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 The purpose of the research was to compare Thai writing skills of vowels when 
changing form focusing on children with learning disability. Evaluation was conducted before 
and after the experiments through writing base on vowels changing form via Story Telling 
activities. The subjects were two children with learning disability and have the writing ability 
problems. They were in prathomsuksa 3 of the second semester in academic in year 2015, Wat 
Sao Thong School in the Supanburi provice. The method of study was Small-n (Studies examine 
a small number of cases in dept), experimental research was conducted for 9 weeks on each 
Saturday, 1 hour per day, 9 sessions in total.  The experimental procedures were divided into 3 
phases: pre-experiment, during experiment and post-experiment.  Instruments used to collect data 
were: 1) Three of the story books focusing on vowels changing form 2) Lesson plans. The data 
was then analyzed in referring to percentage of accuracy. 
 The results found that the children with learning disability, after the experiment with 
Story Telling, were higher than before.   
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาไทยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการติดต่อส่ือสารเพราะจําเป็นต้องใช้ในการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัทั้ งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อจะได้สามารถใช้ภาษาให้ถูกตอ้งในการ
ติดต่อส่ือสาร กรมวิชาการ (2545:1) แต่ปัญหาสาํคญัของการเรียนภาษาไทยนั้นคือ เด็กนกัเรียนบาง
คนยงัอ่านไม่ได ้เขียนไม่ถูกตอ้ง โดยท่ีปัญหามกัจะเกิดมาจากความไม่เขา้ใจในโครงสร้างของคาํ
หรือหลกัไวยากรณ์ทางภาษา ซ่ึงจะมีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น 
นกัเรียนตอ้งเรียนรู้และไดรั้บการพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
โดยเฉพาะการเขียนซ่ึงนบัว่าเป็นทกัษะท่ีสาํคญัมาก เพราะทกัษะการเขียนเป็นทกัษะหน่ึงท่ีช่วยให้
การเรียนภาษาไทยของผูเ้รียนเกิดประสิทธิผลไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยทกัษะการเขียนสะกดคาํจะเป็นการ
สะทอ้นถึงความสามารถดา้นการอ่านและความเขา้ใจในดา้นโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษา
อยา่งชดัเจนวา่ แต่ละคาํในภาษาไทยนั้นมีโครงสร้างทางภาษาเป็นอยา่งไร  

 ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนจะเขียนสะกดคาํไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา 
จาํเป็นจะตอ้งอ่านสะกดคาํนั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํก่อน ดงัท่ีสุนทรีย ์ทองจิตต ์(2544: 140) ได้
กล่าวไวว้่า การเรียนในระดบัพื้นฐานจะเนน้ดา้นการอ่านและการเขียนไดถู้กตอ้ง เพ่ือความแม่นยาํ
ในหลกัเกณฑท์างภาษา อนัไดแ้ก่ การสะกดคาํ การผนัเสียงวรรณยกุต ์คาํควบกลํ้า อกัษรนาํเป็นตน้ 
พบว่าในปัจจุบันมีนักเรียนหลายๆคนไม่สามารถเขียนสะกดคาํได้ถูกต้อง เรียกได้ว่ามีความ
บกพร่องทางการเขียนสะกดคาํสอดคลอ้งกบัท่ี กลัยา ก่อสุวรรณ (2553: 41)ไดก้ล่าวไวว้่า เด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเขียนนั้น คือเดก็ท่ีไม่สามารถมองเห็นวา่จะตอ้งเขียนเป็นตวัอะไร ไม่สามารถเขียนได้
ถูกตอ้ง ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดง่้ายและชดัเจนว่าลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเขียนนั้น 
เด็กจะมีความยากลาํบากในการจาํพยญัชนะและสระ เขียนพยญัชนะ สระ และตวัสะกดไม่ถูกตอ้ง 
กลบัดา้น สลบัตวัและสลบัตาํแหน่งกนั จึงเป็นปัญหาสาํคญัสาํหรับการเขียนสะกดคาํในภาษาไทย  

 ยิง่ถา้เป็นการเขียนสะกดคาํในภาษาไทยท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์
หรือโครงสร้างทางภาษาท่ีชัดเจนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นคาํทัว่ๆ ไปแลว้ ได้แก่ คาํท่ี
ประสมด้วยสระคงรูป เช่น กา มี ดู เจอ ไป ซ่ึงจะมีรูปสระประสมพยญัชนะอย่างชัดเจนตาม
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โครงสร้างทางภาษาเบ้ืองตน้และผูเ้รียนก็มกัจะอ่านและเขียนสะกดคาํได้อย่างง่ายและมีความ
ถูกตอ้งแม่นยาํค่อนขา้งสูง พบว่าคาํท่ีมีโครงสร้างทางภาษาเหล่าน้ีเด็กจะสามารถทาํความเขา้ใจได้
อย่างง่าย  ในขณะท่ีถ้าเป็นคําท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูป คือคําท่ีมีโครงสร้างทางภาษาท่ี
ประกอบด้วยรูปพยญัชนะต้น สระอะ สระเอะ และสระเออ แล้วตามด้วยตัวสะกด ซ่ึงตาม
โครงสร้างทางไวยากรณ์แลว้จะตอ้งมีการเปล่ียนรูปสระเหล่าน้ีเป็นรูปสระอ่ืน นัน่คือ คาํท่ีประสม
ดว้ยสระอะ เม่ือมีตวัสะกดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปเป็น ไมห้นัอากาศ หรือไมผ้ดั ◌ั เช่น คาํว่า รัก จะมี
โครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ร +ะ + ก เปล่ียนรูปเป็น รัก คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะ เม่ือมีตวัสะกด
จะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปเป็น  ไมไ้ต่คู ้ ◌ ็เช่น คาํว่า เห็น จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ห+ เ_ะ + น 
เปล่ียนรูปเป็น เห็น คาํท่ีประสมดว้ยสระเออ เม่ือมีตวัสะกดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปเป็น พินทุอิ์ ◌ิ เช่น 
ด + เ_อ + น คาํวา่ เดิน จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก เปล่ียนรูปเป็น เดิน เป็นตน้  

 การท่ีเด็กอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคาํไม่ไดถื้อเป็นอุปสรรคสําคญัยิ่งในการทาํให้
เด็กไดมี้การพฒันาตนเองในการศึกษาระดบัพื้นฐานซ่ึงสะทอ้นถึงปัญหาในการเรียนวิชาอ่ืนๆตาม
ไปดว้ย เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีไม่สามารถจดัการกบัขอ้มูลท่ีรับเขา้ไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํให้เด็กเกิด
ความสบัสน ไม่เขา้ใจเสียงหรือสญัลกัษณ์ของพยญัชนะ สระ ตวัสะกด และวรรณยกุต ์การถ่ายทอด
ออกมาไม่ว่าจะเป็นดา้นการอ่านและการเขียนสะกดคาํท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นปัญหาในการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ให้เด็กอ่านตะกุกตะกกั อ่านไม่ออก หรือเดาคาํแทน และเม่ือไม่สามารถอ่านสะกดคาํได ้ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อเน่ืองตามมากบัการเขียนสะกดคาํ จึงทาํให้เกิดการเขียนสะกดคาํคาํผิดบ่อยๆ  ปัญหาของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเขียนสะกดคาํจะเกิดมากข้ึน เม่ือสระถูกเปล่ียนรูปไปจากเดิมใน
ลกัษณะของคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบว่า เด็กจะเกิดความสับสน
และไม่เขา้ใจ จนทาํให้เกิดการเขียนผิดพลาดอยูเ่สมอ เช่น เขียนสะกดคาํว่ารัก เป็น รกะ หรือ ระก 
เขียนสะกดคาํว่า เห็น เป็น เหะน หรือ เหนะ และเขียนสะกดคาํว่าเดิน เป็น เดอน เป็นตน้ และเม่ือ
เกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ัง เด็กก็จะรู้สึกถึงความยากลาํบากในการเขียน ส่งผลให้เกิดความเบ่ือ
หน่ายในการเรียนมากยิ่งข้ึนดงันั้นความบกพร่องน้ีจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ฉะนั้ นครูผูส้อนควรจะส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคาํของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ใหถู้กตอ้งจากปัญหาเหล่าน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะพฒันาการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป เพื่อแกไ้ขความไม่เขา้ใจของโครงสร้างคาํเม่ือมีการเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องการทางเขียนสะกดคาํ 
 จากการประสบการณ์ของผูว้ิจยั ท่ีไดส้อนวิชาภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา และ
จากการได้สอบถามกับครูท่ีสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนต่างๆ พบว่าเด็กนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปจะมีความยากลาํบากในการเขียนสะกด



3 

คาํเหล่าน้ีเพราะความไม่เขา้ใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ของคาํเหล่าน้ีว่าเป็นอยา่งไรดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดเ้ลือกการเล่านิทานประกอบภาพมาใชเ้ป็นแนวทางในแกปั้ญหาทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากการเล่านิทานประกอบภาพจะช่วยให้เด็กนักเรียน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดตลอดจนการเช่ือมโยงของโครงสร้างของคาํโดยการสร้าง
จินตนาการผ่านเร่ืองราวของตวัละครท่ีเป็นตวัดาํเนินเร่ีองราวเพ่ืออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกล่าวคือ เม่ือสระอะ สระเอะ และสระเออท่ีมีตัวสะกดมีการเปล่ียนรูปเกิดข้ึนโดยใน
โครงสร้างทางไวยากรณ์โดยทัว่ไปจากโครงสร้างพ้ืนฐาน คือการประสมคาํระหว่างพยญัชนะตน้ 
กบัเสียงสระ แต่เม่ือคาํเหล่าน้ีมีตวัสะกดเขา้มาประสมในคาํจะเกิดการเปล่ียนรูปไดอ้ยา่งไรตามหลกั
ไวยากรณ์ ซ่ึงนิทานประกอบภาพจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมองเห็นการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน
จากการอธิบายของเน้ือเร่ืองจากนิทาน เน่ืองจากผูว้ิจยัมุ่งเนน้ถึงการรับรู้ซ่ึงท่ีมีส่วนช่วยในดา้นการ
จดจาํ การไดม้องเห็นภาพ และอกัขระต่าง ๆ โดยใชส้ายตาและการไดย้ินส่ิงท่ีครูเล่าเพื่อให้ผูเ้รียน
สร้างจินตนาการ และการคิดตามไปพร้อมๆ กนัเพื่อเพิ่มความเขา้ใจ และเพื่อใหนิ้ทานประกอบภาพ
เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํให้เกิดการจดจาํไดง่้ายข้ึนและเพ่ิม
ความชดัเจนในการมองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสระเปล่ียนรูปไดง่้ายและเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ีผดุง อารยะวิญญู (2542: 128) ไดเ้สนอว่า การสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ควร
เน้นการสอนดา้นการรับรู้ และการรับรู้ท่ีใชม้ากท่ีสุดสําหรับการเรียนรู้ คือ การมองเห็น การฟัง 
และการสมัผสั  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นเดก็นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี3 ของโรงเรียนวดัเสาธง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 2 คน ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ท่ีได้รับการคดักรองจากแบบคดักรองของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษ
เรียบร้อยแลว้ ปัญหาของเด็กทั้งสองคนท่ีพบคือ จะมีความสับสนในโครงสร้างการเขียนสะกดคาํ
เม่ือมีตวัสะกดเม่ือมีการเปล่ียนรูปของสระอะ สระเอะ และสระเออ กล่าวคือ เด็กสามารถอ่านสะกด
แจกลูกคาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่จะเขียนสะกดคาํผิดพลาดทั้งหมด ดงันั้นหากส่งเสริมทกัษะความ
เขา้ใจในการเขียนสะกดคาํอย่างถูกตอ้ง ย่อมทาํให้นักเรียนเขา้ใจและสามารถเขียนสะกดคาํได้
ถูกตอ้ง ส่งผลให้เด็กเกิดความมัน่ใจในการเขียนสะกดคาํ และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายในวิชาภาษาไทย ทั้งน้ีอาจเป็นส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กนกัเรียน
สูงข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในวิชาอ่ืนๆ ดว้ย  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ 
 
ค าถามในการวจัิย 
 หลงัการทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จะมีความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปสูงกวา่ก่อนทดลองหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 หลงัการทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จะความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปสูงกวา่ก่อนทดลอง 
 
ขอบเขตการวจัิย  
1.ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านทางการ
เขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป คือไม่สามารถเขียนสะกดค าท่ีเกิดการเปล่ียนรูปไดเ้ม่ือมี
ตวัสะกด ไดแ้ก่ 3 สระ คือ สระอะ สระเอะ และสระเออ ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัเสาธง เขตบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
ปัญหาทางการเขียนสะกดค า จ  านวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
กระบวนการเลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
 1.1ใชแ้บบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษผูท่ี้ไดรั้บการอบรมวิธีการใชแ้บบคดักรองคนพิการ
ทางการศึกษาซ่ึงผลประเมินคือ เด็กนกัเรียนทั้งสองคนอยู่ในกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการการจดับริการช่วยทางการศึกษา 
 1.2 สัมภาษณ์ครูผู ้สอน ผู ้ปกครองและเด็กนักเรียน และท าแบบทดสอบเป็น
รายบุคคล(ดา้นการเขียน) พบวา่เด็กนกัเรียนทั้ง 2 คน มีความบกพร่องทางการเขียนสะกดค า 
 1.3 เด็กนกัเรียนและผูป้กครองทั้ง 2 ราย ใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการทดลองใน
คร้ังน้ีดว้ยดี 
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2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ตวัแปรตน้   คือ  การเล่านิทานประกอบภาพ 
 ตวัแปรตาม  คือ  ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 

  
3.ระยะการทดลอง 
 ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาทดลอง 9 สัปดาห์ ของ
ทุกวนัเสาร์ เร่ิมตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 9 มกราคม ถึง วนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น. คร้ังละ 
1 ชัว่โมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปท่ีไม่สามารถเขียนสะกดคาํท่ีเกิดการเปล่ียนรูปได้เม่ือมี
ตวัสะกดไดแ้ก่สระอะ สระเอะ และสระเออ ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัเสาธง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยการ
สมัภาษณ์ครูผูส้อน เดก็ และผูป้กครอง และมีการทดสอบเป็นรายบุคคลดา้นการเขียนสะกดคาํ และ
มีการคดักรองจากแบบคดักรองของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษซ่ึงได้รับการ
ประเมินโดยเคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ีวา่เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
 การเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป หมายถึง คาํท่ีเขียนโดยมีโครงสร้างคาํ 
ซ่ึงประกอบดว้ย พยญัชนะตน้ ประสมดว้ยสระอะ สระเอะ และสระเออ และเม่ือมีตวัสะกดจะเกิด
การเปล่ียนแปลงจากสระรูปเดิมให้เปล่ียนเป็นอีกรูปหน่ึงเม่ือมีตวัสะกด เช่น  ก +ะ + น = กนั 
(แปลงวิสรรชนีย ์เป็นไมห้นัอากาศ)    ก + เ_ะ + ง = เก็ง (แปลงวิสรรชนียเ์ป็นไมไ้ต่คู)้ ด + เ_อ + น 
= เดิน (แปลงอ เป็นพินทุอิ์) 
 
 ความสามารถในการเขียนสะกดคําที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปหมายถึงการท่ีเด็ก
สามารถเขียนสะกดคาํท่ีประสมสระอะ สระเอะ และสระเออท่ีมีตวัสะกดแลว้เกิดการเปล่ียนรูปตาม
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีกําหนดให้ได้อย่างถูกต้อง  โดยวัดจากคะแนนท่ีได้จากการทํา
แบบทดสอบชนิดเขียนตามคาํบอกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีการคละคาํในสระอะ สระเอะ และสระเออ 
ซ่ึงประกอบดว้ยคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีมีตวัสะกดจาํนวน 10 คาํ   คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีมี
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ตวัสะกดจาํนวน 10 คาํ และคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีมีตวัสะกดจาํนวน 10 คาํ รวมทั้งส้ินจาํนวน 
30 คาํ 
 
 การเล่านิทานประกอบภาพ หมายถึง การเล่าเร่ืองราวตามหนงัสือนิทานประกอบภาพท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้น เพื่ออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของสระอะ สระเอะและสระเออท่ีมีตวัสะกดและ
จะมีการเปล่ียนรูปเป็นไมห้ันอากาศ ไมไ้ต่คู ้และพินทุอิ์ ตามลาํดบัโดยผ่านตวัละครท่ีดาํเนินเร่ือง 
เพื่อให้ผูเ้รียนมองเห็นลาํดบัของการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างชัดเจนจากการเล่านิทานอย่างมีลาํดบั
ขั้นตอน โดยผูเ้รียนจะใชก้ารดู การฟัง การใชจิ้นตนาการและการคิดไปพร้อมๆ กนั เพ่ือสร้างความ
เขา้ใจ และสามารถจดจาํการเปล่ียนแปลงรูปของแต่ละสระท่ีมีตวัสะกดไดช้ัดเจนมากข้ึนซ่ึงจะ
แบ่งเป็นชุดนิทาน 3 ชุดชุดละ 1 สระ จาํนวน 15 คาํดงัน้ี  
 1. ชุดท่ี 1 คาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้ันอากาศ ไดแ้ก่
คาํวา่ฉนั ขดั คดั จบั ดงัตดั ถงั วดั นบั ผกัผดั รัก ฟัง มนั หกั 
 2. ชุดท่ี 2 คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ ไดแ้ก่ คาํว่า 
เห็น เคม็ เจบ็ เดก็ เตม็เผด็ เป็น เมด็ เยน็ เลก็เร็ว เลบ็ เห็ด เยบ็ เขน็ 
 3. ชุดท่ี 3 คาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํว่า
เกิด เงิน เดิน เติม เปิดเกิน เดิม เขิน เนิน เติบเพิง เหิน เบิก เลิก เชิง 
  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ได้หนังสือนิทานประกอบภาพท่ีช่วยเพิ่มความสามารถทางการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 2. เป็นแนวทางสําหรับครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สามารถนาํการเล่านิทาน
ประกอบภาพไปประยกุตใ์ชก้บัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเขียนสะกดคาํในหลกัภาษาไทยดา้น
อ่ืน ๆ ได ้
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1.2 สาเหตุของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1.3 ประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1.4 การจดัการเรียนการสอนใหก้บัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทาน 
 2.1 ความหมายและความสาํคญัของนิทานและการเล่านิทาน 
 2.2 ประเภทของนิทาน 
 2.3 เทคนิคในการเล่านิทาน 

 3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสะกดคาํ 
 3.1 ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
 3.2 ความสาํคญัของการเขียนสะกดคาํ 
 3.3 หลกัการสอนการเขียนสะกดคาํ 
 3.4 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปในภาษาไทย 

 3.5 สาเหตุและปัญหาในการเขียนสะกดคาํ 
 3.6 วิธีการสอนการเขียนสะกดคาํใหก้บัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้คาํจาํกดัความของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ท่ีตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Learning Disabilities หรือ LD ไวด้งัน้ี 
 Reynoeds and Birch (1997 อา้งถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2538 : 115) ไดใ้หค้วามหมาย
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกบักระบวนการจิตวิทยา 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการฟัง การคิด การพูด
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น รวมถึงการอ่านสะกดคาํ และมีปัญหาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการท่ีเดก็ไดรั้บบาดเจบ็
ทางสมอง แต่จะไม่รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาอนัเกิดจากความบกพร่องอ่ืนๆ ได้แก่ บกพร่องทางตา 
ทางการได้ยิน  ทางการเคล่ือนไหว  ทางสติปัญญา  ทางอารมณ์  และความเสียเปรียบทาง
สภาพแวดลอ้ม 

 ดารณี อุทยัรัตนกิจ (2538: 31) ไดใ้ห้ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้วา่เป็นเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ คือเดก็ท่ีมีสติปัญญาในระดบัปานกลาง ถึงระดบัฉลาดเกิน
เกณฑ์ปกติ แต่มีความผิดปกติทางกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ 
การใชภ้าษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยมีระดบัความสามารถตํ่ากว่าระดบัสติปัญญาอยา่งนอ้ย
สองระดบัชั้นในวิชาท่ีเดก็มีปัญหา 

 สมทรัพย ์สุขอนันต ์(2548: 1) ไดใ้ห้ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
หมายถึง ความผิดปกติของกระบวนการจิตวิทยาตั้งแต่หน่ึงอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัความบกพร่องของ
ระบบประสาท บุคคลนั้นมีปัญหาในการเขา้ใจในเร่ืองของภาษา การพูด การอ่าน การเขียน การ
คาํนวณ ความบกพร่องน้ีจะติดตวัไปตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นเหตุส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า
กวา่ความสามารถท่ีมีอยู ่

 พชัรินทร์ เสรี (2553: 30) กล่าวว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ี
มีระดบัสติปัญญาปานกลางถึงฉลาดเกินเกณฑป์กติ แต่มีความปกติในกระบวนการทางจิตวิทยา อนั
เป็นกระบวนการพื้นฐานตั้งแต่หน่ึงดา้นข้ึนไป โดยมีความผิดปกติดา้นความเขา้ใจภาษา การพูด 
การเขียน โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหเ้กิดความบกพร่องดา้น
การฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคาํหรือการคาํนวณ รวมถึงความบกพร่อง
ทางการรับรู้ การบาดเจบ็ทางสมอง แต่ความบกพร่องดงักล่าวไม่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทาง
สายตา การไดย้ิน การเคล่ือนไหวร่างกาย ความพิการทางดา้นร่างกาย แขน ขา ปัญญาอ่อน ความ
บกพร่องดา้นพฒันาการหลายๆดา้น ตลอดจนความบกพร่องทางอารมณ์ และการขาดโอกาสทาง
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สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและดา้นเศรษฐกิจ อาทิ การขาดเรียนเน่ืองจากการเจ็บป่วย การอาศยัอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มไม่ดี หรือการสอนไม่ดี 

 แกร่ี ฟิชเชอร์ และโรดา คุมม่ิง (อา้งถึงใน พชัรินทร์ เสรี, 2553 : 30) ไดใ้หค้วามหมาย
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่าไม่ใช่เด็กพิการแต่เป็นเด็กท่ีตอ้งการรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning style)ท่ีแตกต่างจากเด็กทัว่ไป หรือเด็กท่ีมีความแตกต่างในการเรียนรู้ (Learning 
difference) ซ่ึงเป็นคาํอธิบายลกัษณะของเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกวา่ 

 เนติ พงศศ์รี (2557: 12) ไดใ้ห้ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องของกระบวนความคิดซ่ึงส่งโดยตรงต่อการเรียนรู้ การเขา้ใจ การใช้
ภาษา และการคิดคาํนวณ ทาํใหค้วามบกพร่องในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการคิด
คาํนวณ โดยท่ีความบกพร่องดงักล่าว ไม่ไดมี้สาเหตุโดยตรงมาจากความบกพร่องทางการไดย้ิน 
ทางการมองเห็น ทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางส่ิงแวดลอ้มหรือลกัษณะความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรม  
 จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารขา้งตน้สามารถสรุปถึงความหมายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ไดว้่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ และมีขอ้จาํกดัในการรับรู้ใน
การใชภ้าษา การฟัง การพูด การอ่าน การสะกดคาํ การเขียน และการคาํนวณทางคณิตศาสตร์  ซ่ึง
อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ความผิดปกติเล็กนอ้ยในการทาํงานของสมอง ทาํให้เด็กไม่
สามารถเรียนรู้โดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติได้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงความพิการทางตาหูหรือการ
เคล่ือนไหวความบกพร่องทางสติปัญญาปัญหาทางอารมณ์หรือเกิดจากความเสียเปรียบทาง
เศรษฐกิจวฒันธรรมหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 
1.2 สาเหตุของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากกการคน้ควา้พบวา่สาเหตุของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดมี้นกัวิจยัและ
นักวิชาการหลายๆ ท่านหลาย ๆท่านได้ศึกษาถึงสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ดงัท่ีผดุง อารยะวิญญู (2542: 7-8) ไดจ้าํแนกสาเหตุความบกพร่องไดด้งัน้ี 

 1. การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง 
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ศึกษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ในหลายประเทศมี

ความเช่ือว่า สาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้ไดดี้นั้น เน่ืองจากการไดรั้บบาดเจ็บ
ทางสมอง (Brain Damage)อาจจะเป็นการไดรั้บบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอดหรือหลงัคลอด 
การบาดเจ็บน้ีทาํให้ประสาทส่วนกลางไม่สามารถทาํงานไดเ้ต็มท่ี อยา่งไรก็ตามการไดรั้บบาดเจ็บ
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ไม่รุนแรงนัก (Minimal Brain Dysfunction)สมองและประสาทส่วนกลางยงัทาํงานไดดี้เป็น
ส่วนมาก มีบางส่วนท่ีบกพร่องไปบา้ง ทาํให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้
ของเดก็ แต่ปัญหาน้ียงัไม่เป็นท่ียอมรับทั้งหมด เพราะเดก็บางรายอาจเป็นกรณียกเวน้ได ้
 2. กรรมพนัธ์ุ 

งานวิจยัจาํนวนมากระบุบตรงกนัว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาเป็นรายกรณีพบว่าเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้
บางคนอาจมีพี่นอ้งท่ีเกิดจากทอ้งเดียวกนั มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนัหรืออาจมีพ่อ แม่ พี่ นอ้ง
หรือญาติใกลชิ้ดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนั โดยเฉพาะปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน และการ
เขา้ใจ มีรายงานการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือไดว้่าเด็กฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั (Identical Twin)เม่ือ
พบว่าฝาแฝดคนหน่ึงมีปัญหาดา้นการอ่าน ฝาแฝดอีกคนมกัมีปัญหาในการอ่านดว้ย แต่ปัญหาน้ีไม่
พบบ่อยนักสําหรับฝาแฝดท่ีมาจากคนไข่คนละใบ (Fraternal Twins)จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า 
ปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้

 3. ส่ิงแวดลอ้ม 
สาเหตุทางสภาพแวดลอ้มในท่ีน้ี หมายถึง สาเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่การไดรั้บบาดเจ็บทาง

สมองและกรรมพนัธ์ุ เป็นส่ิงท่ีเกิดกบัเด็กภายหลงัการคลอด เม่ือเด็กเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น การท่ีเด็กมีพฒันาการทางร่างกายท่ีล่าชา้ดว้ยสาเหตุบางประการ การท่ี
ร่างกายไดรั้บสารบางประการอนัเน่ืองจากสภาพมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม การขาดสารอาหารในวยั
ทารกและในวยัเดก็ การสอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็น
ตน้ แมว้่าองคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีจะไม่ใช่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความบกพร่องทางการ
เรียนรู้โดยตรง แต่องคป์ระกอบเหล่าน้ีอาจทาํใหส้ภาพการเรียนรู้ของเดก็มีความบกพร่องมากข้ึน 
 เบญจพร ปัญญายง (2543: 13) กล่าวว่า ปัจจุบนัเช่ือว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ อาจจะมีสาเหตุมาจากสมองทาํงานผิดปกติ โดยมีการรายงานการสนบัสนุนวิจยัสนับสนุน
ดงัน้ี 

 1. พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเดก็ท่ีมีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อน 
กาํหนดตวัเหลืองหลงัคลอด ฯลฯ แต่มีสติปัญญาปกติ พบวา่มีปัญหาการอ่านร่วมดว้ย 
 2. ความผิดปกติของสมองซีกซา้ย โดยปกติสมองซีกซา้ยจะควบคุมการแสดงออกทาง
ภาษาและสมองซีกซา้ยจะมีขนาดโตกวา่ซีกขวาแต่เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สมองซีกซา้ยและซีก
ขวามีขนาดเท่ากนัและมีขนาดเท่ากนัและมีความผดิปกติอ่ืน ๆ ท่ีสมองซีกซา้ยดว้ย 
 3. ความปกติของคล่ืนสมอง เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีคล่ืนอลัฟาฟ่าท่ีสมองซีก
ซา้ยมากกวา่เดก็ปกติ 
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 4. กรรมพนัธ์ุ เดก็ท่ีมีปัญหาการอ่านบางรายมีความผดิปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 15 และ
สมาชิกครอบครัวเคยเป็นผูท่ี้มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยท่ีพ่อแม่มกัเล่าว่าเม่ือตอนเด็ก ๆ ตนเคยมี
ลกัษณะคลา้ยกนั 
 5. พฒันาการล่าช้า เดิมเช่ือว่าเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีผลจากพฒันาล่าช้า แต่
ปัจจุบนัไม่เช่ือเช่นนั้นเพราะเม่ือโตข้ึนเดก็ไม่ไดห้ายจากโรคน้ี 

 พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท ์และสุวพิชชา ประสิทธิธญักิจ (2553  : 35 ) ไดส้รุปเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 1. เกิดจากการทาํงานผิดปกติของระบบทาํงานผิดปกติของระบบการทาํงานของ
ร่างกาย เช่นการทาํงานผดิปกตของต่อมต่าง ๆ หรือระบบการทาํงานของประสาทส่วนกลาง เป็นตน้ 
 2. ปัญหาอนัเน่ืองมาจากสติปัญญาความสามารถ การปรับตวัทางอารมณ์ และการ
ปรับตวัทางสงัคมของเดก็ 
 3. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพโรงเรียน หลกัสูตร วิธีการสอนอุปสรรคจาก
วฒันธรรมและภาษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อนเขา้โรงเรียน 

 จากแนวคิดขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ สาเหตุของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจจะ
เกิดไดจ้ากการทาํงานของสมองบางตาํแหน่งท่ีบกพร่อง โดยเฉพาะตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนรู้และการใชภ้าษาทั้งการอ่าน การเขียนและการพูด พนัธุกรรมหรือการไดรั้บบาดเจ็บก่อน
คลอด ระหว่างคลอด หรือหลงัคลอด ความผิดปกติของโครโมโซม รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้
เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
1.3 ประเภทของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การแบ่งประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งต่อผูส้อนให้ทราบถึงลกัษณะปัญหาของเด็กนักเรียน ซ่ือนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะในแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและความ
ตอ้งการของเดก็แต่ละคน โดยมีผูก้ล่าวถึงประเภทของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 เบญจพร ปัญญายง (2543:4)ไดแ้บ่งประเภทของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
เป็น 4 ประเภท คือ 
 1.ภาวะบกพร่องดา้นการเขียนและการสะกดคาํ นกัเรียนจะประสบปัญหาในการเขียน
ดว้ยอกัษร เช่น ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทดั ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั ส่วนดา้นการสะกดคาํ
มกัจะแสดงออกในการเรียงตวัอกัษรผิด สลบัตวัอกัษร สลบัคาํในประโยค สะกดขา้มตวัอกัษร 
สร้างคาํใหม่ๆ ข้ึนมาเอง และมีปัญหาทางการเช่ือมโยงเสียงท่ีถูกตอ้งกบัตวัอกัษร 
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 2. ภาวะบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ไม่สามารถอ่านสะกดคาํได้ อ่านออกเสียงไม่
ถูกตอ้ง จาํคาํท่ีเพ่ิงอ่านผา่นมาไม่ได ้หรือไม่สามารถสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้บางราย
อาจมีปัญหาทางการแยกแยะตวัอกัษร 
 3. ภาวะบกพร่องดา้นการการคาํนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ การคิดคาํนวณ จะ
เก่ียวขอ้งกบัความจาํสัญลกัษณ์และจาํนวนต่าง ๆ เร่ืองความคิดรวบยอด นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ดา้นการคาํนวณ มกัจะไม่เขา้ใจความคิดรวบยอดหรือค่าของตวัเลข เช่น ไม่รู้จกัหลกัหน่วย 
หลกัสิบ หลกัร้อย นบัเลขไปขา้งหนา้หรือนบัยอ้นหลงัไม่ได ้ท่องสูตรคูณไม่ได ้ไม่เขา้ใจเม่ืออ่าน
โจทยเ์ลขเม่ืออ่านตวัเลขท่ีมีจาํนวนหลกัมากๆ  
 4. ภาวะบกพร่องหลายๆ ดา้นรวมกนั อาจจาํแนกได ้3 ดา้น คือ ภาวะบกพร่องดา้น
สมาธิ ภาวะบกพร่องดา้นการรับรู้ ภาวะบกพร่องดา้นการเคล่ือนไหว นักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีปัญหาแตกต่างกนัไปตามลกัษณะอาการของภาวะบกพร่องนั้น ๆ  ปัญหาท่ีพบมาก
ในนกัเรียนกลุ่มน้ี คือ นกัเรียนเสียสมาธิง่าย ขาดความมัน่ใจในตนเอง ขาดปฏิภาณไหวพริบ ทาํงาน
ไม่เป็นระเบียบ ขาดการวางแผนทั้งในการเรียนและการดาํรงชีวิต 
 ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์ (2543 : 25-30) ไดพู้ดถึงการระบุประเภทความบกพร่องทางการ 
เรียนรู้ได ้4 ประเภท ของสมาคมจิตแพทยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 
 1. ภาวะบกพร่องดา้นการอ่าน  (Reading Disorder) เป็นภาวะท่ีพบบ่อยท่ีสุด และมี
ผลกระทบต่อนกัเรียนวยัเรียน นกัเรียนจะมีปัญหาดา้นการอ่าน เช่นไม่สามารถอ่านสะกดคาํได ้อ่าน
ออกเสียงไม่ถูกตอ้ง จาํคาํท่ีเพิ่มอ่านผา่นมาไม่ได ้หรือไม่สามารถสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน
ได ้บางรายอาจมีปัญหาในการแยกแยะตวัอกัษณ เช่น มีความสบัสนระหวา่งตวัอกัษร น-ม ด-ค หรือ
เห็นคาํวา่ นก เป็น กบ เป็นตน้ 
 2. ภาวะบกพร่องดา้นการเขียน (Disorder of Written Expression) เป็นสาเหตุท่ีให้
นกัเรียนมีความยากลาํบากในการเขียนตวัอกัษร นกัเรียนจะประสบปัญหาในการเขียนตวัอกัษร เช่น 
ลายมืออ่านยาก เขียนไม่ตรงบรรทดั ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั มกัจะเขียนแลว้ลบบ่อย ๆ นกัเรียน
บางคนจะจบัดินสอแน่นมาก หรือบางคนจบัหนงัสือแลว้ไม่มีแรง 

 3. ภาวะบกพร่องดา้นคณิตศาสตร์ (Mathematics Disorder) การคิดคาํนวณจะเก่ียวขอ้ง
กบัความจาํสญัลกัษณ์และจาํนวนต่าง ๆเร่ืองความคิดรวบยอด นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้น
การคาํนวณ มกัจะไม่เขา้ใจความคิดรวบยอด หรือค่าของตวัเลข เช่นไม่รู้จกัหลกัหน่วย หลกัสิบ 
หลกัร้อย นบัเลขไปขา้งหนา้หรือนบัยอ้นหลงัไม่ได ้ท่องสูตรคูณไม่ได ้ไม่เขา้ใจเม่ืออ่านโจทยเ์ลข
เม่ืออ่านตวัเลขท่ีมีจาํนวนหลกัมากๆ 
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 4.ภาวะบกพร่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีไม่เฉพาะเจาะจง เช่นความสามารถดา้น
กีฬา กรีฑา ดนตรี ศิลปะและนาฎศิลป์ 

 ผดุง อารยะวิญญู (2544 : 21-30) ไดแ้ยกประเภทต่างๆ ตามลกัษณะของปัญหาของการ
เรียนโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ความบกพร่องทางการฟังและการพดู  
 เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อย จนไปถึงระดบัความรุนแรงแตกต่างกนัไป ซ่ึงเรา

เรียกว่า(Aphasia) และเรียกเด็กท่ีปัญหาเช่นน้ีว่า (Aphasic child) ซ่ึงมีผลจากการไดรั้บบาดเจบ็ทาง
สมอง (Brain damage) ทาํใหเ้กิดความผดิปกติในการฟังและการพดู เด็กเหล่าน้ีอาจแสดงพฤติกรรม
ทางการพดูและฟังดงัน้ี  
 1.1 การพดูล่าชา้ 
 1.2 ไม่เขา้ใจสญัลกัษณ์ทางภาษา 
 1.3 รู้คาํศพัทน์อ้ย 
 1.4 จาํแนกเสียงพดูไม่ได ้ 
 1.5 ใชอ้วยัวะในการพดูไม่ถูกตอ้ง ทาํใหพ้ดูไม่ชดั 
 1.6 รู้วา่จะพดูอะไร แต่พดูออกมาเป็นคาํพดูไม่ได ้
 1.7ไม่เขา้ใจคาํพดูของคนอ่ืน 
 1.8 พดูไม่เป็นประโยค 
 1.9 พดูไม่ถูกหลกัภาษาไทย 

 1.10 ใชค้าํศพัทไ์ม่ตรงกบัความหมาย 
 1.11 พดูแลว้คนอ่ืนฟังไม่รู้เร่ือง 
 1.12ไม่เขา้ใจโครงสร้างของภาษา 

 2. ความบกพร่องทางการอ่าน 
 เด็กจะมีปัญหาในการอ่าน คือเด็กท่ีไดรั้บการสอนตามปกติแต่ก็ยงัไม่สามารถอ่านได ้

ซ่ึงอาจจะมีพฤติกรรมดงัน้ี 
 2.1 จาํตวัอกัษรไม่ได ้ทาํใหอ่้านไม่เป็นคาํ 
 2.2 จาํตวัอกัษรไดบ้า้ง แต่อ่านไม่เป็นคาํ 
 2.3 ความสามารถในการอ่านตํ่ากวา่นกัเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกนั                                                        
 2.4ระดับสติปัญญาของเด็กอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย  โดยใช้

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาน่าเช่ือถือ 
 2.5 เดก็บางคนอาจมีความไวในการใชส้ายตา 
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 2.6 เดก็บางคนอาจมีความไวในการฟัง 
 2.7 พดูไม่เป็นประโยค 

 2.8 อ่านเองไม่ได ้ไม่เขา้ใจ จบัใจความไม่ได ้
 2.9 อ่านโดยสลบัตวัอกัษร เช่น ยอด เป็น ดอย เป็นตน้ 
 2.10 ไม่เขา้ใจวา่ตวัอกัษรใด มาก่อน-หลงั ซา้ย-ขวา 

 2.11 ไม่สามารถแยกเสียงสระในคาํได ้เช่น แมลง อ่านวา่ แม-ลง เป็นตน้ 
 3. ความบกพร่องทางการเขียน 
 การเขียนเป็นการแสดงออก ซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งนาํคาํในภาษามาเรียงร้อยกนัอย่างเป็น
ระบบถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย เดก้ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มกัมีความบกพร่องในการเรียงลาํดบั 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้ดก็ไม่สามารถเขียนหนงัสือได ้อาจจาํแนกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

 3.1 ดิสกราเฟีย (Dysgraphia)หมายถึง การท่ีเด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได ้เช่น จบั
ดินสอไม่ได ้ลายมืออ่านยากลอกตวัอกัษร คาํ ตวัเลข รูปทรงเรขาคณิต ตามครูไม่ได ้ 

 3.2ความบกพร่องในการจาํ (Recall Deficits) เด็กไม่สามารถจาํส่ิงท่ีเห็นได ้มีการจาํ
ดว้ยสายตาไม่ดี (Visual Memory) 

 3.3ความบกพร่องทางโครงสร้างของภาษา (Syntax Deficits) เดก็เหล่าน้ีเรียนหนงัสือ
ไดดี้ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตวัหนงัสือได ้บางคนอาจจะเขียนไดบ้า้ง แต่มกัจะเขียนผดิ
หลกัไวยากรณ์ 

 4.ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ (Dyscalculia child) คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี

ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ ซ่ึงเดก็เหล่าน้ีจะมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาใน
การเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เขา้ใจความหมายของจาํนวน ไม่สามารถนบัเลขและคาํนวณได ้
มีปัญหาการจดัเรียงลาํดบั เช่น 01 กบั 10 ไม่เขา้ใจปริมาณในการ ชัง่ตวง และไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ 
บวก ลบ คูณ หาร หรือกราฟต่างๆ และโจทยปั์ญหา เป็นตน้ 

 5.ความบกพร่องทางกระบวนการคิด 
เด็กจาํนวนมากท่ีมีปัญหาในดา้นกระบวนการคิด มีความยากลาํบากในการใหเ้หตุผล 

หรือกาํหนดความคิดรวบยอด อาจแสดงพฤติกรรมไดด้งัน้ี 
 5.1 ไม่สามารถบอกความแตกต่างในส่ิงท่ีเห็นได ้
 5.2ไม่สามารถบอกความแตกต่างในส่ิงท่ีไดย้นิได ้
 5.3ไม่เห็นความสมัพนัธ์ส่วนยอ่ยและส่วนใหญ่ได ้
 5.4มีความจาํไม่ดี 
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 5.5ไม่มีความอดทน 
 5.6ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงต่างๆ  
 5.7เสียสมาธิง่ายๆ  
 5.8ไม่สามารถอยูน่ิ่งเฉยไดน้าน 

 6.ความบกพร่องดา้นอ่ืน ๆ 
 ความบกพร่องดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจจะจาํแนกได ้3 ดา้นคือ ความบกพร่องเก่ียวกบั

สมาธิ คือการไม่มีสมาธิ หุนหนัพลนัแล่น และไม่อยูน่ิ่ง ความบกพร่องเก่ียวกบัการรับรู้ คือ มีปัญหา
ในการจาํแนก จดจาํ ในส่ิงท่ีไดย้ิน ไดเ้ห็น มีปัญหาของการทาํงานไม่ได้ประสานกนั และด้าน
สุดทา้ย คือความบกพร่องเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่าง ๆ  เช่นกลา้มเน้ือมดัเล็ก มดัใหญ่ไม่ดี มีการ
เคล่ือนไหวชา้ เป็นตน้ 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ ตามท่ีนกัวิชาการและนักวิจยัไดมี้การคน้ควา้มาแลว้นั้น 
สามารถสรุปไดว้่าประเภทของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีหลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงเด็ก
บางคนอาจมีความบกพร่องเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง แต่เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องมากกว่าหน่ึง
ดา้น ซ่ึงลว้นแต่เป็นอุปสรรคสาํคญัในการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเขียนสะกดคาํ ซ่ึงขาดความเขา้ใจในโครงสร้างคาํท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปของ
การเขียนคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูป โดยผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้วิธีท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพร่องและพฒันาให้ตรงตามศกัยภาพของแต่แต่ละคนให้มีประสิทธิภาพและสามารถอยูร่่วม
สงัคมกบันกัเรียนปกติได ้

 
1.4 การจัดการเรียนการสอนให้กบัเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545:56-60)ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มี
ขอบข่ายกวา้งขวาง ทั้งพฤติกรรมการเรียนวิชาการ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเชิงรบกวนชั้น
เรียน จึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. สอนโดยเนน้ความสามารถเด่นของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ของ
ความสําเร็จ เช่นถา้พบว่าเด็กใชส้ายตาในการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ครูควรให้นักเรียนมองดูวตัถุต่างๆ 
แทนท่ีจะพดูใหน้กัเรียนฟังเท่านั้น 
 2. พยายามลดกิจกรรมท่ีต้องใช้ทักษะ หรือความสามารถท่ีเป็นจุดบกพร่องของ
นกัเรียน เช่น ถา้พบว่านกัเรียนมีความบกพร่องทางดา้นการเขียนก็ไม่ควรให้งานท่ีนกัเรียนตอ้งใช้
การเขียนมากๆ แต่อาจจะใหน้กัเรียนตอบปากเปล่า หรือตอบใส่เทปแทนการเขียน 
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 3. พยายามพฒันาจุดบกพร่องของนกัเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนประสบความสาํเร็จจาก
การใชค้วามสามารถเด่นไดแ้ลว้ 
 4. กาํหนดความคิดรอบยอดท่ีจะให้เรียนให้ชดัเจน ถา้จะสอนความคิดรอบยอดใหม่ 
ครูตอ้งทาํความคิดรอบยอดใหม่ใหส้มัพนัธ์กบัส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนรู้มาแลว้ 
 5. ช่วยให้นกัเรียนตะหนกัถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยช้ีให้นกัเรียน
เห็นว่าเม่ือวานน้ีนกัเรียนทาํอะไรไดบ้า้ง วนัน้ีนกัเรียนทาํอะไรไดส้าํเร็จ และนกัเรียนจะทาํอะไรได้
สาํเร็จ และนกัเรียนจะทาํอะไรในวนัพรุ่งน้ี 
 6. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นอยา่งชดัเจนท่ีนกัเรียนสามารถทาํได ้โดยจดัระดบัของงานใหมี้
ความยากง่ายต่าง ๆ กนัไป โดยใหน้กัเรียนทาํงานในอนัดบัแรกๆตามความสามารถของเขา จากนั้น
ค่อยจาํกดัเวลา พร้อมทั้งบนัทึกความกา้วหนา้ของนกัเรียน เม่ือนกัเรียนทาํงานกา้วแรกไดส้าํเร็จตาม
เวลากาํหนด จากนั้นค่อยๆ ใหง้านท่ียากข้ึน โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกนั 
 7. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีท่ีนักเรียนทาํงานไดส้ําเร็จ ถา้นักเรียนทาํผิดให้บอกทนัที 
อธิบายใหม่และให้นกัเรียนแกไ้ขใหม่ทนัทีแต่ตอ้งใชว้ิธีบวก ถา้นกัเรียนทาํไดส้าํเร็จตอ้งรีบให้คาํ
ชม และบอกเหตุผลท่ีได้รับความชม โดยเน้นความพยายามในการทาํงานเป็นหลกั ไม่ชมเชย
เฉพาะงานท่ีครูพอใจ 
 8. ใหห้ยดุกิจกรรมนั้นชัว่คราว รอเวลาอีกระยะหน่ึง ถา้ครูไดพ้ยายามใชว้ิธีใหม่ๆ หรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนแลว้แต่นกัเรียนยงัไม่สามารถพฒันาได ้

  9. อยา่พยายามสอนในส่ิงท่ีนกัเรียนไม่สามารถเรียนรู้และไม่อาจเรียนรู้ได ้
 10. เน้ือหา บทเรียน และเทคนิคการเรียน การสอน ท่ีจะนาํมาใชส้อนนั้นควรเร่ิมสอน
เน้ือหาหรือบทเรียนท่ีตํ่ากว่าระดับชั้ นของเด็ก 1 ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของ
ความสาํเร็จ 
 11. จดักิจกรรมทกัษะเดียวกนัใหห้ลากหลาย เพื่อวา่นกัเรียนจะเลือกงานท่ีทาํไดแ้ละให้
นกัเรียนทาํงานตามแนวของเขาเอง เช่น เลือกมุมท่ีนัง่ทาํงานเอง ใชอุ้ปกรณ์ช่วยประเภทเคร่ืองเล่น
เทป หรือคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

  12.ใชอุ้ปกรณ์การสอนท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
 13.ใชเ้กมหรือกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสเคล่ือนไหว ไดส้ัมผสั ไดม้องเห็น ไดย้ิน 
และไดฟั้ง เพราะจะทาํใหเ้ดก็สนุกกบัการเรียนรู้ และเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
 14. สอนซํ้ าและทบทวนบ่อย ๆเพราะตามปกตินักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ตอ้งการประสบการณ์ซํ้าและบ่อยกวา่ปกติ 
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 15. จดัทาํป้ายกระดาษแขง็หรือธงสีแดง ซ่ึงมีความหมายว่าตอ้งการความช่วยเหลือซ่ึง
ขา้งหน่ึงของป้ายอาจเขียนว่า “พยายามทาํงานต่อไป” และอีกขา้งหน่ึงเขียนว่า “หนูมีปัญหา” ให้
นักเรียนยกข้ึนตั้งหันออกนอกตวั เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากครู วิธีน้ีจะลดความคบัขอ้งใจ
ใหแ้ก่นกัเรียนไดบ้า้ง และจะช่วยลดความวุน่วายไปได ้โดยท่ีนกัเรียนไม่ตอ้งลุกจากท่ีนัง่หรือยกมือ 
หรือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากครูบ่อยๆ และนอกจากน้ีป้ายดงักล่าวยงัทาํหนา้ท่ีเตือนนกัเรียน
ใหท้าํงานต่อไปอีก 
 หลกัการจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงผดุง อารยะวิญญู 
(2554: 56-63)ไดก้ล่าวเอาไวว้า่มีทฤษฎีมากมาย แต่จะนาํมากล่าวเฉพาะบางทฤษฎีเท่านั้น 
 1. จดัการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Personality) ทุก
คนมีลกัษณะท่ีต่างกนั ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร ผูเ้รียนแต่ละคนแตกต่างกนัทั้งในดา้น
สติปัญญา สังคมและวัฒนธรรม การเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับผูเ้รียนแต่ละคน 
ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจเดก็แต่ละคนอยา่งนอ้ยในดา้นต่อไปน้ี 
 1.1 สมอง (Brain) ปัญญาหรือความฉลาดของคนเราแต่ละคนนั้นมีส่วนแตกต่างกนั  
ซ่ึงการ์ดเนอร์ไดส้รุปไวว้่า ปัญญาแต่ละดา้นนั้นอยูต่ามส่วนต่างๆ ของสมอง ซ่ึงเด็กบางคนเป็นเด็ก
สมองซีกซา้ย บางคนเป็นเด็กสมองซีกขวา ครูควรสอนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของสมองของเด็ก
ก่อน แลว้จึงปรับตามสมองซีกท่ีถนดัในภายหลงั 
 1.2 ลีลาในการเรียน (Learning Style) ผูเ้รียนแต่ละคนมีวิธีเรียนหนังสือท่ีไม่
เหมือนกัน จงสอนตามวิธีท่ีเด็กถนัดเรียนและจะได้ผล ไม่ใช่สอนตามวิธีหรือความถนัดของ
ครูผูส้อน เช่น  
  1.2.1 ผูเ้รียนท่ีถนดัเรียนรู้จากสายตา (Visual) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการ
มองเห็น จาการอ่าน ไม่ตอ้งการการพูด การอธิบายมากนัก ครูควรใชส่ื้อทางสายตาประกอบการ
สอนเช่น ภาพวาดประกอบ ใชสี้เป็นรหสั ภาพยนตร์ เป็นตน้  
 1.2.2 ผูเ้รียนท่ีถนดัเรียนรู้จากการฟัง (Auditory) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการ
พดู การฟัง ครูควรใชโ้สตทศันูปกรณ์ ประเภทเคร่ืองเสียง เทป ดีวีดี เป็นตน้ 
 1.2.3 ผูเ้รียนท่ีถนดัเรียนรู้จากการสัมผสั 1 (Tactile) เป็นการสัมผสัภายนอก การ
จบัตอ้งดว้ยมือ ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการปฏิบติัจริง เช่นการใชมื้อจบั ฉีก ปะต่อ หรือขีดเขียน 
เป็นตน้ 
 1.2.4 ผูเ้รียนท่ีถนดัเรียนรู้จากการสัมผสั 2 (Kinesthetic) เป็นการสัมผสัภายใน 
การสัมผสัท่ีไม่ใช่มือ ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากประสบการณ์ตรง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ 
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เช่นไป ทศันศึกษานอกสถานท่ี การแสดงบทบาทสมมติ การใชโ้สตทศันูปกรณ์ อยา่งเคร่ืองเล่นเทป 
หรือ คอมพิวเตอร์เป็นตน้ 
 1.2.5 การเรียนเป็นกลุ่ม(Group) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีเพื่อนอยา่งนอ้ย 1-
2 คน เพ่ือทาํงานร่วมกนั ชอบการสนทนาโตต้อบ แลกเปล่ียนความคิดกนั การเขา้กลุ่มกิจกรรมจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนจาํขอ้มูลไดดี้ 
 1.2.6 การเรียนตามลาํพงั (Individual) ผูเ้รียนท่ีถนดัเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีไม่มี
ใครมารบกวน  
 1.3 พหุปัญญา คือความเก่งหรือความสามารถท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 
 1.3.1 ดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) 
 1.3.2 ดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 
 1.3.3ดา้นมิติสมัพนัธ์ (Spatial Intelligence) 
 1.3.4 ดา้นกีฬาและสมัผสั (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
 1.3.5 ดา้นศิลปะและดนตรี (Artistry-Musical Intelligence) 
 1.3.6 ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) 
 1.3.7 ดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
 1.3.8 ดา้นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
 1.3.9 ดา้นจิตวิญญาณแห่งชีวิต (Existential Intelligence) 
   
 2. การจดัสภาพแวดลอ้ม  เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อประสิทธิผลในการ
จดัการเรียนการสอน เพราะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถ
พฒันาการเรียนรู้ และมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงคณะกรรมการ
การประถมแห่งชาติไดเ้สนอ แนะแนวทางไวด้งัน้ี 
 2.1 จดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหโ้รงเรียนใหน่้าอยู ่จดัท่ีนัง่พกัผอ่นและอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
 2.2 จดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน เช่นมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น 
เป็นตน้ 
 2.3 จดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
สร้างพื้นท่ีใชส้อยต่างๆ เพื่อเอ้ือการเรียนการสอน 
 2.4 จดัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความปลอดภยั ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัครู นักเรียน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่นการดูแลสภาพอาคาร ของใช ้ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน เป็นตน้ 
 2.5 การจดัสภาพหอ้งเรียนใหมี้ความปลอดภยั ปราศจากส่ิงรบกวน 
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 3. การทาํงานร่วมกนั (Collaborative Effort) การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ใหไ้ดผ้ลเตม็ท่ี จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซ่ึงมีหลกัการร่วมกนัดงัน้ี เรียนรู้และ
ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ รับฟังเสียงคดัคา้น ร่วมกนัเป็นผูน้าํ ผูต้าม เป็นตน้ 
 4. การสนบัสนุนตนเอง (Self-Advocacy) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง รู้ความตอ้งการ
ของตนเองวา่ตอ้งการอะไร เรียนหนงัสือดว้ยวิธีใดไดดี้ท่ีสุด รู้จกัหนา้ท่ีตนเองเป็นตน้ 
 5. แผนการเปล่ียนผา่น (Transition Plan) คือแผนการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนต่อไดอ้ยา่งราบร่ืน เป็นแผนการท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ หรือทาํกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 

 ไอแซคสัน (Isaacson, 1990, อา้งถึงในผดุง อารยะวิญญู, 2544: 84-85)ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวา่การสอนเขียนควรเป็นกระบวนการในสอนการเขียนแก่เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ครูควรสอนทั้งกระบวนการ ไม่สอนเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง กระบวนการดงักล่าวเนน้ส่ิงต่อไปน้ี 

 1. การแสดงให้ดูเป็นตวัอย่าง (Modeling) ก่อนลงมือเขียน ครูควรสอนให้นักเรียน
เตรียมความพร้อมเสียก่อน ครูและนกัเรียนช่วยกนัเลือกหัวเร่ือง ครูอาจเลือกหัวเร่ืองให้นกัเรียนดู
เป็นตวัอย่างแลว้ให้นักเรียนเลือกหัวขอ้เอง ครูสาธิตวิธีเสนอขอ้มูล เช่นใชแ้ผนภูมิ ใช ้Semantic 
Map เป็นตน้ ครูแสดงการเขียนยกตวัอย่างลกัษณะประโยค การขยายความ การใช้คาํศพัท์ ครู
ทบทวนผลงานท่ีเขียนเสร็จ 

 2. การมีส่วนร่วม (Collaboration)  ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียน
โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเขียน ครูควรระดมแนวความคิดเก่ียวกบัหัวเร่ืองการ
กาํหนดขอ้มูลหรือรายละเอียดของเร่ืองวิธีนาํเสนอ นอกจากใหน้กัเรียนเขียนเป็นรายบุคคลแลว้ ครู
อาจใหน้กัเรียนเขียนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ท่ีประกอบดว้ยสมาชิก 2-3 คน เป็นตน้ 
 3. การให้ขอ้เสนอแนะ(Prompting) ครูควรให้คาํแนะนาํในการเขียนแก่เด็กดว้ย เช่น 
กาํหนดคาํศพัทใ์หเ้ป็นกลุ่มจาํนวนประมาณ 3-5 คาํ แลว้ใหเ้ดก็เขียนโดยใชค้าํเหล่าน้ี ครูอาจกาํหนด
คาํศพัท ์3 กลุ่ม ใหน้กัเรียนเขียนแต่ละยอ่หนา้ เป็นตน้ 
 4. การเขียนเป็นรายบุคคล (Individualization)หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน 1-3 แลว้ 
ครูอาจจะให้นักเรียนเขียนเร่ืองราวดว้ยตนเอง เพราะการเขียนท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยตนเอง (Self-
initiation) และตรวจสอบผลงานดว้ยตนเอง (Self-monitor) การสอนซ่อมเสริมดา้นการเขียนแก่เด็ก
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้นั้นควรกระทาํเป็นขั้นตอน นอกจากใชห้ลงัการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ครูอาจ
จาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะดา้นการเขียนของเด็กควบคู่กนัไปดว้ยจากทกัษะในการเขียนคาํ ไปสู่ทกัษะท่ี
สูงข้ึน เช่นทกัษะการเขียนประโยค ทกัษะในการเขียนขอ้ความ และทกัษะในการเขียนเร่ือง การ
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สอนเขียนจากง่ายไปหายาก และสอนอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการจะช่วยเดก็ท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้สามารถเขียนไดดี้ข้ึน 
 จากศึกษาขา้งตน้ดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้น จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนการสอนของเด็กท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ท่ีมีความถนดัหรือความ
เก่งท่ีไม่เหมือนกัน บางคนท่ีเก่งกีฬา แต่อาจไม่เก่งด้านคิดคาํนวณ หรือบางคนอาจเก่าด้านคิด
คาํนวณแต่วาดรูปไม่เป็น ดงันั้นผูส้อนจึงควรคาํนึงถึง ศกัยภาพของเด็กท่ีแตกต่างกนัไป นาํเอาส่ิงท่ี
เดก็สามารถเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุดมาประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบันิทาน 

2.1 ความหมายและความสําคญัของการเล่านิทาน 
 ปรีดา ปัญญาจนัทร์และชีวนั วิสาสะ (2545:คาํนาํ)ให้ความหมายของนิทานว่า นิทาน 
คือความสุขสาํหรับเดก็ เป็นสายใยผกูพนัระหวา่งพอ่แม่ลูก และระหวา่งครูกบันกัเรียน เด็ก ๆ ควรมี 
“ชั่วโมงนิทาน” ทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน รูปแบบของนิทานอาจเป็นนิทานปากเปล่า นิทานจาก
หนังสือภาพ หรือนิทานท่ีเล่าดว้ยศิลปะต่าง ๆ ก็ได ้เด็กทุกคนสนุกกบันิทานท่ีเขาชอบ เป็นความ
สนุกท่ีประทบัใจไปยาวนาน เป็นความสนุกท่ีเด็ก ๆไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ โดยไม่รู้ตวั ทั้งดา้นภาษา 
ศิลปะ วฒันธรรม ความรู้รอบตวั และความคิดจินตนาการ ทั้งยงัสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึนที
ละเล็กละน้อย จนกระทัง่กลายเป็นนักอ่านโดยไม่รู้ตวันิทานสามารถสอนให้เด็กรู้จกัคิดและใช้
จินตนาการเป็นการสอนท่ีสนุกทั้งนกัเรียนและครู 
 ขวญันุช บุญยู่ฮง (2546: 18)ไดใ้ห้ความหมายของการเล่านิทานว่า เป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวของนิทานให้เด็กได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นโดยใช้นํ้ าเสียง ท่าทางประปอบเร่ืองราว ส่ือวสัดุ 
อุปกรณ์ ตลอดจนการส่งเสริมใหเ้ดก็ไดมี้โอกาสเป็นผูเ้ล่าดว้ยตนเอง 
 การเล่านิทานนั้นมีความสําคญั ทาํให้เกิดประโยชน์ดังคาํกล่าวของ เกริก ยุน้พนัธ์ 
(2543:55-56) ดงัน้ี 

 1. เดก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ด 
 2. เดก็เกิดความเพลิดเพลิน ผอ่นคลาย และสดช่ืนแจ่มใส 
 3. เดก็ส่งเสริมทกัษะการฟัง 
 4. เดก็จะถูกกล่อมเกลาดว้ยนิทานท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 5. นิทานทาํใหเ้ดก็ ๆ มองโลกในแง่ดี รู้จกัการแบ่งปัน 
 6. นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหา 
 7. นิทานส่งเสริมความกลา้ใหแ้ก่เดก็ๆ  
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 8. เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์จากนิทานและสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้

 9. นิทานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการสาํหรับเดก็ 
 10. ส่งเสริมทกัษะทางภาษา 
 รวีวรรณ รังสิยาพนัธ์ (2533:9) ซ่ึงกล่าวถึงความสาํคญัของการเล่านิทานไวด้งัน้ี 

 1. เป็นการเร้าทางส่ือภาษา การเล่านิทานทาํใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจรูปแบบของภาษาในการเล่า
เร่ือง การสนทนาต่างๆ และเป็นการเพ่ิมความรู้ในคาํศพัท์ใหม่ ๆ ซ่ึงเม่ือเห็นคาํศพัท์นั้ นๆ ใน
หนงัสือกจ็ะเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 

 2. เกิดการเร้าทางการฟังเสียงและสาํเนียง การเล่านิทานท่ีมีบทบรรยาย บทสนทนาท่ี
นํ้าเสียง มีจงัหวะท่ีแปรเปล่ียนไป จะจูงใจใหเ้ดก็ตั้งใจฟัง และสามารถจบัความหมายในนํ้าเสียงได ้

 3. เป็นการเร้าทางสายตา จากรายการนิทานท่ีใชส่ื้อประกอบ เช่น หุ่นหนงัสือ รูปภาพ 
อีกทั้งตวัผูเ้ล่นเองโดยมองเห็นสีหนา้ท่าทางกิริยาท่ีแสดงออกเป็นส่ิงเร้าท่ีเกิดการรับรู้ อนัส่งผลให้
ผูฟั้งเกิดความรู้สึกกลวั รัก หรือเกลียด เปล่ียนไปตามทอ้งเร่ือง 

 4. เกิดการรับรู้เก่ียวกบัสงัคม นิทานทาํใหเ้ดก็ไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขนมธรรมเนียม
ประเพณีของชนแต่ละหมู่ ศีลธรรมจรรยา รูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมต่างๆ ของคนใน
สงัคม 

 5. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ความดี ความเป็นสุภาพชน ความละเอียดอ่อนเกิดข้ึนในจิตใจ
ของเดก็ 

 6. การเล่านิทานเป็นการโนม้นาวใหรู้้จกัหนงัสือดี ๆ และมีนิสยัรักการอ่านไปดว้ย 
 7. เนน้การสร้างเสริมความคิดริเร่ิม และการเลียนแบบท่ีดีใหเ้ดก็กระทาํ 
 8. ฝึกใหเ้ดก็เป็นผูรู้้จกัฟัง มีสมาธิ รู้จกัสาํรวมอิริยาบทของตนเอง 
 9. ทาํให้เด็กไดผ้่อนคลายอารมณ์  ไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้จา
การฟัง 
 10. ช่วยเพิ่มพนูความรู้ทางภาษา เดก็รู้จกัคาํมากข้ึน รู้จกัเกบ็ใจความและเน้ือหา 
 11. ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีท่ีพึ่งทางใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ทาํให้เด็กเกิดจินตนาการจากเร่ืองราวท่ีไดฟั้ง เช่น เร่ืองราวเก่ียวกบันางฟ้า เร่ืองสัตวต่์างๆ 
เป็นตน้ 
 12. ทาํใหส้ามารถตดัสินใจในดา้นการเสดงออกและสนองตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้
ถูกตอ้ง 
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 จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเล่านิทานมีประโยชน์สําคญัคือ
สามารถช่วยในการพฒันาทกัษะทางการฟัง คิด วิเคราะห์ ผา่นเร่ืองราวต่าง ๆ ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้
ทางดา้นภาษา โดยผา่นการฟังและสายตา ดว้ยความสนุกสนาน ช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกบั
คุณธรรมท่ีดี ในการดาํรงชีวิตการเดก็สู่การเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี 
 
2.2 ประเภทของนิทาน 
 นิทานไดถู้กแบ่งออกเป็นหลายประเภท ข้ึนอยู่กบัรูปแบบ เน้ือหาสาระ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ศึกษาประเภทของนิทานท่ีนกัวิชาการไดเ้สนอไวต้ามรูปแบบต่าง ๆกนัดงัน้ี 
 วรรณี ศิริสุนทร (2532 :13-19) ไดแ้บ่งนิทานสาํหรับเดก็ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. นิทานพ้ืนบา้น (Folk Tales) เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน จน
ภายหลงัมีการเขียนข้ึนตามเคา้เดิมบา้ง จดจาํเร่ืองราวข้ึนมาเขียนบา้ง แบ่งออกเป็น 

1.1 นิทานเก่ียวกบัสตัวพ์ดูได ้(Talking-Beast Tales) 
1.2 นิทานไม่รู้จบ (Commutative Tales) 
1.3 นิทานตลกขบขนั (The Droll Humorous Tales) 
1.4 นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi Stories Tales That Tell Why) 
1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales) 

 2. นิทานสอนคติธรรม(Fables) เป็นนิทานสั้น ๆ ตวัละครมีทั้งคนและสัตว ์มีโครงเร่ือง
ง่ายๆ ใหบ้ทเรียนสอนใจ เช่น นิทานอีสป นิทานเทียบสุภาษิต และนิทานชาดก 
 3. เทพปกรณัม (Myth)เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นเหตุการณ์ และเร่ืองราวในบรรพกาล
เก่ียวกบัพื้นโลก ทอ้งฟ้าและพฤติกรรมของมนุษย ์มีเทพเจา้เป็นผูค้วบคุม 
 4. มหากาพยแ์ละนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คลา้ยกบัเทพปกรณัม ต่างกนัแต่
ว่า ตวัละครนิทานประเภทน้ีเป็นมนุษย ์ไม่ใช่เทพเจา้ มีการกระทาํท่ีกลา้หาญ ฟันฝ่าอุปสรรคและ
ประสบความสาํเร็จ 
 5. หนังสือภาพ  เป็นเร่ืองอ่านเล่นสมยัใหม่สําหรับเด็กท่ีมีตวัเอกเป็นสัตว์(Animal 
Stories) 
 เกริก ยุน้พนัธ์ (2539 : 20-22) ไดแ้บ่งนิทานสาํหรับเดก็ออกเป็น 8 ประเภทดงัน้ี 
 1. เทพหรือเทพนิยาย หรือเร่ืองราวปรัมปรา เป็นนิทานหรือเทพนิยายท่ีเกินเลยความ
จริงของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัอภินิหาร ตวัเอกหรือตวัละครเด่นๆ จะมี
อภินิหารหรือเวทยม์นต ์ฉากหรือสถานท่ีในเร่ืองมกัจะเป็นสถานท่ีพิเศษหรือถูกกาํหนดข้ึนมา เช่น 
เมืองสวรรคห์รือเมืองบาดาลมีเทวดา นางฟ้า เป็นตน้ 
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 2. นิทานประจาํถ่ิน หรือนิทานพื้นบา้น มกัเป็นนิทานท่ีถูกเล่าขานตกทอดกนัมา เป็น
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํนานพื้นบา้น ประวตัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน ภูเขา ทะเล แม่นํ้ า เร่ืองราว
โบราณของวตัถุ ท่ีมีเหตุแห่งท่ีมาของการสร้าง การเกิด เป็นตน้ 
 3. นิทานคติสอนใจ เป็นนิทานท่ีเลียบเทียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและความ
เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย  ์ให้เกิดผลในการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีพิถีพิถนั ละเอียด
รอบคอบและไม่ประมาท ช่วยเหลือและเมตตาผูอ่ื้น และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 4. นิทานวีรบุรุษ เป็นนิทานท่ีกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีมีความสามารถ องอาจกลา้หาญ 
นิทานวีรบุรุษมักเป็นเร่ืองท่ีถ่ายทอดเร่ืองจริงของบุคคลท่ีสําคัญๆ ไว้ แต่มักสร้างฉากหรือ
สถานการณ์น่าต่ืนเตน้หรือเกินความจริง 
 5.นิทานอธิบายเหตุ เป็นนิทานท่ีเป็นเร่ืองราวของเหตุท่ีมาของส่ิงหน่ึงส่ิงใด และ
อธิบายพร้อมคาํถามเร่ืองราวนั้น ๆดว้ย เช่น เร่ืองกระต่ายในดวงจนัทร์ ทาํไมนํ้าทะเลถึงเคม็ เป็นตน้ 
 6. เทพปกรณัม เป็นนิทานเก่ียวข้องกับความเช่ือโดยเฉพาะเก่ียวกับตัวบุคคลท่ีมี
อภินิหารเหนือความเป็นจริง ลึกลบั ไดแ้ก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกณัฑ ์เป็นตน้ 
 7. นิทานท่ีมีสัตวเ์ป็นตวัเอก และเปรียบเทียบเร่ืองราวกบัชีวิตมนุษย ์เป็นเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอยู่ร่วมกนัในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแง่คิดและแนวทางแกปั้ญหาเป็นบางคร้ัง 
หรือบางคร้ังสอนแบบทางอ้อม ผูอ่้านหรือผูฟั้งตอ้งพิจารณาเอง มักเป็นเร่ืองราวบันเทิงคดีท่ี
สนุกสนาน 
 8. นิทานตลกขบขนั เป็นเร่ืองราวท่ีเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีมุมมองตลก 
ขบขนั สนุกสนาน ทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข เน้ือเร่ืองเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกับไหวพริบ
เร่ืองราวแปลก ๆเร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองเกินความจริง เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า นิทานไดถู้กแบ่งออกเป็นหลายประเภท มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่
นิทานทุกประเภทลว้นแลว้แต่แฝงความรู้ ความคิดทางคุณธรรม เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านนิทานท่ี
พวกเขาสนใจ ผา่นความเพลินเพลินของเร่ืองราวในแต่ละประเภท 
 
2.3 เทคนิคการเล่านิทาน 
 ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคในการเล่านิทานท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามท่ี วรรณี ศิริสุนทร
(2532: 49 -55) ไดเ้สนอแนะเทคนิคและศิลปะต่าง ๆท่ีจะมาใชใ้นการเล่านิทานไวว้่า ผูท่ี้ปรารถนา
จะเป็นนักเล่านิทานท่ีดีควรตอ้งเอาใจใส่เก่ียวกบัเทคนิคและศิลปะต่างๆท่ีจะนาํมาใชใ้นการเล่า
นิทานและต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเน่ืองด้วย  ซ่ึงมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน  ท่ีจะปรับปรุง
ความสามารถของบุคคลท่ีจะหดัเล่านิทานใหดี้ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นเร่ืองเสียงการเลือกใชค้าํพดู คาํ
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สนมนาต่างๆ การแสดงท่าทางและการปฏิบติัตวั รวมทั้งการใชห้นงัสือภาพดว้ย ขอ้เสนอแนะท่ีควร
ยดึถือปฏิบติัตามมีดงัน้ี 
 1. การปรับเสียงให้ดี มีความชดัเจน มีการเนน้เสียงใหรั้บคาํท่ีเปล่งออกมาและใชเ้สียง
สูงตํ่าไดอ้ยา่งมีความหมาย 
 2. การทรงตวัท่ีดีโดยการนัง่ในท่าท่ีสบายแต่ใหห้ลงัตรง 
 3. การเลือกใชค้าํพดู เพื่อกระตุน้และเร้าความสนใจของผูฟั้ง 
 4. การใชภ้าษาถ่ินควรใชเ้ม่ือจาํเป็นและตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
 5. การใชท่้าทางประกอบควรเป็นไปตามธรรมชาติ 
 6. เลือกหนงัสือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
 7. มองสบตาผูฟั้งทุกคน 
 8. ถา้มีการขดัจงัหวะในขณะเล่านิทานผูเ้ล่าตอ้งยอมรับการขดัจงัหวะอยา่งอดทนและ
ดาํเนินการเล่านิทานต่อไปเม่ือเดก็พร้อมท่ีจะฟัง 
 9.ในขณะท่ีเล่านิทานควรสังเกตผูฟั้งว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ เพื่อเป็นการทดสอบ
ผูฟั้ง 
 10. สาํรวจขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตวัเอง โดยดูตวัเองในกระจกเงา หรืออดัเสียงลง
เคร่ืองบนัทึกเทป 
 11. ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการเล่านิทาน 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2540:190) ไดใ้หห้ลกัการของการเตรียมตวัในการเล่านิทานไวด้งัน้ี 
 1.วิธีเร่ิมตน้เล่านิทาน 
 1.1ควรสร้างความสนใจใหแ้ก่เดก็ 
 1.2กาํหนดเวลาใหเ้หมาะสม ไม่นอ้ยเกินไปหรือมากเกินไป 
 1.3 เม่ือเร่ิมตน้เล่าและเล่าตอนต่อไป ควรมีความต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั 
 1.4 บทนาํเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป 
 2. วิธีการเล่านิทาน 
 2.1 ลาํดบัการเล่าเร่ือง ไม่ขา้มไปขา้มมา จนทาํใหเ้กิดความสบัสน 
 2.2 เนน้ความสาํคญัของเร่ืองใหช้ดัเจน ไม่ยาว จนทาํใหผู้ฟั้งเบ่ือหน่าย 
 2.3 อยา่อธิบายตอนใดตอนหน่ึงมากเกินไป จนทาํใหเ้น้ือเร่ืองขาดความสนุกสนาน 
 2.4 ควรเนน้ตวัสาํคญัของเร่ือง ส่วนตวัประกอบไม่ควรเนน้มาก เพราะจะทาํให้ตวั
เอกหมดความหมาย 
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 2.5 ใช้ส่ือประกอบให้น่าสนใจ เช่น ภาพ หนังสือนิทาน หุ่นถุงกระดาษ หุ่นมือ 
หนา้กาก ฯลฯ 
 3. การใชถ้อ้ยคาํนํ้ าเสียง 
 3.1 ใชถ้อ้ยคาํ สาํนวนท่ีสุภาพ ไม่หยาบ หรือใหค้วามหมายหลายแง่ หลายมุม 
 3.2 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกบัเด็ก ไม่ใช้ศพัท์หรือสํานวนท่ีสูงเกินไปจนยากแก่การ
เขา้ใจ 
 3.3 มีเสียงดงั ฟังชดั ไดย้นิทัว่ถึง 
 3.4 ใชเ้สียงสูงตํ่า หรือเสียงเหมาะสมกบับรรยากาศของเร่ือง เช่น เสียงเศร้า ดีใจ และ
อ่ืน ๆ  เป็นตน้  
 3.5 เนน้เสียงหนกัเบา ตามโอกาส ไม่เป็นเสียงระดบัเดียวกนัหมด 
 4. บุคลิกภาพของผูเ้ล่านิทาน 
 4.1 แสดงท่าทางประกอบการเล่านิทานอยา่งเหมาะสม 
 4.2 แสดงสีหนา้ ดวงตา เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ไดดี้ 
 4.3 อยา่พดูไป หวัเราะไป 
 5. สรุป 
 5.1 บทสรุปไดเ้ฉลยปัญหาต่างๆ ท่ีผกูมาในเร่ืองตอนตน้จนกระทัง่จบ 
 5.2 ใชเ้วลาไดเ้หมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
 5.3 สรุปโดยเรียกจุดสนใจของนกัเรียนไดดี้ เช่น อาจใชค้าํพงัเพย คาํคมสุภาษิต 
 5.4 ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณและโทษของการกระทาํ ตามทอ้งเร่ือง 
 5.5 เนน้การนาํขอ้คิดไปใชเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
  
 จากการศึกษาการเล่านิทาน ผูว้ิจยัไดเ้ห็นประโยชน์ในส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิโดยใช้
นิทานเป็นส่ือช่วยยืดช่วงความสนใจของเด็กให้นานข้ึน และช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษา
เรียนรู้คาํศพัทใ์หม่และการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกการเล่านิทานเพื่อมาพฒันาความสามารถทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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3.เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการเขียนสะกดคาํ 
3.1 ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
 สนิท ตั้งทวี (2538: 34) สรุปการเขียนสะกดคาํไวว้่า “การเขียนสะกดคาํ หมายถึงการ
เขียนโดยเรียงลาํดบั พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกดเป็นคาํได ้อย่างถูกหลกัเกณฑ์ และ
ถูกตอ้งตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน” 
 อรทยั นุตรดิษฐ์ (2540 : 10) สรุปการเขียนสะกดคาํไวว้่า การเขียนสะกดคาํ หมายถึง 
การเขียนสะกดคาํใดคาํหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ย พยญัชนะตน้ สระ วรรณยกุต ์และตวัสะกด ไดถู้กตอ้ง
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน” 
 ปทุม  หนูมา  (2542: 11) ให้ความหมายของการเขียนสะกดคําไว้ว่าหมายถึง
ความสามารถในการเขียนคาํโดยเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกดและตวัการันต์ได้
ถูกตอ้งตามหลกัภาษา และตรงตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2525 
 กรมวิชาการ (2546: 133) กล่าวถึงการเขียนสะกดคาํว่า การเขียนสะกดคาํจะตอ้งให้
ผูเ้รียนอ่านสะกดคาํและเขียนคาํพร้อม ๆ กนัเพื่อการเขียนคาํไดถู้กตอ้ง การเขียนสะกดคาํ จะนาํคาํท่ี
มีความหมายมาหดัสะกดจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถจดจาํคาํนั้นๆ ได ้
 จากขอ้ความขา้งตน้ท่ีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายการเขียนสะกดคาํสรุปไดว้่าการ
เขียนสะกดคาํหมายถึงการเรียนลาํดบัพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์และตวัสะกด ไดถู้กตอ้งตามหลกั
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เพื่อใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้
 
3.2 ความสําคญัของการเขียนสะกดคาํ 
 หากเขียนสะกดคาํผิดพลาด จาํทาํให้การส่ือความหมายผิดเพ้ียนไป และทาํให้มีความ 

เขา้ใจไม่ตรงกนั ดงัท่ี วรรณี โสมประยรู (2526:103) กล่าววา่ การเขียนสะกดคาํเป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็น

ของการเรียนอยา่งหน่ึง เพราะนกัเรียนจะตอ้งรู้จกัสะกดคาํใหถู้กตอ้งก่อน จึงสามารถเขียนประโยค 

และเร่ืองราวได ้ถา้นกัเรียนเขียนสะกดคาํผิดเสมอ จะไม่สามารถแสดงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความคิด ของ

ตนเอง ดงันั้นการเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง นับว่าเป็นส่ิงสําคญัในการเขียนอย่างยิ่งนักเรียน ควร

เขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งเสียแต่เม่ือเร่ิมเรียนคาํ เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักคาํต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น ใน

ชีวิตประจาํวนั  ช่วยให้นักเรียนใชค้าํต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง กวา้งขวาง ครูจึงตอ้งฝึกฝน นักเรียน 

อยา่งสมํ่าเสมอทุกระดบัชั้น 
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 วรรณา เครือเนียม (อา้งถึงใน ศิริลกัษณ์ จนัทอง, 2547 : 38) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั

ของการเขียนสะกดค า ไวว้า่ 

 1. การสะกดค าผดิท าให้การเขา้ใจความหมายของค าผดิไปดว้ย 

 2. การสะกดค าถูกจ าเป็นท่ีจะตอ้งแจกความหมายชองค าแต่ละค าได ้

 3. นกัเรียนท่ีรู้จกัสะกดค าสามารถท่ีจะหาค าในพจนานุกรมไดร้วดเร็ว 

 4. การรู้จกัสะกดค าถือเป็นความสามารถเป็นการศึกษาและท าใหอ่้านหนงัสือได ้

 5. ความบกพร่องในการสะกดค าท าให้เสียเวลาทั้งครู และนักเรียนในการเรียนการ

สอน 

 6. ผูท่ี้มีความบกพร่องในการสะกดค าท าให้หมดโอกาสท่ีจะให้ค  าเพื่อเนน้ความหมาย

ในขอ้ เขียนของตนได ้

 จากความส าคญัของการเขียนสะกดค าดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การเขียนสะกดค าเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของหลกัภาษา เพื่อใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนั เพราะหากเขียนสะกด
ค าไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลให้ความหมายของค าผิดแปลกออกไป ไม่ตรงตามความต้องการท่ี
อยากจะส่ือสาร  
 
3.3 หลกัการสอนการเขียนสะกดค า 
 การเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้งนั้น จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาทกัษะภาษาไทยดา้น
การเขียน ท าใหผู้เ้ขียนสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งถา้ผูเ้ขียนสะกดค าผิดก็จะก่อให้เกิดผล
เสียหายหลายประการ ผูอ่้านตีความหมายผิด ท าให้ไม่เขา้ใจขอ้ความท่ีเขียน ซ่ึงมีนกัวิชาการหลาย
ท่านไดเ้สนอแนะเก่ียวกบั หลกัการสอนเขียนสะกดค า ไวด้งัน้ี 
 รองรัตน์ อิศรภกัดี และเทือก กุสุมา ณ อยธุยา (2516 : 102) ไดเ้สนอวธีิสอนเขียนสะกด
ค าไวว้า่ 

1. สอนค าท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียนและส่ิงท่ีไดพ้บเห็นในชีวติประจ าวนั 
2. สอนค าท่ีสอนนกัเรียนสนใจ และเขา้ใจความหมาย 
3. ทุกคร้ังท่ีสอนค าใหม่เพิ่มเติม จะตอ้งทบทวนค าเก่าท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
4. ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนเป็นพิเศษ โดยให้รู้จกัพยญัชนะ สระก่อน และให้นึก

ถึงค าท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
5. การทดสอบตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนดูวา่นกัเรียนมีความสามารถ

ในการเขียนสะกดค ามากนอ้ยเพียงใด 
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5. การทดสอบตอ้งทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนดูว่านกัเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนสะกดคาํมากนอ้ยเพียงใด 

6. บนัทึกผลงานของนักเรียนแต่ละคนว่า ตั้ งแต่เร่ิมเรียนมีพฒันาการไปมากน้อย
เพียงใด จะไดช่้วยและส่งเสริมนกัเรียนแต่ละคนไดถู้กตอ้ง 

7. ดาํเนินวิธีการสอนอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียน โดยช่วยเหลือนกัเรียนเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี  
1. ใหน้กัเรียนไดย้นิคาํท่ีสะกดน้ีอยา่งชดัเจน 
2. ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํอยา่งระมดัระวงั 
3. ทบทวนคาํท่ีเขียนวา่ถูกตอ้งเพียงใด 

 ประเทิน มหาสงัข ์(2526: 65) ไดเ้สนอแนะวา่ การสอนสะกดคาํมีวิธี 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความหมายและการออกเสียง ครูตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํ มองดูคาํ ๆ นั้น และ
สามารถพดูออกมาใหเ้ป็นประโยคโดยใชค้าํ ๆนั้น 
 2. การมองเห็นรูปคาํ ในขั้นตอนน้ีครูตอ้งให้เด็กเห็นรูปคาํท่ีสะกด ให้เด็กแยกคาํนั้น
ออกมาเป็นพยางค ์ๆ ออกเสียงแต่ละพยางคแ์ละสะกดเป็นคาํอีกคาํหน่ึง การมองเห็นรูปคาํ จะช่วย
ให้การสะกดไดม้าก เม่ือเด็กไดเ้ห็นคาํในขอ้ความจะเป็นพยางคเ์ดียวหรือหลายพยางค ์ควรให้เด็ก
เห็นทั้งหมดเสียก่อนแลว้จึงแยกเป็นส่วนยอ่ย 
 3. การรําลึกถึงคาํ ให้มองดูทั้งคาํ และสะกดตวัโดยไม่ตอ้งมองคาํ ๆ นั้น เสร็จแลว้
ตรวจดูวา่การสะกดตวัของตนถูกตอ้งหรือไม่ หากไม่ผดิกใ็หก้ลบัไปทาํขั้น 1-3 
 4. การเขียนคาํ ในขั้นน้ีเด็กจะฝึกหัดเขียนคาํให้ถูกตอ้ง ตรวจสอบการเขียนและการ
สะกดตวัใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 
 5. การทบทวน ให้เด็กเขียนคาํโดยไม่ตอ้งดูแบบ หากเขียนแบบถูกถึง 3 คร้ังก็แสดงว่า
เด็กรู้คาํนั้นแลว้ ในขั้นน้ีถา้จะให้เด็กจดจาํมากข้ึน ก็ควรให้เด็กลองนาํไปใช ้เช่น ใชใ้นการเขียน
ประโยค เขียนเรียงความ และเขียนจดหมาย เป็นตน้ การส่งเสริมให้เด็กสนใจในการหาคาํใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึน ครูควรจดักิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการสะกดคาํดงัน้ี คือ 
 1. ใหเ้ดก็ช่วยกนัหาคาํท่ีมีเสียงเหมือนกนั เช่น กิน บิน ดิน ฯลฯ 
 2. ใหเ้ดก็ช่วยกนัหาพยญัชนะมาเติมใหค้รบ เช่น –าง (คาง) เ-า (เงา) ฯลฯ 
 3.เติมคาํใหไ้ดใ้จความตรงตามตอ้งการ เช่น เดก็กิน –ครู –เดก็ ฯลฯ 
 4.หาคาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั เช่น หมู – สุกร หมา- สุนขั ฯลฯ 
 5. หาคาํท่ีมีความหมายตรงขา้ม เช่น ร้อน – เยน็ ดาํ – ขาว ฯลฯ 

6. หาคาํท่ีมีความหมายเฉพาะส่ิง เช่น ส่ิงท่ีใชส้วมท่ีเทา้ (รองเทา้) ส่ิงท่ีใชด่ื้ม (นํ้า, ยา)
7. หาคาํท่ีเสียงเหมือนกนัแต่ความหมายไม่เหมือนกนั เช่น ขา้ ค่า ฆ่าฯลฯ 
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 วรรณี โสมประยรู และรัชนี  ศรีไพวรรณ(2537: 542-543) ไดเ้สนอแนะทกัษะการ
เขียนสะกดคาํจากวิธีง่ายไปหายากดงัน้ี 
 1. กิจกรรมแจกลูกเป็นวิธีการอ่านแจกลูก เพื่ออ่านมาเนน้การเขียนคาํเบอ้งตน้โดยครู
กาํหนดพยญัชนะใหห้น่ึงตวัแลว้ใหน้กัเรียนหาพยญัชนะท่ีนกัเรียนรู้จกักนัมาแจกลูก 
 2. กิจกรรมประสมอกัษรเป็นการนาํพยญัชนะ สระ วรรณยกุตม์าประสมออกเสียงกนั
เป็นพยางคห์น่ึง แลว้ค่อยเพิ่มตวัสะกดและการันตต่์อไป 
 3. กิจกรรมเขียนตามคาํบอก หรือการสอนเขียนไทยเป็นกิจกรรมพฒันาทกัษะการ
เขียนท่ีนิยมใช้โดยทัว่ไป การเขียนตามคาํบอกน้ี นอกจากเป็นกิจกกรมท่ีพฒันาทกัษะการเขียน
สะกดคาํแลว้ ยงัมีคุณค่าช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ทกัษะการฟังอย่างมีสมาธิ
ก่อนท่ีจะเขียน การจาํคาํและประโยคท่ีจะเขียน รวมถึงความละเอียดรอบคอบในการเขียนสะกดคาํ
ดงันั้นครูจึงควรพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํโดยใชว้ิธีเขียนตามคาํบอกอยา่งสมํ่าเสมอ 
  
 สราวดี เพง็ศรีโคตร (2539 : 25) ไดส้รุปหลกัสอนการเขียนสะกดคาํไวว้า่ 
 1.ให้นักเรียนได้มองเห็นรูปคาํว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย พยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และตวัสะกดอะไรบา้ง 
 2.ฝึกใหน้กัเรียนออกเสียงคาํๆ นั้น ใหช้ดัเจนเป็นคาํ ๆ 
 3.ฝึกให้นักเรียนสะกดคาํปากเปล่าโดยวิธีแจกลูกสะกดคาํโดยออกเสียงดงัๆ อย่าง
ชดัเจน 
 4. สอนใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจความหมายของคาํนั้น ๆ และยกตวัอยา่งการใชค้าํนั้น ๆ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 5.ฝึกใหล้งมือเขียนสะกดคาํนั้น ๆ หลายๆ คร้ัง 
 6.ใหน้กัเรียนระลึกคาํท่ีเขียน และเขียนสะกดคาํโดยไม่ตอ้งดูแบบ 
 7.ตรวจสอบดูวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งใหก้ลบัไปดูคาํนั้นใหม่ 
 8.ใชค้าํท่ีเขียนนั้นมาแต่งประโยค โดยอาจแต่งดว้ยปากเปล่ากไ็ด ้
 9.ทบทวนการเขียนอีกคร้ังหน่ึง โดยทาํแบบฝึกทกัษะ 
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3.4 การเขียนสะกดคาํทีป่ระสมด้วยสระเปลีย่นรูปในภาษาไทย 
 การเขียนสระในภาษาไทยนั้น เป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาเพราะจะมีหลกัเกณฑใ์นการเขียน
ต่างกนั สระบางสระเม่ือมีควัสะกดก็จะเขียนแตกต่างกนัออกไป บางสระอาจจะลดรูป บางสระ
อาจจะเปล่ียนรูป แต่บางสระจะคงรูปเช่นเดิม ดงัท่ีกาํชยั ทองหล่อ ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 การเปล่ียนแปลงของสระ ซ่ึงกาํชยั  ทองหล่อ  (2540: 69-70) กล่าวถึงการคงรูป เปล่ียน
รูป และลดรูปไวด้งัน้ี 
 การคงรูป คือ ตอ้งเขียนรูปใหป้รากฏชดั เช่น กะบะ กะปิ ไปไหน ทาํไม 
 การลดรูป คือ ไม่ตอ้งเขียนรูปสระใหป้รากฏหรือปรากฏแต่เพียงบางส่วน แต่ตอ้งออก
เสียงตรงกบัรูปสระท่ีลดนั้น การลดรูปมี 2 อยา่ง คือ 
 1.ลดรูปทั้งหมด ไดแ้ก่ พยญัชนะ + สระโอะ+ ตวัสะกด (ยกเวน้ตวั ร) เช่น 
   น+โ_ะ+ก= นก 

 ม+โ_ะ+ด= มด 
 2.ลดรูปบางส่วน ไดแ้ก่ สระท่ีลดรูปไม่หมด เหลือไวแ้ต่เพียงบางส่วนของรูปเต็มพอ
เป็นเคร่ืองสงัเกตใหรู้้วา่ไม่ซํ้ ากบัรูปอ่ืน เช่น 
         ก + เ_อ + ย = เกย (ลดรูปตวั อ เหลือแต่ไมห้นา้) 
     ก +  อวั + น = กวน (ลดไมห้นัอากาศ เหลือแต่ตวั ว) 
 3.แปลงรูปหรือเปล่ียนรูป การแปลงสระรูปเดิมใหเ้ปล่ียนเป็นอีกรูปหน่ึง เช่น 

ก + _ ะ + น = กนั (แปลงวิสรรชนีย ์เป็นไมห้นัอากาศ) 
ก + เ_ะ + ง = เกง็ (แปลงวิสรรชนียเ์ป็นไมไ้ต่คู)้ 
ข + แ_ะ + ง= แขง็ (แปลงวิสรรชนียเ์ป็นไมไ้ต่คู)้ 

  ด + เ_อ + น = เดิน (แปลง อ เป็นพินทุอิ์) 
 อคัรา  บุญทิพย ์(2534: 27-28) กล่าวถึงการใชส้ระบางเสียงท่ีมีการเปล่ียนรูปสระดงัน้ี   
 1. สระอะ 

1.ใชว้สิรรชนียป์ระหลงัพยญัชนะ เช่น พระ นะ คะ 
2.ใชไ้มห้นัอากาศเม่ือสระอะมีตวัสะกด เช่น กะ+น เป็น กนั 

 2. สระเอะ 
  1.ใชไ้มห้นา้หนา้พยญัชนะตน้และใชว้ิสรรชนียห์ลงัพยญัชนะตน้ เช่น เละ เตะ๊ 
  2. เม่ือมีตวัสะกดรูปวิสรรชนียจ์ะเปล่ียนเป็นไมไ้ต่คูบ้นพยญัชนะตน้ เช่น เดก็ เลก็ 
 3.สระเออ  
  1. ใชไ้มห้นา้หนา้พยญัชนะตน้และรูป อ หลงัพยญัชนะตน้ เช่น เธอ เห่อ 
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  2.เม่ือมีตวัสะกดแม่อ่ืนๆ (ยกเวน้แม่เกย)ให้เปล่ียนรูป อเป็นพินทุอิ์บนพยญัชนะตน้ 
เช่น  เดิน เกิด 
 สรุปได้ว่าการเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยนั้ นมีความ
แตกต่างกนัไป แต่ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงปัญหาท่ีพบคือ เด็กไม่สามารถเขียนสะกด
คาํท่ีมีการเปล่ียนรูปได ้เช่น สระอะ สระเอะและสระเออ เม่ือมีตวัสะกด ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะพฒันา
ความสามารถทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเดก็ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  
 
3.5 สาเหตุและปัญหาในการเขียนสะกดคาํ 
 การเขียนสะกดคาํผิดอาจจะเกิดจากสาเหตุและปัญหาในหลายๆ ประการ ทั้งจากตวั
ครูผูส้อน หรือตวัผูเ้รียนเองกต็าม ซ่ึงไวมี้ผูก้ล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดคาํผดิดงัน้ี 
 พนัทิพา อุทยัสุข (2537:592) ไดใ้หเ้หตุผลของปัญหาการเขียนสะกดคาํไดด้งัน้ี 
 1. การสอนปกติไม่ไดส้อนให้เหมาะกบัเด็กแต่ละคน คือโดยทัว่ ๆไปแลว้ครูจะใช้
วิธีการสอนแบบเดียวให้เด็กทุกคน ซ่ึงแต่ละคนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาํแตกต่างกนั 
แลว้แต่สภาพร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ 
 2. เด็กถูกบงัคบัใหจ้าํและตอ้งสะกดคาํใหไ้ดภ้ายในเวลาท่ีจาํกดั ซ่ึงทาํให้สับสนเพราะ
การสะกดคาํนั้น เดก็ควรไดรั้บความเคยชินมากพอท่ีจะสามารถเขียนออกมาทนัที 
 3. วิธีการให้การฝึกฝนซํ้ า ๆนั้น ไม่ไดเ้ตรียมใหน่้าสนใจสาํหรับเด็ก ทาํใหน้กัเรียนเกิด
ความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจการสะกดคาํ การใหเ้ดก็ฝึกฝนซํ้ าๆใหเ้กิดความเคยชินน้ี ควรมีวิธีการท่ี
น่าสนใจ 
 4. เด็กมีความรู้สึกไม่ดีต่อการเรียน อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท่ีนกัเรียนสอบตกตอ้ง
เรียนซํ้า และถูกครูปฏิบติัต่อตนผดิจากเดก็คนอ่ืน  
 วรรณี โสมประยูร (อา้งอิงใน ฤทยัรัตน์ ทิพวรรณ, 2554: 156) ไดศึ้กษาคน้ควา้ 
เก่ียวกับลกัษณะของคาํท่ีเขียนยากตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปรากฏผลสอดคลอ้งทั้ง 3 
ระดบัชั้นดงัน้ี 
 1. คาํท่ีมีหลายพยางค ์เช่น สนุกสนาม ประเพณี 
 2. คาํท่ีมีประ และไม่ประวิสรรชนีย ์เช่น สะอาด สะดวก สบาย 
 3. คาํท่ีมีรูปวรรณยกุตไ์ม่ตรงกบัการออกเสียงเช่น เหลา้ทุ่ง ล่อกแล่ก เลินเล่อ 
 4. คาํท่ีใอ ไอ อยั อาํ อมั เช่น จาระไน เหง่ือไหลไคลยอ้ย อยัการ สมัภาษณ์ 
 5. คาํท่ีมีเคร่ืองหมายทณัฑฆาตกาํกบั เช่น ประโยชน์ สตัว ์เสาร์ พิสูจน์ 
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 6. คาํท่ีมีสระผสมเช่น เล้ียง เด๋ียว เพื่อน 
 7. คาํพอ้งเสียง เช่น หนา้-น่า  หญา้ –ยา่ 
 8. คาํลดรูปหรือเปล่ียนรูปสระเม่ือมีตวัสะกด เช่น ชวน โจษจนั 
 9. คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น รูป โรค โทษ 
 10. คาํท่ีมีอกัษรนาํ เช่น ขนม ตลาด ขมุบขมิบ 
 11. คาํท่ีมี ห นาํ และ อ นาํเช่น หยา่  หลาย อยา่ อยาก 
 12.การใช ้รร (ร หนั) เช่น บรรทดั รูปพรรณ อุปสรรค 
 13. การใช ้ร ล ว  ควบกลํ้า เช่นกลว้ย มะพร้าว กลบั กวาด 
 14. คาํท่ีมีความหมายเป็นนามธรรม เช่น ความสุข ความซ่ือสตัย ์

 15. คาํราชาศพัท ์เช่น เชษฐา เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมฉายาลกัษณ์ 
 16. คาํศพัท ์เช่น เชษฐา เฉลิมพระชนมพรรษา 
 17. คาํท่ีมาจากภาษาองักฤษ เช่นไนลอน เตน็ท ์
 18. คาํพิเศษและคาํท่ีมีกฎยกเวน้ เช่น ชาติ จริง สปัดาห์ 
 
3.6 วธีิการสอนการเขียนสะกดคาํให้กบัเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 วิธีการสอนการสะกดคาํแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือผดุง อารยะวิญญู 
(2542 : 85-86) ไดเ้สนอวิธีสอนการสะกดคาํแก่เดก็ท่ีมี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ไว ้5 ขั้น ดงัน้ี 

 1. ตั้งกฎ (Rule –Based Instruction) 
 ครูพยายามตั้งกฎเกณฑใ์ห้แก่นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้สะดวก
แก่การจาํจดกฎเกณฑต่์าง ๆ ควรคาํนึงถึงหลกัภาษาเป็นสาํคญั และจะช่วยให้นกัเรียนสะกดคาํได้
ง่ายข้ึน เช่นในเร่ืองของการประวิสรรชนีย ์บางคาํประวิสรรชนีย ์บางคาํไม่ประวิสรรชนีย ์เช่น   
 มะนาว  มะขาม มะยาํ ประวิสรรชนีย ์

มนสั มฤตย ูมหนัต ์ ไม่ประวิสรรชนีย ์
 ครูอาจตั้งกฎว่า คาํใดท่ีเปล่งเสียงเตม็พยางค ์เช่น มะนาว จะตอ้ง ประวิสรรชนีย ์แต่คาํ
ใดท่ีเปล่งเสียงก่ึงพยางค ์เช่น มนสั ไม่ตอ้งประวิสรรชนีย ์เป็นตน้ 
 2. ใชป้ระสาทสมัผสั หลายอยา่ง ( Multi-Sensory Approach) 
 ผดุง อารยะวิญญู (2546:34) ไดแ้นะนาํใหใ้ชป้ระสาทสมัผสัรับรู้หลายดา้นในการสอน
เขียนแก่นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ คือให้ทกัษะการฟัง การใชส้ายตา และการเขียน
พร้อมๆ กนั โดยปฏิบติัเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 2.1 ครูเขียนคาํใหม่ หรือคาํยากลงบนกระดาน ครูอ่านคาํนั้น ในขณะท่ีนกัเรียนดูครู 
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 2.2 นักเรียนใช้น้ิวช้ีไปตามตัวอักษรทีละตัวท่ีประกอบข้ึนเป็นคาํนั้ น เอ่ยช่ือ 
พยญัชนะ และสระ แลว้จึงอ่านออกเสียงคาํนั้น เม่ือลากน้ิวครบทุกตวั 
 2.3 ครูเขียนคาํนั้นลงบนสมุด และอ่านคาํนั้น 
 2.4 ครูลบคาํนั้น แลว้ให้นกัเรียนเขียนคาํนั้นอีกคร้ัง หากนกัเรียนเขียนผิด ให้เร่ิมขั้น
ท่ี 2 ใหม่ หากนกัเรียนเขียนถูกใหร้วบรวมคาํนั้นไว ้เพื่อใชท้ดสอบในคร้ังต่อไป 
 2.5 ในการสอนคาํใหม่ คาํต่อไป ครูอาจไม่ให้นกัเรียนใชน้ิ้วลากเส้นตามตวัอกัษรก็
ได ้แต่ปฏิบติัตามขั้นท่ี 1-4 หากนกัเรียนมีปัญหาในการสะกดคาํ จาํใหน้กัเรียนใชก้ารสมัผสั 
 3. การสะกดตามครู (Imitation Method) 
วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมีขั้นตอนง่าย ๆ กล่าวคือ ครูเขียนสะกดคาํนั้นลงบนกระดานดาํ หรือบนกระดาษ ครู
พูดไปดว้ยว่าคาํนั้นประกอบข้ึนดว้ยพยญัชนะ และสระใดบา้ง  แลว้ให้นักเรียนปฏิบติัตามครูทุก
ประการแต่ใหพู้ดเสียงดงักว่าครู ครูให้แรงเสริมทนัทีท่ีเด็กทาํถูก หากเด็กสะกดผดิครูบอกนกัเรียน
ว่า ตวัสะกดท่ีถูกตอ้งเป็นเช่นใด ฝึกซํ้ า ๆ เช่นน้ีหลาย ๆ คร้ังจนกระทัง่นกัเรียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง
เอง 
 4. การกาํหนดคาํ (Word Lists) 
ครูเขียนคาํยากลงบนกระดานให้นักเรียน ลอกคาํเหล่านั้นลงในสมุด ครูให้นักเรียนฝึกสะกดคาํ
เหล่านนั้นปากเปล่า  และเขียนสะกดคาํดว้ยตนเอง ครูทดสอบนกัเรียนทุกวนัเม่ือนกัเรียนสะกดคาํ
ใดไดถู้กตอ้งตามครูให ้รางวลัและลบคาํนั้นออกใหน้กัเรียนฝึกคาํท่ีเหลือต่อไป ครูทดสอบทุกวนัครู
อาจเพิ่มคาํใหม่ให้นักเรียนอีก รายการคาํของนักเรียนแต่ละคนอาจไม่เหมือนกนัจาํนวนคาํท่ีครู
มอบหมายให้นักเรียนฝึก มีจาํนวนอยู่ระหว่าง 3-8 คาํ ต่อคร้ัง  หากจาํนวนคาํมีมากเกินไปมกัไม่
ไดผ้ล มีงานวิจยัจาํนวนมากท่ีสนบัสนุนการสอบสะกดคาํดว้ยวิธีน้ี 
 สรุปไดว้่า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความสับสนเร่ืองของสระ ท่ีมีอยู่หลายสระ สับสน
เร่ืองของตาํแหน่งสระ อาจเกิดจากการขาดการฝึกทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ หรือเกิดความเบ่ือหน่าย
ในการเรียน เพราะครูไม่สามารถจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจ หรือมีวิธีการสอนท่ีไม่น่าใจ
วิธีการสอนเขียนสะกดคาํของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเขียนนั้น ควรมีวิธีอยา่งเป็นลาํดบั
ขั้นตอนอย่างช้า ๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ทาํความเขา้ใจไปทีละนิดตามความสามารถเพ่ือ
นักเรียนสามารถใชป้ระสาทสัมผสัรับรู้หลายดา้น คือทกัษะการฟัง การใชส้ายตา และการเขียน
พร้อม ๆ กนั 
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
4.1 งานวจัิยในประเทศ 
 ดวงใจ วรรณสงัข ์ (2541: 46) ไดศึ้กษาความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของเด็กท่ี
มีปัญหาทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ด
นิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยมีความสามารถในการจาํสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เน่ืองจากนิทานเป็นส่ือนาํความรู้ความเขา้ใจจากผูถ่้ายทอดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมไดผ้ล
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหน้กัเรียนสามารถจาํพยญัชนะไทยไดดี้ข้ึน 
 วิจิตรา อุดมมุจลินท ์(2543: 58-59) ไดศึ้กษาผลของการใชกิ้จกรรมการเล่านิทานท่ีมีต่อ
การพฒันาความรู้และเขา้ใจความหมายของคาํศพัทใ์นเดก็กลุ่มอาการดาวน์ระดบัก่อน ประถมศึกษา 
อาย ุ4-7 ปี ระดบัเชาวน์ปัญญา 35-68 และไม่มีความพิการ ซํ้ าซอ้น โรงพยาบาลราชานุกลู กรุงเทพฯ 
จาํนวน 16 คนโดยใชห้นงัสือนิทานประกอบภาพและส่ือประสมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 
กิจกรรมการเล่านิทานแบบทดสอบความรู้และเขา้ใจความหมายของคาํศพัทท่ี์ผูว้ิจยั สร้างข้ึนพบว่า
ความสามารถในการพฒันาความรู้และความเขา้ใจความหมายของศพัทใ์นเด็กกลุ่มอาการดาวน์ก่อน
ประถมศึกษาหลงัการใชกิ้จกรรมการเล่านิทานเพิ่มข้ึนกว่า ก่อนการใชกิ้จกรรมการเล่านิทานอยา่งมี
นยัสาํคญัท่ี .01 
 เสาวลกัษณ์ สมวงษ ์(2545: 45) ไดศึ้กษาความสามารถในการใชภ้าษาไทยของเด็กวยั
อนุบาลท่ีใชภ้าษามลายเูป็นภาษาท่ีหน่ึง โดยการเล่านิทานสองภาษาของโรงเรียนเพลินภาษา สังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 30 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองท่ีใชกิ้จกรรม
การเล่านิทานสองภาษาจาํนวน 15 คนและกลุ่มควบคุมท่ีใชกิ้จกรรมเล่านิทานปกติ จาํนวน 15 คน
ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง 14 สัปดาห์ พบว่าผลการวิจยัคร้ังน้ีมีดงัน้ี กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงปริมาณในดา้นความถูกตอ้งในการใชภ้าษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคะแนนความสามารถในการใชภ้าษาไทยเชิงปริมาณใน
ดา้นความคล่องและยดืหยุน่ในการใชภ้าษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 รุ่งระวี ปัญญาแกว้ (2550 : 82-84) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สร้างสรรค ์ความรู้คาํศพัท ์และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบักาํลงัพฒันา ศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหางดง จาํนวน 43 คน โดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทาน พบว่าความสามารถ
ก่อนสอน คิดเป็นร้อยละ 59.87 และหลงัสอนคิดเป็นร้อยละ 71.96 สรุปไดว้่าความสามารถในการ
เขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเล่านิทานหลงัเรียนสูงข้ึนเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 ดวงหทัย คาํวงั (2554 : 45-50) ได้ศึกษาความสามารถในการเรียงคาํในประโยค
ภาษาไทย โดยใชก้ารเล่านิทานของนกัเรียนชาวเขาเผา่กระเหร่ียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 28 
คน พบว่าผลการประเมินทกัษะการเรียงคาํในประโยคภาษาไทยโดยการเล่านิทานของนักเรียน
ชาวเขาเผา่กระเหร่ียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมมีความสามารถในการเรียงคาํอยูใ่นระดบัดีคิด
เป็นร้อยละ 77.67 
 
4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ปริสา รามานี (Prisa Rahmani, 2011) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการเล่าเร่ืองเพ่ือช่วย
ลดความผดิพลาดในการอ่านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการอ่านของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3  
จาํนวน 30 คนโดยใชก้ารเล่าเร่ืองพบว่านกัเรียนท่ีผา่นการเล่าเร่ืองมีผลการอ่านสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้
ผา่นการเล่าเร่ือง  
 แอนเดรีย มาโตส, ทาเนีย โรชา, ลูเซียน่า แคโบล และแม็กซิมาโน แบสซ่า (Andreia 
Matos, Tania Rocha, Luciana Cabral and Maximino Bessa, 2015) ไดศึ้กษาความสามารถในการจาํ
โดยใชก้ารเล่าเร่ืองและกิจกรรมสหสัมผสัของคนท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา จาํนวน 18 คน อายุ
ระหว่าง 22-24 ปี พบว่าหลงัจากท่ีเล่าเร่ืองและทาํกิจกรรมสหสัมผสั ผลปรากฏว่าคนท่ีมีความ
บกพร่องทางปัญญามีการพฒันาความสามารถในการจาํไดม้ากกว่าก่อนการเล่าเร่ืองและทาํกิจกรรม
สหสมัผสั 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่าการเล่านิทานประกอบภาพ มีส่วนช่วย
ในการพฒันาความสามารถทางการเขียน เน่ืองจา เน้ือหานิทานและภาพประกอบมีส่วนช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพฒันาความสามารถ
ทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 
  
 

 

 

 

 

 



36 
 

  ตวัแปรตน้                                                                        ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี

ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 

 

การเล่านิทานประกอบภาพ 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ืองการเล่านิทานประกอบภาพเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํ
ท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิจัย 
ตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2.ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5.แบบแผนการทดลองและการดาํเนินการทดลอง 
 6.สถิติและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นทางการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป คือไม่สามารถเขียนสะกดคาํท่ีเกิดการเปล่ียนรูปไดเ้ม่ือมี
ตวัสะกด ไดแ้ก่ 3 สระ คือ สระอะสระเอะ และสระเออ ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวดัเสาธง เขตบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
ปัญหาทางการเขียนจาํนวน 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีกระบวนการ
เลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 
 1. จากการคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษประจาํปีการศึกษา พ.ศ. 2558 โรงเรียนวดัเสาธง 
เขตบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่ามีเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเขียน 5 คน ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3จํานวน 2 คน ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 1 คนและระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 2 คนซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องในเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูป แต่จากการทดสอบและสรุปผลคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ย
สระเปล่ียนรูป พบว่า เด็กระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3มีความบกพร่องในเขียนสะกดคาํท่ีประสม
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ดว้ยสระเปล่ียนรูปมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงสนใจเลือกเด็กระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีมีปัญหาในเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปเป็นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากหากเด็กไดรั้บการ
ช่วยเหลือในระยะเร่ิมตน้กจ็ะสามารถทาํการแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่องไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2.ผูว้ิจยัไดท้ดสอบเด็กทั้งสองคนโดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อวดัทกัษะการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ไดแ้ก่ สระอะสระเอะ และสระเออ โดยเป็นคาํจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้ือหาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จาํนวน 30 คาํ พบว่า เด็กคนท่ี 1 ได ้4 
คะแนน และเดก็คนท่ี 2 ได ้2 คะแนน  
 จากผลการประเมินดงักล่าวสรุปไดว้่า เด็กทั้งสองคนมีความบกพร่องทางการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป  ผูว้ิจยัจึงเลือกเด็กทั้งสองคนมาเป็นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี โดยการดําเนินการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการเล่านิทานประกอบภาพมาพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป เพื่อช่วยอธิบายถึงลาํดบัขั้นตอน
ของการเปล่ียนแปลงของสระอะสระเอะ และสระเออ เม่ือมีตวัสะกด 
 ขอ้มูลตวัอยา่งมีดงัน้ี 
 ตวัอย่างท่ี 1 เพศชาย อายุ 9 ปี ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เด็ก
สามารถจาํพยญัชนะและสระได ้แต่ยงัมีความสับสนในสระเปล่ียนรูป เม่ือมีตวัสะกด และสับสน
ของเสียงระหวา่งพยญัชนะ ท (ทอ)กบั ถ (ถอ) 
 ตวัอย่างท่ี 2 เพศหญิง อายุ 9 ปี ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เด็ก
สามารถจาํพยญัชนะและสระได ้แต่ยงัมีความสับสนในสระเปล่ียนรูป เม่ือมีตวัสะกด และสับสน
เร่ืองของเสียงระหว่างพยญัชนะ ข (ขอ)กบั ค (คอ)  เสียงพยญัชนะ พ (พอ)กบั ผ(ผอ)  และเสียง
พยญัชนะ บ(บอ)กบั ป(ปอ)  และเสียงของมาตราตวัสะกดต่าง ๆ ไดแ้ก่ แม่กก แม่กด แม่กม แม่กน  
 
2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรตน้   คือ  การเล่านิทานประกอบภาพ 
 ตวัแปรตาม  คือ  ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
 
3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี 
 1.หนงัสือนิทานสระเปล่ียนรูปท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย ชุดนิทาน 3 ชุดชุดละ 1 
สระ จาํนวน 15 คาํซ่ึงประกอบดว้ย 
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 1.1 ชุดท่ี 1 คาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้ันอากาศ 
ไดแ้ก่คาํวา่ ฉนั ขดั คดั จบั ดงั ตดั ถงั วดั นบั ผกั ผดั รัก ฟัง มนั หกั 
 1.2 ชุดท่ี 2 คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ ไดแ้ก่ คาํ
วา่ เห็น เคม็ เจบ็ เดก็ เตม็ เผด็ เป็น เมด็ เยน็ เลก็ เร็ว เลบ็ เห็ด เยบ็ เขน็ 
 1.3 ชุดท่ี 3 คาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีมีตวัสะกด แลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํ
วา่ เกิด เงิน เดิน เติม เปิด เกิน เดิม เขิน เนิน เติบ เพิง เหิน เบิก เลิก เชิง 
 2.แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป จาํนวน 9 แผน 
 3.แบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลองโดยกาํหนดเขียนตามคาํบอก เร่ืองการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป (สระอะสระเอะ และสระเออ ท่ีมีตวัสะกด) 
4. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 
 1. การสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพสระเปล่ียนรูป โดยมีรายละเอียดการสร้าง
ต่อไปน้ี 
 1.1ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานชั้นประถมศึกษา พทุธศกัราช 2551  
 1.2ศึกษาคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้ือหาชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 
 1.3ศึกษาทฤษฎีหลกัการเขียนสะกดคาํ หลกัการในการเล่านิทาน  และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหนงัสือนิทานสระเปล่ียนรูป 
 1.4สร้างชุดนิทานประกอบภาพแต่ละสระ จาํนวน 3 ชุดสระ ซ่ึงประกอบด้วย 
สระอะสระเอะ สระเออ ท่ีมีตวัสะกด (สระเปล่ียนรูป) 
 2.การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ สอนเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1 กาํหนดจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหาในแต่ละแผนรายเอียด
เก่ียวกบัการสอนเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ไดแ้ก่ สระอะ สระเอะ และสระเออท่ีมี
ตวัสะกด 
 2.2 จดัทาํแผนการเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพเพ่ือพฒันาความสามารถในการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนตามลาํดบัดงัน้ี คือ ขั้นนาํ ขั้นสอน
ขั้นสรุป และวดัและประเมินผล 
 2.3ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป มี
จาํนวน 9 แผน ได้แก่ สระอะ3แผน สระเอะ3แผน และสระเออ 3แผนตามลาํดับ โดยกาํหนด
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รูปแบบ วิธีการดาํเนินกิจกรรม และเวลาในการสอนการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูปก่อนและหลงัการทดลอง โดยกาํหนดคาํใหเ้ขียนตามคาํผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหค้ะแนนขอ้ท่ีเขียนถูก
เป็น 1 คะแนน ขอ้ท่ีเขียนผดิเป็น 0 คะแนนซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูปก่อนการทดลอง ไดแ้ก่สระอะสระเอะ สระเออท่ีมีตวัสะกด อยา่งละ 10 คาํ โดยมีการคละคาํใน
แต่ละสระ รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 30ขอ้โดยเป็นแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปชนิดเขียนตามคาํบอก 
 3.2กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสะกด
คาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ขอ้ละ 1 คะแนน 
 4.นําแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถ
ทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลองไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษวิชาภาษาไทย  จาํนวน 1ท่าน นักเล่านิทาน
และบรรธิการหนงัสือเด็ก จาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิจยัและการประเมิน จาํนวน 1 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขดา้นเน้ือหาของนิทานประกอบภาพในการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมใน
การเล่านิทานแผนการจดัการเรียนรู้และแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลองให้ถูกตอ้งเหมาะสมตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงท่านแนะนาํว่าเน้ือหาของการเล่าไม่ควรจะมีความยาวจนเกินไป และในขั้นสรุปบตัร
คาํควรจะมีการเคล่ือนไหวไดเ้พ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลงเม่ือมีตวัสะกดของสระเปล่ียนรูป เพ่ือให้
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
 5. นาํแผนการจดัการเรียนรู้นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนและหลงัการทดลองท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านทาํประเมินแบบความคิดเห็น 
 5.1 จดัทาํแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้การเล่านิทาน
ประกอบภาพเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
 +1 หมายถึง มีความเห็นว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้
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 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้

 -1 หมายถึง มีความเห็นว่าเคร่ืองมือวิจยัการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้

 5.2 จดัทาํแบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการเล่านิทานประกอบ
ภาพเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาลงความเห็น ดงัน้ี 
 +1 หมายถึง มีความเห็นว่าเคร่ืองมือวิจยัการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

 -1 หมายถึง มีความเห็นว่าเคร่ืองมือวิจยัการเล่านิทานประกอบภาพไม่มีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

 5.3  จดัทาํแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน

รูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน โดยกาํหนดเกณฑร์ายละเอียดในการบนัทึก

และใหค้ะแนนดงัน้ี 

 1  คะแนน หมายถึงเด็กนกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน

รูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 0  คะแนน หมายถึงเด็กนักเรียนไม่สามารถเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระ

เปล่ียนรูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5.4 นาํแบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาลงความเห็น ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง มีความเห็นว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี

ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปมีความสอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

 0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม

ดว้ยสระเปล่ียนรูปความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีไดก้าํหนดไว ้
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 -1 หมายถึง มีความเห็นว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี

ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีไดก้าํหนดไว ้

 6. นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item 
objective congruence : IOC) ถา้ค่าดชันีท่ีคาํนวนไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่แผนการจดัการ
เรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปก่อนและหลงัการทดลองท่ีไดต้ั้งไวน้ั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสามารถนาํไปใชไ้ด ้ผลการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนสะกดคําท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)เท่ากบั 1 ทุกขอ้ 
 7. นาํไปทดลองใชก้บัเด็กท่ีมีบกพร่องทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูปเป็นผูมี้มีปัญหาคลา้ยคลึงกนัแต่ไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 5 คน  เพื่อหาขอ้บกพร่อง
และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอนกบัตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 8. นาํแผนการจดัการเรียนรู้นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบความสามารถในการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปก่อนและหลังการทดลองไปสอนกับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัการศึกษาคร้ังน้ี  
 
5.แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทาํการทดลองแบบกลุ่มเล็กหรือท่ีเรียกว่า Small n 
Experimental Designs ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งระยะของการทดลองไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 
O1 X O² 

ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
  
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 X แทนการทดลองเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใชก้ารเล่านิทาน
ประกอบภาพ 
 O¹  แทนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
ก่อนการทดลองเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ 
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       O² แทนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
หลงัการทดลองเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ 
 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 
 การทดลองคร้ังน้ีดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีขั้นตอนการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
 2.1ดาํเนินการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูปก่อนการทดลอง(Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูป ของสระอะสระเอะและสระเออ โดยมีการคละคาํในแต่ละสระ (สระอะจาํนวน 
10 คาํ สระเอะ จาํนวน 10 คาํ และสระเออ จาํนวน 10 คาํ) รวมเป็นจาํนวน 30 คาํจากนั้นทาํการ
บนัทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อน
การทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.2ดาํเนินการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพ รวมระยะเวลาในการ
ทดลองรวม 9 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั (วนัเสาร์) วนัละ1ชัว่โมง โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 
สปัดาห์ท่ี วนั คร้ังท่ี แผนการจดัการเรียนรู้ 

1 เสาร์ 
(นิทานสระอะ 

ชุดท่ี1) 

1 -ทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลอง 
-สระเปล่ียนรูป (สระอะ ท่ีมีตวัสะกด)ฉนั ขดั คดั จบั ดงั 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

2 เสาร์ 
 

2 สระเปล่ียนรูป (สระอะ ท่ีมีตวัสะกด)ตดั ถงั วดั นบั ผกั 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 
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ตารางท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 
3 เสาร์ 

 
3 สระเปล่ียนรูป (สระอะ ท่ีมีตวัสะกด)ผดั รัก ฟัง มนั หกั 

-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

4 เสาร์ 
(นิทานสระเอะ

ชุดท่ี2) 

4 -สระเปล่ียนรูป (สระเอะ ท่ีมีตวัสะกด)เห็น เคม็ เจบ็ เด็ก 
เตม็ 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

5 เสาร์ 
 

5 -สระเปล่ียนรูป (สระเอะ ท่ีมีตวัสะกด)เผด็ เป็น เมด็ เยน็ 
เลก็ 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

6 เสาร์ 
 

6 -สระเปล่ียนรูป (สระเอะ ท่ีมีตวัสะกด)เร็ว เลบ็ เห็ด เยบ็ 
เขน็ 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

7 เสาร์ 
(นิทานสระเออ

ชุดท่ี3) 

7 -สระเปล่ียนรูป (สระเออ ท่ีมีตวัสะกด)เกิด เงิน เชิด เดิน 
เปิด 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

8 เสาร์ 
 

8 -สระเปล่ียนรูป (สระเออ ท่ีมีตัวสะกด)เกิน เดิม เขิน 
เนิน เติบ 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 

9 เสาร์ 
 

9 -สระเปล่ียนรูป (สระเออ ท่ีมีตวัสะกด)เพิง เหิน เบิก เลิก 
เชิง 
-แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน 
-ทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูป 
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*ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะมีการทาํแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอนเพ่ือวดัความเขา้ใจในการเรียนรู้ผา่นการเล่านิทานประกอบ
ภาพ (ภาคผนวก) 
 2 .3 เ ม่ือดํา เ นินการสอนทุกแผนการจัดการเ รียนรู้ เ รียบร้อยแล้ว  จะทดสอบ
ความสามารถความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปหลงัการทดลอง
(Posttest)  ในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ของสระอะสระเอะและสระเออ โดยมีการคละคาํใน
แต่ละสระ (สระอะจาํนวน 10 คาํ สระเอะ จาํนวน 10 คาํ และสระเออ จาํนวน 10 คาํ) รวมเป็น
จาํนวน 30 คาํจากนั้นทาํการบนัทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใชมี้วิธีการทดสอบและตรวจให้คะแนนเช่นเดียวกบัการทดสอบ
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลอง (Pre-test) จากนั้น
ทาํการบนัทึกผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป
หลงัการทดลอง 
 
6.สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้ะแนนสอบมาคิดค่าร้อยละและนาํเสนอขอ้มูล
ในการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปโดยใช้
การเล่านิทานประกอบภาพก่อนทดลองและหลงัการทดลอง และคะแนนการทดสอบความสามารถ
ในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปหลงัการสอน โดยใชต้ารางและแผนภูมิแท่งจาก
คะแนนและร้อยละ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ผูวิ้จัยได้ดาํเนินการทดลองเก็บรวบรวมและบนัทึกข้อมูล โดยการเล่านิทาน
ประกอบภาพเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูป และ
ทดสอบเร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลอง ระหว่างดาํเนินการ
ทดลองและหลงัการทดลอง โดยมีการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองเร่ืองการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของคะแนนการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป
หลงัการสอนระหวา่งดาํเนินการทดลองในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ 

   เปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 1 และ 2 ก่อนการ 
   ทดลองและหลงัการทดลอง 

 
        ความสามารถในการ 
                   เขียนสะกดคาํ  
  ตวัอยา่ง 

คะแนนก่อนการ
ทดลอง 

คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

คะแนนหลงัการ
ทดลอง 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
ตวัอยา่งท่ี 1 4 13.33 30 100 26 86.67 
ตวัอยา่งท่ี 2 2 6.66 24 80 22 73.34 

 
 



 

 
รูปของเด็กท่ี
ร้อยละ 13.33
การทดลองสู
 
บกพร่องทาง
การทดลองไ
ทดลองคิดเป็
 

แผนภูมิท่ี 1 แ
      เ
      ก
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม 
 สระเปล่ียนรูปในแต่ละสระไดแ้ก่สระอะ สระเอะ และสระเออของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง 
 ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลองของตวัอยา่งท่ี 1 
  
        ความสามารถในการ 
                   เขียนสะกดคาํ  
          สระ 

คะแนนก่อนการ
ทดลอง 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนหลงัการ
ทดลอง 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
สระอะ 1 10 10 100 9 90 
สระเอะ 2 20 10 100 8 80 
สระเออ 1 10 10 100 9 90 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปในแต่ละสระของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการทดลองของตวัอยา่งท่ี 1 
สระอะได้ 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 แต่หลังการทดลองได้ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 
สระเอะได ้2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20 แต่หลงัการทดลองได ้10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 และ
สระเออได ้1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 แต่หลงัการทดลองได ้10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ซ่ึงมี
คะแนนเพิ่มข้ึนหลงัไดรั้บการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองของสระอะคิดเป็นร้อยละ 90 สระเอะ
คิดเป็นร้อยละ 80 และสระเออคิดเป็นร้อยละ 90 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ย 
                   สระเปล่ียนรูปในแต่ละของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 1ก่อน 
                   การทดลองและหลงัการทดลอง 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมสระ 
                 เปล่ียนรูปในแต่ละสระไดแ้ก่สระอะ สระเอะ และสระเออ ของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง 
                 ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลองของตวัอยา่งท่ี 2 
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        ความสามารถในการ 
                   เขียนสะกดคาํ  
          สระ 

คะแนนก่อนการ
ทดลอง 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนหลงัการ
ทดลอง 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
สระอะ 2 20 9 90 7 70 
สระเอะ 0 0 7 70 7 70 
สระเออ 0 0 8 80 8 80 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปในแต่ละสระของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการทดลองของตวัอยา่งท่ี 2 
สระอะได ้2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20 แต่หลงัการทดลองได ้9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ90 สระเอะ
ได ้0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลงัการทดลองได ้7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ70และสระเออได ้0 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลงัการทดลองได ้8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ80 ซ่ึงมีคะแนนเพ่ิมข้ึน
หลงัไดรั้บการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองของสระอะคิดเป็นร้อยละ 70 สระเอะคิดเป็นร้อยละ 
70 และสระเออคิดเป็นร้อยละ 0 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิท่ี 3 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ย

สระ  เปล่ียนรูปในแต่ละสระของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 2 
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
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ตารางท่ี 6 คะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
                 ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัการสอนโดยการเขียนสะกดคาํท่ีประสม 
                 ดว้ยสระ เปล่ียนรูปในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 1 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
หลงัการสอน 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ร้อยละ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 5 100 

คะแนนรวมชุดสระอะ 15 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 5 100 

คะแนนรวมชุดสระเอะ 15 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 4 80 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 5 100 

คะแนนรวมชุดสระเออ 14 93.33 

  
 จากตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 1 หลงัการสอนดว้ยการเล่านิทาน
ประกอบภาพชุดนิทานสระอะ จากสระท่ีปรากฏตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-3 รวมคะแนนได ้15 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-6 นิทานสระเอะ รวมคะแนนได ้15 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-9 นิทานสระเออ รวมคะแนนได ้14คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมสระเปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมี 
                   ความบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัการสอนในแต่ละสระท่ีปรากฏตามแผนการจดัการ  
                   เรียนรู้ หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยการเล่านิทานประกอบภาพของตวัอยา่งท่ี 1  
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ตารางท่ี 7 คะแนนและร้อยละของความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
                 ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัการสอน โดยการเขียนสะกดคาํท่ีประสม   
                 ดว้ยสระ เปล่ียนรูปในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 2 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
หลงัการสอน 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ร้อยละ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 4 80 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 5 100 

คะแนนรวมชุดสระอะ 14 93.33 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 1 20 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 4 80 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 4 80 

คะแนนรวมชุดสระเอะ 9 60 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 5 100 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 4 80 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 5 100 

คะแนนรวมชุดสระเออ 14 93.33 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่คะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัอยา่งท่ี 1 หลงัการสอนดว้ยการเล่านิทาน
ประกอบภาพชุดนิทานสระอะ จากสระท่ีปรากฏตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-3 รวมคะแนนได ้14 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-6 นิทานสระเอะ รวมคะแนนได ้9 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7-9 นิทานสระเออ รวมคะแนนได ้14 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ดงัแสดงใน   แผนภูมิท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมสระเปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมี 
                    ความบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัการสอนในแต่ละสระท่ีปรากฏตามแผนการจดัการ      
                    เรียนรู้ หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยการเล่านิทานประกอบภาพของตวัอยา่งท่ี 2  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองการเล่านิทานประกอบภาพเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนสะกด
คาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดาํเนินการวิจยัโดยใช ้ 
Small-n Experimental Designs มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ ซ่ึง
การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานการวิจยัว่า หลงัการทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ 
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมี
ปัญหาดา้นความเขา้ใจในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ผูวิ้จยัไดเ้ลือกตวัอย่างท่ี
ศึกษาเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ของโรงเรียนวดัเสาธง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 2 
คน ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้การคัดกรองจากแบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(ประถมศึกษา) พ.ศ. 2556ของกระทรวงศึกษาธิการโดยครูการศึกษาพิเศษผูท่ี้ได้รับการอบรม
วิธีการใชแ้บบคดักรองคนพิการทางการศึกษาและไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูป้กครอง 
พบว่าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีปัญหาทางการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป คือ
ไม่สามารถเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะ สระเอะและสระเออ ท่ีมีตวัสะกดแลว้เกิดการเปล่ียน
รูปได ้

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชุดนิทานสระเปล่ียนรูป 3 ชุด ไดแ้ก่ นิทานสระอะ 
นิทานสระเอะและนิทานสระเออ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการพฒันาความสามารถในการเขียน
สะกดคําท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และ
แบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลองเร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเอง 

 การดาํเนินการทดลองคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการทดลองกลุ่มเล็ก (Small-n Experimental 
Designs) กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ของโรงเรียน
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วดัเสาธง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 2 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองโดยมีการทดสอบเพ่ือวดัความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลอง ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 9 คร้ัง คร้ังละ 1 ชัว่โมง เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 9 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัเสาร์
ท่ี 9 มกราคม ถึงวนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2559  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ นาํเสนอขอ้มูลโดยใชต้ารางและแผนภูมิ
แท่งเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองทั้ง 3 สระ (สระอะ สระเอะ และสระเออ)โดย
ใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ  
 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ 
พบว่าหลงัการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพกบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูปได้สูงข้ึนกว่าก่อนได้รับการ
ทดลองโดยใชก้ารเล่านิทานประกอบภาพ จากตวัอยา่งท่ี 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการทดลองของ
ตวัอยา่งท่ี 1 ได ้4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 13.33 แต่หลงัการทดลองได ้30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 
ซ่ึงมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหลงัไดรั้บการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 86.67และตวัอยา่งท่ี 
2 พบว่าคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนการทดลองของตวัอยา่งท่ี 2 ได ้2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.66 แต่หลงั
การทดลองได ้24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ80 ซ่ึงมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองคิดเป็นร้อยละ 73.34 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยคร้ัง น้ีพบว่า  หลังจากการเล่านิทานประกอบภาพเ พ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ เด็กนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมด้วยสระเปล่ียนรูป
หลงัจากการทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเล่านิทานประกอบภาพเป็นการอธิบายถึงวิธีการในการเปล่ียนรูปของคาํในภาษาไทยท่ีประสม
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ดว้ยสระอะ สระเอะ สระเออและมีตวัสะกดมาประสม โดยเน้ือหาในนิทานแต่ละเร่ืองจะเป็นการ
อธิบายถึงขั้นตอนของคาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระอะ สระเอะ และสระเออแลว้มีตวัสะกดมา
ประสม เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจอยา่งง่ายใหแ้ก่ผูเ้รียนว่ารูปสระอะ ไดเ้ปล่ียนรูปไปเป็น ◌ั (ไม้
หันอากาศ) รูปสระเอะ ไดเ้ปล่ียนรูปไปเป็น ◌(็ไมไ้ต่คู)้ และรูปสระเออไดเ้ปล่ียนรูปไปเป็น ◌ิ 
(พินทุอิ์)ไดอ้ยา่งไร ดว้ยการอธิบายผา่นนิทานประกอบภาพท่ีสนุกสนานท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ
ของผูเ้รียนและสามารถเขา้ใจง่าย เพื่อเป็นการช่วยเรียงลาํดบัขั้นตอนของการเปล่ียนรูปทั้ง 3 สระน้ี
โดยผา่นเหตุการณ์ของเน้ือหาท่ีดาํเนินเร่ืองโดยตวัละครในการเปล่ียนรูปของสระทั้ง 3 สระผา่นการ
ฟัง เพื่อให้นกัเรียนไดม้องเห็นการเปล่ียนแปลงของสระทั้ง 3 สระเม่ือมีตวัสะกดเขา้มาประสมได้
ชดัเจนมากข้ึน จนเกิดความเขา้ใจในโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูปและมีตวัสะกด นัน่คือ คาํท่ีประสมดว้ยสระอะ เม่ือมีตวัสะกดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปเป็น 
ไมห้นัอากาศ หรือไมผ้ดั ◌ั เช่น คาํวา่ รัก จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ร   + ะ +กเปล่ียนรูปเป็น 
รัก   คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะ เม่ือมีตวัสะกดจะตอ้งเปล่ียนเป็นรูปเป็น  ไมไ้ต่คู ้ ◌ ็เช่น คาํวา่ เห็น จะ
มีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก ห + เ_ะ   +น เปล่ียนรูปเป็น เห็น   และคาํท่ีประสมดว้ยสระเออ เม่ือ
มีตวัสะกดจะตอ้งเปล่ียนรูปเป็น พินทุอิ์ ◌ิเช่น คาํว่า เดิน จะมีโครงสร้างทางไวยากรณ์จาก  ด + เ_อ 
+ น  เปล่ียนรูปเป็น เดิน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจถึงการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
ทั้ง 3 ตวัท่ีมีตวัสะกดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพราะเขา้ใจถึงท่ีมาและการเปล่ียนแปลงกลวิธีการเขียนรูปสระ
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากผลคะแนนก่อนการทดลองของแผนการเรียนรู้ของเดก็ท่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ี 1 ได ้4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงแยกออกเป็นสระอะ1 คะแนน สระเอะ 2
คะแนนและสระเออ 1 คะแนน เม่ือได้รับการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ หลงัการ
ทดลองไดท้ดสอบอีกคร้ังซ่ึงพบว่านกัเรียนท่ีเป็นตวัอย่างท่ี 1 มีคะแนนสูงข้ึนเป็น 30 คะแนน ซ่ึง
แยกออกเป็นสระอะ 10 คะแนน สระเอะ 10คะแนน และสระเออ 10 คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กได้
เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิมเรียนในแผนการเรียนรู้แรกของแต่ละชุดสระและนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ี 2 
ได ้2  คะแนนจากคะแนนเตม็ 30 คะแนน ซ่ึงแยกออกเป็นสระอะ 2 คะแนน สระเอะ 0 คะแนนและ
สระเออ 0 คะแนน เม่ือไดรั้บการทดลองโดยการเล่านิทานประกอบภาพ หลงัการทดลองไดท้ดสอบ
อีกคร้ังซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ี 2 มีคะแนนสูงข้ึนเป็น 24 คะแนน ซ่ึงแยกออกเป็นสระอะ9 
คะแนน สระเอะ 7 คะแนน และสระเออ8 คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิม
เรียนในแผนการเรียนรู้แรกของแต่ละชุดสระ 
 ในขณะเดียวกนัการสอนการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปแต่ละสระนั้น
ผูว้ิจยัไดเ้ล่านิทานซํ้ า ๆดว้ยการใชโ้ครงสร้างของเน้ือเร่ืองและตวัละครท่ีมีการดาํเนินเร่ืองเพ่ือให้
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ผูเ้รียนไดฝึ้กซํ้ าย ํ้าทวนบ่อย ๆ จากการฟังนิทานซ่ึงสอดคลอ้งกบั สํานกังานคณะกรรมการศึกษา
พ้ืนฐาน(2545: 56) ไดก้ล่าวไวว้า่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรสอนซํ้ าและทบทวนบ่อย 
ๆ เพราะตามปกติเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นตอ้งการประสบการณ์ซํ้ า ๆและมีจาํนวน
คร้ังของการฝึกหรือการเรียนรู้มากกว่าเดก็ปกติทัว่ไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป ให้มีความแม่นยาํยิ่งข้ึนในขณะเดียวกนัผูวิ้จยัไดมี้การจดัเน้ือหาการ
เรียนรู้โดยเรียงลาํดับสระท่ีสอนจากง่ายไปหายาก เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
กล่าวคือจะเร่ิมจากสระอะท่ีมีรูปเดียวแลว้ตามด้วยสระเอะซ่ึงมีสองรูปแต่ยงัคงมีรูปสระอะไว้
ดา้นหลงั แต่เพิ่มสระเอไวด้า้นหนา้ ต่อจากนั้นจึงสอนรูปและสระเออท่ีมีสองรูป แลว้ยงัคงสระเอ 
ไวด้า้นหนา้ แต่เปล่ียนจากสระอะ เป็นสระออ ตามลาํดบั  
 ชุดนิทานประกอบภาพจะประกอบด้วย 3 ชุดด้วยกัน คือ ชุดท่ี 1  คาํท่ีประสมด้วย
สระอะ ท่ีมีตวัสะกดและเปล่ียนเป็นรูปเป็น ไมห้นัอากาศ หรือไมผ้ดั ◌ั ไดแ้ก่คาํว่าฉัน ขดั คดั จบั 
ดงัตดั ถงั วดั นบั ผกัผดั รัก ฟัง มนั ชุดท่ี 2 คาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีมีตวัสะกดและเปล่ียนรูปเป็น
ไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่คาํว่า เห็น เคม็ เจ็บ เด็ก เต็มเผด็ เป็น เม็ด เยน็ เล็กเร็ว เล็บ เห็ด เยบ็ เขน็ และ ชุดท่ี 3 
คาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีมีสะกดและเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํว่า เกิด เงิน เดิน เติม เปิดเกิน 
เดิม เขิน เนิน เติบเพิง เหิน เบิก เลิก เชิง จึงส่งผลให้ผูเ้รียนผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจ 
ตลอดจนสามารถจดจาํโครงสร้างทางไวยากรณ์ของการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปท่ีมี
สะกด จนสามารถเขียนสะกดคาํดังกล่าวอย่างถูกต้องได้หลงัจากการเรียนรู้ด้วยการฟังนิทาน
ประกอบภาพจบลง ทั้งน้ีสอดคล้องกับผลวิจัยของดวงใจ วรรณสังข์ (2541 : 46)ท่ีได้ศึกษา
ความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จากการสอนโดยใชชุ้ดการ
สอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยของนกัเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทยมีความสามารถในการ
จาํสูงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.01 เน่ืองจากนิทานเป็นส่ือนําความรู้ความเข้าใจจากผู ้
ถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้นักเรียนสามารถจาํ
พยญัชนะไทยไดดี้ข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดวงหทยั คาํวงั (2554 : 45-50) ไดศึ้กษา
ความสามารถในการเรียงคาํในประโยคภาษาไทย โดยใชก้ารเล่านิทานของนกัเรียนชาวเขาเผา่กระ
เหร่ียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 28 คน พบว่าผลการประเมินทกัษะการเรียงคาํในประโยค
ภาษาไทยโดยการเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมมี
ความสามารถในการเรียงคาํอยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 77.67 
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ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการดาํเนินการทดลองการเล่านิทานประกอบภาพเพ่ือพฒันาความสามารถทางการ

เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้าง
ข้ึนในคร้ังน้ี พบวา่มีประเดน็น่าสนใจท่ีเกิดข้ึนในขณะดาํเนินการทดลองดงัต่อไปน้ี 
 เด็กนกัเรียนท่ีเป็นตวัอย่างคนท่ี 1 ในขั้นตอนของการทดลองพบว่าตวัอยา่งท่ี 1 ก่อน
ทดลองไดมี้การทดสอบการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปทั้ง 3 สระดว้ยการเขียนตาม
คาํบอก ผูว้ิจยัพบวา่เดก็ยงัไม่สามารถเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของรูปสระทั้ง 3 สระได ้ในการสอน
คร้ังแรกพบวา่เดก็ตั้งใจฟังนิทานแต่ไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธ์กบัคุณครู ไม่พดู เพียงแต่พยกัหนา้และส่าย
หน้าดงันั้นครูจึงตอ้งตั้งคาํถามเป็นรายบุคคลเพ่ือกระตุน้ในการทบทวนเร่ืองท่ีเพิ่งเล่าจบลงเพ่ือ
ตรวจสอบความเขา้ใจ แต่หลงัจากท่ีไดฟั้งนิทานก็เขา้ใจถึงการเปล่ียนรูปไดใ้นทนัทีตั้งแต่ในคร้ัง
แรกท่ีฟังนิทานในแต่ละสระ สามารถจดจาํส่ิงท่ีเกิดข้ึนของการลาํดบัเหตุการณ์ในการเปล่ียนรูป
สระทั้ง3สระ หลงัจากท่ีทาํการทดลองผ่านไป2-3 คร้ัง พบว่าเด็กนกัเรียนก็เร่ิมมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากข้ึนโดยครูจะมีการทกัทาย ตลอดจนแสดงสีหน้าเพ่ือสร้างความเป็นกนัเองและสร้าง
ความคุน้เคยกับเด็กและเม่ือเห็นว่าเด็กนักเรียนเร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับครูแลว้จึงเร่ิมเล่านิทาน
ประกอบภาพเด็กเร่ิมชอบนิทานท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเป็นอย่างมาก บอกว่าเน้ือหานิทานไม่น่าเบ่ือ  แต่
จากผลคะแนนหลงัการสอนพบว่ามีการเขียนสะกดคาํผิด เน่ืองจากในกรณีท่ีเขียนสะกดคาํท่ีมี
พยญัชนะตน้ออกเสียงคลา้ยกนั เดก็เกิดการสบัสนของเสียงระหว่างพยญัชนะ ท (ทอ)กบั ถ (ถอ)ซ่ึง
ทาํให้เด็กสามารถเขียนสะกดคาํเหล่าน้ีผิดพลาดได ้แต่เด็กพฒันาสามารถในการเขียนคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 เด็กนกัเรียนท่ีเป็นตวัอย่างคนท่ี 2 ในขั้นตอนการทดลองพบว่า ก่อนทดลองไดมี้การ
ทดสอบการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปทั้ง 3 สระดว้ยการเขียนตามคาํบอก ผูว้ิจยั
พบว่าเด็กยงัไม่สามารถเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของรูปสระทั้ง 3 สระเม่ือมีตวัสะกด เพียงแต่
สามารถจดจาํรูปคาํจากประสบการณ์ท่ีเคยเขียนมาก่อนเท่านั้น เช่น คาํว่าฉนั มนั เป็นตน้ เด็กชอบ
เน้ือเร่ืองและภาพนิทานท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมาเป็นอย่างมาก ตั้งใจฟังนิทานและขอมีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนรูปสระในคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3ในแต่ละชุดนิทาน เน่ืองจากเดก็เกิดความเขา้ใจและรู้สึกมัน่ใจ
ในการเปล่ียนรูปสระหลงัจากมีการเล่านิทานในคร้ังแรก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเด็กมีส่วนร่วมกบัการ
ทดลองเป็นอยา่งมากและมีส่วนช่วยในการกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ได ้แต่ในขณะเดียวกนั
จากผลคะแนนท่ีไดก้พ็บปัญหาในการเขียนสะกดคาํท่ีมีเสียงคลา้ยคลึง คือ กรณีท่ีเขียนสะกดคาํท่ีมี
พยญัชนะตน้ออกเสียงคลา้ยกนั เด็กเกิดการสับสนเร่ืองของเสียงระหว่างพยญัชนะ ข (ขอ)กบั ค 
(คอ)  เสียงพยญัชนะ พ (พอ)กบั ผ(ผอ)  และเสียงพยญัชนะ บ(บอ)กบั ป(ปอ)  และเสียงของมาตรา
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ตวัสะกดต่าง ๆ เช่น แม่กก แม่กด แม่กม แม่กน เป็นตน้ เช่น แม่กด เขียนเป็น แม่กก และ แม่กน 
เขียนเป็น แม่ กม เป็นตน้ จึงทาํใหเ้ด็กเขียนสะกดคาํเหล่าน้ีผิดพลาด แต่เด็กพฒันาสามารถในการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย   
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1. จากการวิจยัพบว่าเด็กเกิดความสับสนในเสียงของพยญัชนะดงันั้นผูส้อนจึงควร
เลือกคาํท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรกลาง และอกัษรตํ่าเด่ียวก่อน เพื่อไม่ใหเ้ด็กความสับสนถึงเสียง
พยญัชนะท่ีออกเสียงคลา้ยกนั แต่เม่ือเห็นวา่เดก็เขียนไดถู้กตอ้ง แม่นยาํแลว้จึงค่อยใชพ้ยญัชนะตน้
ตวัอ่ืนต่อไป 

 2. จากการวิจยัพบวา่การใชป้ระสาทสมัผสัดว้ยตวัเอง จะทาํใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์ตรง
จากการสัมผสัดงันั้นผูส้อนควรใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวตวัหนงัสือขณะท่ีครูเล่านิทาน
เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผสัในการใช้มือหยิบจับตัวอักษรจะทาํให้เด็กสามารถจดจําการ
เปล่ียนแปลงของสระเปล่ียนรูปไดดี้ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัเพ่ือสร้างนิทานประกอบภาพในการสอนการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระลดรูปเพ่ือช่วยอธิบายถึงลาํดบัขั้นตอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

 2. ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันานิทานประกอบภาพเพ่ือช่วยในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดบัชั้นอ่ืนๆ  
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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แบบประเมินความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัแผนการจัดการเรียนรู้การเล่านิทานประกอบภาพ
เพือ่พฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํทีป่ระสมด้วยสระเปลีย่นรูป 

ของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเล่านิทานประกอบภาพ เพื่อพฒันา

ความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ จาํนวน 9 แผน แลว้ทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 

+1 หมายถึง   ถา้ท่านเห็นวา่เคร่ืองมือวิจยัการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคลอ้ง    

กบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้

  0 หมายถึง  ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้

-1 หมายถึง  ถ้าท่านไม่เห็นว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีกาํหนดไว ้

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 

1 แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบครบถว้นเหมาะสม    

2 
แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน  

   

3 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป    

4 วิธีการสอนเหมาะสมกบัระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน    

5 
ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

   

6 ระยะเวลาในการสอนในแต่ละแผนมีความเหมาะสม    

7 กิจกรรมการสอนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้    
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8 
แผนการเรียนรู้มีการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

   

9 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการนาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่ง
ชดัเจนเหมาะสม 

   

10 
การวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีกาํหนดไวส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั
จุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

   

 

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 
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ตารางท่ี 8 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  ท่าน ท่ีตรวจสอบค่าดชันี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียน

สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 

 
ขอ้ 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
IOC ผลการประเมิน 

ใชไ้ด ้/ ใชไ้ม่ได ้
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ขั้นนาํสู่บทเรียนสามารถกระตุน้ให้
นกัเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. วิธีการสอนเหมาะสมกบัระดบัขั้นและวยั
ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ระยะเวลาในการสอนในแต่ละแผนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการสอนก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. แผนการเรียนรู้มีการกาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการนาํเสนอ
เป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจนเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. การวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีกาํหนดไว้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบประเมินความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัการเล่านิทานประกอบภาพเพือ่พฒันา
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํทีป่ระสมด้วยสระเปลีย่นรูป 

ของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

คาํช้ีแจงโปรดพิจารณาเคร่ืองมือการเล่านิทานประกอบภาพเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียน

สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แลว้ทาํเคร่ืองหมาย   

√ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

+1       หมายถึง ถา้ท่านเห็นวา่เคร่ืองมือวิจยัการเล่านิทานประกอบภาพมีความสอดคลอ้ง 

กบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

0         หมายถึง ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

-1       หมายถึง ถ้าท่านไม่เห็นว่าเคร่ืองมือวิจัยการเล่านิทานประกอบภาพมีความ

สอดคลอ้งกบัประเดน็ประเดน็ตามรายการประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 

1 
เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพ มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

   

2 เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพ มีเหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน    

3 
เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพ สามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนได้
เหมาะสมกบัวยั และช่วยส่งเสริมการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูป 

   

4 
เน้ือหาการเล่านิทานช่วยส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนสะกดคาํท่ี
ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปไดอ้ยา่งชดัเจน 

   

5 
การนาํเสนอขั้นตอนของการสอนเร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูป โดยใชนิ้ทานประกอบภาพเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

   

6 เน้ือหานิทานและภาพประกอบมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม    
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 รูปภาพของนิทานมีสีสนัและลายเสน้ท่ีดูแลว้เขา้ใจง่ายและชดัเจน    

8 การนาํเสนอเร่ืองราวในนิทานมีขนาดความยาวเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน    



74 
 

ตารางท่ี  9 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านท่ีตรวจสอบค่าดชันี  

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของการเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพฒันาความสามารถในการ

เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 

 
ขอ้ 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

IOC ผลการประเมิน 
ใชไ้ด ้/ ใชไ้ม่ได ้

1. 
 

เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้ง
ไว ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพมีความ
เหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. เน้ือหาการเล่านิทานประกอบภาพ
สามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนได้
เหมาะสมกบัวยั และช่วยส่งเสริมการ
เขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูป 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาการเล่านิทานช่วยส่งเสริมความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนสะกดคาํท่ีประสม
ดว้ยสระเปล่ียนรูปไดอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. การนาํเสนอขั้นตอนของการสอนเร่ือง
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ
เปล่ียนรูป โดยใชนิ้ทานประกอบภาพ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. เน้ือหานิทานและภาพประกอบมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. รูปภาพของนิทานมีสีสนัและลายเสน้ท่ีดู
แลว้เขา้ใจง่ายและชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. การนาํเสนอเร่ืองราวในนิทานมีขนาด
ความยาวเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าที่
ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป

ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 30 ค า แลว้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างท่ี

ตรงกบัความเห็นของท่าน 

+1 หมายถึง   ถา้ท่านเห็นวา่แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีประสม

ดว้ยสระเปล่ียนรูปมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นตามรายการประเมินท่ีก าหนดไว ้

  0 หมายถึง  ถ้าท่านไม่แน่ใจแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ี

ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นตามรายการประเมินท่ีก าหนดไว ้

-1 หมายถึง  ถ้าท่านไม่เห็นว่าแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ี

ประสมดว้ยสระเปล่ียนรูปมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นตามรายการประเมินท่ีก าหนดไว ้

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

+1 0 -1 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 
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ตารางท่ี 10 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  ท่าน ท่ีตรวจสอบค่าดชันี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสม

ดว้ยสระเปล่ียนรูปของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จาํนวน 30 คาํ 

 
ขอ้ 
 

 
แบบทดสอบความสามารถในการเขียน
สะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
IOC ผลการประเมิน 

ใชไ้ด ้/ ใชไ้ม่ได ้
1. กดั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. เลบ็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. เกิด +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ดบั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. เบิก +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ฉนั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. เป็น +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. เงิน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. เดิน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. เกบ็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11. รัก +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12. เลิก +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. หดั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14. เคม็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15. เมิน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16. นบั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17. เยบ็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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18. เดิม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19. เริง +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20. พบั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21. เช็ด +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22. ฟัง +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23. มนั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24. เจด็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25. เขม็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26. เชิง +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27. ทบั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28. เจิด +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29. เผด็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30. เดด็ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป 
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แบบทดสอบก่อนการทดลอง 
เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป (สระอะ สระเอะและสระเออ) 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1.    2. 
 

3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

26. 27. 28. 29. 30. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน   

ผูบ้นัทึก.........................................   

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
 1.กดั        2.เลบ็       3.เกิด       4.ดบั       5.เบิก 
 6.ฉนั       7.เป็น       8.เงิน       9.เดิน    10.เกบ็ 
11.รัก      12.เลิก     13.หดั      14.เคม็    15.เมิน 
16.นบั     17.เยบ็     18.เดิม     19.เริง     20.พบั 
21.เช็ด     22.ฟัง      23.มนั     24.เจด็     25.เขม็ 
26.เชิง     27.ทบั      28.เจิด     29.เผด็    30.เดด็ 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. ชดั 
2. จนั 
3. รับ 
4. ปัน 
5. กดั 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

เร่ือง การเขียนคาํสะกดท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. มดั 
2. นกั 
3. พบั 
4. พกั 
5. งดั 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. หนั 
2. วนั 
3. จงั 
4. รับ 
5. ยงั 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. เขม็ 
2. เป็ด 
3. เกบ็ 
4. เจด็ 
5. เช็ด 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. เมด็ 
2. เดด็ 
3. เลม็ 
4. เอน็ 
5. เห็บ 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. เลด็ 
2. เซ็น 
3. เอด็ 
4. เลง็ 
5. เบด็ 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. เงิบ 
2. เถิก 
3. เทิด 
4. เผนิ 
5. เจิด 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 

เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

คาํเฉลย  
1. เมิน 
2. เติม 
3. เถิด 
4. เจิม 
5. เนิบ 
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แบบทดสอบหลงัการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 

เร่ือง การเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ 
 

ค ำส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดค าท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน 

     ผูบ้นัทึก......................................... 

     วนัท่ีบนัทึก..................................... 

 

 

 

ค าเฉลย  
1. เริง 
2. เปิง 
3. เอิบ 
4. เกิน 
5. เชิด 
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แบบทดสอบหลงัการทดลอง  
เร่ือง การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเปล่ียนรูป (สระอะ สระเอะและสระเออ) 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนสะกดคาํท่ีครูบอกใหถู้กตอ้งลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้ 

 

1.    2. 
 

3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

26. 27. 28. 29. 30. 

 

รวมคะแนนท่ีได.้.............คะแนน  

ผูบ้นัทึก.........................................   

     วนัท่ีบนัทึก.................................... 

คาํเฉลย  
 1.กดั        2.เลบ็       3.เกิด       4.ดบั       5.เบิก 
 6.ฉนั       7.เป็น       8.เงิน       9.เดิน    10.เกบ็ 
11.รัก      12.เลิก     13.หดั      14.เคม็    15.เมิน 
16.นบั     17.เยบ็     18.เดิม     19.เริง     20.พบั 
21.เช็ด     22.ฟัง      23.มนั     24.เจด็     25.เขม็ 
26.เชิง     27.ทบั      28.เจิด     29.เผด็    30.เดด็ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แผนการจดัการเรียนรู้ 

ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ                         เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
หนัอากาศ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ฉ + ะ + น จะเป็น ฉนั 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่คาํวา่ ฉนั คดั ขดั 
จบั ดงั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นั
อากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ฉ+ ะ อ่านวา่ ฉะ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
หนัอากาศ ไดแ้ก่ ฉ + ะ + น เขียนเป็น ฉนั 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นั
อากาศ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระอะมาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน พร้อม
ทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคาํท่ีมีรูปสระอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ ฉนั 
คดั ขดั จบั  และดงั 
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 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นัอากาศมา
แทนท่ี  
 
ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่ ค + ะ + ด เขียนเป็น คดั 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2          ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ                            เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
หนัอากาศ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ต + ะ + ด จะเป็น ตดั 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่คาํวา่ ตดั ถงั วดั 
นบั ผกั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นั
อากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ต+ ะ อ่านวา่ ตะ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
หนัอากาศไดแ้ก่ ต + ะ + ด เขียนเป็น ตดั   
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นั
อากาศ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระอะมาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน พร้อม
ทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคาํท่ีมีรูปสระอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ ตดั ถงั 
วดั นบั และผกั 



95 
 

 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นัอากาศมา
แทนท่ี 
 
ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่ ถ + ะ + ง เขียนเป็น ถงั 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ                         เวลา 60 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
หนัอากาศ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ผ + ะ +ด จะเป็น ผดั 

 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่คาํวา่ ผดั รัก ฟัง 
มนั หกั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นั
อากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ผ+ ะ อ่านวา่ ผะ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
หนัอากาศไดแ้ก่ ผ + ะ + ด จะเป็น ผดั 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นั
อากาศ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระอะมาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน พร้อม
ทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคาํท่ีมีรูปสระอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ ผดั รัก 
ฟัง มนั และหกั 
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 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมห้นัอากาศมา
แทนท่ี 
 
ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ ไดแ้ก่ ร + ะ + ก เขียนเป็น รัก 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระอะ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมห้นัอากาศ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้                                 เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
ไต่คู ้เพื่อใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ห + เ-ะ + น จะเป็น เห็น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่คาํวา่ เห็น เคม็ เจบ็ 
เดก็ เตม็ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คูไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ห + เ-ะ อ่านวา่ เหะ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
ไต่คู ้ไดแ้ก่ ห + เ-ะ + น เขียนเป็น เห็น 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คู ้
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเอะ มาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคาํท่ีมีรูปสระเอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เห็น 
เคม็ เจบ็ เดก็ และเตม็ 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คูม้าแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่ ค + เ-ะ + ม เขียนเป็น เคม็ 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้
เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คูจ้าํนวน5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้                     เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
ไต่คู ้เพื่อใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ผ + เ-ะ + ด จะเป็น เผด็ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่คาํวา่ เผด็ เป็ด เมด็ 
เยน็ เลก็ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่
คูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ผ + เ-ะ อ่านวา่ เผะ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
ไต่คู ้ไดแ้ก่ ผ + เ-ะ + ด เขียนเป็น เผด็ 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คู ้
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเอะ มาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคาํท่ีมีรูปสระเอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เผด็ 
เป็ด เมด็ เยน็ และ เลก็ 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คูม้าแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่ ป + เ-ะ + ด เขียนเป็น เป็ด 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คูจ้าํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้                                 เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเอะ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระอะเป็นไม้
ไต่คู ้เพื่อใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ร + เ-ะ + ว จะเป็น เร็ว 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะท่ีเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่คาํวา่ เร็ว เลบ็ เห็ด 
เยบ็ เขน็ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเอะ แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่
คูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ร + เ-ะ อ่านวา่ เระ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียนรูปไม้
ไต่คู ้ไดแ้ก่ ร + เ-ะ+ ว เขียนเป็น เร็ว 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระอะในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คู ้
 
ขั้นสอน 
 2. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเอะ มาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมคาํท่ีมีรูปสระเอะ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เร็ว เลบ็ 
เห็ด เยบ็  และเขน็ 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คูม้าแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้ไดแ้ก่ ล + เ-ะ+ บ เขียนเป็น เลบ็ 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเอะ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นไมไ้ต่คู ้จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเอะ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7        ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์                        เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเออ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระออ
เป็นพินทุอิ์ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ก + เ-อ + ด จะเป็น เกิด 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํวา่ เกิด เงิน เดิน 
เติม เปิด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเออ แลว้เปล่ียนรูปเป็น   
พินทุอิ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ก+ เ-อ อ่านวา่ เกอ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียน
รูปพินทุอิ์ ไดแ้ก่ ก + เ-อ + ด เขียนเป็น เกิด 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระออในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นพินทุอิ์ 
 
ขั้นสอน 
  1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเออมาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน พร้อม
ทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึงการ
ประสมคาํท่ีมีรูปสระเออซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เกิด เงิน เดิน 
เติม และเปิด 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระอะจึงหายไป แลว้กลายเป็นไมไ้ต่คูม้าแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นพนิทุอิ์ ไดแ้ก่ ง + เ-อ + น เขียนเป็น เงิน 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออ
แลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเออ 
2. บตัรคาํ  
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8       ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์                       เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเออ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระออ
เป็นพินทุอิ์ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น ก+ เ-อ + น จะเป็น เกิน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํวา่ เกิน เดิม เขิน 
เนิน เติบ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเออ แลว้เปล่ียนรูปเป็น   
พินทุอิ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ ก + เ-อ อ่านวา่ เกอ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียน
รูปพินทุอิ์ไดแ้ก่ ก + เ-อ + น เขียนเป็น เกิน 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระออในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นพินทุอิ์ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเออ มาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมท่ีมีรูปสระเออ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เกิน เดิม 
เขิน เนิน และเติบ 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระออจึงหายไป แลว้กลายเป็นพินทุอิ์มาแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นพนิทุอิ์ ไดแ้ก่ ด + เ-อ + ม เขียนเป็น เดิม 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออ 
แลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเออ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9      ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์                       เวลา 60 นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคญั  

คาํในภาษาไทยท่ีประสมดว้ยสระเออ เม่ือมีตวัสะกดจะเกิดการเปล่ียนรูปจากสระออ
เป็นพินทุอิ์ เพือ่ใหส้ามารถออกเสียงได ้เช่น พ + เ-อ + ง จะเป็น เพิง 
 
สาระการเรียนรู้ 
  การเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออท่ีเปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ไดแ้ก่คาํวา่ เพิง เหิน เบิก 
เลิก เชิง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถเขียนสะกดคาํท่ีกาํหนดใหซ่ึ้งประสมดว้ยสระเออ แลว้เปล่ียนรูปเป็น  
พินทุอิ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออจากบตัรคาํ ไดแ้ก่ พ+ เ-อ อ่านวา่ เพอ 
 2. ครูใหน้กัเรียนอ่านแจกลูกคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกด ซ่ึงมีการเปล่ียน
รูปพินทุอิ์ ไดแ้ก่ พ + เ-อ + ง เขียนเป็น เพงิ 
 3. ครูซกัถามนกัเรียนวา่เพราะเหตุใดรูปสระออในคาํน้ีจึงหายไป แลว้กลายเป็นพนิทุอิ์ 
 
ขั้นสอน 
 1. ครูนาํหนงัสือนิทานประกอบภาพเร่ืองนิทานสระเออ มาใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเล่าเร่ืองในหนงัสือนิทานใหน้กัเรียนฟังไปทีละหนา้จนจบเร่ือง โดยในนิทานจะแสดงถึง
การประสมท่ีมีรูปสระเออ ซ่ึงมีตวัสะกดแลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ ทีละคาํทั้ง 5 คาํ ไดแ้ก่ เพิง เหิน 
เบิก เลิก และเชิง 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดรูปสระออจึงหายไป แลว้กลายเป็นพินทุอิ์มาแทนท่ี 
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ขั้นสรุป 
 ครูนาํบตัรคาํท่ีประสมดว้ยสระเออแลว้มีตวัสะกดใหน้กัเรียนดู พร้อมทั้งแสดงใหน้กัเรียน
เห็นถึงการเปล่ียนรูปเป็นพนิทุอิ์ ไดแ้ก่ ห + เ-อ + น เขียนเป็น เหิน 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัการสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระเออ 
แลว้เปล่ียนรูปเป็นพินทุอิ์ จาํนวน 5 คาํ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือนิทานประกอบภาพสระเออ 
2. บตัรคาํ 
3. แบบทดสอบหลงัการสอน 
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ตัวอย่างนิทานเร่ือง นิทานสระเอะ 
 

หนา้ 1 
เนือ้เร่ือง: ณ โรงเรียนหมู่บา้นภาษาไทย มีเสียงดงัจอแจดว้ยความต่ืนเตน้ เพราะทุกคนก าลงัจะไป
ทศันศึกษาฝึกเดินป่า คุณครูแบ่งกลุ่ม เพื่อทุกคนรู้จกัท างานเป็นทีม กลุ่มสระเอะ มีเจา้สระเอ เจา้
พยญัชนะ และเจา้สระอะ คุณครูยืน่แผนท่ีใหพ้ร้อมประกาศใหทุ้กคนออกเดินทางได้ 
 
หนา้ 2 
เนือ้เร่ือง: ในป่าท่ีมีตน้ไมสู้ง กลุ่มสระเอะเดินทางกนัอยา่งต่ืนเตน้ตามแผนท่ีท่ีครูใหไ้ว ้ขณะท่ีก าลงั
เดินทางทั้งสามก็ไดย้นิเสียงร้องไห ้จึงรีบไปดูก็พบวา่เจา้ตวัสะกดหลงทางพลดัจากลุ่มของตวัเอง 
กลุ่มสระเอะจึงอาสาช่วย แต่ทนัใดนั้นฝนก็ตกลงมาอยา่งหนกั ท าใหทุ้กคนตอ้งวิง่หาท่ีหลบฝน 
แผนท่ีท่ีครูใหม้าจึงเปียกฝนและขาดในท่ีสุด  
 
หนา้ 3 
เนือ้เร่ือง: ขณะท่ีทุกคนเร่ิมกลวัและกงัวลใจ นางฟ้าก็ปรากฏตวัข้ึน ฝนท่ีตกลงมาอยา่งหนกัก็หยดุ
ในทนัที กลุ่มเจา้สระเอะจึงขอใหน้างฟ้าพาเจา้ตวัสะกดไปหากลุ่มท่ีพลดัหลงกนั แต่นางฟ้าไม่
สามารถท าแบบนั้นได ้เพราะตอ้งคอยดูแลกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมาเดินป่าดว้ย แต่นางฟ้าบอกวา่เจา้กลุ่ม
สระเอะน่ีแหละท่ีสามารถช่วยเจา้ตวัสะกดได ้
 
หนา้ 4 
เนือ้เร่ือง: กลุ่มเจา้สระเอยงัไม่เห็นหนทางเลย เพราะแผนท่ีก็ขาดหมดแลว้ ในป่าก็มีแต่ตน้ไมสู้ง
เหมือนๆกนัไปหมด มีแต่จะหลงทางมากข้ึน แต่นางฟ้ายืนยนัวา่ท าได ้พร้อมกบัร่ายมนต ์อยู่ๆ  เจา้
สระอะตวัก็ลอยข้ึนฟ้าเปล่ียนเป็นไม้ไต่คู้ หนา้ตาคลา้ยกลอ้งส่องทางไกล นางฟ้าพดูวา่ เจา้สระเอเจา้
น าทางนะ เจา้พยญัชนะเจา้คอยดูทางดา้นล่างใหเ้จา้ไมไ้ต่คู ้ส่วนเจา้ตวัสะกด เจา้นะข้ีกลวัใหเ้ดิน
ตามหลงัเอาไว ้จะไดไ้ม่หลงไปไหนอีก 
 
หนา้ 5 
เนือ้เร่ือง: เจา้ไมไ้ต่คู ้ตะโกนบอกทุกคนวา่ดีจงัอยูท่ี่สูง ๆแบบน้ี สามารถมองเห็นทางไดช้ดัเจนมาก
ข้ึน และก็เห็นทางกลบัโรงเรียนแลว้ ทุกคนต่ืนเตน้และดีใจมากต่างพากนัเดินกลบัโรงเรียนโดย
ปลอดภยั 
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ตัวอย่างนิทานประกอบภาพ ชุดนิทานสระเอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ปกนิทานสระอะ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หนา้ท่ี 1 
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หนา้ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ท่ี 3 
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หนา้ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ท่ี  5 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกลุ   
ท่ีอยู ่
 
 
ท่ีทาํงาน  
 
 
 
ประวติัการศึกษา 
    พ.ศ. 2540 
 
    พ.ศ. 2553 
 
    พ.ศ. 2555                        
 
ประวติัการทาํงาน 
     พ.ศ. 2545 –2547 
     พ.ศ. 2547 –2548 
     พ.ศ. 2548 –2549 
     พ.ศ. 2549 –ปัจจุบนั   
 
 

นางสาวธริตา นาคสวสัด์ิ 
80/39 หมู่บา้นสกลุทิพย ์ 
แขวงศาลาธรมมสพน์ เขตทวีวฒันา 
จงัหวดักรุงเทพฯ 10170 
โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี กรุงเทพฯ 
1922 ถนนเจริญกรุง  
แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม  
จงัหวดักรุงเทพฯ 10120 
 
สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการโรงแรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
สาํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาหลงัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
TopsyTurvy International School  
Aupair In America 
Mulberry International Pre-School  
Shrewsbury International School  
 
 

 
 
 




