก
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ยนรู ป (สระเอะ ที่มีตวั สะกด)เห็น เค็ม เจ็บ เด็ก
เต็ม
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ยนรู ป (สระเอะ ที่มีตวั สะกด)เผ็ด เป็ น เม็ด เย็น
เล็ก
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ยนรู ป (สระเอะ ที่มีตวั สะกด)เร็ ว เล็บ เห็ด เย็บ
เข็น
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ยนรู ป (สระเออ ที่มีตวั สะกด)เกิด เงิน เชิด เดิน
เปิ ด
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ ย นรู ป (สระเออ ที่ มี ต ัว สะกด)เกิ น เดิ ม เขิ น
เนิน เติบ
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-สระเปลี่ยนรู ป (สระเออ ที่มีตวั สะกด)เพิง เหิ น เบิก เลิก
เชิง
-แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน
-ทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ป
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*ในแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะมี การทําแบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอนเพื่อวัดความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ผา่ นการเล่านิทานประกอบ
ภาพ (ภาคผนวก)
2.3 เมื่ อ ดํา เนิ น การสอนทุ ก แผนการจั ด การเรี ยนรู ้ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว จะทดสอบ
ความสามารถความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระเปลี่ ยนรู ปหลังการทดลอง
(Posttest) ในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ของสระอะสระเอะและสระเออ โดยมีการคละคําใน
แต่ละสระ (สระอะจํานวน 10 คํา สระเอะ จํานวน 10 คํา และสระเออ จํานวน 10 คํา) รวมเป็ น
จํานวน 30 คําจากนั้นทําการบันทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้มีวิธีการทดสอบและตรวจให้คะแนนเช่ นเดี ยวกับการทดสอบ
ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่อนการทดลอง (Pre-test) จากนั้น
ทําการบันทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
หลังการทดลอง
6.สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คะแนนสอบมาคิดค่าร้อยละและนําเสนอข้อมูล
ในการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปโดยใช้
การเล่านิทานประกอบภาพก่อนทดลองและหลังการทดลอง และคะแนนการทดสอบความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปหลังการสอน โดยใช้ตารางและแผนภูมิแท่งจาก
คะแนนและร้อยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี้ผวู ้ ิจยั จะนําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ก่อนการทดลองและ
หลัง การทดลอง ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าํ เนิ น การทดลองเก็บ รวบรวมและบัน ทึ ก ข้อ มู ล โดยการเล่ านิ ท าน
ประกอบภาพเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการเขี ย นสะกดคําที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป และ
ทดสอบเรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่อนการทดลอง ระหว่างดําเนิ นการ
ทดลองและหลังการทดลอง โดยมีการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลองเป็ น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองเรื่ องการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของคะแนนการเขี ยนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
หลังการสอนระหว่างดําเนินการทดลองในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนและร้อยละความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ของตัวอย่างที่ 1 และ 2 ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา
ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2

คะแนนก่อนการ
คะแนนหลังการ
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
ทดลอง
ทดลอง
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนน ร้อยละ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
4
13.33
30
100
26
86.67
2
6.66
24
80
22
73.34
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จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความสามมารถในการเขียนสะกดคําาที่ประสมสรระเปลี่ยน
รู ปของเด็กที่มีความบกพรร่ องทางการเรีรี ยนรู้ ก่อนกาารทดลองของตัวอย่างที่ 1 ได้ 4 คะแนนน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.333 และหลังการทดลองได้ 30
3 คะแนน คิดเป็ นร้อยละะ100 ซึ่ งมีคะแแนนเพิ่มขึ้นหลั
ห งได้รับ
การทดลองสูสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ป็ นร้อยละ 866.67
คะแนนความมสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสสมสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที
ก ่มีความ
บกพร่ องทางงการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลอองของตัวอย่างที
า ่ 2 ได้ 2 คะแนน
ค
คิดเป็ นร้อยละ 6.66 แต่หลัง
การทดลองไได้ 24 คะแนนน คิดเป็ นร้ อยละ80
ย
ซึ่ งมีคะแนนเพิ
ค
า อนการ
่มขึ้นหลังการทดลองสู งกว่าก่
ทดลองคิดเป็ นร้อยละ 73.34 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 1
100

100
90

80

80
70
60
50

ก่อนการทดลอง

40
30
20

หลังการรทดลอง
13
3.33
6.66
6

10
0

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

แ
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรี
ยบเทียบร้อยลละของความสสามารถในกาารเขียนสะกดดคําที่ประสมสสระ
เ ่ยนรู ปของงเด็กที่มีความมบกพร่ องทางงการเรี ยนรู้ของตั
เปลี
อ วอย่างที่ 1 และตัวอย่างที
า ่2
ก่กอนการทดลลองและหลังการทดลอง
ก
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบคะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสม
สระเปลี่ยนรู ปในแต่ละสระได้แก่สระอะ สระเอะ และสระเออของเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการทดลองของตัวอย่างที่ 1
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา
สระ

สระอะ
สระเอะ
สระเออ

คะแนนก่อนการ
คะแนนหลังการ
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
ทดลอง
ทดลอง
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน ร้อยละ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1
10
10
100
9
90
2
20
10
100
8
80
1
10
10
100
9
90

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขี ยนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปในแต่ละสระของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลองของตัวอย่างที่ 1
สระอะได้ 1 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 แต่ หลัง การทดลองได้ 10 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ100
สระเอะได้ 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 20 แต่หลังการทดลองได้ 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ100 และ
สระเออได้ 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 10 แต่หลังการทดลองได้ 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ100 ซึ่ งมี
คะแนนเพิ่มขึ้นหลังได้รับการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองของสระอะคิดเป็ นร้อยละ 90 สระเอะ
คิดเป็ นร้อยละ 80 และสระเออคิดเป็ นร้อยละ 90 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 2

49
100

100

100

100

90
80
70
60
50
40

20

30
20

10

10

10
0

แบบทดสอบสระอะ

แบบทดสอบสระเอะ

ก่อนการทดลอง

แบบทดสอบสระเออ

หลังการทดลอง

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วย
สระเปลี่ยนรู ปในแต่ละของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ของตัวอย่างที่ 1ก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบคะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมสระ
เปลี่ยนรู ปในแต่ละสระได้แก่สระอะ สระเอะ และสระเออ ของเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการทดลองของตัวอย่างที่ 2
ความสามารถในการ
เขียนสะกดคํา
สระ

สระอะ
สระเอะ
สระเออ

คะแนนที่เพิ่มขึ้น
คะแนนหลังการ
คะแนนก่อนการ
ทดลอง
ทดลอง
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน ร้อยละ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
2
20
9
90
7
70
0
0
7
70
7
70
0
0
8
80
8
80
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จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขี ยนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปในแต่ละสระของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลองของตัวอย่างที่ 2
สระอะได้ 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 20 แต่หลังการทดลองได้ 9 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ90 สระเอะ
ได้ 0 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0 แต่หลังการทดลองได้ 7 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ70และสระเออได้ 0
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0 แต่หลังการทดลองได้ 8 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ80 ซึ่ งมีคะแนนเพิ่มขึ้น
หลังได้รับการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองของสระอะคิดเป็ นร้อยละ 70 สระเอะคิดเป็ นร้อยละ
70 และสระเออคิดเป็ นร้อยละ 0 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 3
100

90

80

80

70

60
40
20

20
0

0
แบบทดสอบสระอะ

0

แบบทดสอบสระเอะ

แบบทดสอบสระเออ

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วย
สระ เปลี่ยนรู ปในแต่ละสระของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ของตัวอย่างที่ 2
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
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ตารางที่ 6 คะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้หลังการสอนโดยการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระ เปลี่ยนรู ปในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ของตัวอย่างที่ 1
ร้อยละ

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1

หลังการสอน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3

5

100

คะแนนรวมชุดสระอะ

15

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6

5

100

คะแนนรวมชุดสระเอะ

15

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7

4

80

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9

5

100

คะแนนรวมชุดสระเออ

14

93.33

แผนการจัดการเรี ยนรู ้

100

จากตารางที่ 6 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขี ยนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ของตัวอย่างที่ 1 หลังการสอนด้วยการเล่านิ ทาน
ประกอบภาพชุดนิทานสระอะ จากสระที่ปรากฏตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-3 รวมคะแนนได้ 15
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 100แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4-6 นิ ทานสระเอะ รวมคะแนนได้ 15 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 100 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7-9 นิ ทานสระเออ รวมคะแนนได้ 14คะแนน คิด
เป็ นร้อยละ 93.33 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
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100

100

100

สระอะ

สระเอะ

93.33

80
60
40
20
0

สระอะ

สระเออ
สระเอะ

สระเออ

แผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้หลังการสอนในแต่ละสระที่ปรากฏตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หลังจากได้รับการสอนด้วยการเล่านิทานประกอบภาพของตัวอย่างที่ 1
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ตารางที่ 7 คะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้หลังการสอน โดยการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระ เปลี่ยนรู ปในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ของตัวอย่างที่ 2
ร้อยละ

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1

หลังการสอน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
4

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3

5

100

คะแนนรวมชุดสระอะ

14

93.33

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4

1

20

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5

4

80

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6

4

80

คะแนนรวมชุดสระเอะ

9

60

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7

5

100

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8

4

80

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9

5

100

คะแนนรวมชุดสระเออ

14

93.33

แผนการจัดการเรี ยนรู ้

80

จากตารางที่ 7 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ของตัวอย่างที่ 1 หลังการสอนด้วยการเล่านิทาน
ประกอบภาพชุดนิทานสระอะ จากสระที่ปรากฏตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-3 รวมคะแนนได้ 14
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 93.33แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4-6 นิทานสระเอะ รวมคะแนนได้ 9 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 60 และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7-9 นิทานสระเออ รวมคะแนนได้ 14 คะแนน คิด
เป็ นร้อยละ 93.33 ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 5
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100

93.33

93.33

80
60
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0
สระอะ

สระเอะ
สระอะ

สระเออ
สระเอะ

สระเออ

แผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้หลังการสอนในแต่ละสระที่ปรากฏตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หลังจากได้รับการสอนด้วยการเล่านิทานประกอบภาพของตัวอย่างที่ 2

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการเล่านิ ทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกด
คําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ดําเนินการวิจยั โดยใช้
Small-n Experimental Designs มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยการเล่านิ ทานประกอบภาพ ซึ่ ง
การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาํ หนดสมมติฐานการวิจยั ว่า หลังการทดลองโดยใช้การเล่านิ ทานประกอบภาพ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้จะมีความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ
ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิ จัยในครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ที่มี
ปั ญหาด้านความเข้าใจในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป ผูว้ ิจยั ได้เลือกตัวอย่างที่
ศึกษาเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่3 ของโรงเรี ยนวัดเสาธง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 2
คน ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยใช้ ก ารคัด กรองจากแบบคัด กรองบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
(ประถมศึ กษา) พ.ศ. 2556ของกระทรวงศึ กษาธิ การโดยครู การศึ กษาพิเศษผูท้ ี่ ได้รับการอบรม
วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูป้ กครอง
พบว่าตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีปัญหาทางการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป คือ
ไม่สามารถเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะ สระเอะและสระเออ ที่มีตวั สะกดแล้วเกิดการเปลี่ยน
รู ปได้
เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุ ดนิ ทานสระเปลี่ยนรู ป 3 ชุด ได้แก่ นิ ทานสระอะ
นิ ทานสระเอะและนิ ทานสระเออ แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการเขียน
สะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ปของนั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และ
แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองเรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้นเอง
การดําเนิ นการทดลองครั้งนี้ ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental
Designs) กับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ อยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษาปี ที่3 ของโรงเรี ยน
55
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วัดเสาธง จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลองโดยมีการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการทดลอง ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 9 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 9 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั เสาร์
ที่ 9 มกราคม ถึงวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ นําเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางและแผนภูมิ
แท่งเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการทดลองทั้ง 3 สระ (สระอะ สระเอะ และสระเออ)โดย
ใช้การเล่านิทานประกอบภาพ
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ
พบว่าหลังการทดลองโดยใช้การเล่านิ ทานประกอบภาพกับนักเรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถเขี ยนสะกดคําที่ ประสมด้วยสระเปลี่ ยนรู ปได้สูงขึ้ นกว่าก่ อนได้รั บการ
ทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ จากตัวอย่างที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลองของ
ตัวอย่างที่ 1 ได้ 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 แต่หลังการทดลองได้ 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ100
ซึ่ งมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังได้รับการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ นร้อยละ 86.67และตัวอย่างที่
2 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ก่อนการทดลองของตัวอย่างที่ 2 ได้ 2 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 6.66 แต่หลัง
การทดลองได้ 24 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ80 ซึ่ งมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการ
ทดลองคิดเป็ นร้อยละ 73.34
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า หลั ง จากการเล่ า นิ ท านประกอบภาพเพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ย นรู ้ เด็ก นัก เรี ย นมี ค ะแนนความสามารถในการเขี ย นสะกดคํา ที่ ป ระสมด้ว ยสระเปลี่ ย นรู ป
หลังจากการทดลองสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การเล่านิ ทานประกอบภาพเป็ นการอธิ บายถึงวิธีการในการเปลี่ยนรู ปของคําในภาษาไทยที่ประสม
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ด้วยสระอะ สระเอะ สระเออและมีตวั สะกดมาประสม โดยเนื้ อหาในนิ ทานแต่ละเรื่ องจะเป็ นการ
อธิ บายถึงขั้นตอนของคําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระอะ สระเอะ และสระเออแล้วมีตวั สะกดมา
ประสม เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจอย่างง่ายให้แก่ผเู ้ รี ยนว่ารู ปสระอะ ได้เปลี่ยนรู ปไปเป็ น ◌ั (ไม้
หันอากาศ) รู ปสระเอะ ได้เปลี่ ยนรู ปไปเป็ น ◌(็ ไม้ไต่คู)้ และรู ปสระเออได้เปลี่ ยนรู ปไปเป็ น ◌ิ
(พินทุอ์ ิ)ได้อย่างไร ด้วยการอธิ บายผ่านนิทานประกอบภาพที่สนุกสนานที่เหมาะสมกับความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนและสามารถเข้าใจง่าย เพื่อเป็ นการช่วยเรี ยงลําดับขั้นตอนของการเปลี่ยนรู ปทั้ง 3 สระนี้
โดยผ่านเหตุการณ์ของเนื้อหาที่ดาํ เนินเรื่ องโดยตัวละครในการเปลี่ยนรู ปของสระทั้ง 3 สระผ่านการ
ฟั ง เพื่อให้นกั เรี ยนได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสระทั้ง 3 สระเมื่อมีตวั สะกดเข้ามาประสมได้
ชัดเจนมากขึ้น จนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ปและมีตวั สะกด นัน่ คือ คําที่ประสมด้วยสระอะ เมื่อมีตวั สะกดจะต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น
ไม้หนั อากาศ หรื อไม้ผดั ◌ั เช่น คําว่า รัก จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ร + ะ +กเปลี่ยนรู ปเป็ น
รัก คําที่ประสมด้วยสระเอะ เมื่อมีตวั สะกดจะต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น ไม้ไต่คู ้ ◌็ เช่น คําว่า เห็น จะ
มีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ห + เ_ะ +น เปลี่ยนรู ปเป็ น เห็น และคําที่ประสมด้วยสระเออ เมื่อ
มีตวั สะกดจะต้องเปลี่ยนรู ปเป็ น พินทุอ์ ิ ◌ิเช่น คําว่า เดิน จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ด + เ_อ
+ น เปลี่ยนรู ปเป็ น เดิน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ยังพบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจถึงการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
ทั้ง 3 ตัวที่มีตวั สะกดได้อย่างถูกต้องเพราะเข้าใจถึงที่มาและการเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเขียนรู ปสระ
ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนก่อนการทดลองของแผนการเรี ยนรู้ของเด็กที่เป็ น
ตัวอย่างที่ 1 ได้ 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่ งแยกออกเป็ นสระอะ1 คะแนน สระเอะ 2
คะแนนและสระเออ 1 คะแนน เมื่ อได้รับการทดลองโดยการเล่านิ ทานประกอบภาพ หลังการ
ทดลองได้ทดสอบอีกครั้งซึ่ งพบว่านักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างที่ 1 มีคะแนนสู งขึ้นเป็ น 30 คะแนน ซึ่ ง
แยกออกเป็ นสระอะ 10 คะแนน สระเอะ 10คะแนน และสระเออ 10 คะแนน ทั้งนี้ เนื่ องจากเด็กได้
เกิดการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่เริ่ มเรี ยนในแผนการเรี ยนรู้แรกของแต่ละชุดสระและนักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างที่ 2
ได้ 2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่ งแยกออกเป็ นสระอะ 2 คะแนน สระเอะ 0 คะแนนและ
สระเออ 0 คะแนน เมื่อได้รับการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ หลังการทดลองได้ทดสอบ
อีกครั้งซึ่ งพบว่านักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างที่ 2 มีคะแนนสูงขึ้นเป็ น 24 คะแนน ซึ่ งแยกออกเป็ นสระอะ9
คะแนน สระเอะ 7 คะแนน และสระเออ8 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ต้ งั แต่เริ่ ม
เรี ยนในแผนการเรี ยนรู้แรกของแต่ละชุดสระ
ในขณะเดียวกันการสอนการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปแต่ละสระนั้น
ผูว้ ิจยั ได้เล่านิ ทานซํ้า ๆด้วยการใช้โครงสร้ างของเนื้ อเรื่ องและตัวละครที่มีการดําเนิ นเรื่ องเพื่อให้

58
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกซํ้ายํ้าทวนบ่อย ๆ จากการฟั งนิ ทานซึ่ งสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
พื้นฐาน(2545: 56) ได้กล่าวไว้วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ควรสอนซํ้าและทบทวนบ่อย
ๆ เพราะตามปกติเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้น้ นั ต้องการประสบการณ์ซ้ าํ ๆและมีจาํ นวน
ครั้งของการฝึ กหรื อการเรี ยนรู้มากกว่าเด็กปกติทวั่ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ ยนรู ป ให้มีความแม่นยํายิ่งขึ้นในขณะเดี ยวกันผูว้ ิจยั ได้มีการจัดเนื้ อหาการ
เรี ย นรู ้ โ ดยเรี ยงลําดับ สระที่ สอนจากง่ ายไปหายาก เพื่ อ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นสามารถเข้า ใจได้ง่ า ยขึ้ น
กล่ าวคื อจะเริ่ มจากสระอะที่ มีรูปเดี ย วแล้วตามด้วยสระเอะซึ่ งมี สองรู ปแต่ ยงั คงมี รูปสระอะไว้
ด้านหลัง แต่เพิ่มสระเอไว้ดา้ นหน้า ต่อจากนั้นจึงสอนรู ปและสระเออที่มีสองรู ป แล้วยังคงสระเอ
ไว้ดา้ นหน้า แต่เปลี่ยนจากสระอะ เป็ นสระออ ตามลําดับ
ชุ ด นิ ทานประกอบภาพจะประกอบด้ว ย 3 ชุ ด ด้วยกัน คื อ ชุ ดที่ 1คําที่ ประสมด้ว ย
สระอะ ที่มีตวั สะกดและเปลี่ยนเป็ นรู ปเป็ น ไม้หนั อากาศ หรื อไม้ผดั ◌ั ได้แก่คาํ ว่าฉัน ขัด คัด จับ
ดังตัด ถัง วัด นับ ผักผัด รัก ฟั ง มัน ชุดที่ 2 คําที่ประสมด้วยสระเอะที่มีตวั สะกดและเปลี่ยนรู ปเป็ น
ไม้ไต่คู ้ ได้แก่คาํ ว่า เห็น เค็ม เจ็บ เด็ก เต็มเผ็ด เป็ น เม็ด เย็น เล็กเร็ ว เล็บ เห็ด เย็บ เข็น และ ชุดที่ 3
คําที่ประสมด้วยสระเออที่มีสะกดและเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ ว่า เกิด เงิน เดิน เติม เปิ ดเกิน
เดิ ม เขิ น เนิ น เติ บเพิง เหิ น เบิ ก เลิ ก เชิ ง จึ งส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนได้เ กิ ดการเรี ยนรู้ และเข้าใจ
ตลอดจนสามารถจดจําโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของการเขียนคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปที่มี
สะกด จนสามารถเขี ย นสะกดคําดัง กล่ าวอย่างถูก ต้อ งได้หลัง จากการเรี ย นรู้ ด้ว ยการฟั งนิ ทาน
ประกอบภาพจบลง ทั้ง นี้ สอดคล้อ งกับ ผลวิ จ ัย ของดวงใจ วรรณสัง ข์ (2541 : 46)ที่ ไ ด้ศึ ก ษา
ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้จากการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยของนักเรี ยนชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ 2 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยมีความสามารถในการ
จํา สู ง อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01 เนื่ องจากนิ ท านเป็ นสื่ อ นํา ความรู้ ค วามเข้า ใจจากผู้
ถ่ ายทอดสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมเป็ นรู ปธรรมได้ผ ลอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ทําให้นักเรี ยนสามารถจํา
พยัญชนะไทยได้ดีข้ ึน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของดวงหทัย คําวัง (2554 : 45-50) ได้ศึกษา
ความสามารถในการเรี ยงคําในประโยคภาษาไทย โดยใช้การเล่านิ ทานของนักเรี ยนชาวเขาเผ่ากระ
เหรี่ ยงชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 28 คน พบว่าผลการประเมินทักษะการเรี ยงคําในประโยค
ภาษาไทยโดยการเล่านิ ทานของนักเรี ยนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ ยงชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยรวมมี
ความสามารถในการเรี ยงคําอยูใ่ นระดับดีคิดเป็ นร้อยละ 77.67
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ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการดําเนินการทดลองการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถทางการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั ได้สร้าง
ขึ้นในครั้งนี้ พบว่ามีประเด็นน่าสนใจที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินการทดลองดังต่อไปนี้
เด็กนักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างคนที่ 1 ในขั้นตอนของการทดลองพบว่าตัวอย่างที่ 1 ก่อน
ทดลองได้มีการทดสอบการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปทั้ง 3 สระด้วยการเขียนตาม
คําบอก ผูว้ ิจยั พบว่าเด็กยังไม่สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของรู ปสระทั้ง 3 สระได้ ในการสอน
ครั้งแรกพบว่าเด็กตั้งใจฟังนิทานแต่ไม่ค่อยมีปฏิสมั พันธ์กบั คุณครู ไม่พดู เพียงแต่พยักหน้าและส่ าย
หน้าดังนั้นครู จึงต้องตั้งคําถามเป็ นรายบุคคลเพื่อกระตุน้ ในการทบทวนเรื่ องที่ เพิ่งเล่าจบลงเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ แต่หลังจากที่ได้ฟังนิ ทานก็เข้าใจถึงการเปลี่ยนรู ปได้ในทันทีต้ งั แต่ในครั้ง
แรกที่ฟังนิ ทานในแต่ละสระ สามารถจดจําสิ่ งที่เกิ ดขึ้นของการลําดับเหตุการณ์ในการเปลี่ยนรู ป
สระทั้ง3สระ หลังจากที่ ทาํ การทดลองผ่านไป2-3 ครั้ ง พบว่าเด็กนักเรี ยนก็เริ่ มมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ มากขึ้ นโดยครู จะมี การทักทาย ตลอดจนแสดงสี หน้าเพื่อสร้ างความเป็ นกันเองและสร้ าง
ความคุ น้ เคยกับเด็กและเมื่ อเห็ น ว่า เด็กนักเรี ยนเริ่ มมี ปฏิ สัมพัน ธ์ที่ดีก ับครู แล้ว จึ งเริ่ มเล่านิ ท าน
ประกอบภาพเด็กเริ่ มชอบนิ ทานที่ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้นเป็ นอย่างมาก บอกว่าเนื้ อหานิ ทานไม่น่าเบื่อ แต่
จากผลคะแนนหลังการสอนพบว่ามี การเขียนสะกดคําผิด เนื่ องจากในกรณี ที่เขี ยนสะกดคําที่ มี
พยัญชนะต้นออกเสี ยงคล้ายกัน เด็กเกิดการสับสนของเสี ยงระหว่างพยัญชนะ ท (ทอ)กับ ถ (ถอ)ซึ่ ง
ทําให้เด็กสามารถเขียนสะกดคําเหล่านี้ ผิดพลาดได้ แต่เด็กพัฒนาสามารถในการเขียนคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปได้อย่างถูกต้อง
เด็กนักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างคนที่ 2 ในขั้นตอนการทดลองพบว่า ก่อนทดลองได้มีการ
ทดสอบการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปทั้ง 3 สระด้วยการเขียนตามคําบอก ผูว้ ิจยั
พบว่าเด็กยังไม่สามารถเข้าใจถึ งการเปลี่ ยนแปลงของรู ปสระทั้ง 3 สระเมื่ อมี ตวั สะกด เพียงแต่
สามารถจดจํารู ปคําจากประสบการณ์ที่เคยเขียนมาก่อนเท่านั้น เช่น คําว่าฉัน มัน เป็ นต้น เด็กชอบ
เนื้ อเรื่ องและภาพนิ ทานที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นมาเป็ นอย่างมาก ตั้งใจฟั งนิ ทานและขอมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนรู ปสระในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3ในแต่ละชุดนิทาน เนื่องจากเด็กเกิดความเข้าใจและรู้สึกมัน่ ใจ
ในการเปลี่ ยนรู ปสระหลังจากมี การเล่านิ ทานในครั้ งแรก ซึ่ งจะเห็นได้ว่าเด็กมี ส่วนร่ วมกับการ
ทดลองเป็ นอย่างมากและมีส่วนช่วยในการกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน
จากผลคะแนนที่ได้กพ็ บปั ญหาในการเขียนสะกดคําที่มีเสี ยงคล้ายคลึง คือ กรณี ที่เขียนสะกดคําที่มี
พยัญชนะต้นออกเสี ยงคล้ายกัน เด็กเกิ ดการสับสนเรื่ องของเสี ยงระหว่างพยัญชนะ ข (ขอ)กับ ค
(คอ) เสี ยงพยัญชนะ พ (พอ)กับ ผ(ผอ) และเสี ยงพยัญชนะ บ(บอ)กับ ป(ปอ) และเสี ยงของมาตรา
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ตัวสะกดต่าง ๆ เช่น แม่กก แม่กด แม่กม แม่กน เป็ นต้น เช่น แม่กด เขียนเป็ น แม่กก และ แม่กน
เขียนเป็ น แม่ กม เป็ นต้น จึงทําให้เด็กเขียนสะกดคําเหล่านี้ ผิดพลาด แต่เด็กพัฒนาสามารถในการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปได้อย่างถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิจยั พบว่าเด็กเกิ ดความสับสนในเสี ยงของพยัญชนะดังนั้นผูส้ อนจึ งควร
เลือกคําที่มีพยัญชนะต้นเป็ นอักษรกลาง และอักษรตํ่าเดี่ยวก่อน เพื่อไม่ให้เด็กความสับสนถึงเสี ยง
พยัญชนะที่ออกเสี ยงคล้ายกัน แต่เมื่อเห็นว่าเด็กเขียนได้ถูกต้อง แม่นยําแล้วจึงค่อยใช้พยัญชนะต้น
ตัวอื่นต่อไป
2. จากการวิจยั พบว่าการใช้ประสาทสัมผัสด้วยตัวเอง จะทําให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง
จากการสัมผัสดังนั้นผูส้ อนควรให้เด็กมีส่วนร่ วมในการเคลื่อนไหวตัวหนังสื อขณะที่ครู เล่านิ ทาน
เป็ นการกระตุ ้น ประสาทสั ม ผัส ในการใช้มื อ หยิบ จับ ตัว อัก ษรจะทํา ให้เ ด็ ก สามารถจดจํา การ
เปลี่ยนแปลงของสระเปลี่ยนรู ปได้ดีข้ ึน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อสร้างนิ ทานประกอบภาพในการสอนการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระลดรู ปเพื่อช่วยอธิ บายถึงลําดับขั้นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้
2. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนานิทานประกอบภาพเพื่อช่วยในการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับแผนการจัดการเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ
เพือ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําทีป่ ระสมด้ วยสระเปลีย่ นรูป
ของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการเล่ านิ ทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนา

คําชี้ แจง

ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ จํานวน 9 แผน แล้วทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่าน
+1

หมายถึง ถ้าท่านเห็นว่าเครื่ องมือวิจยั การเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้อง

กับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้
0

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ แ น่ ใ จว่ า เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้
-1

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ เ ห็ น ว่ า เครื่ องมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาํ หนดไว้

ข้ อ

รายการประเมิน

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสม

2

แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรี ยน

3

ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ต่อไป

4

วิธีการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผูเ้ รี ยน

5

สื่ อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้

6

ระยะเวลาในการสอนในแต่ละแผนมีความเหมาะสม

7

กิจกรรมการสอนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้

ระดับความคิดเห็น
+1

0

-1
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8
9
10

แผนการเรี ยนรู ้มีการกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการนําเสนอเป็ นลําดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนเหมาะสม
การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนที่กาํ หนดไว้สอดคล้องเหมาะสมกับ
จุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 8 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ที่ตรวจสอบค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ข้อ
1.

แผนการจัดการเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนเหมาะสม
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรี ยน
3. ขั้นนําสู่บทเรี ยนสามารถกระตุน้ ให้
นักเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ต่อไป
4. วิธีการสอนเหมาะสมกับระดับขั้นและวัย
ของผูเ้ รี ยน
5. สื่ อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6. ระยะเวลาในการสอนในแต่ละแผนมีความ
เหมาะสม
7. กิจกรรมการสอนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้
8. แผนการเรี ยนรู ้มีการกําหนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการนําเสนอ
เป็ นลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม
10. การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนที่กาํ หนดไว้
สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ IOC ผลการประเมิน
1
2
3
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับการเล่านิทานประกอบภาพเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการเขียนสะกดคําทีป่ ระสมด้ วยสระเปลีย่ นรู ป
ของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
คําชี้แจงโปรดพิจารณาเครื่ องมือการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้แล้วทําเครื่ องหมาย
√ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
+1

หมายถึง ถ้าท่านเห็นว่าเครื่ องมือวิจยั การเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคล้อง

กับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
0

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ แ น่ ใ จว่ า เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้
-1

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ เ ห็ น ว่ า เครื่ องมื อ วิ จ ัย การเล่ า นิ ท านประกอบภาพมี ค วาม

สอดคล้องกับประเด็นประเด็นตามรายการประเมินที่ได้กาํ หนดไว้

ข้ อ

รายการประเมิน

1

เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้

2

เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพ มีเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรี ยน

3
4
5
6

เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพ สามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนได้
เหมาะสมกับวัย และช่วยส่ งเสริ มการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ป
เนื้อหาการเล่านิทานช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปได้อย่างชัดเจน
การนําเสนอขั้นตอนของการสอนเรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ป โดยใช้นิทานประกอบภาพเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
เนื้อหานิทานและภาพประกอบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
+1

0

-1
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7

รู ปภาพของนิทานมีสีสนั และลายเส้นที่ดูแล้วเข้าใจง่ายและชัดเจน

8

การนําเสนอเรื่ องราวในนิทานมีขนาดความยาวเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 9 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านที่ตรวจสอบค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ข้อ
คนที่ คนที่ คนที่ IOC ผลการประเมิน
1
2
3
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
1. เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพมีความ +1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั
ไว้
2. เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพมีความ +1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรี ยน
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
3. เนื้อหาการเล่านิทานประกอบภาพ
สามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนได้
เหมาะสมกับวัย และช่วยส่ งเสริ มการ
เขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยน
รู ป
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
4. เนื้อหาการเล่านิทานช่วยส่ งเสริ มความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปได้อย่างชัดเจน
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
5. การนําเสนอขั้นตอนของการสอนเรื่ อง
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระ
เปลี่ยนรู ป โดยใช้นิทานประกอบภาพ
เป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
6. เนื้อหานิทานและภาพประกอบมี
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
7. รู ปภาพของนิทานมีสีสนั และลายเส้นที่ดู +1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
แล้วเข้าใจง่ายและชัดเจน
8. การนําเสนอเรื่ องราวในนิทานมีขนาด
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้
ความยาวเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่
ประสมด้ วยสระเปลี่ยนรู ปของนักเรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
คาชี้แจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้จานวน 30 คา แล้วทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ องว่างที่
ตรงกับความเห็นของท่าน
+1

หมายถึง ถ้าท่านเห็นว่าแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ประสม

ด้วยสระเปลี่ยนรู ปมีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
0

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ แ น่ ใ จแบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดค าที่

ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปมีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
-1

หมายถึง ถ้า ท่ า นไม่ เ ห็ น ว่า แบบทดสอบความสามารถในการเขี ย นสะกดค าที่

ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ปมีความสอดคล้องกับประเด็นตามรายการประเมินที่กาหนดไว้
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
+1

0

-1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
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ตารางที่ 10 แสดงคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ที่ตรวจสอบค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด้วยสระเปลี่ยนรู ปของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้จาํ นวน 30 คํา
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ IOC ผลการประเมิน
1
2
3
ใช้ได้ / ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1 1.00
ใช้ได้

1.

แบบทดสอบความสามารถในการเขียน
สะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
กัด

2.

เล็บ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

3.

เกิด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

4.

ดับ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

5.

เบิก

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

6.

ฉัน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

7.

เป็ น

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

8.

เงิน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

9.

เดิน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

10. เก็บ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

11. รัก

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

12. เลิก

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

13. หัด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

14. เค็ม

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

15. เมิน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

16. นับ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

17. เย็บ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

ข้อ
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18. เดิม

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

19. เริ ง

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

20. พับ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

21. เช็ด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

22. ฟัง

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

23. มัน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

24. เจ็ด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

25. เข็ม

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

26. เชิง

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

27. ทับ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

28. เจิด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

29. เผ็ด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

30. เด็ด

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

ภาคผนวก ข
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป
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แบบทดสอบก่อนการทดลอง
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป (สระอะ สระเอะและสระเออ)
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1.กัด
6.ฉัน
11.รัก
16.นับ
21.เช็ด
26.เชิง

2.เล็บ
7.เป็ น
12.เลิก
17.เย็บ
22.ฟัง
27.ทับ

3.เกิด
8.เงิน
13.หัด
18.เดิม
23.มัน
28.เจิด

4.ดับ
9.เดิน
14.เค็ม
19.เริ ง
24.เจ็ด
29.เผ็ด

5.เบิก
10.เก็บ
15.เมิน
20.พับ
25.เข็ม
30.เด็ด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. ชัด
2. จัน
3. รับ
4. ปั น
5. กัด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
เรื่ อง การเขียนคําสะกดที่ประสมด้วยสระอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. มัด
2. นัก
3. พับ
4. พัก
5. งัด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. หัน
2. วัน
3. จัง
4. รับ
5. ยัง
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. เข็ม
2. เป็ ด
3. เก็บ
4. เจ็ด
5. เช็ด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. เม็ด
2. เด็ด
3. เล็ม
4. เอ็น
5. เห็บ
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. เล็ด
2. เซ็น
3. เอ็ด
4. เล็ง
5. เบ็ด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. เงิบ
2. เถิก
3. เทิด
4. เผิน
5. เจิด
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คําเฉลย
1. เมิน
2. เติม
3. เถิด
4. เจิม
5. เนิบ
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แบบทดสอบหลังการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9
เรื่ อง การเขียนสะกดคาที่ประสมด้วยสระเออแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
คำสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคาที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1.
2.
3.
4.
5.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก.....................................

คาเฉลย
1. เริ ง
2. เปิ ง
3. เอิบ
4. เกิน
5. เชิด
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แบบทดสอบหลังการทดลอง
เรื่ อง การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู ป (สระอะ สระเอะและสระเออ)
คําสั่ ง ให้นกั เรี ยนเขียนสะกดคําที่ครู บอกให้ถูกต้องลงในช่องว่างที่กาํ หนดให้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

รวมคะแนนที่ได้..............คะแนน
ผูบ้ นั ทึก.........................................
วันที่บนั ทึก....................................

คําเฉลย
1.กัด
6.ฉัน
11.รัก
16.นับ
21.เช็ด
26.เชิง

2.เล็บ
7.เป็ น
12.เลิก
17.เย็บ
22.ฟัง
27.ทับ

3.เกิด
8.เงิน
13.หัด
18.เดิม
23.มัน
28.เจิด

4.ดับ
9.เดิน
14.เค็ม
19.เริ ง
24.เจ็ด
29.เผ็ด

5.เบิก
10.เก็บ
15.เมิน
20.พับ
25.เข็ม
30.เด็ด

ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
หันอากาศ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ฉ + ะ + น จะเป็ น ฉัน
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่คาํ ว่า ฉัน คัด ขัด
จับ ดัง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั
อากาศได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะจากบัตรคํา ได้แก่ ฉ+ ะ อ่านว่า ฉะ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
หันอากาศ ได้แก่ ฉ + ะ + น เขียนเป็ น ฉัน
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั
อากาศ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระอะมาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน พร้อม
ทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคําที่มีรูปสระอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ ฉัน
คัด ขัด จับ และดัง
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2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั อากาศมา
แทนที่
ขั้นสรุป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่ ค + ะ + ด เขียนเป็ น คัด
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
หันอากาศ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ต + ะ + ด จะเป็ น ตัด
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่คาํ ว่า ตัด ถัง วัด
นับ ผัก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั
อากาศได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะจากบัตรคํา ได้แก่ ต+ ะ อ่านว่า ตะ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
หันอากาศได้แก่ ต + ะ + ด เขียนเป็ น ตัด
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั
อากาศ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระอะมาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน พร้อม
ทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคําที่มีรูปสระอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ ตัด ถัง
วัด นับ และผัก
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2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั อากาศมา
แทนที่
ขั้นสรุป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่ ถ + ะ + ง เขียนเป็ น ถัง
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
หันอากาศ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ผ + ะ +ด จะเป็ น ผัด
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่คาํ ว่า ผัด รัก ฟัง
มัน หัก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั
อากาศได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะจากบัตรคํา ได้แก่ ผ+ ะ อ่านว่า ผะ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
หันอากาศได้แก่ ผ + ะ + ด จะเป็ น ผัด
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั
อากาศ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระอะมาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน พร้อม
ทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคําที่มีรูปสระอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ ผัด รัก
ฟัง มัน และหัก
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2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้หนั อากาศมา
แทนที่
ขั้นสรุป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ ได้แก่ ร + ะ + ก เขียนเป็ น รัก
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระอะ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้หนั อากาศ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน

98
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
ไต่คู ้ เพื่อให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ห + เ-ะ + น จะเป็ น เห็น
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่คาํ ว่า เห็น เค็ม เจ็บ
เด็ก เต็ม
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คูไ้ ด้
อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะจากบัตรคํา ได้แก่ ห + เ-ะ อ่านว่า เหะ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
ไต่คู ้ ได้แก่ ห + เ-ะ + น เขียนเป็ น เห็น
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คู ้
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเอะ มาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคําที่มีรูปสระเอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เห็น
เค็ม เจ็บ เด็ก และเต็ม
2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คูม้ าแทนที่

99
ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่ ค + เ-ะ + ม เขียนเป็ น เค็ม
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้ว
เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คูจ้ าํ นวน5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน

100
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
ไต่คู ้ เพื่อให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ผ + เ-ะ + ด จะเป็ น เผ็ด
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่คาํ ว่า เผ็ด เป็ ด เม็ด
เย็น เล็ก
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่
คูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะจากบัตรคํา ได้แก่ ผ + เ-ะ อ่านว่า เผะ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
ไต่คู ้ ได้แก่ ผ + เ-ะ + ด เขียนเป็ น เผ็ด
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คู ้
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเอะ มาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคําที่มีรูปสระเอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เผ็ด
เป็ ด เม็ด เย็น และ เล็ก
2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คูม้ าแทนที่

101
ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่ ป + เ-ะ + ด เขียนเป็ น เป็ ด
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คูจ้ าํ นวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน

102
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเอะ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระอะเป็ นไม้
ไต่คู ้ เพื่อให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ร + เ-ะ + ว จะเป็ น เร็ ว
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะที่เปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่คาํ ว่า เร็ ว เล็บ เห็ด
เย็บ เข็น
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเอะ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่
คูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะจากบัตรคํา ได้แก่ ร + เ-ะ อ่านว่า เระ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยนรู ปไม้
ไต่คู ้ ได้แก่ ร + เ-ะ+ ว เขียนเป็ น เร็ ว
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระอะในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คู ้
ขั้นสอน
2. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเอะ มาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคําที่มีรูปสระเอะ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เร็ ว เล็บ
เห็ด เย็บ และเข็น
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คูม้ าแทนที่

103
ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเอะแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ ได้แก่ ล + เ-ะ+ บ เขียนเป็ น เล็บ
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเอะ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นไม้ไต่คู ้ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเอะ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน

104
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเออ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระออ
เป็ นพินทุอ์ ิ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ก + เ-อ + ด จะเป็ น เกิด
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ ว่า เกิด เงิน เดิน
เติม เปิ ด
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเออ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ น
พินทุอ์ ิ ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออจากบัตรคํา ได้แก่ ก+ เ-อ อ่านว่า เกอ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยน
รู ปพินทุอ์ ิ ได้แก่ ก + เ-อ + ด เขียนเป็ น เกิด
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระออในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นพินทุอ์ ิ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเออมาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน พร้อม
ทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคําที่มีรูปสระเออซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เกิด เงิน เดิน
เติม และเปิ ด
2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระอะจึงหายไป แล้วกลายเป็ นไม้ไต่คูม้ าแทนที่

105
ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่ ง + เ-อ + น เขียนเป็ น เงิน
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเออ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน

106
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเออ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระออ
เป็ นพินทุอ์ ิ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น ก+ เ-อ + น จะเป็ น เกิน
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ ว่า เกิน เดิม เขิน
เนิน เติบ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเออ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ น
พินทุอ์ ิ ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออจากบัตรคํา ได้แก่ ก + เ-อ อ่านว่า เกอ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยน
รู ปพินทุอ์ ิได้แก่ ก + เ-อ + น เขียนเป็ น เกิน
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระออในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นพินทุอ์ ิ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเออ มาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมที่มีรูปสระเออ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เกิน เดิม
เขิน เนิน และเติบ
2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระออจึงหายไป แล้วกลายเป็ นพินทุอ์ ิมาแทนที่
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ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่ ด + เ-อ + ม เขียนเป็ น เดิม
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเออ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ
เวลา 60 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสํ าคัญ
คําในภาษาไทยที่ประสมด้วยสระเออ เมื่อมีตวั สะกดจะเกิดการเปลี่ยนรู ปจากสระออ
เป็ นพินทุอ์ ิ เพือ่ ให้สามารถออกเสี ยงได้ เช่น พ + เ-อ + ง จะเป็ น เพิง
สาระการเรียนรู้
การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออที่เปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่คาํ ว่า เพิง เหิ น เบิก
เลิก เชิง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําที่กาํ หนดให้ซ่ ึงประสมด้วยสระเออ แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ น
พินทุอ์ ิได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออจากบัตรคํา ได้แก่ พ+ เ-อ อ่านว่า เพอ
2. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกด ซึ่งมีการเปลี่ยน
รู ปพินทุอ์ ิ ได้แก่ พ + เ-อ + ง เขียนเป็ น เพิง
3. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่าเพราะเหตุใดรู ปสระออในคํานี้จึงหายไป แล้วกลายเป็ นพินทุอ์ ิ
ขั้นสอน
1. ครู นาํ หนังสื อนิทานประกอบภาพเรื่ องนิทานสระเออ มาให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเล่าเรื่ องในหนังสื อนิทานให้นกั เรี ยนฟังไปทีละหน้าจนจบเรื่ อง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมที่มีรูปสระเออ ซึ่งมีตวั สะกดแล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ทีละคําทั้ง 5 คํา ได้แก่ เพิง เหิน
เบิก เลิก และเชิง
2. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่า เพราะเหตุใดรู ปสระออจึงหายไป แล้วกลายเป็ นพินทุอ์ ิมาแทนที่
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ขั้นสรุ ป
ครู นาํ บัตรคําที่ประสมด้วยสระเออแล้วมีตวั สะกดให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งแสดงให้นกั เรี ยน
เห็นถึงการเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ ได้แก่ ห + เ-อ + น เขียนเป็ น เหิ น
การวัดผลและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังการสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเออ
แล้วเปลี่ยนรู ปเป็ นพินทุอ์ ิ จํานวน 5 คํา
สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อนิทานประกอบภาพสระเออ
2. บัตรคํา
3. แบบทดสอบหลังการสอน
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ตัวอย่างนิทานเรื่อง นิทานสระเอะ
หน้า 1
เนือ้ เรื่อง: ณ โรงเรี ยนหมู่บา้ นภาษาไทย มีเสี ยงดังจอแจด้วยความตื่นเต้น เพราะทุกคนกาลังจะไป
ทัศนศึกษาฝึ กเดินป่ า คุณครู แบ่งกลุ่ม เพื่อทุกคนรู ้จกั ทางานเป็ นทีม กลุ่มสระเอะ มีเจ้าสระเอ เจ้า
พยัญชนะ และเจ้าสระอะ คุณครู ยนื่ แผนที่ให้พร้อมประกาศให้ทุกคนออกเดินทางได้
หน้า 2
เนือ้ เรื่อง: ในป่ าที่มีตน้ ไม้สูง กลุ่มสระเอะเดินทางกันอย่างตื่นเต้นตามแผนที่ที่ครู ให้ไว้ ขณะที่กาลัง
เดินทางทั้งสามก็ได้ยนิ เสี ยงร้องไห้ จึงรี บไปดูก็พบว่าเจ้าตัวสะกดหลงทางพลัดจากลุ่มของตัวเอง
กลุ่มสระเอะจึงอาสาช่วย แต่ทนั ใดนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ทาให้ทุกคนต้องวิง่ หาที่หลบฝน
แผนที่ที่ครู ให้มาจึงเปี ยกฝนและขาดในที่สุด
หน้า 3
เนือ้ เรื่อง: ขณะที่ทุกคนเริ่ มกลัวและกังวลใจ นางฟ้ าก็ปรากฏตัวขึ้น ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็หยุด
ในทันที กลุ่มเจ้าสระเอะจึงขอให้นางฟ้ าพาเจ้าตัวสะกดไปหากลุ่มที่พลัดหลงกัน แต่นางฟ้ าไม่
สามารถทาแบบนั้นได้ เพราะต้องคอยดูแลกลุ่มอื่น ๆ ที่มาเดินป่ าด้วย แต่นางฟ้ าบอกว่าเจ้ากลุ่ม
สระเอะนี่แหละที่สามารถช่วยเจ้าตัวสะกดได้
หน้า 4
เนือ้ เรื่อง: กลุ่มเจ้าสระเอยังไม่เห็นหนทางเลย เพราะแผนที่ก็ขาดหมดแล้ว ในป่ าก็มีแต่ตน้ ไม้สูง
เหมือนๆกันไปหมด มีแต่จะหลงทางมากขึ้น แต่นางฟ้ ายืนยันว่าทาได้ พร้อมกับร่ ายมนต์ อยูๆ่ เจ้า
สระอะตัวก็ลอยขึ้นฟ้ าเปลี่ยนเป็ นไม้ ไต่ ค้ ู หน้าตาคล้ายกล้องส่ องทางไกล นางฟ้ าพูดว่า เจ้าสระเอเจ้า
นาทางนะ เจ้าพยัญชนะเจ้าคอยดูทางด้านล่างให้เจ้าไม้ไต่คู ้ ส่ วนเจ้าตัวสะกด เจ้านะขี้กลัวให้เดิน
ตามหลังเอาไว้ จะได้ไม่หลงไปไหนอีก
หน้า 5
เนือ้ เรื่อง: เจ้าไม้ไต่คู ้ ตะโกนบอกทุกคนว่าดีจงั อยูท่ ี่สูง ๆแบบนี้ สามารถมองเห็นทางได้ชดั เจนมาก
ขึ้น และก็เห็นทางกลับโรงเรี ยนแล้ว ทุกคนตื่นเต้นและดีใจมากต่างพากันเดินกลับโรงเรี ยนโดย
ปลอดภัย
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ตัวอย่างนิทานประกอบภาพ ชุ ดนิทานสระเอะ

หน้าปกนิทานสระอะ

หน้าที่ 1
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หน้าที่ 2

หน้าที่ 3
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หน้าที่ 4

หน้าที่ 5
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่

ที่ทาํ งาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545 –2547
พ.ศ. 2547 –2548
พ.ศ. 2548 –2549
พ.ศ. 2549 –ปัจจุบนั
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1922 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
จังหวัดกรุ งเทพฯ 10120
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาหลังสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
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