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53261311  : สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษาพิเศษ 

คําสําคญั   : รหสัสี / เทคนิคการจํา / การเขียนสะกดคํา / นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  
               พชรมน เฮงตระกลู : ผลของการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกับเทคนิคการจําเพือ
เพิมความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ . 

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.กมล โพธิเย็น และ ผศ.ดร.สมทรัพย์ สขุอนนัต์. 118 หน้า.  
      การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ชนัประถมศึกษา
ตอนต้น ก่อนและหลงัการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั
ครังนีเป็นนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทีได้ผ่านการคัดกรอง โดยใช้แบบคัดกรอง
นกัเรียนทีมีภาวะสมาธิสนั บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม (KUS-SI Rating Scales) พบว่าอยู่
ในกลุ่ม 3 คือกลุ่มทีต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษา  กําลังศึกษาอยู่ในระดบัชัน
ประถมศกึษาปีที 2 และ 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 ของโรงเรียนวดัเสาธง อําเภอบางปลา
ม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี เลือกมาแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยเลือกจากนกัเรียนทีมี
ปัญหาคล้ายคลงึกนัคือมีความสบัสนในลําดบัการเขียนรูปสระทีสะกดด้วยสระ 2 รูป และผ่านการ
ทดสอบตาบอดสี จํานวน 2 คน เป็นนกัเรียนหญิง 1 คน นกัเรียนชาย 1 คน ดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental Research Design)  ผู้วิจยัได้
ดําเนินการทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลองจํานวน 5 

สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที รวม 15 ครัง 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  1) ชุดอุปกรณ์การสอนสําหรับครู 2) ชุดอุปกรณ์การเรียน
สําหรับนกัเรียน 3) แผนการจดัการเรียนรู้ 15 แผน  4) แบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคํา 

 ผลการศกึษาพบวา่ 

 ความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
หลงัจากได้รับการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา สงูขนึกวา่ก่อนได้รับการสอน 
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53261311 :  MAJOR : SPECIAL EDUCATION PSYCHOLOGY 

KEY WORD : COLOR CODED / LOCI METHOD / THAI-SPELLING IN WRITTEN FORM /  
      STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY                    

 PATSHARAMON HENGTRAGUL : THE USE OF COLOR CODED TOGETHER 

WITH LOCI METHOD TO IMPROVE THE ABILITY OF THAI-SPELLING IN WRITTEN 

FORM FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITY. THESIS ADVISOR : KAMOL 

PHOYEN  Ed.D. AND  ASST. PROF.  SOMSAP  SOOKANAN, Ph.D. 118 pp. 
 The purpose of this research was to compare the ability of Thai-spelling in 

written form before and after teaching the use of color coded together with Loci method 

for students with learning disability. The participants of the study were 2 students who 

need academic help suggested by KUS-SI Rating Scales assessment. The students, 

aged 10 and 8 years old, were studying in the Second Semester of the academic year 

2014 in Watsaotong School. The research method was Small n Experimental Research 

Design.  The experiment lasted for 5 weeks (15 sessions, 45 minutes in each session,  
days a week).  

 The research equipments consisted of the following; the teaching kit for the 

teacher, the learning kits for the students, 15 lesson plans, and the assessment forms. 

  Result of the research indicated that : 

  The ability of Thai-spelling in written form of students with learning disability 

was improved after the use of color coded together with Loci method. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากอาจารย์ ดร.กมล        
โพธิเย็น อาจารย์ทีปรึกษาหลักในการควบคุมวิทยานิพนธ์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมทรัพย์        
สุขอนันต์ อาจารย์ทีปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  
ประเสริฐสขุประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ อยา่งดียิงมาโดยตลอด ผู้วิจยัรู้สกึซาบซงึ และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาส
นี และขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เกยูร  วงศ์ก้อม ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีได้ให้คําแนะนําเพิมเติมในการปรับปรุงแก้ไขจน
วิทยานิพนธ์เลม่นีมีความสมบรูณ์แบบ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ พูลศรี กองหอม  อาจารย์ สุปราณี  เมฆขจร  และ  
อาจารย์ จารุวรรณ  เทียนเงิน เป็นอย่างสูงทีกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญให้คําแนะนํา และข้อคิดในการ
สร้างเครืองมือทีใช้ในการทําวิจยัครังนี 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ อํานวยการโรงเรียนวัดเสาธง  จ.สุพรรณบุรี ทีให้ความ
อนเุคราะห์สถานทีทําการทดลอง ในการทําวิจยัครังนี 

 สดุท้ายขอขอบคณุครอบครัว และเพือนนกัศกึษา ทีเป็นกําลงัใจในการศกึษาครังนีจน
สามารถประสบความสําเร็จ  
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