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 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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บทท ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา   

 การเขียนเป็นหนึงในทกัษะการสือสารทีมีความสําคญัในฐานะทีเป็นเครืองมือทีคนเรา
ใช้กันในการติดต่อ บอกเล่าเรืองราว ความคิด ความรู้สึก ทีตนเองมีอยู่ไปยังอีกฝ่ายหนึงให้เกิด
ความเข้าใจตามเจตนารมณ์ทีตนต้องการดงัที กมล โพธิเย็น (2547 : 1)  ได้กล่าวไว้ว่าการเขียน
เป็นทักษะทีสําคญัและจําเป็นอย่างยิงทีใช้ในการติดต่อสือสาร เพราะการเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และเป็นประจกัษ์พยานสําคญัทีสร้างความน่าเชือถือได้ดีกว่าการพดู ผู้ ทีมีความสามารถใน
การสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี ดงันนัการ
สือสารด้วยทักษะการเขียนทีมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเร่ง
พฒันาให้เกิดขนึสําหรับทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิงผู้ ทีอยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียน  
  การเขียนทีไม่สมบรูณ์ เพราะเขียนสะกดคําผิด หรือข้อความผิด ย่อมทําให้การสือสาร
ขาดประสิทธิภาพ อีกทงัยงัอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ เช่น กรณีเขียนหนงัสือสญัญา
ตา่งๆ   ไม่ถกูต้อง (พวงเล็ก อตุระ, อ้างถึงใน สวรรค์ ผึงบรรหาร, 2553 : 2) ดงันนัการเขียนสะกด
คําได้อย่างถูกต้องจึงเป็นทักษะเบืองต้นทีมีความสําคัญสําหรับความสามารถด้านการเขียน
ทงัหมด นกัเรียนชนัประถมศึกษาส่วนมากยงัเขียนสะกดคําผิดพลาด สาเหตเุพราะนกัเรียนไม่ได้
รับการฝึกการเขียนสะกดอย่างถกูวิธีและเพียงพอ ถ้านกัเรียนเขียนสะกดคําผิด เช่นเขียนตําแหน่ง
ของตวัพยญัชนะ สระ และตวัสะกด ผิดตําแหน่ง ก็จะก่อให้เกิดผลเสียในด้านการใช้ภาษา ทําให้
ผู้ อ่านตีความหมายผิดไม่เข้าใจข้อความทีเขียน ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ อ่านและผู้ เขียน (นภดล               
จนัทร์เพ็ญ, อ้างถึงใน ศริิพร แกมขนุทด, 2552 : 1) 
  เด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทีมีปัญหาด้านการเขียนอาจมีสาเหตุมาจาก                      
ความบกพร่องใน 3 ลกัษณะ คือ การประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือมือและสายตาไม่ดี จึงทํา
ให้เด็กลอกตวัอกัษร และตวัเลขไม่ถกู ความบกพร่องของการจําสิงทีมองเห็น จึงทําให้เด็กจําคําที
เห็นไม่ได้ และความบกพร่องในการทําความเข้าใจกฎเกณฑ์และความสมัพนัธ์ระหว่างถ้อยคําใน
ประโยค จึงทําให้มีปัญหาในการรวบรวมหรือจดัระบบความคิดเพือสือสารออกมาโดยการเขียน
ไมไ่ด้  (ศรีทลู ถาธญั และคณะ, 2553 : 7)  
  นอกจากนีเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคํายังเป็นเด็ก
ประเภทหนึงทีรวมอยู่ในเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กประเภทนีมกัมีความบกพร่องใน
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เรืองการสะกดคํา เนืองจากความไม่คงทีของแบบแผนการสะกด ไม่ว่าในภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาไทย มกัทําให้ผู้ เรียนเกิดความสบัสนยุ่งยาก และเป็นความบกพร่องในลกัษณะทีมกัจะยงัคง
ติดตวัไปจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ในขณะทีเด็กทีมีความบกพร่องในการจําคํา ก็จะมีความบกพร่องในการ
สะกดตอ่คําตอ่เนืองมาด้วย พบวา่เดก็บางคนสามารถอ่านคําได้อย่างคล่องแคล่วถกูต้อง แตส่ะกด
ไม่ได้  นอกจากนีความยุ่งยาก ในการสะกดคํามกัรวมถึงพฤติกรรมดงัตอ่ไปนี เช่นการเรียงลําดบั
อกัษรผิดในคําต่างๆ  การเขียนสลบัตวัอกัษรในคําต่างๆ  การสะกดผิดในคําพ้องเสียง การเขียน
อกัษรบางตวัไม่ได้ใจความหรือเขียนวกวน และการเขียนสะกดการันต์ไม่ถูก (ศรียา นิยมธรรม,      
อ้างถึงใน เพ็ญภารัตน์  เคลือขอน, 2550 : 2-3)  

  การอา่นแจกลกูและสะกดคําเป็นกระบวนการขนัพืนฐานของการนําเสียงพยญัชนะต้น                  
สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทําให้สามารถออกเสียงคําต่างๆ ทีมี
ความหมายในภาษาไทย การแจกลกูและการสะกดคําบางครังเรียกรวมกันว่า “การแจกลกูสะกดคํา                         
(เบญจลกัษณ์  นําฟ้า, 2552 : 8) ในการอ่านแจกลกูสะกดคํา ต้องเริมต้นด้วยพยญัชนะต้นก่อน
เสมอ เช่น คําว่า กา จะออกเสียงแจกลกูคําเป็น กอ + อา อ่านว่า กา คําว่า เจอ ออกเสียงแจกลกู
คําเป็น จอ + เออ อ่านว่า เจอ คําว่า เละ ออกเสียงแจกลกูคําเป็น ลอ + เอะ อ่านว่า เละ  คําว่า 
แปะ ออกเสียงแจกลกูคําเป็น ปอ + แอะ อา่นวา่ แปะ เป็นต้น  

  แต่ในการเขียนคําในภาษาไทยนนั จะมีลกัษณะของการเขียนรูปแบบทีหลากหลาย  
ได้แก่  การเขียนคําทีมีเฉพาะพยญัชนะต้นประสมกบัรูปสระทีมีตําแหนง่เดียว คือสระหน้า เป็นสระ
ทีวางอยู่หน้าพยญัชนะต้น เช่น เก แข โค สระหลงั เป็นสระทีวางอยู่หลงัพยญัชนะต้น เช่น กา มา 
สระบนหรือสระเหนือ เป็นสระทีวางอยู่บนพยญัชนะต้น เช่น ติ สี สระใต้หรือสระล่างเป็นสระทีวาง
ไว้ใต้พยัญชนะต้น เช่น ด ูรู  ป ู นอกจากนียงัมีคําทีประสมด้วยสระทีมีหลายรูปคือ คําทีประสม
ด้วยสระ 2 รูปได้แก่ สระหน้าและหลงั เป็นสระทีวางไว้หน้าและหลงัพยญัชนะต้น  เช่น เจอ เละ 
แปะ สระบนและหลงั เป็นสระทีวางไว้บนและหลงัพยญัชนะต้น เช่น มือ บือ คําทีประสมด้วยสระ  
3 รูป ได้แก่ สระหน้า  บนและหลงั เป็นสระทีวางอยู่หน้า บน และหลงัพยญัชนะต้น  เช่น เรือ เขือ 
เป็นต้น                                          

  จากการทีผู้วิจยัได้ไปสงัเกตนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนวดัเสาธง 
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้การเขียนสะกดคําโดยการ
จดจําจากแบบแผนการอ่านแจกลูกคํา ทีผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนมาแล้วกล่าวคือ เมือนกัเรียน
ต้องเขียนคําวา่ ขา นกัเรียนจะเขียนพยญัชนะ ข ก่อน จากนนัเขียนสระอา ซึงในลกัษณะการเขียน
ทีเป็นไปตามการอ่านแจกลูกคํา คือคําทีสะกดด้วยสระทีอยู่ด้านบนเช่น สี หรือ สระอยู่ด้านล่าง 
เชน่ ป ูหรือสระทีตามหลงัพยญัชนะต้น เช่น ขา จะไม่พบปัญหา แตจ่ะเกิดปัญหาในการเขียนคําที
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มีรูปสระอยูห่ลายตําแหนง่ โดยเฉพาะคําทีมีรูปสระอยู่ด้านหน้าพยญัชนะต้น เจอ นกัเรียนจะเขียน
พยญัชนะต้น จ ก่อน จากนนัจงึเขียนเติมรูปสระ เ- และรูปสระ –อ  ถ้าเป็นการเขียนคําเดียวๆ แล้ว
มีพืนทีว่างข้างหน้าพยัญชนะต้น นักเรียนก็จะสามารถเติมสระ เอ ด้านหน้าได้เลย ก็ยังไม่เกิด
ปัญหาการเขียนสะกดคําผิดเท่าใดนักแต่ถ้าเป็นการเขียนประโยคอย่างต่อเนือง นักเรียนจะ
พยายามแทรกสระเอ ก่อน แต่เมือพบว่า เขียนรูปสระเบียดกันมากเกินไปจึงลบและเขียนใหม ่
บางครังการเขียนคําคําเดียวอาจมีการเขียนและลบเกิดขึนหลายครัง ทําให้นักเรียนทีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เขียนช้า เขียนไม่ทนัเพือน การเขียนแล้วลบ ทําให้เกิดความไม่ต่อเนืองใน
ขบวนการคิดและเขียน จนอาจทําให้ลืมในสิงทีจะเขียน ทําให้เกิดการเขียนแบบตกหล่น ใน
บางครังเด็กอาจไม่สามารถแยกได้ว่า เขียนสระไว้ตําแหน่งทีไม่ถกูต้อง อนัส่งผลให้นกัเรียนเขียน
สะกดคําผิดพลาดทงัๆ ทีปกตินกัเรียนสามารถอ่านคําสะกดแจกรูปคํา ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถกูต้องแล้ว  

  จากปัญหาในเรืองของการเขียนสะกดคํา ดงักล่าวข้างต้น เป็นปัญหาเรืองการสบัสน
ของการเขียนตําแหน่งก่อนหลงัของพยญัชนะและสระ ดงันนัผู้วิจยัจึงเห็นว่าการแก้ปัญหาในการ
เขียนสะกดคําผิดพลาดของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดงักล่าว จึงจําเป็นต้องใช้
เครืองมือในการช่วยสอน เพือให้เด็กสามารถเขียนสะกดคําได้อย่างถกูต้องตามขนัตอนการเขียน
คํานนัๆ โดยผู้วิจยัเลือกใช้การกําหนดรหสัสี (Color Coding) ร่วมกบัเทคนิคการจําโดยการกําหนด
ตําแหน่ง (Loci Method) มาเป็นแนวทางการวิจัยช่วยสอนการเขียนสะกดคําให้กับนักเรียนทีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึงผดงุ อารยะวิญ  ู(อ้างถึงใน ณฐัธยาน์ เชาว์เฉลิม, 2554 : 3) ได้
กล่าวถึงการสอนโดยใช้สีเป็นรหสัไว้ว่า เป็นวิธีสอนอีกหนึงวิธีใช้สีเป็นสือนําทางสายตา และทิศ
ทางการเขียนทีถูกต้อง ซึงจะเชือมโยงการใช้สีเข้าสู่ชีวิตประจําวัน โดยเชือมโยงกับหลักของไฟ
จราจรทีเป็นสญัลักษณ์ของการกําหนดการเคลือนทีของรถ คือ ไฟเขียว รถสามารถเคลือนทีได้ 
และหยดุเมือไฟเป็นสีแดง ดงันนัในการสอนเขียนจะให้รหสัในการเขียนเป็นสีเขียว และสีแดงเป็น
จดุสินสดุในการเขียนพยญัชนะตวันนั ๆ นอกจากนีคายาและเอพพ์ส (Kaya and Epps, อ้างถึงใน 
Mustafar, Dzulkifli, n.d.) กล่าวไว้ว่าการใช้สีเพือเพิมความสนใจ ทําให้สามารถจดจ่อได้มากขนึ 
ดงันนัจึงเป็นการเพิมระดบัความสามารถในการจําข้อมูล และอีกประเด็นทีน่าสนใจเกียวกับสีคือ 
มนัสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึ ซงึเป็นผลทําให้ชว่ยในการจําข้อมลูบางประเภท 

  ในขณะเดียวกนัเทคนิคการจําโดยการกําหนดตําแหน่ง (Loci Method) เน้นหลกัการ
จําโดยการสร้างมโนภาพเกียวกับสิงแวดล้อมทีต้องการจะจํา โดยใช้สถานทีและตําแหน่งเป็นสิง
เตือนความจํา ดงัที สมาน ทวีเลิศ (2551 : 37) ได้ศกึษาความสามารถในการจําคําของนกัเรียนทีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มทีมีปัญหากับการสบัสนซ้ายขวา หรือทิศทาง   ทีมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

ข้อจํากดัในการอ่านคํา ไม่รู้จกัสระ ไม่สามารถระบตํุาแหน่งของสระทีประสมกบัพยญัชนะได้ โดย
ใช้เทคนิคในการเชือมโยงตําแหน่งของภาพสระและพยญัชนะทีประสมเป็นคํา ทําให้สามารถทีจะ
เชือมโยงตําแหนง่ของสระในคําทีประสมด้วยพยญัชนะและสระเดียวได้ดีขนึ 

  จากความสําคญัและเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาการกําหนดรหสัสีของ
พยัญชนะต้นและสระ เป็นสือนําสายตาในการช่วยให้นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สามารถแยกสระทีอยูด้่านหน้าและหลงัพยญัชนะต้นได้อย่างชดัเจน ร่วมกบัเทคนิคการจําโดยการ
กําหนดตําแหน่งเพือลดความสบัสนของการเขียนตําแหน่งก่อนหลงัของสระ สําหรับการสอนเขียน
สะกดคําทีมีสระประสม 2 รูป เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําเรียงตามลําดบัการเขียนได้
อยา่งถกูต้อง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป                
ของนกัเรียนทีมีความภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ชนัประถมศกึษาตอนต้น  ก่อนและหลงัการสอน
โดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา 
 

คาํถามในการวิจัย 
  หลังการสอนโดยการกําหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจํา นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชนัประถมศกึษาตอนต้น มีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ 2 รูปสงูกวา่ก่อนสอนหรือไม ่
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
  หลงัการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชนัประถมศกึษาตอนต้น มีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ 2 รูปสงูกว่าก่อนสอน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา 
   ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ทีได้ผ่านการ

คัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองนักเรียนทีมีภาวะสมาธิสัน บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม               
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( KUS -SI Rating Scales) พบว่าอยู่ในกลุ่ม 3 คือกลุ่มทีต้องการได้รับความช่วยเหลือทาง
การศึกษา และกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 2 และ 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 
2557 โรงเรียนวดัเสาธง อําเภอบางปลาม้า จงัหวัดสพุรรณบุรี เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกจากนักเรียนทีมีปัญหาคล้ายคลึงกันคือมีความสบัสนในลําดบัการเขียนรูป
สระทีสะกดด้วยสระ 2 รูป และไมมี่ความบกพร่องเรืองตาบอดสี จํานวน 2 คน 

2. ระยะเวลาในการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลอง 5 

สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนัองัคาร วนัพฤหสับดีและวนัศกุร์ วนัละ 45 นาที  รวม 15 ครัง  
3. ตัวแปรทศีึกษา 

    ตวัแปรทีศกึษาประกอบด้วย 
   ตวัแปรต้น ได้แก่  การสอนเขียน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา 
   ตวัแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย 
สระ 2 รูป  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป หมายถึง การเขียนคํา
ภาษาไทยทีประกอบด้วยรูปสระ 2 รูป และรูปพยญัชนะ 1 รูป โดยมีตําแหน่งของการเขียนคือ รูป
สระ รูปพยญัชนะ และรูปสระ ซงึในงานวิจยันีมี 5 ตวั คือ เ-ะ  แ-ะ  เ-า  เ-อ  และ โ-ะ   
 2.  การกําหนดรหัสสี หมายถึง การระบุตําแหน่งของรูปสระหน้า คือรูปสระทีอยู่
ด้านหน้าของพยญัชนะต้น ด้วยรหสัสีเขียว  ตําแหน่งของพยญัชนะต้น ด้วยรหสัสีเหลือง และ
ตําแหน่ง ของรูปสระหลงั คือรูปสระทีอยู่ตําแหน่งหลงัของพยญัชนะต้น ด้วยรหสัสีแดง  นกัเรียน
จะต้องวางรูปสระ รูปพยญัชนะ รูปสระ ตามลําดบัของตําแหนง่สี เขียว-เหลือง-แดง เทา่นนั 
  3.  เทคนิคการจํา หมายถึง  การจําโดยการกําหนดตําแหน่ง ซึงในทีนีเป็นการที
นกัเรียนเชือมโยงตําแหน่ง และสีของไฟสญัญาณจราจร เขียว-เหลือง-แดง กับตําแหน่งของคําใน
ภาษาไทยทีประกอบด้วยรูปสระ 2 รูป  
  4.  การสอนโดยการกําหนดรหัสสีของพยัญชนะต้นและสระร่วมกับเทคนิคการจํา 
หมายถึง การทีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนคําภาษาไทยทีประกอบด้วยรูปสระ 2รูป 
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โดยใช้การกําหนดตําแหน่งของการเขียนรูปสระตวัแรกด้วยสีเขียว พยญัชนะตวักลางด้วยสีเหลือง 
และรูปสระตวัหลงัด้วยสีแดง ซึงมี 5 ขนัตอนด้วยกนั ดงันี 
  ขนัที 1 การกําหนดตําแหนง่ด้วยรหสัสี หมายถึง ผู้วิจยัใช้สือวีดิทศัน์ลําดบัการเปิด
สญัญาณไฟจราจรเพือให้นกัเรียนคุ้นเคยกบัลําดบัตําแหน่งของสี คือ เขียว-เหลือง-แดง  จากนนั
ฝึกวางเหรียญกระดาษสี เขียว-เหลือง-แดง บนกระดาษแข็งให้ถกูตําแหนง่ 

 ขนัที 2 การวางตําแหนง่ของคําด้วยรหสัสี หมายถึงผู้วิจยัแจกบตัรคําให้นกัเรียน 
แล้วให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียนทบัลงบนบตัรคํา เพือให้เกิดการคุ้นเคยกบัรหสัสีและตําแหนง่ 

 ขนัที 3 การฝึกเขียนคําด้วยสี หมายถึง  นกัเรียนหยิบบตัรคํา อา่นคํา  
จากนนัฝึกเขียนคําด้วยปากกาเมจิกสี 

 ขนัที 4 การเขียนคําสะกดคําด้วยสี หมายถึง นกัเรียนเขียนสะกดคําตามคําบอก 
ด้วยปากกาเมจิกสี 

 ขนัที 5 การเขียนสะกดคํา หมายถึง นกัเรียนเขียนสะกดคําตามคําบอก 
 5.  นกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นกัเรียนทีได้ผ่านการคดักรอง 
โดยใช้แบบคัดกรอง นักเรียนทีมีภาวะสมาธิสัน บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม (KUS-SI 
Rating Scales) ในทีนีพบว่าอยู่ในกลุ่ม 3 คือกลุ่มทีต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการศกึษา 
กําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 2 และ 3  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  ของ
โรงเรียนวดัเสาธง  อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ จํานวน 2 คน มีปัญหาในการเขียนสะกด
ด้วยสระทีมีรูปผสม  2 รูป โดยมีตําแหน่งของการเขียนคือ รูปสระ รูปพยญัชนะ และรูปสระ เมือ
เขียนสะกดคําทีมีสระเหล่านี นักเรียนจะเขียนพยัญชนะต้นก่อน จากนนัจึงเขียนแทรกสระทีอยู่
ด้านหน้า หรือถ้าไมส่ามารถเขียนแทรกได้ ก็จะลบ และเขียนใหม ่ และผา่นการทดสอบตาบอดสี 
 
ประโยชน์ทไีด้รับการวิจัย 
 1.  นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําทีมีการผสมของรูปสระ 2 รูป และเขียนเรียง
ตามลําดบัการเขียนได้อยา่งถกูต้อง  
 2.  เพือเป็นแนวทางในการสอน เขียนสะกดคําทีมีการผสมของรูปสระ 3 รูป หรือรูปสระ
ทีมีตําแหนง่ซบัซ้อน 
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บทท ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสะด้วยสระ 2 รูป ของ
นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ชนัประถมศึกษาตอนต้น  โดยการสอนด้วยการกําหนด
รหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา  ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง  ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี 

 1.  นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.1  ความหมาย 

1.3  ลกัษณะของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.3  ลกัษณะของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน  

 2. การเขียนสะกดคํา 

  2.1  ความหมายของการเขียนสะกดคํา 

  2.2  ความสําคญัของการเขียนสะกดคํา 

 3. ความจําและเทคนิคความจํา 

3.2  ความจํา 

  3.2  เทคนิคการจํา 

 4. การใช้สีเป็นรหสั 

  4.1  ทฤษฎีการมองเห็นสี 

4.3  อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยา 

  4.3  การใช้สีกบัสือการเรียนการสอน 

 5. งานวิจยัทีเกียวข้อง 
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1. นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

1.1  ความหมายของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
       จากการศึกษาพบว่า นกัการศึกษาหรือนกัวิชาการทีเกียวข้อง ใช้คําเรียกนกัเรียนทีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้แตกต่างกันบ้าง เช่น เด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ นกัเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้ คําเรียกเหล่านนั ตา่งก็หมายถึงเด็กกลุ่ม
เดียวกนั ในงานวิจยันีจะใช้คําวา่ นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 กฎหมายซึงว่าด้วยการศึกษาสําหรับผู้ ทีมีภาวะบกพร่อง   (Individuals with 

Disabilities Education Act-IDEA) ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้คําจํากัดความว่า “ภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้”หมายถึง ความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึงหรือมากกว่าหนึงอย่างทางกระบวนการ
พืนฐานทางจิตวิทยาทีเกียวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึงอาจ
แสดงออกถึงภาวะบกพร่องในความสามารถทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การ
สะกดคําหรือการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์ และยงัรวมไปถึงภาวะบกพร่องทางการรับรู้ ความ
บาดเจ็บทางสมอง ภาวะบกพร่องเพียงเล็กน้อยของการทําหน้าทีของสมอง ภาวะบกพร่องทางการ
อา่น (dyslexia) ภาวะบกพร่องในการพดูและในการเข้าใจภาษาพดูหรือภาษาเขียน (aphasia) แต่
ไม่ครอบคลมุภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อนัเนืองมาจากภาวะบกพร่องอืน ได้แก่ ภาวะบกพร่อง
ทางการเห็น ภาวะบกพร่องทางการได้ยิน ภาวะบกพร่องทางการเคลือนไหว ภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา และภาวะบกพร่องทางอารมณ์ รวมทังความด้อยโอกาสอันเนืองมาจากเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามคําจํากดัความโดย IDEA ยงัเป็นทีวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ขาดความชดัเจน และมีความยากลําบากในการใช้จําแนกเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Swanson, อ้างถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,     
2554 : 4) 
 เกียฮาร์ท (Gearheart, อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 5) ให้ความหมายของเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
หมายถึง เด็กทีมีความเฉลียวฉาดเหมือนเด็กปกติทวัไป หรือบางคนอาจฉลาดกว่าเด็กปกติทวัไป 
แตเ่ด็กเหล่านีมีปัญหาในการเรียน ทําให้มีผลการเรียนตําเมือเทียบกบัเด็กอืนในวยัเดียวกนั ทําให้
เกิดชอ่งวา่งระหวา่งความเฉลียวฉลาดทีแท้จริงกบัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 ผดงุ  อารยะวิญ  ู(2542 : 115) ได้ให้ความหมายของเด็กทีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ไว้ว่า เด็กทีมีความบกพร่องการเรียนรู้ (Learning Disabilities) หมายถึง เด็กทีมีความ
บกพร่องในขบวนการทางจิตวิทยา ทําให้เด็กมีปัญหาในการใช้ภาษา ทงัในการฟัง การอ่าน การ
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พดู การเขียน การสะกดคํา หรือมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าว มิได้มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ลําตวั การได้ยิน อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตวั
เดก็ 

 ศรียา  นิยมธรรม (2546 : 6) ให้ความหมายของเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว้
ว่า เด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กทีมีความบกพร่องเกียวกบักระบวนการทาง
จิตวิทยา  ซงึทําให้เดก็มีปัญหาการเรียนรู้ด้านตา่งๆ คือ การอา่น การเขียน การฟัง การคิด หรือการ
คํานวณ รวมถึงเด็กทีมีความบกพร่องการการรับรู้จากการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง 
แตไ่มร่วมถึงเดก็ทีมีปัญหาอนัเกิดจากความบกพร่องทางสายตา 

 จากความหมายของเด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า
เด็กทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กทีมีความผิดปกติในเรืองของกระบวนทาง
จิตวิทยา ทําให้เดก็มีปัญหาในด้านการใช้ภาษา การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การสะกด และ
การคิดคํานวณ ซึงสาเหตตุ่างๆ  เหล่านี ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน การ
เคลือนไหวของร่างกายหรือปัญญาอ่อน และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม 
 

1.2 ลักษณะของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  
   ศนัสนีย์ ฉัตรคปุต์ (2543 : 38 – 39) ได้กล่าวถึงประเภทและลกัษณะของความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ไว้ว่า ในอดีตเรียกการบกพร่องในการเรียนรู้ว่า เป็นความบกพร่องทางด้าน
ทกัษะทางวิชาการ (Academic Skill Disorders) เพราะนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
มกัจะตามไมท่นัเพือนร่วมชนัเรียนทางด้านวิชาการ อาจจะล้าหลงัจากเพือนไปหลายปีในเรืองของ
ทักษะการอ่าน การเขียน หรือการคิดคํานวณ  ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นภาวะทีไม่
สอดคล้องกันระหว่างผลสมัฤทธิทางการเรียนกับความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก กล่าวคือ 
เดก็ไมส่ามารถเรียนรู้ได้เตม็ตามศกัยภาพทางสตปัิญญาของเขา เด็กเหล่านีมกัจะมีความบกพร่อง
ในการเคลือนไหว ปัญหาทางด้านทกัษะทางสงัคมและปัญหาในการปรับตวัให้เข้ากับสงัคม และ
มกัจะพบลกัษณะความบกพร่องดงัตอ่ไปนี 

  1.  การจดัระบบ (Organization) ได้แก่ การจดัระบบเวลาของตนเอง การรับรู้เวลา รู้
วนัที  รู้ปี การทํางานทีได้รับมอบหมายให้เสร็จ การจดัระบบความคิด การมีความสามารถทีจะหา
ของตนเองให้ครบ การดําเนินงานตามแผนทีวางไว้ การตัดสินใจ การจัดลําดับความสําคัญ
ก่อนหลงัการเรียงลําดบัเหตกุารณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

  2.  การประสานงานหรือประสานความสมัพนัธ์ของร่างกาย  ได้แก่ การจบัต้องและใช้
สิงของทีมีขนาดเล็ก การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง การตดั การวาด การคดัลายมือ การปีน
ป่าย การวิง และความสามารถในการเลน่กีฬาตา่งๆ 

  3.  ภาษาพดูและภาษาเขียน ได้แก่ การออกเสียงคําตา่งๆ การเรียนรู้คําศพัท์ใหม่ๆ การ
ทําตามระหว่างเสียงต่างๆ การตอบสนองต่อคําถาม การเข้าใจความคิดรวบยอด หลกัการต่างๆ 
การเข้าใจสิงทีอา่นหรือการอ่านจบัใจความ การสะกดคํา การเลา่เรืองหรือการเขียนเรียงความ 

  4.  สมาธิและความสนใจ จากกฎหมายว่าด้วยการศกึษา สําหรับผู้ ทีมีความบกพร่อง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้รวมความบกพร่องทางด้านสมาธิเข้าใจในความบกพร่องทางการ
เรียนรู้แต่เนืองจากเป็นภาวะความบกพร่องทีพบร่วมกนัได้บ่อย จึงบรรยายลกัษณะอาการในทีนี 
คือ ไม่สามารถทํางานจนสําเร็จ ลงมือทําก่อนทีจะคิดให้รอบคอบ เป็นคนทีไม่สามารถจะทํางาน
เป็นระบบระเบียบได้ มีความวุ่นวายในการจัดระบบ มีปัญหาในการรอคอย อดทนรอไม่ได้ 
กระสบักระสา่ย เหมอ่ลอยวอกแวก เสียสมาธิง่าย 

  5.  ความจํา ได้แก่การจดจําทิศทาง การเรียนรู้ข้อความทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้
กระบวนการใหม่ๆ  การเรียนรู้ตวัอกัษร การจําชือสิงตา่ง ๆ เหตกุารณ์ตา่ง ๆ การสะกดคํา  และการ
ทบทวนหนงัสือก่อนสอบ  
  6.  พฤติกรรมทางสงัคม ได้แก่ การมีเพือนใหม่และการคงมิตรภาพของเพือนใหม ่
ความอดทนตอ่ความกดดนั ความเครียด การยอมรับ การเปลียนแปลงในกิจวตัรประจําวนั การที
สามารถจะตีความภาษาทีไมใ่ชภ่าษาเขียน เชน่ สีหน้า ทา่ทาง นําเสียง และการทํางานเป็นทีม 

 เลอร์เนอร์  (Lerner, 1999) ได้กลา่วถึงลกัษณะของความบกพร่องในการเรียนรู้ไว้ดงันี  
1. มีสมาธิสนั  
2. มีความผิดปกตใินด้านการเคลือนไหว 

3. มีปัญหาในกระบวนการรับรู้ และการให้ข้อมลู 

4. มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั หรือการรู้คดิ 

5. มีความยุง่ยากในการแสดงออกทางด้านภาษา 

6. มีความยุง่ยากในการอา่น (อา่นไมไ่ด้) 
7. มีความยุง่ยากในการเขียน (เขียนไมไ่ด้) 
8. มีความยุง่ยากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
9. มีพฤติกรรมทางสงัคมทีไมเ่หมาะสม 
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 เลอร์เนอร์  (Lerner, 1985 : 430) กล่าวถึงปัญหาของเด็กทีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้กับความคิดรวบยอดเกียวกับมิติสัมพันธ์ไว้ว่า เด็กทีมีบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ อาจจะมีความสับสนเกียวกับเรืองมิติสัมพันธ์  เด็กมีความสับสนในเรือง ขึน-ลง 
ข้างบน-ใต้ล่าง บน-ล่าง สูง-ตํา ใกล้-ไกล หน้า-หลงั เริมต้น-จบ และ ตรงกันข้าม ซึงมีผลต่อการ
เข้าใจหลกัการทางคณิตศาสตร์ 
 เทอคคิงตนั และแฮริส (Turkington and Harris, 2006 : 213)ได้ให้ความหมาย มิติ
สมัพนัธ์ (Spatial Relationships) ว่า เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิงของกับพืนทีณบริเวรรอบๆ เด็ก
เรียนรู้ในเรืองมิติสมัพนัธ์ตงัแตย่งัเล็ก โดยผ่านการเล่นของเล่นและสิงของตา่งๆ ตวัอย่างเช่น เด็ก
สามารถรับรู้ว่าของเล่นอยู่บนเตียง  เด็กมองรูปภาพแล้วสามารถบอกได้ว่าพระจันทร์อยู่เหนือ
พืนดิน ทางด้านการศึกษา เกียวข้องในการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน และทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เดก็ต้องรับรู้ช่องว่าระหว่างคําในประโยคเพือทีจะเข้าใจความหมายของประโยคนนัๆ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ การเข้าใจถึงมิติสมัพนัธ์มีความสําคญัอย่างมากในการพฒันาทักษะด้าน
ตา่งๆเช่น การคํานวณ กราฟ และเส้นจํานวน เป็นต้น  มิติสมัพนัธ์ยงัลงรายละเอียดถึงเรืองลําดบั
ขนั (spatial sequencing) เกียวข้องกับความสามารถในการรับรู้และจดัการสิงของในแบบแผน 
ตวัอย่างเช่น ในการพัฒนาทกัษะมิติสมัพนัธ์ในการลําดบัขนั ในช่วงแรกต้องเริมฝึกให้ลอกแบบ
(block pattern)  เพือทีจะพฒันาทกัษะให้เป็นประโยชน์ ต่อทกัษะทางด้านการอ่านในภายหลงั 
เพราะทกัษะทางด้านการอา่น ต้องการการรับรู้และเข้าใจของลําดบัของตวัหนงัสือในแตล่ะคํา และ 
ชอ่งวา่งระหวา่งคําในประโยคํา 
 ศรียา  นิยมธรรม (2541 : 40)  ได้จดักลุม่ลกัษณะรวมๆ ของปัญหาทางการเรียนรู้ได้ 4 

ด้านใหญ่ๆ  ดงันี  
1. ด้านพทุธิพิสยัหรือการรู้คดิ(Cognitive) เชน่ การคดิและการแก้ปัญหา 

2. ด้านภาษา(Language) ได้แก่ การพดู การฟัง การเขียน การอา่น 

3. ด้านกลไกลหรือการเคลือนไหว(Motor) เช่น การประสานงานกันของอวยัวะต่างๆ 
ในร่างกาย 

4. ด้านสงัคม (Social) เชน่ ความสมัพนัธ์กบัเพือน ๆ 

 เบญจพร ปัญญายง (อ้างถึงในเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน 2550 : 14) แบง่ลกัษณะความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ของเดก็ทีมีปัญหาในการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  
 1.   ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคํา  เดก็จะแสดงลกัษณะตา่งๆ ออกมา คือ  

  1.1  การเขียนพยญัชนะ เดก็จะเขียนเส้นวนๆ ไมรู้่จะม้วนหวัเข้าหรือหวัออกขีด 
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วนๆ ซําๆ 

  1.2  เรียงลําดบัอกัษรผิด เชน่ สถิต ิเป็น สตถิิ 

1.3  เขียนพยญัชนะตวัเลขสลบักนั เชน่ ม - น, ภ – ถ, ด – ค, b – d, p – q , 6 – 9 

1.4  เขียนพยญัชนะ ก – ฮ  ไมไ่ด้ แตบ่อกให้เขียนเป็นตวัๆ ได้ 

1.5  เขียนคําตามตวัสะกด เชน่ บอริกาน  (บริการ)  
1.6 สะกดผิด โดยเฉพาะคําพ้องเสียง คําสะกดแมเ่ดียวกนั ตวัการันต์ เชน่  

อนัตลาย(อนัตราย) บดบาด(บทบาท) แพด(แพทย์) เป็นต้น 

1.7  เขียนหนงัสือลอกโจทย์จากกระดานช้าเพราะกลวัสะกดผิด  
1.8  เขียนไมต่รงบรรทดั เขียนตําหรือเขียนเหนือเส้น ขนาดตวัอกัษรไมเ่ทา่กนั ไม่ 

เว้นขอบ ไมเ่ว้นชอ่งไฟ 

  1.9  จบัปากกาหรือดนิสอแนน่มาก 

  1.10  ลบบอ่ยมาก เขียนทบัคําเดมิหลายครัง เขียนหนงัสือตวัโต 

 2. ความบกพร่องในด้านการอา่น  
  2.1 อ่านช้า มีความยากลําบากในการอ่าน เช่น อ่านคําตอ่คํา จะต้องสะกดคําจึง
จะอา่นได้ 

  2.2  อา่นออกเสียงไมช่ดัเจน 

  2.3  ไมร่ะมดัระมดัระวงัในการอ่านจะเดาคําจากอกัษรตวัแรก เช่น บาท เป็น บทที 
เมือนนั เป็น บดันนั 

  2.4 อา่นข้าม อา่นเพิมคํา อา่นผิดประโยคหรือผิดตําแหนง่ 
  2.5 อา่นโดยไมเ่น้นคํา หรือเน้นข้อความบางตอน 

  2.6 จําคําศพัท์ได้จํากดั พยายามอธิบายความหมายของคําทีอา่นไมไ่ด้ 

  2.7 ผนัเสียงวรรณยกุต์ไมไ่ด้ 

  2.8 เลา่เรืองทีอา่นไมไ่ด้ 

  2.9 จบัใจความสําคญัหรือเรียงลําดบัเหตกุารณ์ของเรืองทีอา่นไมไ่ด้ 

  2.10 ไมรู้่จกัเดาคําหรือประโยคทีอยูห่น้าหรือหลงัคําหรือย่อหน้านนัๆ 

 3. ความบกพร่องด้านการคํานวณและเหตผุลเชิงคณิตศาสตร์ เดก็จะมีลกัษณะดงันี 

    3.1 ไมเ่ข้าใจคา่ของตวัเลข ได้แก่ หลกัหนว่ย สิบ ร้อย พนั หมืน  
    3.2 นบัเลขไปข้างหน้าหรือนบัเลขย้อนหลงัไมไ่ด้ 

    3.3 คํานวณ บวก ลบ คณู หาร ด้วยการนบันวิ 
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    3.4 จําสตูรคณูไมไ่ด้ 

    3.5 เขียนเลขกลบักนั เชน่ 13 เป็น 31 

    3.6 เลขลบ อาจทําผิดโดยเอาจํานวนน้อยลบออกจากจํานวนมาก เช่น 25 – 7 = 

22 เดก็จะเอา 5 ลบออกจาก 7 เพราะดวูา่ 5 เป็นจํานวนน้อย แทนทีจะดวูา่ 5 เป็นตวัแทนของ 15 

    3.7 ยุง่ยากกบัการตีโจทย์ปัญหา หรือการอ่านตวัเลขหลายตวั 

    3.8 บางคนอาจใช้วิ ธีท่องจําและเขียนตอบได้ แต่เมือให้แก้ไขโจทย์ทีใช้ใน
ชีวิตประจําวนั กลบัทําไมไ่ด้ เชน่ ไมส่ามารถ แลก / ทอน สตางค์ได้ 

    3.9 ไมส่ามารถทําตามขนัตอนการคณู/หารได้ โดยเฉพาะตวัเลขหลายหลกั 

    3.10 การคํานวณเลขทําจากซ้ายไปขวา แทนทีจะทําจากขวาไปซ้าย 

    3.11 ไมเ่ข้าใจเรืองเวลา สอนเรืองเวลาได้ยาก 

  4. ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ทีอาจพบร่วมเด็กทีมีปัญหาการอ่าน การเขียน การ
สะกดคําและการคิดคํานวณ มกัรู้สึกหงุดหงิดและรู้สึกด้วยทีตนเองทําได้ไม่ทดัเทียมเพือนๆ ดงันนั
อาจแสดงพฤตกิรรมในรูปแบบตา่งๆ ดงันี  

   4.1 หลีกเลียงการอ่าน การเขียน 

   4.2 ทําสมดุการบ้านหายบอ่ยๆ 

   4.3 บางคนอาจตอ่ต้าน แบบดือเงียบ ไมทํ่าตามทีครูสงัหรือปฏิเสธโดยตรง ทําให้ดู
เป็นเดก็เกียจคร้าน 

   4.4 ไมมี่สมาธิในการเรียน ทํางานช้า ทํางานไมเ่สร็จในชนัเรียน  
   4.5 ทํางานสะเพร่า 

   4.6 ความจําไมดี่ เรียนได้หน้าลืมหลงั 
   4.7 ออดอ้อนแบบเดก็ๆ   โดยเฉพาะกรณีทีมีน้องเล็ก 

   4.8 กลวัครูด ุกลวัเพือนล้อ อา่นหนงัสือช้า 

   4.9 กลา่วโทษวา่ครูสอนไมดี่ เพือนแกล้ง 
   4.10 รู้สกึเบือหนา่ย ท้อแท้ 

   4.11 รู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง และไม่มนัใจในตนเอง มักตอบคําถาม ทําไม่ได้ ไม่รู้          
ไมท่ราบ  
   4.12 ทําตวัเป็นตวัตลกในห้องเรียนเพือกลบเกลือน 

   4.13 อารมณ์ขนึๆ ลงๆ หงดุหงิด ไมอ่ดทน 

   4.14 ก้าวร้าวกบัเพือน ๆ พีน้อง ครู พอ่แม่ (ทีจําจีจําไช) 
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   4.15 ไมล่กึซงึในความหมายของคํา และความรู้สกึทีผู้ เขียนสง่ถึงผู้อา่น 

   4.16 ไมรู้่สกึขําในคําพดูตลก  
  จากลักษณะของเด็กทีมีความการบกพร่องทางการเรียนรู้ สรุปได้ว่า เด็กทีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีหลายลกัษณะ ทงัในด้านภาษาพดู ภาษาเขียน การรับรู้ การเคลือนไหว 
อารมณ์ สงัคม การคํานวณและเหตผุลเชิงคณิตศาสตร์ ซึงลกัษณะเหล่านีเป็นผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ในการดํารงชีวิตของเดก็ 

  

1.3  ลักษณะของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 

  ผดุง อารยะวิญ ู  (2524 : 23 – 25) กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะสูงสุดใน
กระบวนการทางภาษา ซึงประกอบด้วยทกัษะในการฟัง การอ่าน การพดู และการเขียน การเขียน
เป็นการแสดงออกซึงแนวคิดของผู้ เขียน ซึงผู้ เขียนจะต้องนําคําในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด็กทีมีปัญหาทางการเรียนรู้มักมีความบกพร่องในการ
เรียงลําดบั ซงึเป็นสาเหตหุนงึทีทําให้เดก็ไมส่ามารถเขียนหนงัสือได้ 

  ด้านการเขียน อาจแสดงพฤตกิรรมในการเขียนดงันี   
  1.   ไมส่ามารถลอกคําทีครูเขียนบนกระดานลงบนสมดุของนกัเรียนได้อยา่งถกูต้อง 

  2.   เขียนประโยคตามครูไมไ่ด้  
3. ไมส่ามารถแยกรูปทรงเลขาคณิตได้ 

4. บางรายอาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจบัสิงของ 
5. ใช้สายตาในการจดจําสิงของไมไ่ด้ หรือได้ไมดี่ เดก็อาจบอกได้วา่ภาพทีอยูบ่น 

กระดานคือภาพอะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจําภาพนนัไม่ได้ และบอก
ไมไ่ด้วา่ภาพทีเห็นเมือครูนีคือภาพอะไร 

6. เขียนเป็นคํา อาจเป็นลายเส้น แตอ่า่นไมไ่ด้ 

7. เขียนเป็นประโยคไมไ่ด้  เรียงคําไมถ่กูต้อง 
8. รูปของตวัอกัษรทีเขียนอาจไม่แน่นอน  ตวัอกัษรทีเด็กเขียนแตล่ะครังอาจมีรูปทรง

ทีแตกตา่งกนั 

  ความบกพร่องทางการเขียนนี ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กทีเขียนคํายากไม่ได้ อัน
เนืองมาจากการทีเด็กไม่ตงัใจเรียน เด็กขาดเรียนบอ่ย หรือขีเกียจอ่านหรือเขียนหนงัสือ การไม่ส่ง
งานทีครูมอบหมายให้ทํา เป็นต้น ความบกพร่องทางการเขียนอาจจําแนกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
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1. ดสิกราเฟีย  (Dysgraphia) หมายถึง การทีเด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได้ เช่น จบั
ดินสอไม่ได้ ลอกคําศพัท์หรือตวัอกัษร หรือ ตวัเลข หรือรูปทรงทางเรขาคณิตจากกระดานลงบน
สมดุของตนไมไ่ด้ หรือทําได้แตล่ายมืออา่นยาก 

2. ความบกพร่องในการจํา (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจําสิงทีเห็นได้ เด็กอาจ
บอกชือสิงของได้ ในขณะทีเด็กกําลังจ้องมองสิงนนัอยู่ แต่เมือครูทําสิงนนัพ้นสายตาของเด็กไป
แล้ว เดก็จําสิงนนัไมไ่ด้ เด็กมีความสามารถในการจําด้วยสายตา (Visual Memory) ไมดี่ 

3. ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits)  เด็กเหล่านีสามารถ
เรียนหนงัสือได้ดี แตห่ากครูให้เขียนเรียงความ เขียนรายงาน เด็กอาจทําไม่ได้ เด็กอาจมีแนวคิดที
จะเขียนแต่ไม่สามารถระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นตวัอกัษรได้บางคนอาจเขียนได้บ้างแต่
เขียนผิดหลกัไวยากรณ์ของภาษาไทย 

  เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องทางการเขียนอย่างเดียว บางคนอาจมีความบกพร่อง
ทางการอ่านอยา่งเดียว บางคนอาจมีความบกพร่องทงัการฟัง การอ่านและการเขียน ความรุนแรง
ของปัญหา อาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจมีปัญหาไม่มากนกั สามารถอ่าน
และเขียนได้บ้าง แต่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพิมเติม แต่เด็กบางคนอาจมีปัญหารุนแรงถึงขึนไม่
สามรถจบัดนิสอหรือปากกาขนึมาเขียนหนงัสือได้เลย 

  สรุปได้ว่า เด็กมีความบกพร่องด้านการเขียน มีลกัษณะทีแตกต่างกนั โดยจําแนกเป็น  
3 ลักษณะ คือ การทีเด็กไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เด็กไม่สามารถจําสิงทีเห็นได้ และความ
บกพร่องทางโครงสร้างของภาษา 
 

2. การเขียนสะกดคาํ 
 

2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
  เว็บสเตอร์ (Webster, 1981 : 21 – 90) กล่าวไว้ว่า การเขียนสะกดคํา เป็นศิลปะหรือ 
กลวิธีในการจดัเรียงให้เป็นคําตามแบบทีคนยอมรับ 

  ฮนันา และคนอืน ๆ (Hanna and other, 1971 : 15) ได้ให้คําจํากดัความเกียวกบัการ
เขียนสะกดคําวา่ การสะกดคํา คือ การถ่ายทอดภาษา เมือใดก็ตามทีต้องการจะถ่ายทอดความคิด
และความรู้สึกเป็นภาษาเขียน จะต้องเกียวข้องกบัการสะกดคํา โดยเขียนเป็นตวัอกัษรลงบนวสัดุ
ให้ผู้ อืนมองเห็นและเข้าใจได้ 

  สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2539 : 14)  ให้ความหมายของการเขียนสะกดคําว่า การเขียน
สะกดคํา คือการเขียนโดยเรียงลําดบั พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ และตวัสะกดคําเป็นคําได้อย่างถกู
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หลกัเกณฑ์และถกูต้องตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2525 โดยเรียงลําดบั
เพือให้สามารถออกเสียงได้ชดัเจนและสือความหมายได้อยา่งถกูต้อง 
  อรทยั นตุรดิษฐ์ (2540 : 10) สรุปการเขียนสะกดคําไว้ว่า การเขียนสะกดคํา หมายถึง
การเขียนคําใดคําหนงึอนัประกอบด้วย พยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ และตวัสะกด และตวัการันต์
ได้ถกูต้องตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พทุธศกัราช 2525 

  จากความหมายทีกลา่วมา สรุปได้วา่ การเขียนสะกดคํา หมายถึง การเขียนคํา ซึงเรียง
ตามลําดบั พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัสะกดและตวัการันต์ ซึงถูกต้องตามหลกัภาษาและตรง
ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2525 

 

2.2  ความสาํคัญของการเขียนสะกดคาํ 
  สภุาพ ดวงเพ็ชร (2533 : 2) กล่าวไว้ว่าในการเขียนนอกจากจะต้องคํานึงถึงเนือเรือง
ตามจุดประสงค์ สํานวนสละสลวยถกูต้อง ตามหลกัภาษาแล้ว ยงัต้องคํานึงถึงการเขียนสะกดคํา
ด้วย เพราะการเขียนสะกดคําได้ถกูต้องจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อความทีเขียนได้ถูกต้อง 
รวดเร็วทงัช่วยให้เกิดทศันคติทีดีแก่ผู้ ทีอ่านข้อความทีเขียนด้วย นอกจากนียงัทําให้ผู้ เขียนความ
มนัใจในตนเอง การเขียนสะกดคําได้ ถกูต้องจึงเป็นสิงจําเป็นในการเรียนทกุวิชา และเป็นทกัษะที
จําเป็นในการวางรากฐานของการเขียนด้านอืน ๆ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขียนสะกดคําผิด จะ
ก่อให้เกิดผลเสียในด้านการใช้ภาษา คือ ผู้ อืนตีความหมายผิด ไม่เข้าใจข้อความทีเขียน ทําให้งาน
เขียนขาดประสิทธิภาพ และยงัทําลายบคุลิกภาพของผู้ เขียน คือจะทําให้ผู้อ่านมองความสามารถ
หรือคณุคา่ของผู้ เขียนตําลง  ซงึมีผู้กลา่วถึงความสําคญัของการเขียนสะกดคําไว้ดงันี  
  ผะอบ โปษะกฤษณะ (2523 : 116) ชีให้เห็นความสําคญัของการเขียนสะกดคํา และ
ผลเสียทีเกิดจากการเขียนสะกดคําผิดวา่ การเขียนสะกดคําการันต์ผิด นอกจากจะมีผลทําให้ความ
เดิมผิดไปยงัทําให้ขาดความงามทางภาษา ในภาษาไทยตวัสะกดเป็นเรืองสําคญัทีต้องระวงัทีสุด
เพราะนอกจากทําให้การสือความหมายไมเ่ข้าใจแล้ว ยงัแสดงถึงความรู้ของผู้ เขียนอีกด้วย และยงั
ทําให้หลกัภาษาทีดีเสียไป 

  วรรณี โสมประยรู (2539 : 159) ให้ความสําคญัของการเขียนสะกดคําไว้ว่า การสะกด
คําเป็นพืนฐานทีจําเป็นของการเขียนอย่างหนึง เพราะเด็กต้องรู้จักสะกดคําได้ก่อน จึงสามารถ
เขียนเป็นประโยคและเรืองราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดคําไม่ได้ เด็กจะไม่เข้าใจเรืองจากผู้ อืนและไม่
สามารถแสดงให้ผู้ อืนเข้าใจความคดิของตนเองได้ ดงันนั การเขียนสะกดคําให้ถกูต้องนบัว่าเป็นสิง
สําคญัมากในการเขียน 
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  อดลุย์ ภูปลืม (2539 : 12) ได้กล่าวถึงการเขียนสะกดคําว่า การเขียนสะกดคําทีมี
ความสําคญัต่อการดํารงชีวิตประจําวนั และความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบนั เพราะการเขียน
สะกดถกูต้อง ช่วยให้ผู้ เขียนอ่านและเขียนหนงัสือได้ถกูต้อง สือความหมายได้แจ่มชดัและมีความ
มนัใจในการเขียน ทําให้ผลงานทีเขียนมีคณุคา่เพิมขนึดงันนั การเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง จึงเป็น
สิงจําเป็นในการเรียนภาษาไทย เพราะการเขียนเป็นทักษะสําคญั นกัเรียนสามารถนําประโยชน์
จากการเขียนสะกดคําไปใช้ได้กบัทกุวิชาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ถ้าผู้ เขียนเขียนสะกดคําผิด
จะทําให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น ผู้อ่านตีความหมายผิด ผู้อ่านไม่เข้าใจ ข้อความทีเขียนสิงที
เขียนจะด้อยคณุคา่ 

  ดงันนั การเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง จําเป็นสิงจําเป็นในการเรียนภาษาไทย เพราะการ
เขียนเป็นทกัษะสําคญั นกัเรียนสามารถนําประโยชน์จากการเขียนสะกดคําไปใช้ได้กบัทกุวิชา และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ถ้าผู้ เขียนเขียนสะกดคําผิดจะทําให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น ผู้อ่าน
ตีความหมายผิด ผู้อา่นไมเ่ข้าใจข้อความทีเขียนสิงทีเขียนก็จะด้อยคณุคา่ 

 

3.ความจาํและเทคนิคการจาํ 
3.1  ความจาํ 
  ความจําเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับการเรียนรู้ เป็นสิงทีจะช่วยให้เราสามารถ
เรียนรู้ในสิงตา่ง ๆ ได้อยา่งตอ่เนือง  
  ไสว เลียมแก้ว  (2528 : 8)  กลา่ววา่ ความจํา หมายถึง ผลทียงัคงอยู่ในสมอง หลงัจาก
สิงเร้าได้หายไปจากสนามสมัผสัแล้ว ผลทีคงอยู่นีจะอยู่ในรูปของรหสัใดๆ ทีเป็นผลจากการโยง
สมัพนัธ์ โดยแบง่ประเภทของความจําเป็น  3 ประเภท ได้แก่ 

1. การระลึกได้  (Recall) หมายถึง การบอกสิงทีเคยเรียนรู้มาแล้วได้ โดยสิงนนัไม่ได้
อยูใ่นการรับสมัผสัขณะนนั  

2. การรู้จัก (Recognition) เป็นความจําแบบทีสิงเร้าจะต้องอยู่ตรงหน้า หรืออยู่ใน
ขณะทีรับสมัผสัแล้วจําได้ 

3. การเรียนรู้ซํา  (Relearning) เป็นการจําทีใช้เวลาและจํานวนครังในการจํา เมือเคย
พบหรือรับสมัผสัมาแล้ว เมือมาเรียนรู้ซําจะทําให้จําได้มากขนึ  
  กฤษณา ศักดิศรี (2530 : 322) ได้ให้ความหมายของความจําว่า หมายถึง 
ความสามารถในการเก็บรักษาสิงทีรับรู้ให้คงอยู่และถ่ายทอดหรือนําออกมาใช้ได้ โดยประกอบไป
ด้วย 3 ขนัตอน คือ  
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1. การเรียนรู้ และการรับรู้ คือการรับสิงเร้าตา่ง  ๆ  การเรียนรู้เป็นสิงสําคญัประการ
แรกๆ ในกระบวนการของการจํา 

2. การยึดไว้หรือการจํา เมือมีสิงใดมาเร้าให้รับรู้แล้ว ถ้าต้องการจําสิงนนัจะต้องเกิด
การจดจอ่และตงัใจเพือทีจะรับรู้ 

3. การนํามาใช้หรือระลึกขึน ถ้าต้องการทีจะใช้สิงทียึดไว้ในสมองแล้ว ก็จะสามารถ
นํามาใช้ได้ทนัที 

 วฒุิชยั บณุยนฤธี (ม.ป.ป) กลา่วไว้วา่ ความจําเป็นพืนฐานของ การเรียนรู้ การคิด และ
การใช้ภาษาซงึมีสว่นในการกําหนดพฤติกรรมของมนษุย์ การเข้าใจเรืองความจําชว่ยให้เรา
สามารถเข้าใจเกียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์ได้ดียิงขนึ  
 ชนิดของความจํา(Types of Memory) 

1. Sensory memory เป็นการรับรู้ทีคงอยู่ชวัขณะ(momentary lingering) ของข้อมลู
จากประสาทรับความรู้สึก(sensory information) หลงัจากทีสิงเร้า(stimulus) ถกูเอาออกไป เช่น 
แตะฝ่ามือด้วยปลายดินสอ หลงัจากยกดินสอออกจะยงัคงรู้สึกว่าฝ่ามือยงัถูกสมัผสัอยู่อีกหลาย
วินาที ความรู้สกึอืนๆก็เชน่กนั 

2. Short-Term memory ความจําระยะสัน เป็นความจําทีคงทนกว่าsensory 

memory ประกอบด้วยเนือหาของการรับรู้ขณะมีสติ(conscious awareness) ซึงหมายถึงสิงทีเรา
กําลงัคดิถึงอยู่ในช่วงเวลานนั อาจเป็นสิงเร้าใหม่ทีเพิงประสบหรือเป็นข้อมลูทีเรียก (retrieve) จาก
ความจําระยะยาว(Long-Term Memory) เปรียบเสมือนแฟ้มเอกสารทีกําลังเปิดใช้งานอยู่ 
บางครังเรียกว่า Active Memory การคิดถึงเบอร์โทรศพัท์ ทํานองเพลง หรือหน้าของใครบางคนที
เรารู้จกั เป็นการจดัการกับข้อมูลผ่านความจําระยะสนั ซึงสามารถเก็บข้มูลได้จํากัดในแตล่ะครัง 
และเนือหา(Contents)จะหายไปใน20วินาที ถ้าไมมี่การคดิใหมซํ่าๆ 

3. Long-Term Memory ความจําระยะยาว เป็นความจําทีสามารถเก็บข้อมลูได้ไม่
จํากัดจํานวนและระยะเวลา โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก การเรียนรู้ และสติปัญญา จะ
เกิดขึนได้ต้องมีความจําระยะยาว เพราะความจําระยะยาวทําให้ประสบการณ์ของเราไม่หายไป
ทันทีทีเราหยุดคิดถึงสิงนนั เราสามารถคงประสบการณ์ในอดีตไว้และนํากลับมาใช้ในปัจจุบัน 
เนืองจากความจําระยะยาวเป็นทีเก็บความรู้ตา่งๆทีเราสะสมไว้ จึงมีความสามรถในการเก็บข้อมลู
ไมหาศาล บางข้อมลูเราไมรู้่ตวัวา่ได้เก็บไว้ จนกวา่จะมีเหตใุห้ต้องคดิถึงมนั 

  วนัทนี ผลสมบรูณ์ (2541 : 32) กล่าวว่า ความคงทนในการจํา คือ การคงไว้ซึงผลการ
เรียนหรือความสามารถทีจะระลึกได้ต่อสิงเร้าทีเคยเรียน หรือเคยมีประสบการณ์การรับรู้มาแล้ว 
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หลังจากทีได้ทังระยะไว้ช่วงหนึง การทีจะจดจําสิงทีเรียนมาได้มากน้อยเพียงใด ขึนอยู่กับ
กระบวนการเรียนรู้  
  กาเย่ (Gagne,1974, อ้างถึงใน วนัทนี ผลสมบูรณ์,  2541 : 32) อธิบายขนัตอนของ
กระบวนการเรียนรู้และการจําไว้ ดงันี 

1. การจงูใจ เป็นการชกัจงูให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ 
2. ทําความเข้าใจ เป็นขนัตอนทีผู้ เรียนสามารถเข้าใจสถานการณ์ ทีเป็นสิงเร้า 

3. การเรียนรู้ ปรุงแต่งสิงทีเรียนรู้ไว้เป็นความจํา ขนันีจะมีการเปลียนแปลงเกิดเป็น
ความสามารถอยา่งใหมข่นึ  

4. ความสามารถในการสะสมสิงทีเร้าเก็บไว้ในความทรงจํา ขันนีเป็นการนําสิงที
เรียนรู้ไปเก็บไว้ในสว่นทีเป็นความจําเป็นชว่งเวลาหนงึ  

5. การรือฟืน ขนันีเป็นนําเอาสิงทีเรียนไปแล้วและเก็บเอาไว้นนัออกมาใช้ในลกัษณะ
ของการกระทําทีสงัเกตได้ 

6. การสรุปหลกัการ ขนันีเป็นความสามารถใช้สิงทีเรียนรู้แล้ว ประยุกต์กับสิงใหม่ที
ประสบ 

7. การลงมือปฏิบตั ิเป็นการแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรียนรู้ 
  ถ้าขนัการทําความเข้าใจและการเรียนรู้ไมดี่ ขนัการจําก็จะลดลงหรือจําไมไ่ด้เลย 

  ดังนัน ความจํา จึงเป็นการเก็บรักษาข้อมูลไว้เพือให้สามารถดึงออกมาใช้ได้ใน
ภายหลงั ขนัตอนของการจดจําความจําระยะสนัจะช่วยคงข้อมูลเอาไว้ได้ในช่วงสนั ๆ  ระหว่างที
เราให้ความสนใจหรือมุ่งสมาธิไปยังข้อมูลนัน ถ้าหากว่าเราถูกขัดจังหวะในระหว่างทีจะเก็บ
ความจํา เราก็อาจจะจําไมไ่ด้แตถ้่าหากวา่ข้อมลูนีได้รับการทบทวนซําๆ บอ่ยครัง หรือมีความจงูใจ 
มีความสนใจ ก็จะสามารถเก็บความจําระยะสนันีไปเป็นความจําระยะยาว ทีสามารถดึงออกมา
ใช้ได้ในภายหลงั 
  กานดา พูพ่ฒุ (2547 : 127 – 128 ) กลา่วไว้วา่ เดก็ทีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ส่วน
ใหญ่มกัจะมีความบกพร่องในเรืองของความจําโดยเฉพาะความจําระยะสนั ทําให้ไม่สามารถเก็บ
รักษาข้อมูลไว้เพือดึงออกมาใช้ในภายหลงั ดงันนั จึงจําเป็นทีจะต้องทบทวนหรือยําซําๆ มากกว่า
เด็กทวั ๆ ไป เพือทีจะสามารถแก้ไขปัญหาของความบกพร่องในเรืองของความจํา ให้สามารถเก็บ
ข้อมลูนนัไว้ในระยะเวลาทียาวขนึ และการนํามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลงั   

  จะเห็นได้ว่า ความจําเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
ทํางานของสมองทีซบัซ้อน เด็กทีมีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ส่วนใหญ่มกัจะมีความบกพร่องใน
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เรืองของความจําโดยเฉพาะความจําระยะสนั  ทําให้ไมส่ามารถเก็บรักษาข้อมลูไว้เพือดงึออกมาใช้
ในภายหลงัได้ 

 

3.2  เทคนิคการจาํ ( Mnemonics ) 
  เทคนิคการจํา หมายถึง เทคนิคการช่วยจําทีมีขนัตอนและหลกัการทีชดัเจนเพือช่วย
เพิมความสามรถในการจํา และดงึ ข้อมลู เหลา่นนักลบัมาใช้ เทคนิคการจํานีจะมีประโยชน์มากใน
การจดจําขนัตอน และจดจําเนือหาทียุง่ยาก (Online 2 : 2556)  

  เทคนิคการจําสามารถจดัประเภทตามโครงสร้างของการจําได้ดงันี 

1. การจดัระบบ  
    1.1 การจดัระบบ 

     1.1.1 การใช้ตวัย่อ (Acronym) เช่น CMYK ย่อมาจาก cyan, magenta, 

yellow, key หรือ FANBOYS สําหรับการจําตวัเชือมในภาษาองักฤษ (For, And, Nor, But, Or, 

Yet, So) เป็นต้น 

     1.1.2 การใช้เสียงทีคล้ายกนัในการช่วยจํา (Rhyme) เช่น ในการจําการใช้  ใ- 
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม ่เป็นต้น 

     1.1.3 การจําเ ป็นกลุ่ม คํา  เช่น  การจําแบ่งชันวงจร ชี วิตในการ เ รียน
วิทยาศาสตร์ KINGS PLAY CARDS ON FAIRLY GOOD SOFT VELVET (Kingdom, Plylum, 

Class, Order, Family, Genus, Species, Variety) 
    1.2 การจดัระบบ ใช้ได้ หลายครัง ตอ่ระบบการจําข้อมลูนนัๆ ได้แก่ 
     1.2.1 เทคนิคการจําทีเกียวข้องกบัตําแหนง่ (Loci Method) 
     1.2.2 ระบบเพ็ก ( Peg ) 
  2.  การใสร่หสั 

    2.1 การเชือมโยงชือกับกับภาพทีสามารถเป็นจริงหรือจินตนาการขึนมา เพือช่วย
ในการจําชือ  
    2.2 การใช้ Keyword เพือชว่ยในการจําคําศพัท์ ทีไมคุ่้นเคย 

  เทคนิคการช่วยจําทีเป็นกระบวนการพิเศษทีช่วยให้จําได้ดีขึน รูปแบบการจําเป็นการ
สร้างหลกัการในการจําเพือช่วยให้สามรถจําได้ง่ายขนึ รวดเร็วและแม่นยําขึน มีการค้นคิดวิธีการ
มากมายหลากหลายในการจํา เทคนิคทีชว่ยการเชือมโยงทีสําคญั ที สมบตัิ จําปาเงิน และสําเนียง 
มณีกาญจน์ (อ้างถึงใน สมาน ทวีเลิศ 2551 : 16 ) กลา่วไว้ ได้แก่ 
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1. ระบบลิงค์ (Link System) หรือระบบลูกโซ่ เป็นระบบพืนฐานทีสุด ประกอบด้วย
สองขนัตอนคือ ขนัแรกผู้ จําจะต้องสร้างจินตภาพสิงทีจะจําขึนทีละภาพ แล้วนํามาเชือมโยงกัน
แบบลูกโซ่ทีละข้อ ไปเรือยๆ ข้อหนึงไปข้อสอง ข้อสองไปข้อสาม ไปเรือย ๆ เวลาเชือมโยงไม่ต้อง
กงัวลวา่จะต้องเห็นภาพโซท่งัสาย ให้จําทีละคูห่รือ ทีละสองข้อให้ได้ 

2. ระบบโลไซ (Loci Method) เรียกอีกอย่างว่า Memory Palace (และอีกหลายชือ 
เช่น Journey, Roman room ) คําว่า Loci เป็นภาษา Latin หมายถึง Location หรือ Place ซึง
หลกัการนีก้อคล้าย Peg system เพียงแค ่Peg ทีสร้างขนึเป็นสถานที ซึงอาจเป็นสถานทีจริงหรือ
สมมุติขึนมาก็ได้ โดยเริมต้นจากสร้างสถานทีในใจขึนมาและจําให้ได้จนขึนใจ จากนนัก็ทําการ
เชือมโยงสิงของทีจะจําเข้ากบัสถานทีนนัๆ ตวัอยา่งเชน่ เราอาจสร้างสถานทีของเราโดยใช้ห้องของ
ในบ้านโดยเรียงลําดบัจากชนัล่างไปชนับน และ แต่ละชนัให้เรียงทิศทางวนซ้ายหรือขวาแล้วแต่
ถนดั นึกถึงบ้านตวัเองดู เช่น ห้องรับแขก ห้องนงัเล่น ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนอน ห้องเก็บของ 
ฯลฯ หรือ อาจจะเป็นสถานทีแถวบ้าน เช่น จากปากซอยมาถึงบ้านของเรา ต้องเดินผ่านร้าน
แว่นตา ร้านข้าวหมูแดง ร้านก๋วยเตียว ร้ายขายผกั  ร้านเช่าหนงัสือ  ร้านไอติม ร้านตดัผม   ฯลฯ 
จากนนัก็ผูกรายการสิงของทีจะจําเข้ากับสถานทีต่างๆทีเรามีอยู่ ก็คล้ายกับการสร้างเรืองราวใน 
เทคนิค Link System แต่เรืองราวไม่จําเป็นต้องตอ่เนืองกัน ขอให้ในจินตนาการของเราเห็นภาพ
สิงของทีต้องการจําในสถานทีนนัให้ชัดเจน ก็จะช่วยจําให้ได้ง่าย กอร์ดอน โบว์เออ (อ้างถึงใน 
สมาน ทวีเลิศ, 2551 : 17) ได้วิเคราะห์รายละเอียดของเทคนิคโลไซไว้ดงันีคือ ในการเลือกสถานที 
เพือมาเข้าคู่กับคํา หรือสิงทีเราต้องการจํานัน เราต้องระลึกไว้เสมอว่า ต้องเข้าคู่กันให้เป็นคู่ที
เหนียวแนน่พอควร ถ้าเราสกัแตรู้่วา่นําเอาสถานทีมาช่วยในการจําได้ แตไ่ม่รู้ว่าอะไรเป็นหวัใจของ
ระบบนี ไม่รู้ว่าจะใช้ระบบนีช่วยจําอย่างไร และใช้ได้เมือไร ความจําของเราก็จะดีขึนไม่ได้สักที 
สถานทีเรานํามาใช้จะมีประสิทธิภาพ ต่อเมือเราสามารถนึกออกว่า สถานทีนีจะนํามาเข้าคู่กับ
อะไร ถ้าเรานกึออกแตส่ถานที แตน่กึไมอ่อกวา่ตรงนีตงัใจจะจําอะไร ผลลพัธ์ก็คือ เราจําอะไรไม่ได้
เหมือนเดมินนัเอง 

3. ระบบเพ็ก (Peg system) หรือ ระบบหัวหมุด เป็นวิธีทีมีประโยชน์สําหรับการ
ทอ่งจํา รายชือ สิงของหลายๆ อย่างทีจะต้องมีลําดบั 1, 2, 3,… การใช้จําเป็นจะต้องสร้างหวัหมดุ 
ขนึ และ ท่องจําปกติ มกัจะใช้ตวัเลขทีมีความสมัผสักับสิงของทีมีเสียงสมัผสั (Rhyme) การใช้ก็
ต้องใช้จินตนาการชว่ยในการจํา การไปซือของหลายอย่างอาจจะใช้ระบบเพ็ก ประโยชน์ของระบบ
เพ็ก ช่วยความจํา เป็นการช่วยให้ระลึกให้ง่าย และอาจจะระลึกได้ง่ายทงัลําดบัปกติ คือ จากหน้า
ไปหลงั (Forward)   หรือย้อนจากหลงัไปหน้า  
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 เยทส (Yate, 1999 : 1) ได้กล่าวถึงทีมาของเทคนิคโลไซว่า เกิดขนึตงัแตย่คุโรมนั เมือ
กวีสิโมนิเดสแห่งซีโอส (Simonides of Ceos) ต้องกล่าวคํากลอนสรรเสริญขุนนางสโคพาส 
(Scopas) ระหว่างงานเลียง หลงัจากกล่าวคํากลอนแล้ว มีผู้ นําสารมาบอกแก่กวีสิโมนิเดสว่ามีผู้
ต้องการพบ กวีสิโมนิเดสจงึต้องออกจากห้องจดัเลียงไป จากนนัหลงัคาของห้องจดัเลียงได้ถล่มลง
มา ทุกคนในห้องนนัถูกหลังคาทับเสียชีวิต เมือญาติของผู้ เสียชีวิตต้องการนําศพไปทําพิธีทาง
ศาสนาแตก็่ไม่สามารถระบไุด้ว่าใครเป็นใคร แตก่วีสิโมนิเดสจําตําแหน่งทีนงัแขกแตล่ะท่านได้ จึง
สามารถบอกแก่ญาตขิองผู้ เสียชีวิตได้วา่ผู้ใดถกูซากวสัดทุบัอยูต่รงตําแหน่งไหน จากประสบการณ์
ในครังนนักวีสิโมนิเดสจึงเข้าใจถึงศิลปะของการจํา ซึงเพียงแคเ่ขาระลึกได้ถึงตําแหน่งของแขกแต่
ละคนเทา่นนั ทําให้กวีสิโมนิเดสรู้วา่การจดัลําดบัทีเป็นแบบแผนมีความสําคญัตอ่การจําทีดี   
 งอ และคณะ (Ng and others, 2010 : 1) กล่าวว่ามีเทคนิคการจํามากรูปแบบ ทกุอนั
เกียวข้องกับการใช้สภาพสิงแวดล้อมเพือช่วยในการจดจําลําดับสิงของและเรียกความจํานัน
กลบัมาใช้ ผู้ เชียวชาญทางด้านความจําหลายท่านได้ฝึกเทคนิคโลไซในรูปแบบทีซบัซ้อน นนัคือ
พวกเขาต้องจํา สภาพแวดล้อม พิกัดและทิศทางของสภาพแวดล้อมในแต่ละตําแหน่ง อีกทงัยัง
ต้องจําภาพรายละเอียดของสิงแวดล้อมในบริเวรนนัอยา่งละเอียด และเชือมโยงกบัสิงทีต้องการจํา 
พบว่าในการฝึกเทคนิคโลไซทีซบัซ้อนเช่นนีทําให้พวกเขาสามารถจําแนวความคิด และสิงของได้
อยา่งมากมาย 

 กระบวนการในการเชือมโยงนนัเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงในการเรียนรู้ ในการจําคํา การ
เชือมโยงคําทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กบัเสียงทีเปล่งออกมา เมือเด็กเห็นว่า  กา เด็กจะต้องเอาภาพ
คําทีเห็นไปเชือมโยงกบัเสียงคําวา่ กา หลงัจากนนัเด็กจึงเปล่งเสียงออกมาว่า กา หรือแม้เด็กจะไม่
เปลง่เสียงของคําวา่ กา ออกมาดงัๆ แตเ่สียงของคําว่า กา จะประทบัอยู่ในสมอง ทําให้เข้าใจได้ว่า 
คําวา่อา่นนีคือ กา ไมใ่ช ่เก หรือ ก ุ

 ประเทิน มหาขนัธ์ (2530 : 129) กล่าวถึงการเรียนรู้ในการจําคําว่าขนึอยู่กบัปัจจยั 4 
ประการได้แก่  

1. รูปของคํา ได้แก่ ลักษณะของคําทีมองเห็นว่าประกอบด้วย สระ พยัญชนะ   

วรรณยุกต์ ตวัสะกด  อะไรบ้าง ซึงจะช่วยให้เด็กจดจําได้ดี กว่าเรืองอืน ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือ
ความหมาย 

2. เสียงของคํา จะช่วยให้เด็กจดจําได้ดียิงขึน โดยเฉพาะภาษาไทย มีระดบัเสียงที
แตกตา่งกนั ซงึทําให้ความหมายของคําแตกตา่งกนัไปด้วย เช่นนี เสียงของคําทีแตกตา่งกนั จะทํา
ให้เห็นความแตกตา่งของคํา  
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3. ความหมายของคํา ความหมายของคําประกอบกบัรูปคําและเสียงของคํา เนืองจาก
จะเป็นเครืองชีเฉพาะให้คํานนัๆ มีความแตกตา่งไปจากคําอืนๆแล้ว ยงัชว่ยให้เรียนรู้และจดจํา 

4. ความคุ้นเคยกับคํานัน การฝึกฝนบ่อยๆ ประสบการณ์จะทําให้เด็กจดจําได้ง่าย 
และแมน่ยํา 

   เห็นได้ว่าจากการเชือมโยง ไปสู่การจําคํานนั เป็นกระบวนการทีขนัตอนย่อยๆ ทําให้
เกิดการเรียนรู้ในการจํา โดยพอสรุปได้ดงันี  

1. การมองเห็นคํา มีการรับรู้ผ่านทางสายตาว่าคําประกอบไปด้วย พยญัชนะ สระ 
และวรรณยกุต์ อะไรบ้าง 

2. การได้ยินเสียงของคํา เมือนกัเรียนเห็นคําแล้ว การแทนทีสญัลกัษณ์ของคําออกมา
เป็นเสียง เสียงของคําจะเชือมโยงกับคําทีนกัเรียนได้เห็น เมือนกัเรียนเห็นภาพของคํา และได้ยิน
เสียงเดก็ก็จะสามารถจําได้ดีขนึ 

3. การออกเสียงคํา การทีเด็กได้อ่านออกเสียงคํา จะทําให้เสียงเด็กได้ยิน ไปกระตุ้น
ให้เกิดการประทบัอยู่ของคําๆนนั ยิงขนึ โดยผ่านกระบวนการมองเห็น การได้ยินเสียงคํา และเมือ
อา่นออกเสียง ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้ดีกวา่การเห็น หรือ ฟังอยา่งเดียว 

 กล่าวโดยสรุปคือ การเชือมโยงจึงเป็นการการเรียนรู้โดยใช้สิงทีเป็นความรู้เดิม 
เชือมโยงไปสู่สิงทีต้องการให้การเด็กเกิดการเรียนรู้ โดยต้องมีความชัดเจนในสิงทีสอน มีการ
กระตุ้นช่วยเหลือให้ลงมือปฏิบตัิบอ่ยๆ และทบทวนซํา จึงเกิดการเรียนรู้จากการเชือมโยงเกิดผล
สงูสดุ 

 

4. การใช้สีเป็นรหัส 

 

4.1  ทฤษฎีการมองเหน็สี (Theories of Color Vision) 
 สิริอร วิชชาวธุ และ คณะ (2550) ได้กลา่วถึงทฤษฎีการมองเห็นสีวา่ 

1. ตวัสี (Hue) เช่น เขียว แดง ฯลฯ  โดยสีจะต่างกันอย่างไรขึนอยู่กับคลืนแสงเป็น
สําคญั ถ้าคลืนแสงตา่งกนัสีจะตา่งกนัด้วย 

2. ความสวา่งของสี (Brightness) หมายถึง สีเดียวกนัอาจมีความสวา่งตา่งกนั 

3. ความบริสทุธิของสี (Saturation) หมายถึง สีทีอิมตวัเป็นสีบริสทุธิมีคลืนสีเดียว เช่น 
สีแดงทีอิมตวัเตม็ที แม้จะเตมิสีแดงเข้าไปอีก ก็ไมทํ่าให้สีเปลียน 
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   โคนในเรตนิาเป็นเซลล์ทีรับสี มีทฤษฎีหลายทฤษฎีอธิบายถึงการทํางานของโคนในการ
รับรู้ทฤษฎีทีแพร่หลายอันหนึงคือทฤษฎีของโทมัส ยัง (Thomas Young) และต่อมาได้รับการ
ปรับปรุงโดยเฮอร์แมน และวนั แฮล์มฮอลทซ์ (Herman & Von Helmholtz) ทฤษฎีกล่าวว่า สี 3 สี 
คือ แดง เขียว นําเงิน เป็นสีทีเกียวกบัการรับสีในโคน หรือ อีกนบัหนึงคือ มีเซลล์อยู่ 3 ชนิด และ
แสดงความรู้สึกทีแตกตา่งกนั 3 อย่างคือ แดง เขียว และนําเงิน ส่วนสีอืนๆ เกิดขึนมาได้โดยการ
แปรเปลียนการผสมผสานของสดัส่วนในโคนทงั 3 ชนิดนี กิจกรรมทีเท่ากนัของโคนก่อให้เกิดสีขาว 
ทฤษฎีสีได้รับการสนบัสนนุวา่ ประกายสีทีพบในสเปคตรัมสามารถเกิดขนึได้โดยการผสมสีเหลา่นี 
 ทฤษฎีอีกหนึงทฤษฎีเกิดขึนในศตวรรษที  20 เป็นทฤษฎีขบวนการตรงข้าม 
(Opponent Process) ของ อีวอลล์ เฮอริง(Ewald Hering) อธิบายปรากฏการณ์ของสีทีไม่
สามารถรวมกันได้ เช่น สีเหลืองกับสีฟ้า สีแดงกับสีเขียว สีสว่างกับสีมืด ปรากฏการณ์นี 
Trichromatic Theory อธิบายไม่ได้ แตท่ฤษฎีขบวนการตรงข้าม อธิบายว่ากลไกการทํางานของ 
ganglion cells และเชลล์อืนๆ ทีอยู่ใกล้cortex เซลล์บางตวัจะจะเพิมการทําหน้าทีในการ
ตอบสนองการกระตุ้ นของอีกสีหนึง และจะลดการทําหน้าทีเมือถูกกระตุ้ นของสีอีกสีหนึง 

ตวัอยา่งเช่น  เซลล์อนัหนึงจะเพิมการทําหน้าทีเมือถกูกระตุ้นโดยสีเหลือง และจะลดการทําหน้าที
เมือถกูกระตุ้นโดยสีฟ้า เซลล์อีกประเภทหนงึจะจะเพิมการทําหน้าทีเมือถกูกระตุ้นด้วยสีฟ้า และจะ
ลดการทําหน้าทีเมือถูกกระตุ้นโดยสีเหลือง ดงันนักลุ่มเซลล์เหล่านีจะทําหน้าทีตรงกันข้าม การ
ทํางานตรงกันข้ามในลกัษณะทีกล่าวมาแล้วยงัพบในระหว่างสีแดงกับสีเขียว  และในระหว่างสี
สว่างกับสีมืด กระบวนของการทําหน้าทีต่างกันจะเกิดขึนทีระดบัของ ganglion และ thalamus 

ปรากฏการณ์นีเป็นปรากฏการณ์ของคนปกติส่วนใหญ่ แต่มีคนบางกลุ่มทีไม่สามารถแยกความ
แตง่ตา่งของสีทงั 3 คูที่กลา่วมาแล้วได้ เราเรียกผู้ ทีมีความบกพร่องในการแยกความแตกตา่งของสี
ทงั 3 คูนี่วา่เป็นพวก  color deficiency ซึงพบในผู้หญิงน้อยมาก ส่วนในผู้ชายพบได้ประมาณร้อย
ละ 5 เหตผุลทีไม่ใช้คําว่า color blindness เพราะว่า คนตาบอดสีสามารถเห็นสีตา่งๆได้ยกเว้น
บางสีทีเขามีความบกพร่องในการมองเห็น ไมไ่ด้หมายความวา่เขาไมเ่ห็นสีอะไรเลย 

 จากทีกลา่วมาสรุปได้ว่า การมองเห็นสี ( Color Vision ) เกิดขนึในสองระยะ ระยะแรก
เกิดขนึในเรตินา ระยะที 2 เกิดขึนในเซลล์ชนัสงูไปซึงก่อให้เกิดสีตรงข้ามของสีนําเงิน สีเหลือง สี
แดง และสีเขียว 

 สีกบัปฏิกิริยาการมองเห็น  
 ปฏิกิริยาของสี (The Effect of Color) สีมีความเกียวข้องกบั ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ 

เกียวข้องกบัการมองเห็น ความรู้สึก ความชอบ โดยเฉพาะความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของมนษุย์
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นนั แตกต่างกันตาม พืนฐานประสบการณ์ สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  ในบทนีจะกล่าวถึง
ปฏิกิริยา ของสี ทีมีตอ่มนษุย์ ใน 3 ด้านคือ ด้านศลิปะ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านจิตวิทยา 

1. ปฏิกิริยาของสีทางด้านศิลปะ สีเป็นส่วนประกอบพืนฐานของการออกแบบศิลปะ 
(Element of Design) ทกุสาขา ซึงศิลปิน หรือ นกัออกแบบ ใช้ สี เป็น ‘ตวักลาง’ หรือ ‘สือ’ในการ 
ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก สร้างสรรค์ ออกมา เป็นงานออกแบบ หรือศิลปะสาขาใด สาขาหนึง 
แตสี่ จะบรรลถุึงอารมณ์ ความรู้สึกได้นนั ต้องสมัพนัธ์ กบัส่วนประกอบขนัมลูฐานของศิลปะ ด้าน
อืน ๆ ด้วย ซงึประกอบด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง พืนผิว เป็นต้น 

2. ปฏิกิริยาของสีทางด้านวิทยาศาสตร์ ตาของมนุษย์เรา สามารถเห็นสีได้ไม่น้อย 

กว่า 7 ล้านสี และสีทงัหลายทีมองเห็นนนั มีผลตอ่ การรับรู้ แตส่ิงทีตาเห็นนนั อาจแปรเปลียนไป
ไปจากความจริง หรือหลอกตาได้ ตวัอย่างเช่น เมือเราเปลียนสายตา จากการจบัจ้อง สีใดสีหนึง  

ไปมองยงัสิงใหม่ สีเดิมทีติดตามาอาจ ทําให้สีของวตัถุใหม่นนั  เปลียน ไปจากสีทีแท้จริงได้ ทงันี
เพราะ เกิดจากการ ปรับสภาพ ของ ดวงตาตอ่สิงทีปรากฏ โดยทีเราอาจไม่เคยสงัเกต สิงเหล่านี 

คือปฏิกิริยาของสีทางด้าน การมองเห็น (Visual Effect) ทีสําคญั มีดงัตอ่ไปนี 

 ภาพตดิตา (After-image) ปฏิกิริยาของสี ทีมีผลกบัการมองเห็น ทีสําคญั ประการหนึง
ก็คือ เรืองของ ภาพติดตา (After-image) เช่น ถ้าเรา จ้องมองสีใดสีหนึง ประมาณ 30 นาที แล้ว
เคลือน สายตามามอง พืนกระดาษสีขาว หรือสีเทา ทันทีทันใด เราจะมองเห็น สีคู่ตรงข้าม 

(Complementary Color)ของสีนนัปรากฏขึน เรือ ๆ บนพืนสีขาว หรือพืนสีเทานนั ภาพทีเห็น
ภายหลงันี เรียกวา่ ภาพตดิตา (Afterimage)  

 สีเปลียนแปลงตามสภาพแวดล้อม ปฏิกิริยาของสีทีสง่ผา่นดวงตา มาสู่สมอง ให้มนษุย์
รับรู้นนั นอกจากจะรับรู้จาก คณุสมบตัทิางกายภาค (Physical Properties) ของสี แล้ว สี ยงัมีการ
แปรเปลียน คณุสมบตัิทางการมองเห็น อนัเกิดจาก สีทีแวดล้อมตวัมนัเอง ด้วย  บางลกัษณะ อาจ
เรียกวา่ สีลวงตา (Color Illusion) 

3. ปฏิกิริยาของสีทางด้านจิตวิทยา สีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สีแต่ละสี จะให้
ความรู้สกึ ทีแตกตา่งกนั บางคน สามารถ เลือกใช้สีได้ ถกูต้อง กบัโอกาส เวลา สถานที วฒันธรรม
ประเพณี และสมัยนิยม ทังนีขึน อยู่กับ ความรู้  ประสบการณ์ รสนิยม ลักษณะนิสัย เพศ 
ความชอบของแตล่ะบคุคล ตลอดจนความเชือ ของแตล่ะเชือชาติ ศาสนา เช่น ชาวจีน ชอบสีแดง 

เพราะถือว่า สีแดง มีอานภุาพ ชาวตะวนัตกชอบสีแดงเลือดนก เพราะ  ถือว่าสีแดง แสดงถึงความ
เป็นผู้ ดี ความสูงศกัดิ สุภาพสตรี นิยม สวมใส่เสือผ้าสีสดใส สุภาพบุรุษนิยม สวมใส่เสือผ้า              
สีเรียบ ๆ เป็นต้น แต่ถึงแม้ความรู้สึกในเรืองสี ของมนุษย์ จะแตกต่างกันออกไป  ตามสาเหตุ
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ดงักล่าว แต่ความ รู้สึกโดยรวมแล้ว สีจะมีอิทธิพลทงัทางด้านดี และทางด้านไม่ดี ก่อให้เกิด 
สญัลกัษณ์ วตัถ ุหรือสิงของทีเกียวเนือง  
 

4.2  อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยาและการเรียนรู้ 
 ชม ภมูิภาค (อ้างถึงใน ณฐัธยาน์ เชาว์เฉลิมกลุ, 2554 : 37) กลา่วว่า สีเป็นสิงแวดล้อม
ทีมีอิทธิพลตอ่บคุคลอย่างมากชนิดหนึง ในทางจิตวิทยาถือว่าสีเป็นสิงเร้าภายนอกทีมนุษย์ได้รับ
จากจักษุสัมผัส ทําให้เกิดการสนองตอบขบวนการของสิงเร้านีมีอิทธิพลต่อระบบประสาทของ
มนุษย์มาก สามารถจะเปลียนอารมณ์ นิสยัใจคอ และพฤติกรรมของมนุษย์ได้จากงานวิจยัทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ พบว่า คนส่วนมากชอบสีแดง สีนําเงิน และสีเขียวเป็นอนัดบัแรก สีม่วง 
และ สีเหลืองเป็นสีทีคนชอบน้อย จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่าชายกับหญิงมี
ความชอบสีต่างกันเล็กน้อย คือผู้ชายชอบสีนําเงินเป็นอันดบัแรก และสีแดงเป็นอนัดบัรอง ส่วน
ผู้หญิงชอบสีแดงเป็นอนัดบัแรก และสีนําเงินเป็นอนัดบัรอง ส่วนการชอบสีอืนนนัเรียงตามลําดบั
คือ สีเขียว สีส้ม และสีเหลือง ตามลําดบั 

 แพท และวิลสนั( Patt  and Wilson, 1996) กล่าวว่า สีตา่งๆทีอยู่รอบตวัเรา ไม่ได้เป็น
เพียงแคส่ิงทีเราสามารถรับรู้ และมองเห็นได้ด้วยตาเท่านนั แตพ่ลงัของสี ยงัส่งผลตอ่อารมณ์ และ 
ความรู้สกึนกึคดิ และการตดัสินใจของเราอีกด้วย นอกจากนีสียงัชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ได้ ดงันี 

1. ชว่ยให้เกิดความสวยงามและนา่สนใจ 

2. ชว่ยให้ใกล้เคียงกบัธรรมชาต ิ

3. ชว่ยให้เกิดความแตกตา่งของรายละเอียดของสือ 

4. ชว่ยให้มองได้ไกล 

5. ชว่ยสร้างความรู้สกึให้แก่ผู้ด ู

6. ชว่ยให้จดจําได้ดีขนึ 

 จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า สีเป็นสิงแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก ในทาง
จิตวิทยา ถือว่า สีเป็นสิงเร้าภายนอก ทําให้เกิดการสนองตอบและแต่ละสีจะเป็นสิงเร้าทีแตกตา่ง
กนั อีกทงัพลงัของสี ยงัสง่ผลตอ่อารมณ์ ความรู้สกึนึกคดิ และการตดัสินใจของเราอีกด้วย 

 

4.3  การใช้สีกับสือการเรียนการสอน 

 ฟลีมิง และ โฮเวิร์ด ( Fleming and  Howard, 1993: 28-32 ) กล่าวถึงการใช้สีกบัการ
สอนวา่ การใช้สีในการออกแบบสือการเรียนนนัสําคญัยิง การจะตดัสินใจใช้สีก็ตอ่เมือแสดงให้เห็น 
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ชดัเจนดีกว่า ใช้ในลกัษณะขาวดํา การตดัสินใจนีจําเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่าง
ระมดัระวงัก่อนทีจะใช้สีหนงึๆลงไป เมือใช้สีผลของความตดักนัของสีมีความสมัพนัธ์กบัความยาก
ง่ายในการอา่น การมองเห็นและการจดจํา สีจงึมีผลตอ่เนือหาในการออกแบบสือการเรียนการสอน
ซงึการเลือกใช้สีทีถกูต้องจะก่อให้เกิดผลตา่งๆดงันี 

1. ทําให้เกิดความตงัใจและสนใจ เห็นวตัถปุระสงค์หลกัการใช้สี ซึงผลจากความตดั
กนัของสีจะทําให้ผู้ดเูกิดความสนใจ 

2. ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยา การเพิมสีเข้าไปในสอ่จะมีผลตอ่อารมณ์ของผู้ด ู

3. ทําให้จําได้ง่าย เมือเราจะอธิบายถึงสิงหนงึสิงใด เรามกัอาังถึงสีของสิงนนั เพราะสี
ทําให้สามารถระลกึถึงได้ง่าย ดงันนั สีจงึชว่ยผู้ดใูห้จําได้วา่เขาเห็นอะไร 

4. สร้างสรรค์บรรยากาศทีงดงาม การใช้สีทีถูกต้องจะทําให้เกิดความสบายตา และ
ความพอใจตอ่ผู้ด ู

  นอกจากนีความสว่างและสีเป็นคณุลกัษณะเบืองต้นซึงอยู่ภายใต้การควบคมุของนกั
ออกแบบโดยทวัไป คนส่วนมากชอบสีแดง สีนําเงิน และสีเขียวเป็นอนัดบัแรก สีม่วง และสีเหลือง 
เป็นสีทีชอบน้อย สีแดงเห็นได้ดีในระยะใกล้ สีนําเงินเห็นได้ดีในระยะไกล และสีทีเห็นได้ชดัเจน คือ 
สีขาว สีเหลือง และสีเขียว  
  กล่าวโดยสรุปได้ว่านักเรียนทีมีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักจะมีความ
บกพร่องในเรืองของความจําโดยเฉพาะความจําระยะสนั  ทําให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้อมลูไว้เพือ
ดงึออกมาใช้ในภายหลงัได้ จึงควรใช้เทคนิคการจําทีมีขนัตอนและหลกัการทีชดัเจนเพือช่วยเพิม
ความสามรถในการจํา โดยการเชือมโยงกับสิงทีนักเรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจําวัน เช่น
สญัญาณไฟจราจร ซึงจะช่วยให้นกัเรียนจดจําได้ดี รวมทงัการใช้รหสัสีเพือเพิมความสนใจของ
นกัเรียน ทําให้นกัเรียนมีความจดจอ่มากขนึ 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 
  ณฐัธยาน์ เชาว์เฉลิมกลุ  ( 2554 : บทคดัย่อ ) ศกึษาความสามารถเขียนพยญัชนะไทย
ของนกัเรียนชนัอนบุาลปีที 3 – ชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เล็กน้อย จากการสอนทีใช้ประสาทสมัผสัหลายด้านร่วมกับการใช้สีเป็นรหสั กลุ่มตวัอย่างทีใช้ใน
การวิจยัเป็นนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย ( ระดบัสติปัญญา 50 – 70 ) จาก
การทดสอบด้วยแบบทดสอบสติปัญญามาตรฐาน และไม่มีความบกพร่องซําซ้อน กําลงัศึกษาอยู่
ในชนัอนุบาลปีที 3 – ชนัประถมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน                
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วดัอุทยัธาราม จงัหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน ได้มา การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ดําเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 20 แผน ใช้เวลาอย่างน้อย 4 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 5 วนั วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ วนัละ 2 ครัง ครังละ 30 นาที รวมทงัสิน 40 ครัง ระหว่างวนัที 
4 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 เมือเสร็จสินการสอน  ทําการประเมินหลงัสอน (Posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถเขียนพยญัชนะไทย ฉบบัเดียวกบัทีใช้ก่อนการสอน 

  ผลการวิจยัพบวา่  
1. ความสามารถเขียนพยญัชนะไทยของนกัเรียนชนัอนบุาลปีที 3 – ชนัประถมศกึษา

ปีที 1 ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอนทีใช้ประสารทสมัผสัหลายด้าน
ร่วมกบัการใช้สีเป็นรหสั อยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถเขียนพยญัชนะไทยของนกัเรียนชนัอนบุาลปีที 3 – ชนัประถมศกึษา
ปีที 1 ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอนทีใช้ประสาทสมัผสัหลายด้าน
ร่วมกบัการใช้สีเป็นรหสัสงูขนึ 

  สมาน ทวีเลิศ (2551 : บดคดัยอ่ ) ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกการเชือมโยงการจํา
คําเพือส่งเสริมความสามารถในการจําคําทีประสมด้วยพยญัชนะ และ สระ ของนกัเรียนทีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ตวัอย่างทีใช้ศกึษา คือ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศกึษาปีที 1 โรงเรียนวดัไร่
ขิงวิทยา อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ซึงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ไม่
สามารถอ่านคําทีประสมด้วยด้วยพยญัชนะและสระได้ การศึกษาครังนี เป็นการฝึกด้วยโปรแกรม
ฝึกการเชือมโยงการจําคําเป็นจํานวน 10 ครัง ผลการวิจยัพบว่า หลงัการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกการ
เชือมโยงการจําคํานกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการจําคําที
ประสมด้วยพยญัชนะและสระสงูกวา่ก่อนการฝึก 

  ชเิทล และคณะ ( Chitel and others, 2007 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลของการใช้เทคนิค
การจําคือเทคนิคเพ็ค และเทคนิคโลไซ ในการจําคํา โดยมีสมมตุฐิานของการวิจยัว่ามนษุย์สามารถ
เพิมความสามารถในการจําโดยใช้เทคนิคการจํา ทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 14 คน แบง่ออกเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มที 1 เป็นกลุ่มควบคมุ ทกุคนต้องจํารายการคําก่อนทีจะรู้จกัเทคนิคการจํา กลุ่มที  2 เป็น
กลุม่ทีจํารายการการคําโดยใช้เทคนิคการจําทงัเทคนิคเพ็ค และเทคนิคโลไซ 

  กลุ่มควบคมุจะต้องจํารายการคํา ภายใน 1 นาที จากนนัจะถูกให้ทํากิจกรรมเพือทํา
สญูเสียสมาธิเป็นเวลา 30 วินาที กลุ่มทีฝึกด้วยเทคนิคเพ็ก ใช้เวลา 1 นาทีเช่นเดียวกนั ในการจํา
คําเป็นลําดบั โดยแตล่ะคําจะพ้องเสียงกบัตวัเลข 1 – 10 จากนนัให้จําชือ 10 ชือ โดยให้โยงเข้ากบั 
หมุดคํา (Pegwords) เสร็จแล้วจะต้องทํากิจกรรมเพือรบกวนสมาธิ 30วินาที หลงัจากนนัให้บอก
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คําทีต้องจํา การฝึกด้วยเทคนิคโลไซ กลุ่มตวัอย่างถูกสอนให้จํารายการซือของใช้โดยเชือมโยง
ความสมัพนัธ์กบัอวยัวะร่างกาย นอกเหนือจากนีก็จะเป็นขนัตอนทีเหมือนกันกบัสอนด้วยเทคนิค
เพ็ก 

  ผลของการทดลองพบว่า คา่ร้อยละในการจําคําของกลุ่มทีใช้เทคนิคเพ็กเท่ากบั 82.86 

คา่ร้อยละของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 70.0 (p=.0008) เป็นความแตกตา่งทีน่าพอใจ คา่ร้อยละในการ
จําคําโดยใช้เทคนิคโลไซ เท่ากบั 77.3 ของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 54.57 (p=.0302)มีความแตกตา่ง
อยา่งเดน่ชดั จงึเป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่าการใช้เทคนิคช่วยจําทงัเทคนิคเพ็กและเทคนิคโลไซเพิม
ความสามารถในการจดจําได้ 

  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีได้ศกึษามานี ผู้วิจยัได้นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัเกียวกับเพิมความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาทีประสมด้วยสระ 2 รูป ด้วยการสอน
โดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัแสดง
ในแผนภมูิที 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย        

             
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

การสอน โดยการกําหนดรหสัสร่ีวมกบั
เทคนิคการจํา 

 

ความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ   รูป 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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บทท ี3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

  การศกึษาความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ชนัประถมศกึษาตอนต้น  จากการสอนโดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา 
เป็นการวิจยัเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental Research Design) มีขนัตอนการ
ดําเนินการวิจยั ดงันี 

  1. ตวัอยา่งทีใช้ศกึษา 

  2. ตวัแปรทีศกึษา 

  3. เครืองมือทีใช้ในการทดลอง 
  4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

  5. แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  7. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1.  ตัวอย่างทีใช้ศึกษา 
 ตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ทีได้ผ่านการคดั
กรอง โดยใช้แบบคดักรอง นกัเรียนทีมีภาวะสมาธิสนั บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม(KUS-SI 

Rating Scales) พบว่าอยู่ในกลุ่ม 3 คือกลุ่มทีต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการศกึษา และ
กลุ่ม 4 คือกลุ่มทีควรส่งแพทย์ เพือรับการตรวจประเมินอย่างเร่งดว่น กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชนั
ประถมศกึษาปีที 2 และ 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 ของโรงเรียนวดัเสาธง  อําเภอบางปลา
ม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ จํานวน 2 คน มีขนัตอนในการคดัเลือกดงันี 

 . เป็นนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทีได้ผ่านการคดักรอง โดยใช้แบบคดั
กรอง KUS-SI Rating Scales และผา่นการทดสอบตาบอดสี 

 . กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชนัประถมศกึษาตอนต้น 

 . มีปัญหาคล้ายคลงึกนั คือ จํารูป ออกเสียง และเขียนพยญัชนะต้นได้ รู้จกัรูปสระ แต่
มีความบกพร่องในการเขียนสะกดคํา คือมีความสบัสนในการลําดบัการเขียนรูปสระ 
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 5. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองอย่างตอ่เนือง 

 

  ข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งมีดงันี 
 นกัเรียนคนที 1 เพศหญิง  อาย ุ10 ปี กําลงัศกึษาอยู่ชนัประถมศกึษาปีที 3 ได้รับการ
คดักรอง โดยใช้แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scales ได้คะแนนด้านการอ่านอยู่ในกลุ่ม 1 คือกลุ่ม
ทีอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย และได้คะแนนด้านการเขียนอยูใ่นกลุม่ 3 คือกลุม่ทีควรได้รับการช่วยเหลือด้าน
การศึกษาและผ่านการทดสอบตาบอดสี นกัเรียนสามารถจําพยญัชนะ และสระได้อย่างแม่นยํา 
แตย่งัมีความสบัสนของเสียงระหวา่งพยญัชนะ ร และ ล   
 นกัเรียนคนที 2 เพศชาย อายุ 8 ปี กําลงัศกึษาอยู่ชนัประถมศกึษาปีที 2 ได้รับการคดั
กรอง โดยใช้แบบคดักรอง KUS-SI Rating Scales ได้คะแนนด้านการอ่านอยู่ในกลุ่ม 2 คือกลุ่ม
เฝ้าระวงั ตดิตาม ทําซํา และได้คะแนนด้านการเขียนอยูใ่นกลุม่ 3 คือกลุ่มทีควรได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการศึกษา นกัเรียนสามารถจําพยญัชนะ และสระได้อย่างแม่นยํา แต่มีความสบัสนของเสียง
พยญัชนะในกลุม่อกัษรสงู และอกัษรตํา ขาดความรอบคอบ   
 

2. ตัวแปรทศีึกษา 
  ตวัแปรต้น ได้แก่  ได้แก่การสอนเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป โดย
การกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา  

  ตวัแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ  

2 รูป  

 

3. เครืองมือทใีช้ในการทดลอง 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  มีดงันี 

1. ชดุอปุกรณ์การเรียนการสอนประกอบด้วย 

   1.1 ชดุอปุกรณ์การสอนสําหรับครู ประกอบด้วย สือสญัญาณจราจร กระดาน
สาธิต แผน่กระดาษสําหรับวางเหรียญสี  เหรียญแมเ่หล็กสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ปากกาเมจิกสี
เขียว สีเหลือง และสีแดง  บตัรคําสระเ–ะ บตัรคําสระแ–ะ บตัรคําสระเ–า บตัรคําสระเ–อ และ บตัร
คําสระโ–ะ  
   1.2 ชดุอปุกรณ์การเรียนสําหรับนกัเรียน ประกอบด้วย แผ่นกระดาษสําหรับวาง
เหรียญสี เหรียญสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง บตัรคําสระเ–ะ 

บตัรคําสระแ–ะ บตัรคําสระเ–า บตัรคําสระเ–อ และ บตัรคําสระโ–ะ   
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2.   แผนการจดัการเรียนรู้ 15แผน   
3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 

รูป 

 
4. การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 
  การสร้างและพัฒนาเครืองมือสําหรับการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้สร้างชุดอุปกรณ์การ
สอน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา โดยมีขนัตอน
การดําเนินการ ดงันี 

  1.  ชดุอปุกรณ์การเรียนการสอน 
1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการเขียนสะกดคํา 

1.2 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัสีทีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้และการจํา 

1.3 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัเทคนิคการจํา 

1.4 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบันกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ทางด้านการเขียน 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้ มีขนัตอนการสร้างดงันี 

  2.1   ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการเขียนสะกดคํา 

   2.2   กําหนดจดุประสงค์ของแผนการจดัการเรียนรู้  เนือหาในแตล่ะแผนมี
รายละเอียดเกียวกบัการฝึกการเขียนสะกดคํา ได้แก่ คําทีมีรูปสระ 2 รูป 

   2.3  จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคํา ให้กบันกัเรียนทีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ซงึมีขนัตอนการสอนตามลําดบัดงันี  คือ ขนันํา ขนัสอน ขนัสรุป และขนั
วดัและประเมินผล 

  2.4  ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของการฝึกการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป จํานวน 15 แผน ซึงคําทีผู้ วิจยัได้เลือกมาใช้ในการสอนแต่ละ
แผนนนัจะเป็นคําทีใช้พยญัชนะต้นทีไมมี่ความหมายในภาษาไทย เนืองจากผู้วิจยัสนใจเฉพาะการ
เขียนตําแหนง่ของสระทีอยูห่น้าและอยู่หลงัของพยญัชนะเท่านนั โดยในขนัตอนการสอนจะเน้นถึง
ลําดับของการเขียนประสมคํา ทีจะต้องเขียนสระทีอยู่หน้าพยัญชนะต้นก่อน จากนนัจึงเขียน
พยญัชนะต้น แล้วจงึเขียนสระทีอยูด้่านหลงัพยญัชนะ และผู้วิจยัต้องการจะเก็บคําทีมีความหมาย 
หรือคําทีไปรวมกับคําอืนแล้วมีความหมายเพือเป็นคําทีใช้ในการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  ใน
กรณีทีสระนันๆ คําทีมีความหมาย หรือคําทีไปรวมกับคําอืนแล้วมีความหมาย  มีจํานวนน้อย      
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ไม่เพียงพอกบัจํานวนคําทีนําไปใช้ทดสอบ ผู้วิจยัจะเลือกคําทีใช้พยญัชนะต้นตวัทีนกัเรียนคุ้นเคย    
โดยรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ดงันี 

   แผนที 1 แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เคะ เงะ เจะ เฉะ เซะ 

   แผนที 2 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เดะ เถะ เธะ เนะ เผะ 

   แผนที 3 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เพะ เมะ เยะ เระ เวะ 

   แผนที 4 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระแ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ แขะ แชะ แถะ แธะ แผะ 

   แผนที 5 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระแ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ แฝะ แฟะ แภะ แระ แศะ 

   แผนที 6 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระแ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ แษะ แหะ แฬะ แอะ แฮะ 

   แผนที 7 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-า คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เชา เซา เฌา  เญา เฑา 

   แผนที 8 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-า คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เฒา เณา เธา  เฝา เฟา 

   แผนที 9 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-า คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เภา เวา เศา เษา เฬา 

   แผนที 10  แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-อ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เกอ เขอ เคอ  เงอ เฉอ 

   แผนที 11  แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-อ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เดอ เตอ เถอ เทอ เบอ 

   แผนที 12  แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระเ-อ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ เปอ เผอ เพอ เวอ เสอ 

   แผนที 13  แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระโ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ โกะ โขะ โคะ โงะ โจะ 
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   แผนที 14 แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระโ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ โชะ โดะ โตะ โทะ โนะ 

   แผนที 15  แผนการจดัการเรียนรู้ การเขียนสะกดคําด้วยสระโ-ะ คําทีใช้ใน
การฝึก 5 คํา คือ โพะ โฟะ โยะ โระ โวะ 
  2.5 นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เชียวชาญได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ จํานวน  1 
คน ภาษาไทย จํานวน 1 คน และอาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 คน รวม  คน เพือตรวจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้านเนือหา  
การใช้ภาษาความเหมาะสมของกิจกรรม  แล้วปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ เชียวชาญ 

  2.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ทีมีปัญหาคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 คน ซึงเป็นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ชัน
ประถมศกึษาปีที 3 โรงเรียนวดัเสาธง เพือหาความบกพร่องแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปสอน 

  3.  แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา มีลําดบัขนัตอนการสร้าง ดงันี 

 3.1 ศกึษาขนัตอนการสร้างแบบประเมิน 
 3.2 ศึกษาเอกสารทีเกียวกับการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2รูป 

เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
    3.3 จดัทําแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2รูป โดยกําหนดเกณฑ์รายละเอียดในการบนัทกึและให้คะแนนดงันี 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วย  สระ2รูป ได้อย่างถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียน 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วย  สระ2รูป ได้อย่างถกูต้องตามลําดบั  ขนัตอนของการเขียน 

   3.4 นําแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย 
สระ2รูป ทีสร้างขึนเสนอผู้ เชียวชาญได้แก่ ครูการศกึษาพิเศษ จํานวน 1 คน ภาษาไทย จํานวน 1 

คน และอาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
จํานวน 1 คน รวม  คนพิจารณาตรวจสอบเพือความถกูต้องเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ลงความเห็น ดงันี   

+1   เมือแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปสอดคล้องกบัเนือหาทีได้ตงัไว้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

  0   เมือไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูป สอดคล้องกบัเนือหาทีได้ตงัไว้ 

-1    เมือแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูป ไม่สอดคล้องกบัเนือหาทีได้ตงั
ไว้ 

นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ ไปหาค่าดชันีความสอดคล้อง
(IOC)  ถ้าคา่ดชันีทีคํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูป ทีได้ตงัไว้นนัสอดคล้องกบัเนือหาสามารถนําไปใช้ได้ 

  3.5 แก้ไขปรับปรุงเครืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  แบบแผนการวิจยั 

          การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ได้ใช้แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองกลุม่เล็ก 

(Small n Experimental Research  Design) มีรูปแบบการทดลอง ดงันี 

 

ตารางที 1  รูปแบการทดลอง 
ตวัอยา่ง ทดสอบก่อนการทดลอง ตวัแปรอิสระ ทดสอบหลงัการทดลอง 

E T1 X T2 

 

      E  แทน  ตวัอยา่งนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทีมีปัญหาการเขียนสะกด 

    คําภาษาไทยทีมีรูปสระ 2 รูป  
  T1 แทน  การทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีมีรูปสระ 2 รูป  
    ก่อนการทดลอง              

  X    แทน ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนสะกดคํา  
    ภาษาไทยทีมีรูปสระ 2 รูป 

  T  แทน  การทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีมีรูปสระ 2 รูป 

    หลงัการทดลอง 
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 5.2  วิธีดําเนินดําเนินการทดลอง 
       5.2.1  ขนัก่อนการทดลอง 
            1. ทําหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปกร เพือขออนุญาต
ผู้ อํานวยการวดัเสาธง จงัหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนักเรียนทีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
             2. ทําเรืองขออนญุาตผู้ปกครองนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   5.2.2  ขนัดําเนินการทดลอง 
    1.  แจ้งให้ผู้ปกครองทราบวตัถปุระสงค์ของการทดลองและดําเนินขนัตอน
การทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้เรืองการสอนเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป 
โดยการกําหนดรหสัสีของพยญัชนะต้นและสระ ร่วมกบัเทคนิคการจําโดยการกําหนดตําแหนง่ 
    2. นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2 รูป ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ  2 รูป ทีผู้วิจยัสร้างขนึ 

   3. ดําเนินการทดสอบย่อยก่อนเรียน แล้วดําเนินการสอนการการเขียน
สะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป  โดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ด้วยตวัเอง
กบักลุม่ตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที ทกุวนัองัคาร พฤหสับดี 
และศกุร์ เวลา 15.45 - 16.30 น. จํานวนทงัสิน 15 แผนการสอน และดําเนินการทดสอบย่อยหลงั
เรียนของแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ทกุวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์ ตามกําหนดการสอน ดงันี 

 

ตารางที 2 กําหนดการสอน 

สัปดาห์ที 
วัน เวลา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ทดสอบ
ย่อย 

1 

วนัจนัทร์ 15.30 – 16.00 น. แบบทดสอบการเขียนสะกดคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ 2 รูป 

วนัองัคาร 15.30 – 15.40 น. 
 

ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-ะ) 

15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัปดาห์ที วัน เวลา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ทดสอบ
ย่อย 

 
 
 

วนัพฤหสับดี 15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-ะ 

 

วนัศกุร์ 

15.45 – 16.30 น. 
 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-ะ 

16.30 – 16.40 น. ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-ะ) 

 
 
 
 
 
2 
 

 

วนัองัคาร 
 

15.30 – 15.40 น. 
 

ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ แ-ะ) 

15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ แ-ะ 

วนัพฤหสับดี 15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ แ-ะ 

 

วนัศกุร์ 

15.45 – 16.30 น. 
 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ แ-ะ 

16.30 – 16.40 น. ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ แ-ะ) 

 
 
 
 
 
3 
 

 

วนัองัคาร 
 

15.30 – 15.40 น. 
 

ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-า) 

15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-า 

วนัพฤหสับดี 15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-า 

 

วนัศกุร์ 

15.45 – 16.30 น. 
 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-า 

16.30 – 16.40 น. ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-า) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัปดาห์ที วัน เวลา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ทดสอบ
ย่อย 

4 

วนัองัคาร 15.30 – 15.40 น. 
 

ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-อ) 

15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-อ 

วนัพฤหสับดี 15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-อ 

วนัศกุร์ 15.45 – 16.30 น. 
 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ เ-อ 

16.30 – 16.40 น. ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ เ-อ) 

5 

วนัองัคาร 15.30 – 15.40 น. 
 

ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ โ-ะ) 

15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ โ-ะ 

วนัพฤหสับดี 15.45 – 16.30 น. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ โ-ะ 

วนัศกุร์ 15.45 – 16.30 น. 
 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง การเขียน
สะกดคําด้วยสระ โ-ะ 

16.30 – 16.40 น. ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย (สระ โ-ะ) 

 วนัจนัทร์ 15.00 – 16.00 น. แบบทดสอบการเขียนสะกดคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ 2 รูป 

   

 4. เมือดําเนินการทดลองครบ 5 สปัดาห์ แล้วจึงทําการทดสอบความสามารถในการ
เขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป โดยใช้แบบทดสอบชดุเดียวกบัทีใช้ทดสอบก่อน
การทดลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    6.1 สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของเครืองมือ  
        การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการทดสอบความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป เป็นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงเชิงพินิจ โดยการหา
ดชันีความสอดคล้อง (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. :  - ) ดงันี 

    IOC    =  
N

R
 

 เมือ  IOC แทน  คา่ดชันีสอดคล้องทีมีอยูร่ะหวา่ง -  ถึง  

                R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 

           N  แทน  จํานวนผู้ เชียวชาญ  
 

  6.2  สถิตทีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นสถิตพืินฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ 

  

                   เมือ        P แทน คา่ร้อยละ 

   f แทน คะแนนความสามารถทีเดก็ทําได้ถกูต้อง 
   N แทน จํานวนข้อทงัหมด 

  6.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป 

    1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป โดยมีตําแหน่งของการเขียนคือ รูปสระ รูปพยญัชนะ 
และรูปสระ คือ เ-ะ  แ-ะ  เ-า  เ-อ  และ โ-ะ  ของนกัเรียนทีมีบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างผล
คะแนนการทดสอบยอ่ยก่อนการทดลองกบัผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลอง 
    2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและ
หลงัการทดลองด้วยกราฟ 

100
N
fp

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท ี4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเพือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ก่อนและหลงั
การทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์การสอนโดยการกําหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจําเพือเพิม
ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จาก
การวิจยัเชิงทดลองซึงใช้แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n Experimental Research 
Design) ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองโดยแบง่การดําเนินการดงันี 

ขนัทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) ผู้วิจยัทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคํา
ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึงเป็นตวัอย่างในการวิจยัจํานวน 2 คน ก่อนการ
ดําเนินการทดลอง 

ขนัสอน ดําเนินการทดสอบยอ่ยก่อนเรียน ในแตล่ะแผนการเรียนรู้ แล้วดําเนินการสอน
การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกับเทคนิคการจํา 
เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที ทกุวนัองัคาร พฤหสับดี และศกุร์ เวลา 
15.45 – 16.30 น. จํานวนทงัสิน 15 แผนการเรียนรู้ และดําเนินการทดสอบย่อยหลงัเรียนเมือจบ
การสอนในแตล่ะแผนการเรียนรู้  

ขนัทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ผู้วิจยัทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคํา
ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หลงัการจากจบการทดลองทงั 15 แผนการเรียนรู้ 
 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการทดลองเป็น 2 ตอน ดงันี 

1.  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการสอนเขียน
สะกดคําโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ในภาพรวม 

2.  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการเปรียบเทียบคะแนนทีเพิมขนึหลงัการสอนเขียน
สะกดคําโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ในระหวา่งเรียนแตล่ะสระเป็นรายบคุคล 
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ตอนที 1 ผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการ
จํา ก่อนและหลงัการทดลองโดยเปรียบเทียบคะแนนสอนในภาพรวม 
 

ตารางที 3   แสดงผลการเปรียบเทียบผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการ
กําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา ก่อนและหลงัการทดลอง ในภาพรวม 

 
  
 จากตารางที 3 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการกําหนดรหสัสี ก่อนการทดลอง
ของนกัเรียนคนที1 และนกัเรียนคนที2 เท่ากบั 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ15  และ 1 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 5 ตามลําดบั แตภ่ายหลงัจากการได้รับการทดลอง พบว่านกัเรียนคนที1 และนกัเรียนคนที
2 ได้คะแนนเท่ากับ 18 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ90)  และ 17 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85) 
ตามลําดบั  ดงัแสดงในแผนภมูิที 2 

คนที 
 

คะแนนก่อนการทดลอง 
(คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

คะแนนหลงัทดลอง 
 (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

 
 
 
1 

สระ เ-ะ  0 0 สระ เ-ะ 3 15 
สระ แ-ะ 0 0 สระ แ-ะ 4 20 
สระ เ-า 2 10 สระ เ-า 4 20 
สระ เ-อ 1 5 สระ เ-อ 3 15 
สระ โ-ะ 0 0 สระ โ-ะ 4 20 
รวม 3 15 รวม 18 90 

  
 
 

2 

สระ เ-ะ   0 0 สระ เ-ะ 2 10 
สระ แ-ะ 0 0 สระ แ-ะ 4 20 
สระ เ-า 1 5 สระ เ-า 4 20 
สระ เ-อ 0 0 สระ เ-อ 4 20 
สระ โ-ะ 0 0 สระ โ-ะ 3 15 
รวม 1 5 รวม 17 85 

   ส
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แผนภมูิที 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม 
                   ด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการกําหนดรหสัสี 

         ร่วมกบัเทคนิคการจํา ก่อนและหลงัการทดลอง ในภาพรวม 

 
 

 ตอนที 2 ผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2รูปของนักเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการสอนเปรียบเทียบ
คะแนนสอนในแตล่ะสระเป็นรายบคุคล 

ตารางที 4   แสดงผลการเปรียบเทียบผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการ
กําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจํา  ก่อนและหลังการสอนโดยในแต่ละสระ ของ
นกัเรียนคนที 1 
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 สระ แ-ะ 3 60 5 100 
สระ เ-า 4 80 5 100 
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สระ โ-ะ 5 100 5 100 
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 จากตารางที 4 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2 รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ คนที 1 แยกตามสระมีรายละเอียดดงันี  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เท่ากบั 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ0  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระแ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 3 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 60  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-า ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 4 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-อ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ100 ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100 
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระโ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ100 ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100 
ดงัแสดงในแผนภมูิที 3 
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แผนภูมิที 3  แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดย
การกําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจําก่อนและหลงัการสอน ในแต่ละสระ ของ
นกัเรียนคนที 1 

 

 
 
 

ตารางที 5   แสดงผลการเปรียบเทียบผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
 ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2  รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดย 
 การกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา ก่อนและหลงัการสอนในแตล่ะสระ ของ 
    นกัเรียนคนที 2 
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สระ เ-า 4 80 5 100 
สระ เ-อ 3 60 4 80 
สระ โ-ะ 4 80 4 80 
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 จากตารางที 5 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสม
ด้วยสระ2 รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ คนที 2 แยกตามสระมีรายละเอียดดงันี  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เท่ากบั 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ0  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 3 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 60 
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระแ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 2 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 40  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-า ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เท่ากบั 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ80  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-อ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เทา่กบั 3 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 60  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบวา่ได้ 4 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระโ-ะ ก่อนได้รับการสอน
โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา เท่ากบั 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ80  ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา พบว่าได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  
ดงัแสดงในแผนภมูิที 4 
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แผนภูมิที 4  แสดงการเปรียบเทียบผลของการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อน
และหลังการสอนโดยการกําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจํา  ในแต่ละสระ ของ
นกัเรียนคนที 2 
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บทท ี5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาผลของการสอนโดยการกําหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจําเพือเพิม
ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ2รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคํา ก่อนและหลงัการสอน โดยการ
วิจยัครังนีได้กําหนดสมมตฐิานการวิจยัไว้ว่า หลงัการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการ
จํา นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชนัประถมศกึษาตอนต้น มีความสามารถในการเขียน
สะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูปเพิมขนึ 
 ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทีได้ผ่านการคดั
กรอง โดยใช้แบบคดักรองนกัเรียนทีมีภาวะสมาธิสนั บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสซึม (KUS-

SI Rating Scales) พบวา่อยูใ่นกลุม่ 3 คือกลุม่ทีต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการศกึษา กําลงั
ศกึษาอยู่ในระดบัชนัประถมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2557 ของโรงเรียนวดัเสาธง 
อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ เลือกมาแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยเลือกจาก
นกัเรียนทีมีปัญหาคล้ายคลึงกนัคือมีความสบัสนในลําดบัการเขียนรูปสระทีสะกดด้วยสระ 2 รูป 
และผา่นการทดสอบตาบอดสี จํานวน 2 คน  

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  1) ชดุอปุกรณ์การสอนสําหรับครู ประกอบด้วย สือสญัญาณ
จราจร กระดานสาธิต แผ่นกระดาษสําหรับวางเหรียญสี  เหรียญแม่เหล็กสีเขียว สีเหลือง และสี
แดง ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง  บตัรคําสระเ–ะ บตัรคําสระแ–ะ บตัรคําสระเ–า บตัร
คําสระเ–ะ และ บัตรคําสระโ–ะ  2) ชุดอุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียน ประกอบด้วย 
แผ่นกระดาษสําหรับวางเหรียญสี เหรียญสีเขียว สีเหลือง และสีแดง  ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง 
และสีแดง บตัรคําสระเ–ะ บตัรคําสระแ–ะ บตัรคําสระเ–า บตัรคําสระเ–ะ และ บตัรคําสระโ–ะ  3)

แผนการจดัการเรียนรู้ 15แผน  4) แบบประเมนิความสามารถในการเขียนสะกดคํา 

 ขันตอนการดําเนินการทดลอง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึงเป็น
นกัเรียนทีได้ผ่านการคดักรอง โดยใช้แบบคดักรองนักเรียนทีมีภาวะสมาธิสนั บกพร่องทางการ
เรียนรู้และออทิสซึม (KUS-SI Rating Scales) พบว่าอยู่ในกลุ่ม 3 คือกลุ่มทีต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือทางการศึกษา กําลังศึกษาอยู่ในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 2 และ 3  ภาคเรียนที 2        

ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดเสาธง อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เลือกมาแบบ                         
ย 
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เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากนกัเรียนทีมีปัญหาคล้ายคลึงกนัคือมีความสบัสนใน
ลําดบัการเขียนรูปสระทีสะกดด้วยสระ 2 รูป และผ่านการทดสอบตาบอดสี จํานวน 2 คน เป็น
นกัเรียนหญิง 1 คน นกัเรียนชาย 1 คน โดยดําเนินการทดลองแบบกลุ่มเล็ก Small N Design  

ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
จํานวน 5 สปัดาห์ วนัละ45 นาที รวม 15 ครัง ซงึมีรายละเอียดดงันี  

ขนัทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) ผู้วิจยัทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคํา
ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึงเป็นตวัอย่างในการวิจยัจํานวน 2  คน ก่อนการ
ดําเนินการทดลอง 

ขนัทดลอง ดําเนินการทดสอบย่อยก่อนเรียน ในแต่ละแผนการเรียนรู้ แล้วดําเนินการ
สอนการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป โดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการ
จํา เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที ทุกวนัองัคาร พฤหสับดี และศกุร์ 
เวลา 15.45 – 16.30 น. จํานวนทงัสนิ 15 แผนการเรียนรู้ และดําเนินการทดสอบย่อยหลงัเรียนเมือ
จบการสอนในแตล่ะแผนการเรียนรู้  

ขนัทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ผู้วิจยัทดสอบความสามารถการเขียนสะกดคํา
ของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หลงัการจากจบการทดลองทงั 15 แผนการเรียนรู้ 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพืนฐาน ได้แก่ร้อยละ นําเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางและแผนภมูิแทง่ จากคะแนน เพือดกูารเปลียนแปลงความสามารถในการเขียนสะกดคํา ทงั 
3 ระยะ ทงัในภาพรวม  และในรายบคุคล 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลของการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจําเพือเพิมความสามารถใน
การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ  2 

รูปของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หลงัได้รับการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกับ
เทคนิคการจํา สูงขนึกว่าก่อนได้รับการสอนเขียนสะกดคํา  ดงันนัจึงสอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงั
ไว้ว่า หลงัการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกบัเทคนิคการจํา นกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ชนัประถมศึกษาตอนต้น มีความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ  
2 รูป สงูขนึกวา่ก่อนสอน ผลการวิจยัพบวา่ 
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 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป ของนกัเรียนทีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนได้รับการสอนโดยการกําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจํา 
นกัเรียนคนที1 ได้ 3 คะแนน คดิเป็นร้อยละ15 นกัเรียนคนที 2 ได้ 1 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 5  
 แต่ภายหลงัจากการได้รับการทดลอง พบว่านกัเรียนคนที1ได้18 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ90 และนกัเรียนคนที2 ได้17 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 85   
 เมือจําแนกตามสระแต่ละสระพบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระเ-ะ ก่อนได้รับการสอนโดยการกําหนดรหสัสี ร่วมกบัเทคนิคการจํา นกัเรียนคนที 1

ได้ 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0  นกัเรียนคนที 2 ได้ 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0   ภายหลงัจากการ
ได้รับการสอน พบวา่นกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนคนที 2 ได้คะแนน 3 

คะแนน คดิเป็นร้อยละ 60 

 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระแ-ะ ก่อนได้รับการสอน 
นกัเรียนคนที 1 ได้ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ60  นกัเรียนคนที 2 ได้ 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 

ภายหลงัจากการได้รับการสอน พบว่านกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียน
คนที 2 ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100   

 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-า ก่อนได้รับการสอน 
นกัเรียนคนที 1ได้ 4 คะแนน คดิเป็นร้อยละ80  นกัเรียนคนที2 ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  แต่
ภายหลงัจากการได้รับการสอน พบว่านกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียน
คนที 2ได้ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระเ-อ ก่อนได้รับการสอน 
นกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 นกัเรียนคนที 2 ได้ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 

ภายหลงัจากการได้รับการสอน พบว่านกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียน
คนที 2ได้ 4 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80   

 ความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระโ-ะ ก่อนได้รับการสอน 
นกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 นกัเรียนคนที 2 ได้ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 

ภายหลงัจากการได้รับการสอน พบว่านกัเรียนคนที 1 ได้ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียน
คนที 2 ได้ 4 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 80 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยทีพบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนทีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้หลงัจากได้รับการสอนโดยการกําหนดรหสัสีร่วมกับเทคนิคการจํา สูงขึน
กว่าก่อนได้รับการสอน ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว้ ทังนีเนืองจากผู้ วิจัยมีขนัตอนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดบั โดยเริมจากการให้นกัเรียนดูวีดิทัศน์ลําดบัการเปิด
สัญญาณไฟจราจร เพือเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนเกียวกับการกําหนดตําแหน่งใน
ลําดบัก่อนหลังด้วยการใช้สัญญาณไฟจราจรเขียว เหลือง แดง ซึงเด็กได้คุ้นเคยอยู่แล้วมาเป็น
พืนฐานของการจําตําแหน่ง จากนนัผู้ วิจยัจึงให้นกัเรียนทําความคุ้นเคยกบัตําแหน่งของสีเขียว สี
เหลือง และสีแดง โดยการฝึกด้วยการวางเหรียญสีเขียว สีแดง และสีแดงบนกระดาษแข็งทีผู้ วิจยั
เตรียมไว้ให้ ในขันตอนนีผู้ วิจัยให้ความสําคญักับลําดับการวางเหรียญสี กับตําแหน่งของสีให้
ถกูต้อง เชน่ถึงแม้วา่นกัเรียนวางเหรียญสีเหลืองในตําแหน่งทีถกูต้อง แตห่ยิบเหรียญสีเหลืองเป็นสี
แรก ถือว่านกัเรียนยงัทําได้ไม่ถูกต้อง ผู้วิจยัต้องอธิบายซําให้นกัเรียนเข้าใจถึงลําดบัขนัทีถูกต้อง
สัมพันธ์กันกับตําแหน่งทีถูกต้อง เมือพบว่านักเรียนสามารถจําได้ว่าตําแหน่งแรกเป็นสีเขียว 

จากนนัเป็นสีเหลือง และสีแดง ตามลําดบัแล้ว ผู้วิจยัจึงโยงเข้ากับคําทีประสมด้วยสระ 2 รูป คือ 
สระ เ-ะ แ-ะ เ-า เ-อ โ-ะ โดยระบตํุาแหนง่ของรูปสระหน้า คือรูปสระทีอยู่ด้านหน้าของพยญัชนะต้น 

ด้วยสีเขียว  ตําแหน่งของพยญัชนะต้น  ด้วยสีเหลือง และตําแหน่งของรูปสระหลงั คือรูปสระทีอยู่
ตําแหนง่หลงัของพยญัชนะต้น ด้วยสีแดง จากนนัผู้วิจยัจึงให้นกัเรียนฝึกเขียนรูปสระ รูปพยญัชนะ
ต้น รูปสระ ตามลําดบัของตําแหน่งสี เขียว-เหลือง-แดง ด้วยปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสี
แดง บนบตัรคําทีผู้วิจยัแจกให้ จากขนัตอนทีนกัเรียนฝึกวางเหรียญบนกระดาษแข็งตามลําดบัและ
ตําแหนง่ทีถกูต้องนนั นกัเรียนเข้าใจแล้วว่าถึงแม้จะเขียนพยญัชนะต้นด้วยปากกาเมจิสีเหลือง ใน
ตําแหน่งทีถูกต้อง แตลํ่าดบัขนัทีผิด ก็ถือว่าผิด จากนนัขนัต่อไปผู้วิจยัให้นกัเรียนอ่านคําทีปรากฏ
อยูบ่นบตัรคําแล้วเขียนคําเหลา่นนัด้วยปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลืองและสีแดงบนกระดาษทีเตรียม
ให้ โดยในการวิจยันีผู้วิจยัได้ใช้หลกัการกําหนดรหสัสีทีเชือมโยงกบัลําดบัการเปิดสญัญาณจราจร 
โดยมีลําดบัการเปิดไฟคือ ไฟเขียว-ไฟเหลือง-ไฟแดง ซึงเป็นสิงทีนักเรียนรู้จักและพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจําวนั เพือเป็นการเชือมโยงเพือช่วยในการจํา จากนนัให้นกัเรียนฝึกเขียนโดยใช้ ปากกา 
เมจิก เขียนซําๆกบัสระประสมรูปเดมิแตเ่ปลียนพยญัชนะต้น การเขียนด้วยปากกาเมจิกตา่งสี เพือ
เป็นการดงึดดูความสนใจของนกัเรียน จึงส่งผลให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เมือ
นกัเรียนเข้าใจและจําลําดบัขนัตอนการเขียนคําได้ จึงทําให้นกัเรียนสามารถเขียนลําดบัสระ 2 รูป
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดงัเห็นได้จากในระหว่างดําเนินการทดลอง จากผลการ
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ทดลองในแผนการสอนที 10 เป็นต้นไป ซึงเป็นการสอนคําทีประสมด้วยสระเ-อ และ สระโ-ะ นนั 
ในการทดสอบของแผนดงักล่าว นกัเรียนคนที 1 ก็สามารถเขียนตําแหน่งได้อย่างถูกต้อง ทงันี
เนืองจากนกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนมาแล้วถึง 3 สระด้วยกนั ได้แก่ สระเ-ะ สระแ-ะ และสระเ-า 
จากวิธีการทีผู้ วิจัยได้ใช้ในการทดลอง ซึงสอดคล้องกับหลักการของการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
(Transfer of Learning) ซึงนกัเรียนจะใช้กลวิธีทีเคยเรียนรู้มาแล้วจากครังก่อนมาช่วยทําให้การ
เรียนรู้ในครังใหม่ง่ายและรวดเร็วขนึ  แตถ่ึงแม้ว่านกัเรียนจะสามารถเขียนคําในตําแหน่งทีถกูต้อง
ระหว่างการทดสอบก่อนเรียน แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการคิดว่าจะเขียนลําดบัใดก่อน ยังไม่เกิด
ความเชียวชาญ จึงยงัต้องดําเนินการทดลองต่อไป ซึงสามารถเห็นได้ชดัว่า ระยะเวลาทีนกัเรียน
เขียนคําในแต่ละคํา ใช้เวลาสนักว่าก่อนเรียนเป็นอย่างมาก หลักการของการกําหนดรหัสสีนี
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ผดงุ อารยะวิญ ู (2545: 43) ทีได้ศึกษาวิจยัเพือพฒันานวตักรรม
สําหรับสอนเด็กทีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการใช้สีเป็นรหัสเพือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ผลการวิจัยพบว่า  นักเ รียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้มี
ความสามารถในการเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ สงูขนึ การสอนโดยใช้สีเป็นรหสั ยงัเป็นเป็น
วิธีสอนอีกหนึงวิธีใช้สีเป็นสือนําทางสายตา และทิศทางการเขียนทีถกูต้อง ซึงจะเชือมโยงการใช้สี
เข้าสู่ชีวิตประจําวนั นอกจากนียงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ คายาและเอพพ์ส(Kaya and Epps, 

อ้างถึงใน  Mustafar, Dzulkifli. n.d.) ทีได้กล่าวไว้ว่าการใช้สีในการเพือเพิมความสนใจ ทําให้
สามารถจดจอ่ได้มากขนึ ดงันนัจงึเป็นการเพิมระดบัความสามารถในการจําข้อมลู และอีกประเด็น
ทีน่าสนใจเกียวกับสีคือ สีสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก ซึงเป็นผลทําให้ช่วยในการจําข้อมูล
บางประเภท และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมาน ทวีเลิศ (2551 : 37)ทีได้ศกึษาความสามารถ
ในการจําคําของนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มทีมีปัญหากบัการสบัสน
ซ้ายขวา หรือทิศทาง ทีมีข้อจํากัดในการอ่านคํา ไม่รู้จกัสระ ไม่สามารถระบุตําแหน่งของสระที
ประสมกับพยญัชนะได้ โดยใช้เทคนิคโลไซ (Loci Method) เพือช่วยในการจํา โดยการเชือมโยง
ตําแหนง่ของภาพสระและพยญัชนะทีประสมเป็นคํา ทําให้สามารถทีจะเชือมโยงตําแหน่งของสระ
ในคําทีประสมด้วยพยญัชนะ และสระเดียวได้ดีขนึ 

  

ข้อสังเกตทพีบในงานวิจัย 
 จากการดําเนินการทดลองด้วยการใช้ชุดฝึกทีผู้วิจยัได้สร้างขนึในครังนี ผู้วิจยัพบว่ามี
ประเดน็นา่สนใจทีเกิดขนึในขณะดําเนินการทดลอง ดงัตอ่ไปนี 
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1. เมือให้นกัเรียนดสืูอวีดิทศัน์สญัญาณจราจร นกัเรียนสนใจและจดจ่อทีจะดสืูอ แม้
ครังตอ่ไปทีดสืูอวิดีทศัน์อนัเดมิ นกัเรียนก็ยงัไมเ่บือ พร้อมกนันนัยงัคอยพดูกํากบัว่าสิงใดจะเกิดขึน
เป็นลําดบัต่อไป เช่น เมือวิดีทศัน์กําลงัแสดงถึงการเปิดไฟจราจรสีเขียว นกัเรียนก็พดูกํากบัว่าไฟ
เขียว และเดียวก็ไฟเหลือง ในทกุๆครังทีมีการเปิดวิดีทศัน์ 

2. นกัเรียนสนุกกับการเขียนทีใช้ปากกาเมจิกสีต่างกัน ไม่เบือ จึงทําให้มีความจดจ่อ
กบัการเรียนได้นาน  

3. ในระหว่างการทดลอง นกัเรียนเห็นเพือนทํากิจกรรมเสร็จก่อน นกัเรียนเกิดความ
กงัวล และเสียสมาธิ พยายามทําๆไปเพือให้เสร็จ โดยขาดความรอบคอบ 

4. นกัเรียนคนที2 ยงัมีความสบัสนกบัเสียงของคําทีประสมด้วยพยญัชนะต้นอกัษรตํา 
อักษรสูง เมือออกเสียงคําประสมนันๆ บางครังออกเสียงเพียนก็เขียนผิด ไปตามเสียงทีเปล่ง
ออกมา บางครังออกเสียงถกู ก็ยงัสบัสนกบัพยญัชนะนนัๆ จนทําให้เขียนผิด 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรใช้สือการสอนทีหลากหลายและแตกต่างจากสือเดิมๆเช่นสือวีดีทัศน์เพือดึง

ความสนใจจากนกัเรียน 

2. ควรใช้ปากกาหลากสีสนัเพือให้นกัเรียนสนกุกบัการเขียน 

3. ควรแยกสอนทีละคนเพือไม่ให้เกิดการแข่งขนั ระหว่างนกัเรียน จนทําให้เกิดความ
กงัวล และเสียสมาธิ 

4. การเลือกคําควรใช้พยัญชนะต้นชุดเดียวกันทงัหมดทุกสระ โดยไม่ต้องคํานึงถึง
ข้อจํากัดว่าจะต้องเป็นคําทีมีความหมายหรือไม่ เพราะนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
สว่นใหญ่จะมีความยากลําบากในการแยกเสียงตําหรือเสียงสงูของพยญัชนะต้นด้วย จึงควรเริมต้น
ทีพยญัชนะต้นในกลุม่อกัษรกลาง 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัโดยใช้การกําหนดรหสัสีร่วมกับเทคนิคการจําเพือพฒันาทกัษะการ
เขียนสะกดคําของนกัเรียนทีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดบัชนัอืน 

2. ควรมีการวิจัยโดยใช้การกําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจําเ พือพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนสะกดคําของนกัเรียนพิเศษประเภทอืนๆ 
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3. ควรมีการวิจัยโดยใช้การกําหนดรหัสสี ร่วมกับเทคนิคการจําเ พื อพัฒนา
ความสามารถด้านตา่งๆของนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

4. ควรมีการวิจัยโดยใช้การกําหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการการจําแบบต่างๆ เพือ
พฒันาความสามารถในการสะกดคําทีมีการผสมของรูปสระ 3 รูป หรือรูปสระทีมีตําแหนง่ซบัซ้อน 

5. ควรมีการวิจัยโดยใช้การกําหนดรหัสสีร่วมกับเทคนิคการจําเพือพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์  
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป 
 
 

ชือนกัเรียน........…………….........................................ชนั……………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ......................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปได้
อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2

รูป ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ 2 รูป 
(สําหรับครู) 
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คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปได้
อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2

รูป ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ   
 
 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ..................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปได้
อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2

รูป ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ  (ก่อนเรียน) 
(สําหรับครู)  
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วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ..................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปได้
อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2

รูป ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ  (หลงัเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. .................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2รูปได้
อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ2

รูป ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ   
 
 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั…………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ....................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ  

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-

ะ  ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ  (ก่อนเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........……………...........................................ชนั………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ       
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-

ะ   ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถูกต้อง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ  (หลงัเรียน) 
(สําหรับครู)  
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คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ       
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-

ะ   ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แปะ และ แกะ 

แนะ แฉะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

 

แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า   
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วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ...................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า        

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า    

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า  (ก่อนเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........…………............................................ชนั……………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ....................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

เดา เมา เทา 

เบา เรา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า  (หลงัเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........………............................................ชนั………………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ........................................................ 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทา เบา เมา 

เรา เดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ   
 
 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั…………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ........................................................ 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ        

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ    

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ  (ก่อนเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........…………............................................ชนั……………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ....................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจอ เซอ เธอ 

เภอ เรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ  (หลงัเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. .................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เธอ เรอ เภอ 

เซอ เจอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-ะ   
 
 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั…………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ........................................................ 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ          

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 
  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ      

ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-ะ  (ก่อนเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........……………............................................ชนั…………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ....................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โบะ โปะ โซะ 

โละ โฮะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-ะ  (หลงัเรียน) 
(สําหรับครู)  

 

ชือนกัเรียน........……………...........................................ชนั…………………………………… 

วนัที.................. เดือน ........………........……….....พ.ศ. ...................................................... 
 

คําชีแจง  ให้นกัเรียนเขียนคําภาษาไทยตามคําบอกของครู ให้ถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการ
เขียนคําภาษาไทยทีถกูต้อง 

1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ        
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนไมส่ามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ    
ได้อยา่งถกูต้องตามลําดบัขนัตอนของการเขียนทีถกูต้อง 

 

   
 

คําที 1 

 

------------------------- 

 

คําที 2 

 

------------------------- 

 

คําที 3 

 

------------------------- 
 

คําที 4 

 

------------------------- 

 

คําที 5 

 

------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โละ โซะ โฮะ 

โปะ โบะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 

แผนการจดัการเรียนรู้ (IOC)   

ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 
แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา  (IOC) โดยผู้ เชียวชาญ 

ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 

แบบประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหาของชดุอปุกรณ์การสอน (IOC) โดยผู้ เชียวชาญ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 6  ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 
                      แผนการจดัการเรียนรู้ (IOC) โดยผู้ เชียวชาญ 

แผนที / สาระสําคญั 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที  1 คนที  2   คนที  3 

. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - ะ 

      

     .  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - ะ 

      

     2.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     2.  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     2.  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     2.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - ะ 

      

     3.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
.  การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  แ - ะ 

      

     .  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที / สาระสําคญั 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที  1 คนที  2   คนที  3 

     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  แ - ะ 

      

     .  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  แ - ะ 

      

    .  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    .  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    .  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - า 

      

    7.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    7.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    7.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - า 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที / สาระสําคญั 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที  1 คนที  2   คนที  3 

    8.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    8.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    8.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    8.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ - า 

      

    9.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    9.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    9.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    9.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
10. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ – อ 

      

    10.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    10.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    10.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    10.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
11. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ – อ 

      

    11.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    11.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    11.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    11.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที / สาระสําคญั 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที  1 คนที  2   คนที  3 

12. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  เ – อ 

      

    12.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    12.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    12.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    12.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
13. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  โ - ะ 

      

    13.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    13.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    1 3.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    13.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
14. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  โ - ะ 

      

    14.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    14.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    14.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    14.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
15. การเขียนคําสะกดคําทีประสม
ด้วยสระ  โ – ะ 

      

    15.  จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    15.  กิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที / สาระสําคญั 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที  1 คนที  2   คนที  3 

    15.  สือการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
    15.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
          
                                                                             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  7  ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของแบบ 

                   ประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา  (IOC) โดยผู้ เชียวชาญ 

แบบแบบประเมินความสามารถ 
ในการเขียนสะกดคาํ 

ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 
รวม คา่ IOC 

สรุป 
ผล คนที  1 คนที  2 คนที  3 

1.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ 2 รูป (ก่อนและหลงั) 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ เ - ะ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ แ - ะ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ เ - า 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ เ – อ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6.แบบแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สะกดคําทีประสมด้วยสระ โ - ะ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 
                                                                        

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  8   ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของแบบ 

                  ประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหาของชดุอปุกรณ์การสอน (IOC) โดยผู้ เชียวชาญ   

ชดุอปุกรณ์การสอน 
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
สรุป 
ผล คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. ชดุอปุกรณ์การสอน       
 .1 สือสญัญาณไฟจราจร 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
 2.2 แผน่กระดาษสําหรับการ
วางสี (และใช้สําหรับเขียนสะกดคําด้วย) 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 3.3  เหรียญกระดาษ สีเขียว   
สีเหลือง  สีแดง 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 4.4 ปากเมจิก สีเขียว  สี
เหลือง  สีแดง 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. บตัรคํา  สระ เ – ะ  จํานาน 15 ใบ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3. บตัรคํา  สระ แ – ะ  จํานาน 15 ใบ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4. บตัรคํา  สระ เ - า  จํานาน 15 ใบ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5. บตัรคํา  สระ เ – อ  จํานาน 15 ใบ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6. 2. บตัรคํา  สระ โ – ะ  จํานาน 15 ใบ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ง 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ                  เวลา      45นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแตล่ะ
สีนนัอย่างไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เคะ เงะ เจะ เฉะ 
เซะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 
สือการเรียนการสอน 

1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เคะ เงะ เจะ เฉะ เซะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระเ-ะ   

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ       เวลา      45นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
 เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เดะ เถะ เธะ เนะ 
เผะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

 ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 
สือการเรียนการสอน 

1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เดะ เถะ เธะ เนะ เผะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ-ะ  

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
             1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-ะ       เวลา      45นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เพะ เมะ เยะ เระ 
เวะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เพะ เมะ เยะ เระ เวะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ-ะ  

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ แ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ แ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ แ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ แ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ แขะ แชะ แถะ 
แธะ แผะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ แ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ แขะ แชะ แถะ แธะ แผะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ แ-ะ 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี5 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ               เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ แ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ แ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ แ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ แ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ แฝะ แฟะ แภะ 
แระ แศะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ แ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ แฝะ แฟะ แภะ แระ แศะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ แ - 

ะ จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี6 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ แ-ะ       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ แ-ะ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ แ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ แ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ แ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ แ-ะ จํานวน 5 บตัรได้แก่ แษะ แหะ แฬะ 
แอะ แฮะ  จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ แ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ แ-ะ ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ แษะ แหะ แฬะ แอะ แฮะ   
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ แ - 

ะ จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี7 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-า  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –า  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-า นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –า จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า จํานวน 5 บตัรได้แก่ เชา เซา เฌา 
เญา เฑา จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-า จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เชา เซา เฌา เญา เฑา 

5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–า 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี8 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-า  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –า  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-า นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –า จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า จํานวน 5 บตัรได้แก่ เฒา เณา เธา 
เฝา เฟา จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-า จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เฒา เณา เธา เฝา เฟา  
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–า 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี9 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-า       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 

         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-า  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –า  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-า นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –า จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-า จํานวน 5 บตัรได้แก่ เภา เวา เศา เษา 
เฬา จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-า จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-า  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เภา เวา เศา เษา เฬา 

5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–า 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี10 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-อ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –อ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-อ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –อ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เกอ เขอ เคอ เงอ 
เฉอ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-อ จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เกอ เขอ เคอ เงอ เฉอ  
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–อ 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี11 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-อ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –อ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-อ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –อ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เดอ เตอ เถอ เทอ 
เบอ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-อ จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เดอ เตอ เทอ เบอ เปอ 

5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–อ 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

   ส
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี12 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ เ-อ      เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ เ-อ  จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ เ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –อ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณ
ไฟจราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ เ-อ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ เ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –อ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ เ-อ จํานวน 5 บตัรได้แก่ เปอ เผอ เพอ 
เวอ เสอ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ เ-อ จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตามบตัร
คําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ 

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ เ-อ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ เปอ เผอ เพอ เวอ เสอ  
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ เ–อ 

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี13 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-ะ       เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ โ-ะ จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ โ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ โ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ โ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 

   ส
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัรได้แก่ โกะ โขะ โคะ 
โงะ โจะ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ   

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ โกะ โขะ โคะ โงะ โจะ  
5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ โ-ะ  

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี14 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-ะ           เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ โ-ะ จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ โ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้
ดไูปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ โ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ โ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัรได้แก่ โชะ โดะ โตะ 
โทะ โนะ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ   

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  

 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ โชะ โดะ โตะ โทะ โนะ 

5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ โ-ะ  

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี15 

หนว่ยการเรียนรู้     การเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วยสระ โ-                   เวลา      45 นาที 
.............................................................................................................................................. 
สาระสาํคัญ 
         การเขียนสะกดคําในภาษาไทยจะมีลําดบัหรือตําแหนง่ของการวางรูปโครงสร้างคําอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะคําทีมีการประสมด้วยสระทีประกอบด้วย 2 รูป เชน่  สระ โ-ะ จะต้องเริมเขียน
ด้วยรูปสระ โ-  ก่อนแล้วจงึตามด้วย พยญัชนะต้น และปิดท้ายด้วยรูปสระ –ะ  ตามลําดบั 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
เพือให้นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  ได้ถกูต้อง

ตามลําดบัการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขนันําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนเกียวกบัสญัญาณไฟจราจรวา่มีกีสี และมีลําดบัการเปิดไฟแต่
ละสีนนัอยา่งไร  

2. ครูให้นกัเรียนดสืูอสญัญาณไฟจราจร ทีแสดงถึงลําดบัของการเปิดไฟ คือเริมจากสี
เขียว สีเหลืองและสีแดงตามลําดบั เพือให้นกัเรียนสามารถจดจําลําดบัของการเปิดสญัญาณไฟ
จราจรได้อยา่งแมน่ยํา 

 ขนัสอน 

1. ครูแจกแผน่กระดาษแข็ง และเหรียญ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง อย่างละ 1 เหรียญ 
เพือให้นกัเรียนได้ฝึกวางสีทงัสามสี ให้ถกูต้องตามลําดบัการเปิดไฟ ของสญัญาณไฟจราจร ทีได้ดู
ไปแล้วข้างต้น 

2. ครูบอกถึงการเชือมโยงตําแหนง่ของสีแตล่ะสี กบัลําดบัของการเขียนคําภาษาไทยที
ประสมด้วยสระ โ-ะ นนัคือ สีเขียวเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ โ-   สว่นสีเหลืองเป็นการวาง
ตําแหนง่บนพยญัชนะต้น   ในขณะทีสีแดงเป็นการวางตําแหนง่บนรูปสระ –ะ จากนนัให้นกัเรียน
ทอ่งถึงลําดบัการเชือมโยงนนัจนสามารถจําได้อยา่งแมน่ยํา 
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3. ครูแจกบตัรคําภาษาไทยทีประสมด้วย สระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัรได้แก่ โพะ โฟะ โยะ 
โระ โวะ จากนนัจงึให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิกสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เขียนทบัลงบนบตัรคํา 

ตามลําดบัการเชือมโยงระหว่างสีกบัตําแหนง่ของการเขียนคําทีกําหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 

4. ครูแจกบตัรคํา ทีประสมด้วยสระ โ-ะ  จํานวน 5 บตัร จากนนัให้นกัเรียนเขียนตาม
บตัรคําเหลา่นนับนกระดาษทีครูเตรียมให้  โดยให้นกัเรียนใช้ปากกาเมจิก สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เขียนให้ถกูต้องตามลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ   

5. นกัเรียนเขียนสะกดคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ตามคําบอกด้วยปากกาเมจิก สีเขียว สี
เหลือง และสีแดงด้วยตนเอง  
 ขนัสรุป  

ครูให้นกัเรียนบอกลําดบัการเขียนคําทีประสมด้วยสระ โ-ะ  ให้ถกูต้องตามลําดบัของการ
เขียน 

สือการเรียนการสอน 
1. สือสญัญาณไฟจราจร 
2. กระดาษแข็งสําหรับฝึกวางเหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 

3. เหรียญสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
4. บตัรคํา ได้แก่ โพะ โฟะ โยะ โระ โวะ 

5. ปากกาเมจิกสีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
6. กระดาษสําหรับเขียนตามคําบอก 

การประเมินผล 
จากการสงัเกตและการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคําทีประสมด้วย สระ โ-ะ  

จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
            1. เมือนกัเรียนสามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั        ให้คะแนน 1 คะแนน 

 2. เมือนกัเรียนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้องตามลําดบั    ให้คะแนน 0 คะแนน 
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