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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือการศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
ไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  
จากการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ 
ในงานวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ 
ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ แทรกซ้อน กําลงัศกึษา
อยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 
ในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  จงัหวดัปทมุธานี ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแผนการจดัการ
เรียนรู้การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ส่ือบทเรียนนิทานภาพ และแบบทดสอบความสามารถ 
ในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ดําเนินการทดลอง
เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 90 นาที รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์
คือ คา่มธัยฐาน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ Sing Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon 
Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
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 This research aimed  to study was to study the ability writing of final consonants 
with spelling inconsistency with sound  in Grade 3 ability of the students with hearing 
impairment through The CIPPA MODEL and Picture story books. The subjects in this study 
were 5 students with hearing impairment, with hearing loss between 26-89 dB. They  were 
able to read words, lip reading and who did not exhibit other disabilities, The students were 
enrolled  in Grade 3, Kanjanapisakesompoch School, of the first semester of 2009 
academic year, and  were chosen by purposive sampling. The duration of the intervention 
was 3 weeks with 9 minutes for 5 day a week totalling to 13 sessions. The instruments in this 
research were lesson plans of  The CIPPA MODEL, Picture story books and pre-test, post-
test in writing of final consonants of students with hearing impairment in Grade 3. The data 
were statistically analyzed by using Median, Interquartile Range, The Sign Test for Median: 
One Sample,The  Wilcoxon Matched-Pairs Singed-Ranks Test. 
  

 The research findings were as follows : 
 1. The writing ability of final consonants with spelling inconsistency with sound in 
Grade 3 students with hearing impairment through The CIPPA MODEL and Picture story 
books was in very good level. 
             2. The writing ability of final consonants with spelling inconsistency with sound in 
Grade 3 students with hearing impairment through The CIPPA MODEL and Picture story 
books were statistical significance higher. 
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ประกาศคุณูปการ 
  
               ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความอนเุคราะห์อยา่งดียิง่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดารณี  ศกัดิศ์ริิผล ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  
โพธิสาร กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ อยา่งดียิ่งมาโดยตลอด ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู และขอขอบพระคณุ
ศาสตราจารย์ศรียานิยมธรรม ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศริิพนัธ์ ศรีวนัยงค์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์เป็นอยา่งสงูท่ีกรุณาเป็นประธาน และกรรมการ
สอบปากเปลา่ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิจนทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความชดัเจน และ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ละเอียด  อมัพวะมตั อาจารย์จํารัส  จินดาวงศ์ อาจารย์จินดา  
อุน่สอน อาจารย์ศมานนัท์  รัฐธะรัชต์ เป็นอยา่งสงูท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ และให้
คําแนะนําจนได้เคร่ืองมือท่ีสมบรูณ์ และขอขอบพระคณุ คณุวิริฤทธ์ิพล กาญจนอนนัต์ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในการวาดรูปแบบทดสอบ คณุสทิธิศกัดิ ์วิริยะดีตระกลู ท่ีชว่ยวาดรูปประกอบส่ือบทเรียน
นิทานภาพจนเสร็จสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคณุ ผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ คณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระ
ราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ท่ีให้ความอนเุคราะห์สถานท่ี 
ในการทดลองจนสําเร็จลลุว่งเป็นอยา่งดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 

กลุม่สาระภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีกําหนดจดุมุง่หมายของการเรียนไว้คือ มุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเอง 
ทัง้ในด้านความรู้ภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมท้องถ่ิน และวรรณกรรมปัจจบุนั เพ่ือให้บรรล ุ
ถึงความสามารถด้านทกัษะการใช้ภาษา การสร้างวิธีเรียนรู้ การมีทกัษะการจดัการและการดําเนิน 
ชีวิต  โดยการปฏิสมัพนัธ์กบัตนเอง เพ่ือน สิง่รอบตวั ชมุชน และสงัคม เพ่ือการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 
อยา่งมีประสทิธิภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 37) ดงันัน้กระทรวงศกึษาธิการจงึจดัให้ภาษาไทย 
อยูใ่นกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกัเพ่ือสร้างพืน้ฐานการคดิ การเรียนรู้  
และแก้ปัญหา มุง่เน้นให้มีการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือข้อกําหนดเก่ียวกบัคณุภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้ 
แก่ผู้ เรียนให้มีมาตรฐาน และพฒันาทัง้ด้านการอา่น การเขียน การฟัง การด ูการพดู หลกัการใช้ภาษา 
วรรณคดี และวรรณกรรม โดยเฉพาะการเขียนของชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ให้ผู้ เรียนสามารถเขียนคํา 
การเขียนส่ือสารรูปแบบตา่งๆ และสะกดการันต์ได้ถกูต้อง โดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ในการเขียน
ประโยค ข้อความ เร่ืองราวแสดงความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการ จินตนาการ รวมทัง้ใช้กระบวนการ
เขียนเพื่อพฒันาทกัษะด้านการเขียน มีมารยาทในการเขียน มีนิสยัรักการเขียน และใช้ทกัษะการเขียน
ในการจดบนัทกึความรู้ ประสบการณ์ และเร่ืองราวในชีวิตประจําวนั (สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2551: 2)  
 ทกัษะทางภาษาประกอบด้วยการฟัง การอา่น การพดู และการเขียน ซึง่การเขียนเป็นทกัษะ 
สงูสดุในกระบวนการทางภาษา เป็นการแสดงออกถึงแนวความคดิของผู้ เขียน ซึง่จะต้องนําคําในภาษา
มาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ และถกูต้องตามหลกัภาษาไทย การเขียนหากสะกดผิดพลาดยอ่มเป็น
โทษทัง้ผู้อา่น และผู้ เขียน คือ ถ้าผู้อา่นไมท่ราบวา่คํานัน้ๆ เขียนอยา่งไรก็จะไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้อง  
ซึง่จะทําให้คําท่ีสะกดผิดนัน้อาจส่ือความหมายอยา่งอ่ืนได้ จะสง่ผลให้ผู้อา่นรู้สกึขดัตาขดัความรู้สกึ
และขาดความศรัทธาตอ่ผู้ เขียน (ประทีป แสงเป่ียมสขุ. 2538: 53) ดงันัน้การเขียนเป็นทกัษะจําเป็น 
ท่ีต้องฝึกฝนเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความคดิ ความรู้สกึ ความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นอกัษรแทน
คําพดูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหวา่งผู้ เขียนกบัผู้อา่น ซึง่การเรียนการสอนเกือบทกุวชิาต้อง
อาศยัการเขียนเพ่ือบนัทกึ ดงันัน้การเขียนจงึเป็นรากฐานสําคญัในการเรียนวิชาตา่งๆ อีกทัง้ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือความหมายท่ีคงทน เป็นหลกัฐานท่ีดีกวา่ทกัษะอ่ืน  ซึง่ผดงุ  อารยะวิญญ ูกลา่ววา่ 
การใช้ภาษาไทยของนกัเรียนมีการเขียนไมถ่กูต้องซึง่เป็นปัญหามาก โดยการเขียนสว่นมากเป็นเร่ือง
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เก่ียวกบัการสะกดคํา นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาสว่นมากยงัเขียนสะกดคําผิดพลาด เพราะเดก็ไมไ่ด้รับ
การฝึกเขียนสะกดคําอยา่งถกูวิธี และเพียงพอ  ซึง่หากนกัเรียนเขียนคําได้ถกูต้อง จะเป็นประโยชน์ 
ตอ่การเรียนวชิาอ่ืนๆ การเขียนคําท่ีมีการสะกดอยา่งถกูต้องเป็นพืน้ฐานท่ีจําเป็นอยา่งยิ่ง ก่อนท่ี
นกัเรียนจะสามารถเขียนเป็นประโยค และเร่ืองราวได้ หากนกัเรียนเขียนสะกดคําไมไ่ด้ก็จะไมส่ามารถ
เข้าใจเร่ืองราวจากผู้ อ่ืน และแสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความคดิของตนเอง (ผดงุ อารยะวิญญ.ู2542: 25-79;  
วรรณี  โสมประยรู. 2544: 56) นอกจากนีคํ้าท่ีสะกดไมต่รงตามมาตราตวัสะกดเป็นคําท่ีนกัเรียน 
มกัเขียนผิด  เป็นปัญหาสําคญัตอ่การแสดงออกทางการเขียน เพราะนกัเรียนไมส่ามารถสะกดคํา  
และเขียนให้ถกูต้องตามเจตนาของนกัเรียนได้ (เพ็ญภารัตน์ เคลือขอน. 2550: 1; อ้างอิงจาก  
บนัลือ พฤกษะวนั. 2533: 26)   

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นนกัเรียนกลุม่หนึง่ท่ีมกัประสบปัญหาตา่งๆ   
เน่ืองจากการสญูเสียการได้ยินเป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ภาษา และทําให้พฒันาการทางภาษาลา่ช้า 
ไมว่า่จะเป็นการฟัง การพดู การอา่นหรือการเขียน แตน่กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ก็สามารถแสดงออกทางภาษาหรือส่ือความหมายกบันกัเรียนปกตไิด้โดยการใช้ภาษาพดู ภาษามือ 
และภาษาเขียน แตก่ารใช้ภาษาเขียนของเดก็เหลา่นีอ้ยูใ่นวงจํากดั โดยท่ีวธีิการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 
ท่ีสะดวกสําหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ นอกจากการใช้ภาษามือแล้วในการส่ือสาร 
จงึเน้นการเขียน ซึง่เป็นวิธีการท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความคดิของผู้ ส่ือสาร โดยผู้ ส่ือสารต้อง
ถ่ายทอดผา่นสญัลกัษณ์ คือ ตวัอกัษรและเคร่ืองหมายตา่งๆ เป็นการเขียนเชน่เดียวกบันกัเรียนปกต ิ 
แตก่ารเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิมกัจะมีลกัษณะของการสะกดคําผิด และ 
การเขียนประโยคสลบัท่ี (กรมวิชาการ. 2546: 7) ดงัปรากฏในงานวิจยัของ ไมเคลิบสัท์ (Myklebust)  
เม่ือปี ค.ศ. 1964 ท่ีศกึษาถึงความสามารถในการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ด้านการเขียนคํา ปริมาณคํา การใช้ชนิดคํา การเขียนประโยค และชนิดของความบกพร่องในการใช้
ภาษาเขียน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถในการเขียนคําได้อยา่ง
จํากดั  คําท่ีเขียนสว่นมากจะเป็นคํานามและคํากริยา   ประโยคท่ีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยินเขียนก็จะเป็นประโยคสัน้ๆ ใช้คําในแตล่ะประโยคน้อย การเขียนคําตกหลน่ และการเขียนคําอ่ืน
แทน (Myklebust. 1964: 282-290) และจากการวิจยัของสพุฒันา จนัทะคณุ ได้ศกึษาความสามารถ
ในการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยการสอนเขียน
สะกดคําร่วมกบัเกม พบวา่ หลงัจากการสอนเขียนสะกดคําร่วมกบัเกม นกัเรียนมีความสามารถใน 
การเขียนสะกดคําก่อนเรียน และหลงัเรียนตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนี ้
จากปัญหาในการเขียนพบวา่ คําท่ีใช้ตวัสะกดไมต่รงตามมาตราตวัสะกดมกัทําให้นกัเรียนเกิดความ
สบัสนในการเขียน (สพุฒันา  จนัทะคณุ. 2551: บทคดัยอ่) ดงันัน้นกัเรียนควรได้รับการฝึกทกัษะ 
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การเขียนคําในลกัษณะตา่งๆ ให้ถกูต้อง จะสามารถแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนภาษาไทยได้  
(วลารัตน์ ปฏิเวศ. 2551: 2)   ซึง่การเรียนการสอนรูปแบบหนึง่ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้  มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัได้เรียนรู้จากกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ร่วมกบั
การผลติผลงาน ซึง่สามารถนําความรู้ไปใช้เพ่ือพฒันาทกัษะในการเขียน คือ การสอนรูปแบบซปิปา 
(CIPPA MODEL)  

การเรียนการสอนรูปแบบซปิปา (CIPPA MODEL) เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้ เรียนเป็นสําคญัภายใต้การทํางานกลุม่ และการค้นหาคําตอบจากบทเรียน เป็นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสตปัิญญา ด้านสงัคม  
และด้านอารมณ์ท่ีพฒันาขึน้โดยอาศยัแนวคดิ 5 แนวคดิ ได้แก่ 1) แนวคดิการสร้างสรรค์ความรู้   
2) แนวคดิเร่ืองกระบวนการกลุม่และการเรียนแบบร่วมมือ  3) แนวคดิเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียน  
4) แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้และกระบวนการ และ5) แนวคดิเก่ียวกบัการถ่ายโยงความรู้ การสอน
รูปแบบซปิปานี ้จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ได้ดี  เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีได้ผา่น
กระบวนการคดิ กลัน่กรองโดยผู้ เรียนเอง ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจจดจําในสิง่ท่ีตนเองเรียนรู้ และสามารถ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ และมีการฝึกฝนนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ 
ท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี. 2548: 85-86) นอกจากนีนิ้ทานยงัเป็นส่ือในการเรียนท่ีมีประโยชน์  
มีคณุคา่และมีความสําคญัสําหรับนกัเรียนอยา่งมาก เพราะนิทานช่วยเสริมสร้างพฒันาการของ
นกัเรียนทัง้ด้านร่างกาย ด้านสตปัิญญา ด้านสงัคม และด้านอารมณ์  

ในการจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนวยัเรียนนัน้นิทานเป็นส่ือท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ในการ 
เรียนการสอน  ซึง่นิทานเป็นเร่ืองเลา่ท่ีมนษุย์ผกูเร่ืองขึน้ด้วยภมูิปัญญา  โดยสว่นใหญ่จะถ่ายทอดด้วย
วิธีการบอกเลา่ตอ่ๆ กนัมา เนือ้เร่ืองมีหลากหลาย และใช้เลา่เพ่ือจดุประสงค์ตา่งๆ กนั ตามโอกาส
สภาพแวดล้อมของแตล่ะท้องถ่ิน (เรไร  ไพรวรรณ์. 2551: 1) โดยนิทานยงัเป็นสิง่ท่ีเดก็ๆ โปรดปราน 
เดก็ในแตล่ะวยัจะมีความชอบนิทานท่ีแตกตา่งกนัไปตามช่วงอาย ุซึง่นิทานจะทําให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาได้เร็ว และเสริมสร้างสตปัิญญา (สาวิตรี  รุญเจริญ. 2549: 1-4) ในการจดัการเรียนการสอน 
ครูสามารถนํานิทานมาใช้ในการฝึกเขียนของนกัเรียนได้  ดงัผลการวิจยัของอบุล  เวียงสมทุร ท่ีศกึษา
ทกัษะทางการอา่น และการเขียนของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทานด้วยเทคนิค 
การสร้างหนงัสือเลม่ใหญ่ตามแนวพฒันาการทางภาษาแบบธรรมชาต ิ พบวา่ เดก็มีทกัษะการอา่น 
และการเขียนสงูขึน้ (อบุล  เวียงสมทุร. 2545 : บทคดัยอ่) ดงันัน้จะเห็นวา่นิทานเป็นกิจกรรมหนึง่ 
ท่ีมีความสําคญัตอ่ความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน   ซึง่ชว่ยสง่เสริมการเขียนให้นกัเรียนได้
สงัเกตจนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้เร็ว  ส่ือบทเรียนนิทานภาพเป็นหนงัสือท่ีมีรูปภาพประกอบกบัคํา 
ท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ซึง่ภาพในนิทานสามารถส่ือให้นกัเรียนเข้าใจความหมายได้เป็นอยา่งดี  
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ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะการรับรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีใช้ทกัษะด้านการมอง
เป็นสําคญั และมากท่ีสดุ (ศรียา นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม. 2547) สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีสญูเสียการได้ยนิท่ีจะเข้าใจสิง่ของท่ีจบัต้องได้หรือมองเห็นได้ 

จากสภาพปัญหาการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิในทกุระดบัชัน้ 
จะมีลกัษณะปัญหาท่ีคล้ายๆ กนั จากท่ีกลา่วมาทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ียากสําหรับนกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  จงึได้นํารูปแบบการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบั 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพ ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน แล้วจงึศกึษาวา่หลงัจากได้จดัการเรียนรู้ตามแนวทางนีแ้ล้วความสามารถในการเขียนคําท่ีมี
ตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ระดบัหตูงึ วา่มีการพฒันาขึน้หรือไมอ่ยา่งไร  ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทางแก่ครู ผู้ปกครองและผู้ ท่ี
ต้องการศกึษาได้นําวิธีการดงักลา่วไปใช้ในการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  ก่อนและหลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 
ความสาํคัญของการวจิัย 

 ผลจากการศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้องกบั 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  ในการนําการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบั 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพไปใช้  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
แก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ ท่ีมี 

สมรรถภาพทางการได้ยินเม่ือทําการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซเิบล ณ ความถ่ี 500, 1,000 และ 
2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล ซึง่ได้รับการตรวจวดัโดยนกัโสตสมัผสั
วิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ แทรกซ้อน 
กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ ท่ีมี 
สมรรถภาพทางการได้ยินเม่ือทําการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซเิบล ณ ความถ่ี 500, 1,000 และ2,000 
เฮิร์ต ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล ซึง่ได้รับการตรวจวดัโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  
มีใบรับรองความพกิาร สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ แทรกซ้อน กําลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
สมโภชในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จํานวน 5 คน  
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  

การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพเป็นการสอนโดยยดึ 

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  โดยท่ีผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ใช้กระบวนการเรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนสร้างผลงานด้วยตนเอง โดยใช้แบบประสาน 5 แนวคดิ
หลกั ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้  2) กระบวนการกลุม่และการเรียนแบบร่วมมือ 3) ความพร้อมใน
การเรียนรู้  4) การเรียนรู้กระบวนการ และ 5) การประยกุต์ใช้ความรู้  ซึง่ทัง้ 5 แนวคดินี ้ ช่วยให้ผู้ เรียน
มีบทบาท และมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสดุ มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัและได้เรียนรู้จากกนั
และกนั มีการแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ ความคดิเห็น และประสบการณ์  ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ตา่งๆ  ร่วมกบัการผลติผลงานซึง่มีความคดิสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย และสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั  ซึง่การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) มี 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ 
2) ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่3) ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม ่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่
กบัความรู้เดมิ 4) ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 5) ขัน้การสรุปและจดัระเบียความรู้  
6) ขัน้การแสดงผลงาน และ7) ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ใช้ขัน้ตอนทัง้ 7 ขัน้ตอน
นีร่้วมกบัการเรียนรู้จากส่ือบทเรียนนิทานภาพ ซึง่ส่ือบทเรียนนิทานภาพดงักลา่วเป็นหนงัสือภาพ 
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ประกอบกบัคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราโดยมีโครงสร้างบทเรียน คือ ช่ือเร่ือง การแนะนําคําศพัท์
ในเร่ือง แนะนําตวัละคร เนือ้เร่ืองประกอบภาพ และคําถามท้ายบท การสอนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตรา 3-4 คํา จะใช้นิทาน 1 เลม่ ในการสอนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา จํานวน 44 คํา ใช้
บทเรียน 13 เลม่ ท่ีครูเตรียมให้ ซึง่ได้ออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน 7 ขัน้ตอน ในแผนการ
จดัการเรียนรู้แตล่ะแผน คือ  
 1. ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ  

 ครูนําเข้าสูบ่ทเรียน โดยการใช้บตัรภาพพร้อมคําท่ีมีคําสะกดตรงตามมาตรามา 
ทบทวนความรู้เดมิ และพร้อมท่ีจะเพิ่มความรู้ใหมใ่นเร่ืองของตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
 2. ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่
  ครูเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไมต่รงตามมาตรา และส่ืออปุกรณ์ในการเรียน  
โดยการใช้ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 3. ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม ่และเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ 
  นกัเรียนศกึษาทําความเข้าใจกบัข้อมลูโดยมีครูเป็นผู้สอน ร่วมกบัการใช้ส่ือบทเรียน
นิทานภาพมาเป็นส่ือในการเรียน เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูท่ีครูสอน 
 4. ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
  นกัเรียนรวมกลุม่เพ่ือแบง่ปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้ อ่ืน และได้รับ 
ความรู้จากผู้ อ่ืนไปพร้อมๆ กนั  โดยให้นกัเรียนเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราให้กบัผู้ อ่ืนด ู 
และตรวจสอบความถกูต้อง   
 5. ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้   

  นกัเรียนนําผลงานมาเสนอ และช่วยกนัสรุปสิง่ท่ีนําเสนอ ซึง่จดัระเบียบความรู้ 
โดยการให้นกัเรียนจดจําความรู้ และนําความรู้ไปใช้ในการผลติผลงานตา่งๆ เป็นการบนัทกึความรู้  
 6. ขัน้การแสดงผลงาน  

             นกัเรียนร่วมกนัผลติผลงานโดยการเขียนคําร่วมกบัการผลติส่ือตา่งๆ ออกมาเป็น 
ผลงานเพ่ือแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็น และเป็นแหลง่ความรู้ตอ่ไปในการเรียน เร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
 7. ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 
            นกัเรียนฝึกฝนหรือสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้โดยการทํา
แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
  

 ตวัแปรที่ศกึษา ได้แก่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา หมายถงึ ความสามารถในการ 

นําพยญัชนะ สระ ตวัสะกด วรรณยกุต์ และตวัการันต์มาประสมกนัเป็นคําท่ีมีความหมายถกูหลกั
ไวยากรณ์ภาษาไทย และเขียนได้ถกูต้องตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2542 
โดยสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราในแมก่ก แมก่บ แมก่น และแมก่ด ด้วยการจบัคู่
คําศพัท์กบัรูปภาพ เขียนคําให้ตรงกบัภาพท่ีกําหนดให้ และการเตมิตวัอกัษรท่ีหายไป โดยวดัได้จาก
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีสร้างขึน้ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODAL) 
ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

 

ขัน้ตอนการสอน เนือ้หาและส่ือ 
การสอนประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้ทบทวนความรู้เดิม  

     ครูนําเข้าสูบ่ทเรียน โดยการใช้บตัรภาพพร้อมคําท่ีมี
คําสะกดตรงตามมาตรา มาทบทวนความรู้เดิม และพร้อม 
ท่ีจะเพ่ิมความรู้ใหม่ในเร่ืองของตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
2. ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่

     ครูเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา และ
สื่ออปุกรณ์ในการเรียน โดยการใช้สื่อบทเรียนนิทานภาพ 
3. ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่และ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

     นกัเรียนศกึษาทําความเข้าใจกบัข้อมลูโดยมีครูเป็นผู้สอน 
ร่วมกบัการใช้สื่อบทเรียนนิทานภาพมาเป็นสื่อในการเรียน 
เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
4. ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
     นกัเรียนรวมกลุ่มเพ่ือแบง่ปันความรู้ความเข้าใจของตนเอง
แก่ผู้ อ่ืน และได้รับความรู้จากผู้ อ่ืนไปพร้อมๆ กนั  ซึง่ให้
นกัเรียนเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราให้กบัผู้ อ่ืนด ู
และตรวจสอบความถกูต้อง   
5. ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้   
     นกัเรียนนําผลงานมาเสนอ ละช่วยกนัสรุปสิ่งท่ีนําเสนอ  
ซึง่จดัระเบียบความรู้โดยการให้นกัเรียนจดจําความรู้ และนํา
ความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานตา่งๆ เป็นการบนัทกึความรู้  
6. ขัน้การแสดงผลงาน  

     นกัเรียนร่วมกนัผลิตผลงานโดยการเขียนคําร่วมกบัการทํา
สื่อตา่งๆ ออกมาเป็นผลงานเพ่ือแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็น  และเป็น
แหลง่ความรู้ตอ่ไปในการเรียนเร่ืองตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
7. ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 
     นกัเรียนฝึกฝนหรือสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราได้โดยการทําแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 
 
 
(ทิศนา แขมมณี. 2548: 87) 

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
1. มาตราแม่ กก  มีพยญัชนะ  ข ค ฆ สะกด 

2. มาตราแม่ กบ  มีพยญัชนะ ป พ ฟ สะกด 
3. มาตราแม่ กน  มีพยญัชนะ ญ ณ ร ล ฬ 
สะกด 
4. มาตราแม่กด มีพยญัชนะ จ ช  ฎ  ฐ  ต ถ ท 
ธ ศ ษ ส  สะกด 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
สื่อบทเรียนนิทานภาพจํานวน 13 เลม่ คือ  
1.  เร่ืองความสขุของหนแูดง ได้แก่ เลข  
สนุขั ความสขุ 
2.  เร่ืองเทวดาใจดี ได้แก่ โรค ภาค เมฆ 
3.  เร่ืองวนัวา่ง  ได้แก่ รูป ธปู  ฮิปโป   
4.  เร่ืองนํา้ใจจากเพ่ือน  ได้แก่ ภาพ ทพัพี  
อาชีพ  โทรศพัท์ 
5.  เร่ืองวนัเสาร์แสนสนกุ ได้แก่  ยีราฟ  ทอฟฟ่ี  
กอล์ฟ 
6.  เร่ืองหนุ่มนํา้ใจงาม ได้แก่  ขวญั เหรียญ  
คณุ  ปลาวาฬ 
7.  เร่ืองเจ้าเณรน้อย ได้แก่ เณร อาหาร  ทหาร 
8.  เร่ืองน้องนํา้ตาล ได้แก่ พยาบาล  บอล  
นํา้ตาล 
9.  เร่ืองมงกฎุแสนรัก ได้แก่ ตํารวจ  ตรวจ  พืช  
มงกฏุ   
10. เร่ืองอฐูของเรา ได้แก่ อฐู   รถ  แพทย์ 
11.  เร่ืองเราต้องไปด้วยกนั ได้แก่ สตัว์  อาทิตย์  
สมบติั 
12. เร่ืองร่วมแรงร่วมใจ ได้แก่ อากาศ ประเทศ   
กระดาษ 
13. เร่ืองความโกรธ  ได้แก่ โกรธ  อาวธุ  จตรัุส
สวสัดี 
 
(กรมวิชาการ. 2544: 31–35) 

 
 
 
 
 

ความสามารถ 
ในการเขียนคํา 

ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง 
ตามมาตรา 
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สมมตฐิานการวจิัย 
1. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้  
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาความสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ จากการการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ มีการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นําเสนอตามลําดบั ดงันี ้
 1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

         1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
         1.2 ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
        1.3 สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยิน 
        1.4 ลกัษณะและพฤตกิรรมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
     1.5 วิธีการสื่อสารกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
     1.6 การจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
     1.7 วิธีการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

 2. ความสามารถในการเขียนคํา 
       2.1 วิธีการเรียนรู้คํา 
      2.2 ความหมายของการเขียน 
     2.3 ความสําคญัของการเขียน 
      2.4 ความมุง่หมายในการเขียน 
      2.5 องค์ประกอบของการเขียน 
     2.6 หลกัการสอนเขียน 
      2.7 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียน 
      2.8 ปัญหาในการสอนเขียน 
      2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียน 
 3. ตวัสะกดไมต่รงตามมาตราในภาษาไทย 
       3.1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

       3.2 หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       3.3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   
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     3.4 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด 
      3.4.1 ความหมายของมาตราตวัสะกด 
      3.4.2 ความสําคญัของมาตราตวัสะกด 
      3.4.3 แนวการจดัการเรียนการสอนมาตราตวัสะกด 

      3.5 แนวการวดัผลและประเมินผลเร่ือง มาตราตวัสะกด 
       3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
 4. การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
    4.1 หลกัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  (CIPPA MODEL) 
    4.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  (CIPPA MODEL) 
    4.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา  (CIPPA MODEL) 
    4.4 คณุภาพของการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา  (CIPPA MODEL) 
  4.5 บทบาทของครูผู้สอนและผู้ เรียนในการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
   4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 

 5. นิทาน 

    5.1 ความหมายของนิทาน 
 5.2 ประเภทของนิทาน 
  5.3 ประโยชน์และคณุคา่ของนิทาน 
    5.4 นิทานท่ีเหมาะสมกบัวยัตา่งๆ  
    5.5 เกณฑ์การเลือกหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ 
    5.6 การนํานิทานมาเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 
    5.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทาน 
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เดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 1. ความหมายของเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
       เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยนิในระดบัหตูงึ หรือหู

หนวก ซึง่อาจเป็นมาแตกํ่าเนิดหรือมาสญูเสียการได้ยนิในภายหลงัเชน่ ได้รับอบุตัเิหต ุโรคภยัไข้เจ็บหรือ
ความชรา ซึง่แบง่ระดบัการสญูเสียการได้ยนิ (ศรียา นิยมธรรม. 2550: 129; ผดงุ อารยะวิญญ.ู 2542: 
21) ไว้ดงันี ้ 

1. ระดบัปกต ิ   หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงดงัไมเ่กิน            25 เดซเิบล 
2. ระดบัตงึเลก็น้อย หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงเม่ือเสียงดงั   26 – 40  เดซเิบล 
3. ระดบัตงึปานกลาง หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงเม่ือเสียงดงั   41 – 55  เดซเิบล 
4. ระดบัตงึมาก  หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงเม่ือเสียงดงั   56 – 70  เดซเิบล 
5. ระดบัตงึรุนแรง หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงเม่ือเสียงดงั  71 – 90  เดซเิบล   
6. ระดบัหนวก   หมายความวา่เร่ิมได้ยินเสียงดงัมากกวา่            90 เดซเิบล    

       หรือไมมี่ปฏิกิริยาใดๆ แม้จะมีเสียงดงัมากกวา่   90 เดซเิบล 
      เบสส และ ฮเูมส (Bess; & Humes. 2008: 322) ได้ให้ความหมายของความบกพร่อง 
ทางการได้ยินไว้วา่ เป็นอาการผิดปกตขิองการได้ยินตัง้แตห่ตูงึเลก็น้อยถึงหหูนวก ได้แก่  

หหูนวก คือ ความผิดปกตขิองกระบวนการได้ยิน ท่ีเคร่ืองช่วยฟังไมส่ามารถช่วยได้ 
อยา่งเตม็ท่ี 

หตูงึ คือ ความผิดปกตขิองกระบวนการได้ยินท่ีสามารถใช้เคร่ืองช่วยฟังชว่ยเหลือได้  
ซึง่จะใช้การได้ยินท่ีเหลืออยูใ่ห้เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ การสญูเสียการได้ยินระดบัหตูงึนีจ้ะทําให้ไม่
สามารถแยกแยะเสียงท่ีเหมือนกนับางเสียงได้ 

  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึงเดก็ท่ีสญูเสีย 
การได้ยิน แบง่ระดบัการสญูเสียการได้ยนิดงันี ้ระดบัปกต ิระดบัตงึเลก็น้อย ระดบัตงึปานกลาง  
ระดบัตงึมาก ระดบัตงึรุนแรง ระดบัหนวก ซึง่การได้ยินระดบัหตูงึ สามารถใช้เคร่ืองชว่ยฟังชว่ยเหลือได้  
ซึง่จะใช้การได้ยินท่ีเหลืออยูใ่ห้เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ และการได้ยินระดบัหหูนวกนัน้เคร่ืองช่วยฟังไม่
สามารถช่วยได้อยา่งเตม็ท่ี 

 
 2. ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยนิ 

   นกัการศกึษาพิเศษ หรือนกัการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยินได้จําแนกประเภทของความบกพร่องทางการได้ยนิจาก ตําแหนง่ท่ีเกิดความผิดปกต ิจําแนกได้  
5 ประเภท คือ  
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      1. การนําเสียงเสีย (Conductive Hearing loss) เป็นการสญูเสียการได้ยินท่ีเกิดขึน้ 
ท่ีสว่นนําเสียง ได้แก่ หชูัน้นอกและหชูัน้กลางทํางานผิดปกต ิ
      2. ประสาทหเูสีย (Sensorineural Hearing loss) เป็นความผิดปกตท่ีิหชูัน้ใน 
หรือประสาทห ู
      3. ผสม (Mix) เป็นลกัษณะการสญูเสียการได้ยินทัง้แบบสว่นนําเสียง และประสาท 
หเูสียร่วมกนั 
      4. การแปลเสียงเสีย (Central Hearing loss) เป็นการสญูเสียการได้ยินท่ีเกิดจาก 
สมองสว่นกลางทําหน้าท่ีรับและแปลความหมายของเสียงเสีย ซึง่อาจเกิดจากเนือ้งอกในสมอง  
สมองอกัเสบ เส้นเลือดในสมองแตก  
      5. จิตใจผิดปกต ิ(Functional or Psychological Hearing loss) เป็นความผิดปกต ิ
ท่ีเกิดขึน้จากจิตใจหรืออารมณ์ ทําให้ไมมี่การตอบสนองตอ่เสียง แสดงอาการเหมือนคนหหูนวก  
แตก่ลไกการได้ยินทกุอยา่งปกต ิต้องให้จิตแพทย์หรือนกัจิตวิทยารักษา (กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ. 
2550: 14-18; ศรียา นิยมธรรม. 2544: 47-52) 

     พวงแก้ว  กิจธรรม (2546: 65-66) ได้แบง่ประเภทการสญูเสียการได้ยนิโดยแยก 
ตามตําแหน่งพยาธิสภาพเป็น 4 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สว่นนําเสียงเสีย หมายถึง การสญูเสียการได้ยินซึง่เกิดจากมีสิง่ผิดปกตท่ีิจดุใด 
จดุหนึง่ของสว่นนําเสียงของกลไกการได้ยนิ ได้แก่ รูห ูเย่ือแก้วห ูกระดกู 3 ชิน้ โพรงหชูัน้กลาง 
และท่อยสูเตเชียน (Eustachian tube) 

         2. ประสาทหเูสีย หมายถึง การสญูเสียการได้ยิน ซึง่เกิดจากมีสิง่ผิดปกตท่ีิจดุใด 
จดุหนึง่ของสว่นประสาทรับเสียงตัง้แตป่ลายประสาทรับเสียงในหชูัน้ใน เส้นประสาทหถูึงออดทิอรี  
นิวคลีไอ (auditory nuclei) ในเมดลูาออบลองกาตา (medulla oblongata) 

         3. ผสม หมายถึง การสญูเสียสว่นนําเสียงและประสาทหเูสียร่วมกนั ซึง่เกิดจาก 
มีสิง่ผิดปกตท่ีิจดุใดจดุหนึง่ของสว่นนําเสียงผสมกบัสว่นประสาทรับเสียง เช่น โพรงหลงัเย่ือแก้วหู
ผิดปกตผิสมกบัปลายประสาทรับเสียงผิดปกต ิเป็นต้น 

         4. สมองสว่นกลางเสีย หมายถงึ การสญูเสียการได้ยนิซึง่เกิดจากมีความผิดปกต ิ
ท่ีจดุใดจดุหนึง่ของสมองสว่นกลาง ตัง้แตอ่อดทิอรีนิวคลีไอ ถึงออดทิอรีคอร์เท็กซ์ (auditory cortex)  

     คดิส์เฮลท์ฮ (Kidshealth. 2009: Online) ได้แบง่ประเภทของความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน ดงันี ้
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          1. ท่อนําเสียงเสีย (Conductive Hearing loss) เป็นการสญูเสียการได้ยินตัง้แตห่ ู
ชัน้นอกไปถึงหชูัน้กลาง สําหรับเดก็บางคนนัน้การสญูเสียการได้ยินประเภทท่อนําเสียงเสียจะเป็นหตูงึ
เลก็น้อยและไมไ่ด้สญูเสียการได้ยินอยา่งถาวร เพราะบางคนแพทย์สามารถรักษาได้ 

    2. ประสาทหเูสีย (Sensory Hearing loss) เกิดจากหชูัน้ในไมส่ามารถทํางาน 
ได้เป็นปกต ิเพราะเซลล์ขนเกิดความเสียหายหรือถกูทําลาย การได้ยินเสียงตา่งๆ นัน้ขึน้อยูก่บัระดบั
ของการสญูเสียการได้ยิน ซึง่บางคนอาจจะไมไ่ด้ยินเสียงรบกวน หรือบางคนอาจจะได้ยินเสียงบาง
เสียง หรือไมไ่ด้ยินเสียงเลย  

   3. ระบบประสาทหเูสีย (Neural Hearing loss) เกิดจากความผิดปกตขิองการ 
เช่ือมตอ่ระหวา่งหชูัน้ในกบัสมอง เส้นประสาทท่ีทําหน้าท่ีเช่ือมตอ่หชูัน้ในกบัสมองนัน้ถกูทําลาย 

   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยินสามารถแบง่ออก 
ได้เป็น 5 ประเภท คือ ประเภทนําเสียงเสีย เกิดจากหชูัน้นอกและหชูัน้กลางทํางานผิดปกตปิระเภท
ประสาทหเูสียเกิดจากความผิดปกตขิองหชูัน้ในหรือประสาทห ูประเภทผสมเกิดจากมีสิง่ผิดปกตท่ีิจดุ
ใดจดุหนึง่ของสว่นนําเสียงผสมกบัสว่นประสาทรับเสียง ประเภทการแปลเสียงเสีย เกิดจากสมอง
สว่นกลางทําหน้าท่ีรับและแปลความหมายของเสียงเสีย และประเภทจิตใจผิดปกต ิเกิดขึน้จากจิตใจ
หรืออารมณ์ ทําให้ไมมี่การตอบสนองตอ่เสียง แสดงอาการเหมือนคนหหูนวก แตก่ลไกการได้ยินทกุ
อยา่งปกต ิ
 

 3. สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
   นกัการศกึษาพิเศษ หรือนกัการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน ได้กลา่วถึงสาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดงันี ้
         1. สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินประเภทสว่นนําเสียง ได้แก่ 
      1.1 ความผิดปกตแิตกํ่าเนิดเน่ืองจากกรรมพนัธุ์ ความผิดปกตขิณะตัง้ครรภ์  
หรือการบาดเจ็บขณะคลอด เช่น ไมมี่รูห ูและกระดกู 3 ชิน้ หลดุออกจากกนั เป็นต้น 
      1.2 การตดิเชือ้ เช่น รูหอูกัเสบ เย่ือแก้วหอูกัเสบ และโรคหนํูา้หนวก เป็นต้น 
       1.3 การบาดเจ็บเน่ืองจากกระทบกระแทกหรือการถกูของมีคม เชน่  เย่ือแก้วห ู
ทะล ุรูห ูฉีกขาด เป็นต้น  
      1.4 สิง่แปลกปลอมอดุตนัรูห ู เชน่ เมลด็ผลไม้ ของเลน่ ก้อนกรวด แมลง 
เป็นต้น 
      1.5 เนือ้งอกตา่งๆ เชน่ ติง่เนือ้ เมือก (polyp) ถงุนํา้ (cyst) เป็นต้น 
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      1.6 สาเหตอ่ืุนๆ เชน่ ขีห้อูดุตนั หินปนูท่ีเจริญผิดปกตใินหชูัน้กลาง เกาะระหวา่ง
ฐานของกระดกูโกน (stapes) กบัช่องรูปไข ่(oval window) ซึง่เป็นช่องทางตดิตอ่ระหวา่งหชูัน้กลาง 
และหชูัน้ใน ทําให้เสียงไมส่ามารถผา่นจากหชูัน้กลางเข้าไปในหชูัน้ในได้ตามปกต ิทําให้หอืูอ้หรือหตูงึ 
ทําให้เกิดโรคหินปนูเกาะกระดกูห ู(Otosclerosis) และท่อยสูเตเชียนทํางานผิดปกต ิเป็นต้น     
        2. สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยนิประเภทประสาทหเูสีย  
       2.1 ความผิดปกตแิตกํ่าเนิด เน่ืองจากถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ ภาวะผิดปกติ 
ขณะตัง้ครรภ์ของมารดา เช่น การตกเลือด เป็นหดัเยอรมนั  เป็นซฟิิลสิ โรคครรภ์เป็นพษิ ได้รับยาหรือ
สารพิษตอ่ห ู ได้รับบาดเจ็บบริเวณท้อง  ขาดอาหารท่ีจําเป็นตอ่การเจริญเตบิโตของทารก รวมทัง้ภาวะ
ผิดปกติขณะคลอด  เช่น  การคลอดก่อนกําหนด  เจ็บท้องนานผิดปกต ิ เดก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณห ู 
ต้นคอหรือศีรษะ  หรือเดก็ขาดออกซเิจนจากสาเหตใุดสาเหตหุนึง่    
    2.2 การตดิเชือ้ เช่น ไข้หวดัใหญ่ คางทมู ซฟิิลสิท่ีห ูหชูัน้ในอกัเสบ เย่ือหุ้มสมอง 
หรือสมองอกัเสบ เป็นต้น 
      2.3 การได้รับยาหรือสารท่ีเป็นพษิตอ่ห ูเช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาขบัปัสสาวะ 
ยาแก้ปวดบางชนิด ยาควินิน  ตะกัว่ ปรอท ยาสบู แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
      2.4 การได้ยินเสียงดงัมากๆ เช่น เสียงเคร่ืองจกัร เสียงยานพาหนะ เสียงดนตรี   
เสียงประทดั เสียงปืน  และเสียงจากการก่อสร้าง  เป็นต้น 
      2.5 การเส่ือมสมรรถภาพการได้ยนิตามอายเุน่ืองจากกระบวนการชราภาพ  
      2.6 การบาดเจ็บบริเวณห ูต้นคอ หรือศีรษะ  
      2.7 เนือ้งอกตา่งๆ เชน่ เนือ้งอกท่ีประสาทห ูเป็นต้น 
      2.8 สาเหตอ่ืุนๆ อาการผิดปกต ิและโรคบางชนิด เชน่ ไข้สงู เบาหวาน   
โรคมีเนียร์ (meniere)  เป็นต้น 
   3. สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยนิเก่ียวกบัสมอง ได้แก่ สาเหตขุองความ 
บกพร่องทางการได้ยินประเภทสว่นนําเสียงเสียผสมกบัประเภทประสาทหเูสียดงักลา่วแล้ว เชน่  
หชูัน้กลางอกัเสบผสมการเส่ือมสมรรถภาพการได้ยนิตามอาย ุเป็นต้น 
   4. สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยนิประเภทสมองสว่นกลางเสีย ได้แก่  
       4.1 ความผิดปกตใินสมองสว่นกลางแตกํ่าเนิด  เน่ืองจากการถ่ายทอด 
ทางกรรมพนัธุ์และภาวะผิดปกตขิณะตัง้ครรภ์ 
       4.2 การตดิเชือ้ เชน่ สมองอกัเสบ เป็นต้น 
       4.3 การบาดเจ็บบริเวณศีรษะท่ีทําให้สมองสว่นกลางเสียหาย 
       4.4 เนือ้งอก ได้แก่ เนือ้งอกหรือมะเร็งท่ีสมองสว่นกลาง   
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 สาเหตอ่ืุน ๆ เช่น ภาวะผิดปกตขิองหลอดเลือดแดงท่ีไปเลีย้งสมองสว่นกลาง  
(พวงแก้ว  กิจธรรม. 2546: 66-67; เจียมจิต ถวิล. 2550: 5) 
 องค์การอนามยัโลก (WHO. 2009: Online) ได้กลา่วถงึสาเหตขุองความบกพร่องทาง 
การได้ยินไว้ดงันี ้
  1. เกิดจากกรรมพนัธุ์ การมีบคุคลใกล้ชิดในครอบครัวคนใดมีภาวะหพูิการตัง้แต ่
กําเนิดทําให้เดก็ท่ีเกิดมามีโอกาสเส่ียงท่ีจะมีความบกพร่องทางการได้ยินมาก 
  2. เกิดระหวา่งการคลอดซึง่มีหลายสาเหตดุ้วยกนั เชน่  
       2.1 การคลอดก่อนกําหนด 
       2.2 มารดาเจ็บท้องคลอดนานผิดปกตทํิาให้ทารกขาดอากาศหายใจ 
       2.3 การตดิเชือ้หดัเยอรมนั หรือตดิเชือ้ตา่งๆ ขณะตัง้ครรภ์ 
       2.4 การท่ีมารดาได้รับยา ซึง่มีประมาณ 130 ชนิด เช่นยาปฏิชีวนะ เพราะมีผล 
ตอ่ประสาทหชูัน้ในของทารก 
      2.5 โรคดีซา่น จะมีผลตอ่เส้นประสาทการรับฟังในทารกแรกเกิด 
  3. เป็นโรคตา่งๆ เชน่ เย่ือหุ้มสมองอกัเสบ หดั คางทมู เป็นต้น 
  4. ได้รับยาท่ีเป็นอนัตรายตอ่หใูนทกุชว่งอาย ุรวมถงึยาปฏิชีวนะและยาตอ่ต้านมาลาเรีย 
  5. ถกูกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงบริเวณห ู
  6. มีขีห้หูรือสิง่แปลกปลอมอดุตนัรูห ู
  7. อยูใ่นสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายตอ่หเูชน่ การอยูใ่นท่ีมีเสียงดงัมากๆ ฟังเพลง 
เสียงดงั หรือได้ยินเสียงดงัมากๆ เชน่เสียงระเบดิ  
   8. การรับฟังเส่ือมตามวยั 

   วารี  ถิระจิตร  (2545: 45–47) กลา่วถึง สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินอาจ
เน่ืองมาจากหลากหลายสาเหตท่ีุสําคญั ได้แก่ 

        1. หหูนวกก่อนคลอด (Congenital Deafness) หมายถงึ ทารกท่ีจะเกิดมานัน้ 
มีความพิการของอวยัวะรับเสียงตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์มารดา เม่ือคลอดออกมาแล้วปรากฏอาการหนวก 
แตแ่รกเกิด ซึง่อาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 หหูนวกตามกรรมพนัธุ์ (Hereditary Deafness) เป็นอาการหหูนวก 
ของทารกท่ีมีความพิการสบืพนัธุ์จากบดิา หรือมารดา หรือบรรพบรุุษ เชน่ พอ่แมห่หูนวก ลกูอาจ 
หหูนวกหรือหลานหหูนวก 

1.2 หหูนวกท่ีไมใ่ช่กรรมพนัธ์ุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหต ุดงันี ้   
      1.2.1 หหูนวกจากอนัตรายตอ่ทารก เช่น ขณะมารดาตัง้ครรภ์บงัเอิญหกล้ม 
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ถกูกระทบกระแทกอยา่งแรง ทารกท่ีอยูใ่นครรภ์และกําลงัเจริญเตบิโต อาจถกูบีบ ถกูกด หรือถกู
กระแทกหรือเลือดไปหลอ่เลีย้งไมส่ะดวก ทําให้อวยัวะการได้ยินพกิารได้ เม่ือทารกคลอดออกมา 
ก็มีอาการหหูนวกแตกํ่าเนิดตดิออกมาด้วย 

     1.2.2 หหูนวกจากการคลอด คือ ศีรษะถกูบีบขณะคลอด เน่ืองจากกระดกู 
เชิงกรานเลก็หรือคีมจบัศีรษะทารกไมถ่กูท่ี เป็นต้น 

      1.2.3 หหูนวกจากการเตบิโตของอวยัวะหผิูดปกต ิทารกท่ีเกิดมาอาจไมมี่ใบห ู 
ไมมี่รูหขู้างเดียวหรือสองข้าง เม่ือมีความพิการเกิดขึน้กบัอวยัวะหสูว่นหนึง่สว่นใด ทําให้หหูนวกได้
เหมือนกนั 

      1.2.4 หหูนวกจากพิษยาตอนมารดาขณะตัง้ครรภ์ ระหวา่งท่ีมารดา 
ตัง้ครรภ์อาจเจ็บป่วย และจําเป็นต้องใช้ยาบางอยา่งรักษา ยานัน้อาจเป็นพษิตอ่อวยัวะหขูองทารก 
ในครรภ์ได้ เช่น ยาควนิิน ยาแอสไพริน ยาสเตร็ปโตมยัชิน และยาเพนนิซลินิ เป็นต้น หญิงตัง้ครรภ์ควร
ระมดัระวงัในการใช้ยาให้มากท่ีสดุ เพราะยาสามารถซมึผา่นรกไปยงัทารกในครรภ์ได้โดยง่าย อนัตราย
ท่ีร้ายแรงมากในหญิงมีครรภ์ การรับประทานยาท่ีมีผลทําให้ทารกในครรภ์พิการโดยเฉพาะระยะ 3 
เดือนแรกของการตัง้ครรภ์ และใกล้คลอด 

      1.2.5 หหูนวกจากโรคตดิตอ่ขณะตัง้ครรภ์ เช่น โรดหดัเยอรมนั ทารกท่ีได้รับเชือ้ 
ไวรัสชนิดนีจ้ากมารดาขณะอยูใ่นครรภ์ 3 เดือนแรกของการตัง้ครรภ์ อาจมีผลทําให้เกิดผิดปกตขิอง
ร่างกายในหลายระบบ ได้แก่ ความผิดปกตท่ีิหวัใจ หลอดเลือดท่ีตา คือ เกิดต้อกระจกโดยกําเนิด 
ร่างกายและศีรษะของทารกเลก็กวา่ปกต ิสมองไมเ่จริญเตบิโตทําให้หหูนวกได้  

        2. หหูนวกหลงัคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกท่ีเกิดมีอวยัวะและ 
ประสาทหปูกต ิแตต่อ่มาภายหลงัปรากฏวา่หหูนวกขึน้ เราเรียกหหูนวกหลงัคลอด โอกาสท่ีจะทําให้ 
หหูนวกจงึมีมากมายหลายอยา่ง สามารถแยกเป็นหวัข้อ ดงันี ้

2.1 หหูนวกจากโรคระบบประสาท เช่น ป่วยเป็นเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ 
2.2 หหูนวกจากโรคตดิตอ่ เช่น ภายหลงัจากการป่วยด้วยโรคหดั ไข้หวดัใหญ่ คางทมู  

หดัเยอรมนั อาจมีอาการหหูนวกได้ 
2.3 หหูนวกร่วมกบัโรคตอ่มไร้ท่อ เชน่ โรคตอ่มพิตอิูตาร่ี มีอาการหหูนวกร่วมด้วย 
2.4 หหูนวกจากพษิยาและสารเคมี เม่ือผู้ ป่วยได้รับยาท่ีเป็นพษิตอ่อวยัวะสว่นใน และ 

ประสาทห ูเช่น ควนิิน ยาสเตร็บโตมยัซนิ และยาคานามยัซนิ เป็นต้น 
2.5 หหูนวกจากโรคห ูคอ จมกู อวยัวะของห ูคอ จมกู ตดิตอ่ถึงกนั และอยูใ่กล้เคียง 

กนัมาก เม่ืออวยัวะดงักลา่วเกิดโรคมกักระทบกระเทือนถึงกนั 
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2.6 หหูนวกจากอนัตราย ตอ่อวยัวะห ูและประสาทห ูเช่น การตกเปล ตกบนัได 
ตกจากท่ีสงู นอกจากศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนแล้วกระดกูขมบัแตกร้าว หรือถกูตบ 
ท่ีหอูยา่งรุนแรง ทําให้หหูนวกได้ 

 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินเน่ืองมาจากหลากหลาย 
สาเหตท่ีุสําคญัประการแรก หหูนวกก่อนคลอด ซึง่อาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภทคือ หหูนวกตามกรรมพนัธุ์
หหูนวกท่ีไมใ่ช่กรรมพนัธุ์ และสาเหตอีุกประการได้แก่ หหูนวกหลงัคลอดซึง่เป็นทารกท่ีเกิดมามีอวยัวะ
และประสาทหปูกตแิตเ่กิดความพิการขึน้ภายหลงัโดยมีด้วยกนัหลายสาเหต ุเชน่ หหูนวกจากโรคระบบ
ประสาท หหูนวกจากพษิยาและสารเคมี หรือการได้รับความกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 
 

 4. ลักษณะและพฤตกิรรมของเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
          ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิมีดงันี ้คือ 

        1. การพดู เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาทางการพดูเดก็อาจพดูไมไ่ด้
หรือพดูไมช่ดัซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัการสญูเสียการได้ยินของเดก็ เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยนิเลก็น้อยอาจพอ
พดูได้ เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยนิในระดบัปานกลางสามารถพดูได้แตอ่าจไมช่ดั สว่นเดก็ท่ีสญูเสียการได้
ยินมากหรือหหูนวกอาจพดูไมไ่ด้เลยหากไมไ่ด้รับการสอนพดูในวยัเดก็ นอกจากนีก้ารพดูขึน้อยูก่บัอายุ
ของเดก็เม่ือสญูเสียการได้ยนิอีกด้วย หากเดก็สญูเสียการได้ยินมาแตกํ่าเนิดเดก็ก็จะมีปัญหาในการพดู
อยา่งมากแตถ้่าเดก็สญูเสียการได้ยนิหลงัจากท่ีเดก็พดูได้แล้วปัญหาในการพดูจะน้อยกวา่เดก็ท่ีสญูเสีย
การได้ยนิแตกํ่าเนิด ปัญหาในการพดูของเดก็นอกจากจะขึน้อยูก่บัความรุนแรงของการสญูเสียการได้
ยินแล้วยงัขึน้อยูก่บัอายขุองเดก็เม่ือเดก็สญูเสียการได้ยนิอีกด้วย 

     2. ภาษา เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาเก่ียวกบัภาษา เช่น มีความรู้ 
เก่ียวกบัคําศพัท์ในวงจํากดั เรียงคําเป็นประโยคท่ีผิดหลกัภาษา เป็นต้น ปัญหาทางภาษาของเดก็
คล้ายคลงึกบัปัญหาในการพดูคือเดก็ยิ่งสญูเสียการได้ยนิมากเทา่ใดยิง่มีปัญหาทางภาษามากขึน้ 
     3. ความสามารถทางสตปัิญญา ผู้ ท่ีไมคุ่้นเคยกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน  อาจคดิวา่เดก็ประเภทนีมี้ระดบัสตปัิญญาต่ํา  ความจริงแล้วไมเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะวา่ท่านไม่
สามารถส่ือสารกบัเขาได้ หากท่านสามารถส่ือสารกบัเขาได้เป็นอยา่งดีแล้ว ทา่นอาจเห็นวา่เขาเป็นคน
ฉลาดก็ได้ ความจริงแล้วระดบัสตปัิญญาของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจากรายงานการวิจยั
พบวา่ มีการกระจายคล้ายเดก็ปกต ิบางคนอาจโง่ บางคนอาจฉลาด บางคนฉลาดถึงขัน้เป็นอจัฉริยะ 
ก็มี จงึอาจสรุปได้วา่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิไมใ่ช่เดก็โง่ทกุคน 
     4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจํานวนมากมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวดัผลท่ีปฏิบตักินั
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อยูใ่นปัจจบุนัเหมาะท่ีจะนํามาใช้กบัเดก็ปกติมากกวา่ วธีิการบางอยา่งจงึไมเ่หมาะสมกบัเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจยัตา่งๆ สรุปวา่การท่ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้มีโอกาส
เรียนร่วม (mainstream) ในชัน้เรียนปกต ิเดก็เหลา่นีจ้ะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ดงัตารางแสดง
การเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิในชัน้ปกต ิ 
 

ระดบัการการ
ได้ยนิ 

ประเภท 
 

การจัดการศกึษา 
 

0-26 dB ปกต ิ การศกึษาในชัน้เรียนปกต ิ
27-40 dB เลก็น้อย การศกึษาในชัน้เรียนปกต ิจดัท่ีนัง่พิเศษ อาจต้องการ  การฝึกพดู 

อา่นคําพดู หรืออาจต้องการบริการด้านอ่ืนๆ  ควรมีการตดิตามผล
การเรียน 

41-55 dB ปานกลาง  การศกึษาในชัน้เรียนปกต ิต้องการท่ีนัง่พเิศษ ควรใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
ฝึกพดู อา่นคําพดู ฝึกฟัง อาจต้องการ  ความช่วยเหลือเร่ืองภาษา
และการอา่น และอาจต้องการบริการด้านอ่ืนๆ ควรมีการตดิตามผล
การเรียน 

56-70 dB มาก การศกึษาในชัน้เรียนปกต ิต้องการท่ีนัง่พเิศษ อาศยัเคร่ืองช่วยฟัง 
ฝึกพดู อา่นคําพดู ต้องการความชว่ยเหลือพิเศษเร่ืองภาษาและการ
อา่น ต้องการบริการด้านอ่ืนๆ  เชน่  การตวิพิเศษจดบนัทกึสัน้ๆ 
ควรมีการตดิตามความก้าวหน้า 

71-90 dB รุนแรง ถ้าเป็นไปได้ควรเรียนในชัน้เรียนปกตต้ิองการท่ีนัง่พิเศษ   การ
จดัการศกึษาพิเศษเตม็เวลา (full time special education) อาจ
จําเป็น แตค่วรมีการเรียนร่วมบางเวลาเทา่ท่ีจะทําได้และต้องใช้
เคร่ืองช่วยฟัง ประกอบกบัการฝึกฟัง    ฝึกพดู และอา่นคําพดู 
รวมถึงการบริการด้านอ่ืนๆ ครบถ้วน ควรมีการตดิตาความก้าวหน้า 

91+ dB รุนแรงมาก 
 

ต้องการการศกึษาพิเศษ ฝึกทกัษะการส่ือสาร ทางการพดู และ
ภาษามือ  รวมถึงต้องการบริการด้านอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน การเรียน
การสอน อาจมีการบรูณาการ (เรียนร่วม) บางเวลาสําหรับเดก็บาง
คนท่ีคดัเลือกแล้ว 
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   5.  การปรับตวั เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจมีปัญหาในการปรับตวั สาเหต ุ
สว่นใหญ่มาจากการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน หากเดก็สามารถส่ือสารได้ดี ปัญหาทางอารมณ์อาจลดลงทําให้
เดก็สามารถปรับตวัได้ แตถ้่าเดก็ไมส่ามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ดีเดก็อาจเกิดความคบัข้องใจซึง่มีผลตอ่
พฤตกิรรมของเดก็ ทําให้ต้องปรับตวัมากกวา่เดก็ปกตเิสียอีก (สํานกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ. 
2550: 3; อรนชุ ลมิตศริิ. 2547: 74-76; ผดงุ อารยะวิญญ.ู2542: 23-24) 
   วารี   ถิระจิตร (2545: 47) ได้กลา่วถงึปัญหาของเดก็หหูนวกในด้านตา่งๆ ดงันี ้
  1. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านภาษามาก เพราะขาดการสื่อความหมายด้านการพดู 
ต้องใช้มือแทนภาษาพดู เวลาพดูเสียงจะเพีย้นทําให้ตดิตอ่กบับคุคลอ่ืนได้น้อย คนหหูนวกมกัเขียน
หนงัสือผิด เขียนกลบัคํา รู้คําศพัท์น้อย การใช้ภาษาเขียนผิดพลาด  
  2. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านอารมณ์ เพราะสาเหตขุองภาษาทําให้การส่ือความเข้าใจ
เป็นไปได้ยากลําบาก ถ้าหากไปอยูใ่นสงัคมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับแล้วก็ยอ่มเพิ่มปัญหามากขึน้ ทําให้เดก็
สขุภาพจิตเส่ือม มีปมด้อย ทําให้เดก็เกิดความคบัข้องใจ ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ เช่น โกรธง่าย 
เอาแตใ่จตวัเอง ขีร้ะแวง ขาดความรับผิดชอบ ไมมี่ความหนกัแนน่อดทนตอ่การทํางาน หนีงานหนกั  
เป็นต้น  
  3. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านครอบครัว หากครอบครัวของเดก็หหูนวกไมย่อมรับ 
เดก็ขาดความรักความเข้าใจ ขาดความอบอุน่ทางใจ มีความทกุข์เพราะความน้อยเนือ้ต่ําใจแล้วยอ่ม 
ก่อให้ปัญหาฝังรากลกึในจิตใจของเดก็มาก เพราะจะระบายกบัใครไมไ่ด้  เน่ืองจากความบกพร่อง
ทางการส่ือความหมายทางการพดู  
  4. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านสงัคม ถ้าหากอยูใ่นสงัคมท่ีไมย่อมรับรู้เท่าไมถ่งึการณ์   
ขาดความเข้าใจ มกัถกูกลัน่แกล้ง ล้อเลียน  ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เดก็หหูนวกเกิดความคบัข้องใจ  
น้อยเนือ้ต่ําใจ  และบางครัง้อาจตกเป็นเคร่ืองมือของมิจฉาชีพ กลายเป็นอาชญากร  บางรายก็ถกู
ลอ่ลวงให้ค้าประเวณี  ตดิยาเสพตดิ  และนกัการพนนั  เป็นต้น  
  5. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านความมืด  เพราะเดก็จะใช้สายตาแทนการฟังเสียงตา่งๆ  
ถ้าขาดแสงสวา่งก็ขาดการมองเห็นจะไมส่ามารถส่ือความหมายได้  
  6. เดก็หหูนวกจะมีปัญหาด้านการประกอบอาชีพ  บคุคลท่ีหหูนวกจะเสียสทิธิในการ
ประกอบอาชีพไมเ่ทา่เทียมกบัเดก็ปกต ิ

 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ลกัษณะและพฤตกิรรมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

จะขึน้อยูก่บัการสญูเสียการได้ยิน ซึง่มีลกัษณะในด้านตา่งๆ คือ การพดู เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยิน
เลก็น้อยอาจพอพดูได้ เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยินในระดบัปานกลางสามารถพดูได้แตอ่าจไมช่ดั สว่นเดก็ 
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ท่ีสญูเสียการได้ยินมากหรือหหูนวกอาจพดูไมไ่ด้เลยหากไมไ่ด้รับการสอนพดูในวยัเดก็ ภาษา ปัญหา
ทางภาษาของเดก็คล้ายคลงึกบัปัญหาในการพดู คือเดก็ยิ่งสญูเสียการได้ยินมากเทา่ใดยิ่งมีปัญหาทาง
ภาษามากขึน้เท่านัน้ ความสามารถทางสตปัิญญา มีการกระจายคล้ายเดก็ปกต ิบางคนอาจโง่ บางคน
อาจฉลาด บางคนฉลาดถึงขัน้เป็นอจัฉริยะก็มี จงึอาจสรุปได้วา่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ไมใ่ช่เดก็โงท่กุคน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจํานวนมากมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่วธีิการเรียนการสอน และสิง่ท่ีเป็นปัญหาตอ่เดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน คือ ปัญหาด้านภาษา ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านสงัคม ปัญหาด้าน
ความมืด และปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 
 

 5. วธีิการส่ือสารกับเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
      สํานกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ (2550: 4-5) ได้กลา่ววา่ ปัญหาหลกัของเดก็ 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ปัญหาเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร ดงันัน้ การจดัการเรียน 
การสอนสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ควรเน้นในเร่ืองของการฝึกทกัษะการส่ือสาร 
การฟัง การพดู การอา่น การเขียน ภาษาท่าทาง และภาษามือ ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรเรียนรู้วธีิการส่ือ
ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการจดัการเรียนการสอน
และการส่ือสาร ซึง่มีวิธีการส่ือความหมาย 7 วิธี ดงันี ้   
      1. การพดู (Speech) เป็นการส่ือสารเช่นเดียวกบับคุคลปกตทิัว่ไป แตอ่าจจะพดูไมช่ดั 
พดูผิดเพีย้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัการได้ยิน และการได้รับการฝึกทกัษะการฟัง การพดู 
      2. การอา่นริมฝีปาก (Lip Reading) เป็นการส่ือสารโดยการสงัเกตรูปปากของคู่
สนทนาและพยายามแปลความหมายจากรูปปากท่ีสงัเกตนัน้ 
      3. การใช้ทา่แนะคําพดู (Cued Speech) เป็นการส่ือสารโดยการทําทา่ทางของมือ 
ประกอบการออกเสียงพดูในระดบัท่ีแตกตา่งกนั  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิต้องได้รับการฝึก
สงัเกตจดุความแตกตา่งของท่ามือเพ่ือให้ทราบความหมายของคําพดู 
      4. การใช้ภาษามือ (Sign Language) เป็นการส่ือสารโดยใช้ท่ามือประกอบสีหน้า
ท่าทางแทนคําหรือประโยคท่ีพดู 
      5. การสะกดนิว้มือ (Finger Spelling) เป็นการส่ือสารโดยใช้นิว้มือทําทา่ตา่งๆ  
เป็นสญัลกัษณ์แทนตวัอกัษร  สระ  วรรณยกุต์  รวมถงึตวัเลข เพ่ือสะกดเป็นคํา สว่นใหญ่จะเป็น 
คําเฉพาะ ท่ีใช้ภาษามือส่ือแล้วยงัไมเ่ข้าใจ  ก็จะใช้การสะกดนิว้มือประกอบ 
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      6. การใช้ภาษาโดยรวม (Total Communication) เป็นการส่ือสารโดยใช้ทกุวิธีการ  
ได้แก่ การฟัง การพดู การอา่นริมฝีปาก การใช้ท่าแนะคําพดู การใช้ภาษามือ และการสะกดนิว้มือ       
เพ่ือส่ือความหมายให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ เข้าใจอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่เป็นท่ีนิยม    
ใช้กนัมากในปัจจบุนั 
      7. การเขียน (Writing) เป็นการส่ือสารท่ีใช้ตวัอกัษรเขียนถ่ายทอดความรู้ความคดิ 
เช่นเดียวกบัคนปกต ิแตก่ารเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มกัจะมีลกัษณะของ        
การสะกดคําผิด การเขียนประโยคสลบัท่ี 
  กฤษณา  เลศิสขุประเสริฐ. (2550: 57-62) ได้กลา่วถึงการส่ือความหมายของผู้ ท่ีมี 
ความบกพร่องทางการได้ยนิไว้ 3 วิธี ได้แก่ 
      1. การสื่อความหมายโดยการใช้ทา่ทาง (Manual Communication) การใช้ทา่ทาง 
เพ่ือแสดงถึงความหมายด้วยการเคลื่อนไหวมือ ใบหน้า นยัน์ตาและลําตวั เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  
ภาษามือ ซึง่เป็นภาษาอิสระอีกภาษาหนึง่ แตกตา่งจากท่าธรรมชาต ิ(Natural Gestures) ภาษามือ
มิใช่เป็นการแปลภาษาพดู แตเ่ป็นท่าทางท่ีถกูจดัเป็นระบบอยา่งมาตรฐานเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย 
  2. การส่ือความหมายโดยใช้การฟังและการพดู (Oral Communication) เดก็หพูิการ
แตกํ่าเนิดสว่นใหญ่มกัจะมีการได้ยินเหลืออยู ่ชนิดท่ีไมไ่ด้ยินอะไรเลยจะมีจํานวนน้อย ดงันัน้ หากเดก็
พิการท่ีมีการได้ยินเหลืออยู ่ได้รับการช่วยเหลือก่อนอาย ุ6 เดือน ด้วยการใสเ่คร่ืองช่วยฟังท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้ได้รับการกระตุ้นการได้ยินและฟืน้ฟสูมรรถภาพการได้ยิน เดก็ก็จะสามารถรับรู้เสียงและมี
พฒันาการทางภาษาและการพดูใกล้เคียงกบัเดก็ปกต ิโดยการสอนให้เดก็พดูและอา่นริมฝีปากจะช่วย
ให้เดก็ปรับตวัเข้ากบัสงัคมท่ีใช้การสื่อสารด้วยการพดูเป็นหลกัได้เร็วขึน้ 
      3. การสื่อความหมายโดยใช้ระบบรวม (Total Communication) เป็นการใช้วิธีส่ือ 
ความหมายหลายๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั ทัง้ภาษามือ ร่วมกบัการฟังและการพดู เพ่ือจดุมุง่หมาย 
ท่ีจะให้การสื่อความหมายมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 โรเบริทและเซนเดอซนั (วารี  ถิระจิตร 2545: 50-57; อ้างอิงจาก Robert; & Sanderson: 
1972) และ ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542: 34-37) ได้กลา่วถงึวิธีการสื่อสารของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ไว้สอดคล้องกนั 6 วิธี ดงันี ้ 

     1. การพดู (Speech) ใช้ได้กบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไมม่ากนกั เหมาะ 
สําหรับเดก็หตูงึเลก็น้อยไปถงึหตูงึปานกลาง หากเดก็หตูงึมากหรือหหูนวกจะใช้วิธีส่ือสารด้วยการพดู
ไมไ่ด้ผล 
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             2. ภาษามือ (Sign language) เหมาะสําหรับเดก็ท่ีสญูเสียการได้ยินมากหรือหหูนวก  
เดก็เหลา่นีไ้มส่ามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยการพดู จงึควรใช้ภาษามือแทน ผู้ ท่ีจะเข้าใจภาษามือได้
ต้องมีความรู้เก่ียวกบัภาษามือ ภาษามือเป็นระบบสื่อสารอยา่งหนึง่ของคนหหูนวก ผู้พดู จะใช้มือ 
ทัง้สองข้างแสดงท่าทาง หรือแสดงการวางมือในตําแหน่งตา่งๆ กนั แตล่ะท่า/ตําแหน่งของมือมี
ความหมาย 
                         3. การสะกดตวัอกัษรด้วยนิว้มือ (Finger spelling) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหนึง่ 
ของคนหหูนวก ทา่มือแตล่ะท่ามีความหมายเท่ากบัตวัอกัษร 1 ตวั ในภาษาไทยตัง้แต ่ก-ฮ เม่ือต้องการ
จะสะกดคํา หรือประสมอกัษร ผู้พดูก็จะแสดงท่ามือของตวัอกัขระเหลา่นัน้ตดิตอ่กนัจนจบคํา  
การสะกดตวัอกัษรด้วยนิว้มือสว่นมากใช้มือข้างเดียว และมกัสะกดคําท่ีไมมี่ในภาษามือเท่านัน้  
เช่น ช่ือคน ช่ือสถานท่ี เป็นต้น 
                         4. การอา่นริมฝีปาก (Lip reading) หมายถงึ การท่ีผู้ ฟังพยายามเดาคําพดูโดยการ 
สงัเกตจากลกัษณะการเคล่ือนไหวริมฝีปากของผู้พดู เพ่ือให้เข้าใจความหมายตรงกนัในเร่ืองท่ีผู้พดู
กลา่วถึง ในบางครัง้อาจต้องสงัเกตลกัษณะสีหน้าท่าทาง ตลอดจนการเคล่ือนไหวมือ เท้า และลําตวั
ของผู้พดูด้วย เพ่ือให้เข้าใจความหมายของคําพดูได้ดียิ่งขึน้ การสงัเกตการเคลื่อนไหวของผู้พดู 
ในลกัษณะนี ้(ประกอบกบัการสงัเกตการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก) เรียกวา่การอา่นคําพดู (Speech 
reading) 
                         5. ทา่แนะคําพดู (Cued speech) เป็นระบบการสื่อสารอยา่งหนึง่ของคนหหูนวก  
โดยผู้พดูจะแสดงท่ามือในลกัษณะตา่งๆ ประกอบคําพดูเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจความหมายของการพดู 
ได้ดียิ่งขึน้ ท่ามือท่ีใช้ถกูกําหนดไว้อยา่งเป็นระบบ แตล่ะท่ามีความเฉพาะ และผู้พดูจะวางมือในระดบั 
ต่ํากวา่คางเลก็น้อย ไมว่างมือไว้ในตําแหน่งอ่ืนๆ และใช้มือเพียงข้างเดียว 
                         6. การสื่อสารรวม (Total communication) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหนึง่ของคน 
หหูนวก โดยใช้วิธีส่ือสารหลายวิธีรวมกนักบัการพดู หรือใช้วิธีพดูรวมกบัภาษามือและภาษาท่าทาง
อ่ืนๆ ซึง่ผู้พดูจะพดู และใช้ภาษามือไปพร้อมกบัการพดูและในขณะเดียวกนั ก็อาจแสดงความรู้สกึ 
ออกทางสีหน้า และใช้ท่าทางอ่ืนๆ ประกอบทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึน้ นอกจาก 
การพดู การใช้ภาษามือ การแสดงท่าทางประกอบแล้ว การส่ือสารก็อาจใช้วิธีอา่นริมฝีปาก ท่าแนะ
คําพดู การสะกดตวัอกัษรด้วยนิว้มือ การอา่น การเขียน หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได้ การใช้วิธีส่ือสารรวมกนั 
ตัง้แตส่องวิธีขึน้ไปเรียกวา่การส่ือสารรวม  
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 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ วิธีการส่ือสารของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เน้นใน 
เร่ืองของการฝึกทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอา่น การเขียน ภาษาท่าทาง และภาษามือ  
เพราะเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาเก่ียวกบัภาษาและการสื่อสาร ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ควรเรียนรู้วิธีการส่ือความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ 
ในการจดัการเรียนการสอน และการส่ือสาร 
 

  6. การจัดการศกึษาสาํหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
       สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ (2550: 19-22) กลา่ววา่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ 

ได้ยิน ซึง่มีระดบัสตปัิญญาปกตแิละไมบ่กพร่องด้านอ่ืน สามารถเรียนรู้ได้เท่ากบัคนปกตทิัว่ไป ทัง้นี ้
ต้องจดัวิธีการศกึษาให้สอดคล้องกบัระดบัของความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดงันี ้

1. เดก็หตูงึ  ต้องจดัให้เดก็หตูงึได้ใช้เคร่ืองช่วยฟังท่ีเหมาะสม ได้รับการฝึกอบรมและ 
พฒันาทกัษะการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสมเตม็ศกัยภาพของแตล่ะคน เน่ืองจากเดก็หตูงึจําเป็นต้องด ู
ริมฝีปากและการเคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีใช้ในการพดู เพ่ือใช้ในการอา่นริมฝีปาก ดผูู้พดู  และดสูิง่อ่ืนๆ 
รอบตวั เพ่ือเสริมการฟังให้สามารถรับรู้ข้อมลูขา่วสารได้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ จงึควรจดัให้เดก็หตูงึได้เห็นปาก 
ผู้พดูอยา่งชดัเจน โดยจดัท่ีนัง่ของผู้ เรียนให้เหมาะสมและมีแสงสวา่งเพียงพอ 

2. เดก็หหูนวก  ต้องส่ือสารโดยการใช้ภาษามือ การสะกดนิว้มือ การอา่นริมฝีปาก  
การดผูู้พดู และสิง่อ่ืน ๆ รอบตวั ดงันัน้ ครูผู้สอนด้านภาษาพดูจงึต้องจดัให้มีลา่มภาษามือในการเรียน
การสอนทกุครัง้ นอกจากนัน้ จะต้องจดัให้มีผู้ช่วยจดคําสอน/บรรยาย เพ่ือให้เดก็นําไปใช้ศกึษาทบทวน
ได้ ซึง่อาจเป็นเพ่ือน ผู้ปกครอง อาสาสมคัร หรือสถานศกึษาจดัให้ตามความเหมาะสม หรืออาจใช้การ
ถ่ายเอกสารบนัทกึคําสอนของเพ่ือน ๆ สําหรับเดก็หหูนวกและเดก็หตูงึระดบัรุนแรงบางคนท่ีไมส่ามารถ
ส่ือสารโดยการใช้ภาษาพดูเพียงอยา่งเดียวได้ ควรใช้ภาษามือช่วยหรือท่ีเรียกวา่ระบบรวม (Total  
Communication) โดยเฉพาะเดก็หหูนวกต้องจดัให้เดก็หหูนวกได้เรียนภาษามือไทยเป็นภาษาท่ีหนึง่ 
และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง เพ่ือให้เดก็หหูนวกสามารถส่ือสารทัง้สองภาษาได้คลอ่งแคลว่เท่า
เทียมกนั 
        นิลบล ทรูานภุาพ (2546: 114) ได้กลา่ววา่ การจดัการศกึษาจงึต้องคํานงึถงึระดบั 
การได้ยินเป็นสําคญัในปัจจบุนัการจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจดัเป็น  
2 รูปแบบคือ  
  1. การจดัการศกึษาในโรงเรียนพิเศษ เป็นการจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีสญูเสีย 
การได้ยินระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมาก หรือกลุม่หหูนวกนัน่เอง ใช้ภาษามือ และระบบรวมในการสื่อสาร 
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  2. การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนปกต ิเป็นการจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีสญูเสีย 
การได้ยินระดบัเลก็น้อย ปานกลาง และระดบัมากแตย่งัมีการได้ยินเหลืออยูบ้่าง สามารถใช้เคร่ืองช่วย
ฟังเพ่ือเรียนรู้ และส่ือสารด้วยวิธีการฟัง การพดู การอา่นริมฝีปาก ในการจดัการเรียนร่วมในชัน้เรียนกบั
เดก็ปกตนิัน้จะต้องคํานงึถงึระดบัการได้ยินเป็นหลกั เชน่ ถ้าสญูเสียการได้ยินน้อยก็สามารถเรียนร่วม
ในชัน้ปกตไิด้เตม็เวลา และปฏิบตัเิหมือนเดก็ปกตทิกุประการ ถ้าสญูเสียการได้ยนิมากก็อาจจดั เป็น
ชัน้พิเศษในโรงเรียนปกต ิและเรียนร่วมเป็นบางวิชา  

  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การจดัการศกึษาให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
ควรคํานงึถึงองค์ประกอบตา่งๆ เชน่ ระดบัของการได้ยนิ ความพร้อมของนกัเรียน และระดบั 
ความพิการในการจดัชัน้เรียน และควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัลกัษณะ 
ของความบกพร่องทางการได้ยินของเดก็ด้วย โดยเฉพาะความสามารถทางภาษา พร้อมทัง้ให้
ความสําคญั ในการเตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ ทกุด้าน   เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา ทําให้เกิดการเรียนรู้  และสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ 
ตลอดจนสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได้ดีเช่นเดียวกบัเดก็ปกต ิ  
  

  7. วิธีการสอนเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
       นิลบล ทรูานภุาพ (2546:114–115) ได้กลา่ววา่ การท่ีมีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง 

การได้ยินเข้ามาเรียนร่วมในชัน้เรียน ครูผู้สอนควรคํานงึถึงสิง่ตอ่ไปนี ้
1. ชีแ้จงให้เดก็ปกตเิข้าใจวา่ควรปฏิบตัอิยา่งไรตอ่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ท่ีเรียนร่วมในชัน้ 
2. ควรให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนัง่ในตําแหนง่ท่ีสามารถมองเห็น และ 

ได้ยินผู้สอน ได้ชดัเจน 
3. ก่อนสอนควรตรวจเช็คทกุครัง้วา่เคร่ืองช่วยฟังทํางานหรือไม ่
4. เวลาพดูกบัเดก็ครูควรมองหน้าเดก็ ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็อา่นคําพดูตลอดจนสีหน้า 

ท่าทางของครู 
5. ใช้ท่าทางประกอบการพดู เพ่ือให้เดก็เข้าใจคําพดูของครู แตไ่มค่วรแสดงท่าทาง 

มากจนเกินไป 
6. มีอปุกรณ์ประกอบการสอน หรืออธิบายให้เดก็เข้าใจสิง่นัน้ๆ มากท่ีสดุ 
7. ครูควรเขียนบนกระดานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 
8. อยา่พดูในขณะเขียนกระดาน เพราะเดก็จะไมส่ามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ 
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9. พยายามป้องกนัอยา่ให้มีเสียงรบกวนอ่ืนๆ เกินความจําเป็นเพราะเคร่ืองช่วยฟัง 
จะขยายเสียงเหลา่นัน้ด้วย ซึง่จะทําให้เดก็ไมไ่ด้ประโยชน์จากเคร่ืองชว่ยฟังเตม็ท่ี 

10. เตือนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไมใ่ห้สง่เสียงดงัรบกวนเดก็ปกต ิ
11. ครูควรแจกหวัข้อเร่ือง และสาระสําคญัของการสอนในแตล่ะครัง้ก่อนการสอน 

เพราะเดก็จะต้องอา่นริมฝีปากของครูประกอบไปด้วย 
12. สอนให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีความรับผิดชอบ และประพฤต ิ

ปฏิบตัเิช่นเดียวกบัเดก็ปกตอ่ืินๆ 
13. ควรพดูกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ โดยใช้ประโยคท่ีสมบรูณ์ไมพ่ดู 

ทีละคํากระทอ่นกระแทน่ เพ่ือเดก็จะได้จําโครงสร้างของประโยคและเดาความหมายได้มากกวา่ 
14. ไมจํ่าเป็นต้องตะโกน หรือพดูด้วยเสียงดงัเกินปกต ิ
15. ครูควรยืนพดูในท่ีท่ีแสงสวา่งสอ่งท่ีใบหน้าและมีฉากหลงัทบึ เพ่ือความชดัเจน 

ในการอา่นริมฝีปาก 
16. เม่ือต้องการพดูคยุกบัเดก็ควรใช้วิธีเรียกช่ือไมค่วรใช้วิธีสมัผสั เพ่ือฝึกให้เดก็ 

รู้จกัฟัง 
17. ให้โอกาสเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินออกมารายงานหน้าชัน้บ้าง เพ่ือให้ 

เดก็ได้ฝึกพดู และเพ่ือนๆ ซึง่เป็นเดก็ปกตจิะได้ฟังภาษาพดูของเขา 
18. หากเดก็ปกตอิอกมารายงานหน้าชัน้ ครูควรสรุปสิง่ท่ีเดก็ปกตพิดู เพ่ือทบทวน 

และป้องกนัความเข้าใจผิดพลาด 
19. ให้กําลงัใจแก่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้เดก็ 

มีกําลงัใจในการเรียนและมีปัญหากบัเพ่ือนน้อยท่ีสดุ 
20. ใช้วิธีการสอนเป็นกลุม่ เพ่ือให้เดก็ปกตชิ่วยสอนบางเร่ืองท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจ โดยจดั 

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอยูใ่นกลุม่เดก็ปกตท่ีิเก่ง 
21. หาเพ่ือนชว่ยสอนให้ 
22. ครูต้องจดัทําแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล  

     ผดงุ อารยะวิญญ ู(2542: 25) ได้กลา่วไว้วา่ หลกัสตูรสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่อง    
ทางการได้ยิน ควรคลอบคลมุไปถึงการฝึกฟัง การฝึกสายตา การฝึกทกัษะทางการพดู การฝึกทกัษะ
ทางภาษา การฝึกทกัษะดงักลา่วควรกระทําตามลําดบัขัน้ตอนยากงา่ยของเนือ้หาวิชา เช่น  
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ควรครอบคลมุเนือ้หาท่ีใกล้เคียงกบัเดก็ปกต ิแตว่ิธีสอนตลอดจน
เคร่ืองมืออปุกรณ์จําเป็นอาจแตกตา่งออกไป หรือเพิม่เตมิจากท่ีมีใช้สําหรับเดก็ปกต ิทัง้นีเ้พ่ือสนอง
ความต้องการพิเศษของเดก็ประเภทนี ้การจดัการศกึษาสําหรับเดก็หตูงึ ควรมีลกัษณะแตกตา่งไปจาก
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การศกึษาของเด็กหหูนวก   การจดัการบริการทางการศกึษาแก่เดก็หตูงึนัน้ควรมุง่เตรียมให้เดก็มีความพร้อม
เพ่ือการเรียนร่วมหรือเดก็ท่ีเรียนร่วมอยูแ่ล้วก็ควรได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาตา่งๆ เพ่ือให้เดก็
ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเรียนร่วม ดงันัน้หลกัสตูรจงึควรเน้นการฝึกฟัง การแก้ไขการพดู การอา่น
คําพดู การฝึกภาษาและการเรียนวิชาอ่ืนๆ ควบคูก่นัไป สําหรับเดก็หหูนวก  กระทรวงศกึษาธิการ
จะต้องเป็นผู้ กําหนดวิธีการสือ่สารวา่จะใช้ภาษามืออยา่งเดียว หรือจะใช้วิธีการส่ือสารรวม  
(Total Communication) ในขณะเดียวกนัเดก็ทกุคนควรมีโอกาสเรียนรู้และฝึกพดู เดก็ทกุคนไมว่า่ 
จะเป็นเดก็หตูงึหรือหหูนวกควรมีเคร่ืองช่วยฟังและได้รับการฝึกพดู การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการพดู 
โดยใช้เคร่ืองทางโสตสมัผสัวทิยา  
   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ วธีิการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นสิง่สําคญั 
และจําเป็นมาก ซึง่ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีด้วยกนั
หลายวิธี ซึง่จะต้องเป็นวิธีท่ีมีการสอนคลอบคลมุไปถึงการฝึกฟัง การฝึกสายตาและการฝึกทกัษะ
ทางการพดูเพ่ือให้เดก็ได้รับการจดัการสอนท่ีถกูต้องตามหลกัการสอน 
 
ความสามารถในการเขียนคาํ 

  1. วธีิการเรียนรู้คาํ 
       จินเทียร์ส (ญานี ปัจจานนท์. 2547: 17; อ้างอิงจาก Ginties. 1961: 678-688) ได้กลา่ว 

วา่เดก็เกิดการเรียนรู้คําตา่งๆ ได้ต้องผา่นทกัษะทางด้านการฟัง และการพดู เดก็จะมีประสบการณ์ 
ในการฟังคําตา่งๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็โดยการดดูซมึ การปรับแตง่รวมทัง้การดดัแปลง 
ให้เหมาะสมตลอดเวลา การเรียนรู้คําศพัท์ของเดก็พิจารณาได้ 2 ด้าน คือ คําศพัท์ทัว่ไปและคําศพัท์
เฉพาะ เน่ืองจากคําศพัท์ทัว่ไปมีประโยชน์มากกวา่คําศพัท์เฉพาะ เดก็จงึเรียนรู้คําศพัท์ทัว่ไปมากกวา่
คําศพัท์เฉพาะในทกุระดบัอาย ุการพฒันาคําศพัท์ทัว่ไปเดก็จะเรียนรู้คําท่ีมีประโยชน์ตอ่ตนเองมาก
ท่ีสดุและสามารถเข้าใจได้งา่ยก่อน เช่น ช่ือคน ช่ือสตัว์ ช่ือสิง่ของ แล้วจงึเรียนรู้สว่นตา่งๆ ของภาษาพดู
หลงัสดุ เดก็เรียนรู้คํานามก่อน เป็นคํานามท่ีมีพยางค์เดียว ตอ่มาก็เพิ่มเป็น 2–3 พยางค์ การเรียน
ภาษาเป็นการเลียนแบบ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการหดัพดู ซึง่ในระยะนีเ้ดก็จะรับรู้คําด้วยการ
เลียนแบบจากผู้ใหญ่ ในระยะตอ่มาเม่ือพฒันาการทางสมองของเดก็มากขึน้การลอกเลียนแบบ 
จะลดลง เดก็มีความคดิเป็นของตนเองมากขึน้เป็นลําดบั  ผู้ ท่ีทําการศกึษาเก่ียวกบัเลียนแบบในการ
พฒันาภาษาอยา่งละเอียด คือ เลวิส ทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่พฒันาการทางภาษาเกิดขึน้ได้หลายทางโดยอาศยั
การเลียนแบบ ซึง่อาจเกิดได้จากการมองเห็นหรือได้ยินเสียง การเรียนการพดูของเดก็เพ่ือใช้ในการ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้นัน้ มีกระบวนการเรียนรู้ตามลําดบัขัน้ ดงันี ้
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 1. การเลียนแบบ (Imitation) เป็นกระบวนการสําคญัในการเรียนภาษาเพราะ 
เป็นขัน้ท่ีเดก็เลียนเสียงคําพดูตามเสียงท่ีได้ยิน 

2. การเอาอยา่ง (Indentifiction Learning) เดก็มิได้เลียนแบบการออกเสียง 
อยา่งเดียวแตเ่ลียนแบบทา่ทาง นิสยัใจคอจากบคุคลตามเสียงท่ีได้ยิน 

3. การเรียนรู้ด้วยสมัพนัธ์ภาวะ (Association Learning) เดก็เรียนรู้คําศพัท์และ 
ความหมายของคําระหวา่งเสียงและสิง่ของ หรือพฤตกิรรม เช่น เดก็เรียนรู้คําวา่ “ตุ๊กตา” โดยแม ่
หยิบตุ๊กตาให้แล้วบอกเดก็วา่ “ตุ๊กตา” เดก็จะจําและเรียนรู้ได้ 

4. การเรียนรู้แบบถามตอบ (Question Answering) เม่ือเดก็เรียนรู้ภาษาไปบ้าง 
แล้วเดก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นและชอบใช้คําถามจงึควรตอบสนองเดก็ จะช่วยพฒันาการทาง
ภาษาของเดก็ดีขึน้ 

5. การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  เป็นการ 
ง่ายขึน้ ถ้าผู้ เรียนมีความรู้อนัเก่ียวพนักนัมาก่อน เช่น รู้จกัไก่ แล้วสอนให้รู้จกัเป็ด ห่าน โดยชีใ้ห้เห็น 
ความแตกตา่ง เดก็จะจําได้เร็วและมีความคดิเรียงลําดบัเป็นระเบียบ 

 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ เดก็เกิดการเรียนรู้คําตา่งๆ ได้ต้องผา่นทกัษะทางด้าน 
การฟัง และการพดู เดก็จะมีประสบการณ์ในการฟังคําตา่งๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตวัเดก็โดยการดดู
ซมึ การปรับแตง่ รวมทัง้การดดัแปลงให้เหมาะสมตลอดเวลา การเรียนการพดูของเดก็ท่ีใช้ในการ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัมีกระบวนการเรียนรู้ คือ การเลียนแบบ (Imitation) การเอาอยา่ง(Indentifiction 
Learning) การเรียนรู้ด้วยสมัพนัธ์ภาวะ (Association Learning) การเรียนรู้แบบถามตอบ  
(Question Answering) และการถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer of Learning)  
 

 2. ความหมายของการเขียน 
      สทิุต ิ ขตัตยิะ (2551: 11) กลา่ววา่ การเขียน คือ การแสดงความคดิ ความรู้สกึ หรือ 

ความรู้ ซึง่อยูใ่นใจของผู้ เขียนออกมาให้ผู้ อ่ืนรับรู้ โดยอาศยัถ้อยคําท่ีอยูใ่นลกัษณะของข้อความ  
เป็นสญัลกัษณ์ของภาษาเขียน และเป็นสื่อของการถ่ายทอดความเข้าใจ 

      ฟองจนัทร์  สขุยิง่ และคณะ (2550: 7) กลา่ววา่ การเขียน คือ การแสดงความรู้สกึ 
นกึคดิและความต้องการออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเป็นการส่ือสารท่ีเป็นหลกัสําคญั 
ทางกฎหมาย ดงันัน้ ผู้สง่สารจงึควรระมดัระวงัในการสง่สารไปยงัผู้ รับสาร เพราะผู้อา่นหรือผู้ รับสาร 
จะมีความรู้สกึตรงตามท่ีผู้สง่สารต้องการ 
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      อวยพร  พานิช และคณะ (2550: 164-165) กลา่ววา่ การเขียนเป็นวิธีสง่สารท่ีผู้สง่สาร 
เรียบเรียงความคดิ ผา่นรหสัท่ีตกลงร่วมกนัในรูปตวัอกัษร เสนอเป็นสาระเร่ืองราว ให้ผู้ รับสารคือผู้อา่น
ได้ใช้ทกัษะการอา่นตีความ และทําความเข้าใจเนือ้หา  

      วรรณี โสมประยรู (2544: 139) ให้ความหมายของการเขียนไว้วา่ หมายถึง การถ่ายทอด 
ความรู้สกึนกึคดิและความต้องการของบคุคลออกมาเป็นสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษร เพ่ือส่ือความหมาย
ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ จากความหมายของการเขียนดงักลา่วทําให้มองเห็นความสําคญัของการเขียนวา่  
มีความจําเป็นอยา่งยิ่งตอ่การส่ือสารในชีวติประจําวนั เชน่ นกัเรียนใช้การเขียนบนัทกึความรู้ 
ทําแบบฝึกหดัและตอบข้อสอบ บคุคลทัว่ไปใช้การเขียน เพ่ือเขียนจดหมาย ทําสญัญา พนิยักรรม 
แพทย์ใช้การเขียนเพ่ือจดบนัทกึประวตัคินไข้ เขียนใบสัง่ยาและอ่ืนๆ นกัวชิาการใช้การเขียนเพ่ือเขียน
บทความ หนงัสือ ตํารา รายงาน เป็นต้น 

  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  การเขียน หมายถงึ การแสดงความรู้สกึนกึคดิ และความต้องการ
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือส่ือความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การเขียนจงึจําเป็นตอ่การส่ือสาร
ในชีวิตประจําวนัไมว่า่จะเป็นนกัเรียนหรือ บคุคลทัว่ไป  
 

  3. ความสาํคัญของการเขียน 
       ฟองจนัทร์  สขุยิ่ง และคณะ (2550: 7) กลา่ววา่ ความสําคญัของการเขียน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเขียนเป็นสิง่จําเป็นตอ่ชีวิตประจําวนั เพราะเราต้องใช้การเขียนในการสื่อสาร  
เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนป้ายโฆษณา การเขียนรายงาน เป็นต้น 

2. การเขียนเป็นการส่ือความคดิ ความรู้สกึของผู้ เขียน เชน่ การเขียนบนัทกึประจําวนั  
การแตง่คําประพนัธ์ เป็นต้น 

3. การเขียนเป็นหลกัฐานอ้างอิง  หรือเป็นข้อกําหนดท่ีสามารถผกูพนัให้บคุคลต้อง 
ปฏิบตัติามได้ เช่น การเขียนสญัญา การเขียนประกาศ เป็นต้น 

4. การเขียนสามารถสร้างอาชีพได้ เชน่ การเขียนบทละคร การเขียนนวนิยาย  
การเขียนตํารา เป็นต้น 

5. การเขียนเป็นส่ือกลางท่ีให้ความรู้ ความคดิ และความเพลดิเพลนิแก่ทกุเพศทกุวยั 
      อวยพร  พานิช และคณะ (2550: 164-165) กลา่ววา่ ความสําคญัของความสามารถ 

ในการเขียน เป็นสิง่ท่ีต้องเรียนรู้ก่อนการปฏิบตัติัง้แตก่ารเรียนรู้ และคลอ่งแคลว่ในหลกัภาษา การใช้
คําสํานวน วลี ประโยคในภาษาไทยต้องถกูตามหลกัไวยากรณ์  
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      กระทรวงศกึษาธิการ (2546 ก: 48) กลา่วถงึความสําคญัของการเขียนวา่ ภาษาไทย 
เป็นวิชาทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเขียนเป็นทกัษะหนึง่
ของการแสดงออกด้วยการแสดงความคดิเห็น ความรู้และประสบการณ์ ซึง่ในเอกสารชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1-3 ได้กลา่วไว้วา่การเขียนคําได้ถกูความหมายและตวัสะกดการันต์ การเขียนประโยคข้อความ
และเร่ืองราว การเขียนแสดงความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการและจิตนาการ การใช้กระบวนการเขียน
พฒันางานเขียน มารยาทในการเขียน นิสยัรักการเขียน การเขียนจดบนัทกึความรู้ ประสบการณ์ 
และเร่ืองราวชีวิตประจําวนั การเรียงประโยคเป็นข้อความตามลําดบัความคดิการเขียนแนะนําตนเอง
และเขียนส่ือสาร เขียนแสดงความคดิเห็น เขียนคําคล้องจองและเขียนกลอน  

      วรรณี โสมประยรู (2544: 140-141) ได้กลา่วถึงความสําคญัของการเขียนไว้ ดงันี ้
  1. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอยา่งหนึง่ของมนษุย์ท่ีผู้ เขียนต้องการถ่ายทอดความคดิ  
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนออกมา 

2. เป็นการเก็บบนัทกึรวบรวมข้อมลูท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ซึง่ตนเคย 
มีประสบการณ์มาก่อน 
  3. เป็นการระบายอารมณ์อยา่งหนึง่ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผู้ เขียนเกิดความรู้สกึประทบัใจ  
ในประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

4. เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม เช่น ถ่ายทอดจากสมยัหนึง่ไปสูอี่ก 
สมยัหนึง่หรือจากชาตหินึง่ไปสูอี่กชาตหินึง่ 

5. เป็นเคร่ืองมือพฒันาสตปัิญญาของบคุคล เน่ืองจากการเรียนรู้เกือบทกุอยา่ง 
ต้องอาศยัการเขียนเป็นเคร่ืองมือสําหรับบนัทกึสิง่ท่ีได้ฟังหรือได้อา่น 

6. เป็นการสนองความต้องการของมนษุย์ ตามความประสงค์ท่ีมนษุย์แตล่ะคน 
ปรารถนา เชน่ เพ่ือต้องการทําให้รู้เร่ืองราว ทําให้รัก ทําให้โกรธ และสร้างหรือทําลายความสามคัคี 
ของคนในชาต ิ

7. เป็นการแสดงออกซึง่ภมูปัิญญาของผู้ เขียน ทําให้รู้ถงึความสามารถของผู้ เขียนได้ 
จากวรรณกรรมหรืองานเขียนอ่ืนๆ 

8. เป็นอาชีพอยา่งหนึง่ท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มีเกียรต ิและเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจ 
ให้สงูขึน้ได้ 

9. เป็นการพฒันาความสามารถ และบคุลกิสว่นบคุคล ให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ในการแสดงความรู้สกึและแนวความคดิ 

10. เป็นการพฒันาความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ 
ตนเอง และสงัคม 
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 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การเขียนมีความสําคญัตอ่การใช้ชีวิตประจําวนัทัง้การส่ือ 
ความหมาย การเรียน การประกอบอาชีพตา่งๆ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้มนษุย์ตดิตอ่ส่ือสาร 
แสดงความรู้สกึนกึคดิตอ่กนัและกนั  
 

  4. ความมุ่งหมายในการเขียน 
       วรรณี โสมประยรู (2544: 141) ได้กลา่วถงึ จดุมุง่หมายของการเขียนไว้ ดงันี ้

1. เพ่ือคดัลายมือหรือเขียนให้ถกูต้องตามลกัษณะตวัอกัษรให้เป็นระเบียบชดัเจน  
อา่นแล้วเข้าใจง่าย 

2. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทกัษะการเขียนให้พฒันาขึน้ตามวยั 
3. เพ่ือให้มีทกัษะการเขียนสะกดคําถกูต้องตามอกัขรวธีิ เขียนวรรคตอนถกูต้อง 

และเขียนได้รวดเร็ว 
4. เพ่ือให้รู้จกัเลือกภาษาเขียนท่ีดี มีคณุภาพเหมาะสมกบับคุคล และโอกาส 
5. เพ่ือให้สามารถรวบรวม ลําดบัความคดิ จดบนัทกึ สรุป และยอ่ใจความเร่ืองท่ีอา่น 

หรือฟังได้ 
  6.  เพ่ือถ่ายทอดจินตนาการความคดิ ริเร่ิมสร้างสรรค์ และความรู้สกึนกึคดิเป็น
เร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายอยา่งแจม่แจ้ง 

7. เพ่ือให้สามารถสงัเกต จดจํา และเลือกเฟ้นถ้อยคํา หรือสํานวนโวหารให้ถกูต้อง 
ตามหลกัภาษา หรือส่ือความหมายได้ตรงตามความต้องการ 

8.  เพ่ือให้มีทกัษะในการเขียนประเภทตา่งๆ สามารถนําหลกัการในการเขียนไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวนั 

9. เพ่ือเป็นการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเขียนตามท่ีตนเองสนใจ และ 
มีความถนดั 

10. เพ่ือให้เห็นความสําคญัและคณุคา่ของการเขียนวา่ มีประโยชน์ตอ่การประกอบ 
อาชีพการศกึษาหาความรู้และอ่ืน ๆ 

กรมวิชาการ (2544: 21) ได้กลา่ววา่ การเขียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1–3  
มีจดุมุง่หมาย ดงันี ้

1. สามารถเขียนเรียงความ ยอ่ความ ชีแ้จงการปฏิบตังิาน การรายงานการเขียน 
จดหมายส่ือสารให้เหมาะสมกบัโอกาสและจดุประสงค์ เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการหรือเร่ืองราว
สมัพนัธ์กบัชีวติจริง รวมทัง้ใช้กระบวนการเขียนพฒันางานเขียน 
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2. มีมารยาทในการเขียนและมีนิสยัรักการเขียน การศกึษาค้นคว้าโดยใช้กระบวน 
การเขียน จดบนัทกึข้อมลู ความรู้ ประสบการณ์ เหตกุารณ์และสงัเกตการณ์อยา่งเป็นระบบนําวธีิการ
ของแผนภาพความคดิมาพฒันางานเขียน การเขียนรายงาน และเขียนส่ือสารได้ตามจดุประสงค์อยา่ง
มีมารยาทในสงัคม 

   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการเขียนเพ่ือให้ผู้ เขียนรู้จกัเลือกภาษาเขียน 
ท่ีดี  เขียนถกูต้องตามลกัษณะตวัอกัษร มีมารยาทในการเขียน และการเขียนยงัมีประโยชน์ตอ่การ
ประกอบอาชีพ การศกึษาหาความรู้อ่ืนๆ โดยท่ีสามารถนําหลกัการในการเขียนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ 
ในชีวิตประจําวนัได้  
 

   5. องค์ประกอบของการเขียน 
         สทิุต ิ ขตัตยิะ (2551: 11-17) กลา่ววา่ การเขียนท่ีมีประสทิธิภาพเป็นสิง่สําคญั 

สําหรับผู้ เขียน และหลกัการทัว่ไปของการเขียนท่ีทกุชาตทิกุภาษาต้องคํานงึ คือ องค์ประกอบสําคญั 
ของการเขียน มี 3 ประการ ดงันี ้

          1. ระดบัภาษา 
การเขียนเป็นช่องทางหนึง่ท่ีจะทําให้คนมีความเข้าใจตรงกนัและเน่ืองจากในสงัคม 

มีคนเป็นจํานวนมาก ซึง่มีความแตกตา่งกนัอยา่งหลากหลายทัง้ในด้านวฒันธรรม การศกึษา ความคดิ
และความเช่ือ เป็นต้น การเขียนจงึต้องมีระดบัของภาษาสําหรับนํามาใช้กบักลุม่คนใกล้เคียงระดบั 
ของภาษาแบง่เป็น 3 ระดบั คือ 

 1.1 ภาษาปาก (Vulgar Language) ได้แก่ ภาษาถ่ิน ภาษาตลาด ภาษาแสลง ภาษา 
เฉพาะหมู ่และภาษาต่ํา ภาษาปากเป็นภาษาท่ีไมนิ่ยมนํามาใช้ในการเขียน นิยมใช้พดูกนัเฉพาะใน
กลุม่ ในสมยัก่อนไมนิ่ยมให้ใช้ภาษาปากในการเขียนเพราะไมส่ภุาพ แตปั่จจบุนัมีการนําภาษาปาก 
มาใช้ปะปนกบัภาษาไมเ่ป็นทางการหรือกบังานเขียนส่ือบางประเภท เช่น หนงัสือพมิพ์ และนิตยสาร
บนัเทิง หรือในลกัษณะของการอ้างอิง แบบคดัข้อความและคําพดู สว่นใหญ่ท่ีนิยมนํามาเขียนจะเป็น
ในกรณีท่ีต้องการให้เห็นบรรยากาศหรือสถานการณ์ท่ีเป็นความสมจริง  เชน่ คําวา่ มงึ ก ูผวัเมีย เสือก 
และคําท้องถ่ินหรือคําแสลง เป็นต้น 

 1.2 ภาษาไมเ่ป็นทางการ (Informal  Language) หรืออาจเรียกวา่ ภาษากึง่ทางการ 
หรือภาษากึ่งแบบแผน ภาษาไมเ่ป็นทางการเป็นภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัและเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย
และไมมี่แบบแผน แตก็่ถือวา่เป็นคําสภุาพในระดบัท่ีสงูกวา่ภาษาปาก โดยทัว่ไปมกันําไปใช้ในการ
เขียนเรียงความ บทความและสารคดี เพ่ือให้เกิดความเป็นกนัเองหรือไมเ่คร่งเครียดจนเกินไป และไม่
นิยมนํามาเขียนในเอกสารวชิาการ เชน่ คําวา่ พอ่ แม ่กิน โกรธ เซง็ เป็นต้น 
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1.3 ภาษาท่ีเป็นทางการ (Formal Language) เป็นภาษาท่ีเป็นแบบแผน 
และถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ ซึง่เหมาะในการใช้กบัการเขียนเอกสารทางวิชาการ ตํารา หรือหนงัสือ
ราชการ ซึง่เป็นการนําเสนอให้ผู้อา่นได้รับข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอยา่งมีหลกัวชิาการ ทัง้นีร้วมถึงคํา 
ราชาศพัท์ด้วย 
 2. สํานวนโวหาร 

 สํานวนโวหาร หมายถึง การใช้ลีลาการเขียนท่ีอาศยัถ้อยคําและข้อความอยา่ง 
มีรูปแบบสละสลวยและคมคายให้เป็นตามระดบัของภาษา และมีลกัษณะของการปรุงแตง่ให้เกิดสีสนั
หรือรสของภาษาในลกัษณะพิเศษมากกวา่ภาษาธรรมดาท่ีเรียบงา่ย การใช้สํานวนโวหารอยา่ง
เหมาะสมจะชว่ยทําให้การเขียนมีบคุลกิหรือลกัษณะเฉพาะ (Characteristics) เพ่ือแสดงถึงความ
ตัง้ใจ ความประณีตบรรจง ความรับผิดชอบและแบบฉบบัของผู้ เขียน ทําให้น่าอา่นมากยิง่ขึน้ 
 3. วตัถปุระสงค์ของการเขียน 

 การเขียนยอ่มมีวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนัตามประสงค์หรือเจตนารมณ์ของผู้ เขียน  
โดยทัว่ไปวตัถปุระสงค์ของการเขียนมี 7 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้

  3.1 เพ่ือเลา่เร่ือง การนําเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วมาถ่ายทอดเป็นข้อเขียน 
เป็นข้อความ และถือวา่การเขียนเพื่อเลา่เร่ืองเป็นการเขียนขัน้พืน้ฐาน 
    3.2 เพ่ือการอธิบาย คือ การเขียนอธิบายรายละเอียดของข้อมลู ข้อเท็จจริงหรือ
ความรู้ตา่งๆ ซึง่อาจจะเก่ียวกบัแนวคดิ หลกัการ วิธีการ หรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อา่นมี
ความรู้ และความเข้าใจเร่ืองราวนัน้มากขึน้ 
    3.3 เพ่ือการจงูใจ คือ การเขียนเพ่ือให้ผู้อา่นเกิดความรู้สกึหรือทศันะคตอิยา่งใด
อยา่งหนึง่ตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ผู้ เขียนต้องสามารถใช้ภาษาท่ีมีพลงัในการจงูใจแก่ผู้อา่นให้เห็นคล้อยตาม
ด้วยเหตผุลหรือการเปรียบเทียบ 
    3.4 เพ่ือการปลกุใจ คือ การเขียนเพ่ือกระตุ้นผู้อา่นให้เกิดความรู้สกึหรือทศันคติ
เช่นเดียวกบัการเขียนเพื่อจงูใจ แตก่ารเขียนเพ่ือปลกุใจก่อให้เกิดความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัอนั
นําไปสูค่วามเข้มแข็งหรือความพร้อมเพรียงในความร่วมมือร่วมใจกนั และสง่ผลถึงการแสดงพฤตกิรรม
อยา่งใดอยา่งหนึง่ด้วย 
    3.5 เพ่ือแสดงความคดิเห็น เป็นการเขียนเพ่ือการวิเคราะห์และการวิจารณ์พร้อมกบั
มีการแนะนําซึง่เป็นความเห็นสว่นตวัของผู้ เขียน  

  3.6 เพ่ือสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนให้ผู้อา่นเกิดอารมณ์ หรือความคดิคล้อยตาม 
ความฝันของผู้ เขียน โดยใช้วิธีการสร้าง และพรรณนาภาพสมมตใิห้เกิดเป็นความสมจริงขึน้ในความคดิ
ของผู้อา่น   
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   3.7 เพ่ือการเสียดสี เป็นการเขียนเพ่ือประชดประชนัในลกัษณะทีเลน่ทีจริง และ 
มกัเป็นไปในทางลบ การกระทบกระเทียบตอ่บคุคลหรือสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีไมก่ลา่วหรือเอย่ถึงอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
 วรรณี  โสมประยรู (2544: 142-143) ได้กลา่วถงึ องค์ประกอบของการเขียนไว้วา่  
การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีมีองค์ประกอบท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคดิของผู้ เขียนเป็นจดุ
กําเนิดให้เกิดงานเขียนนัน้ขึน้ มีองค์ประกอบ ดงันี ้
   1. ผู้ เขียน (ผู้สง่สาร) ผู้ เขียนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคดิ 
ของผู้ เขียนเป็นจดุกําเนิดให้เกิดงานเขียนนัน้ขึน้ 

  2. ภาษา (สาร) ภาษาไทยมีการแจกลกูคํา เพราะ คํา คําเดียวจะใช้กบับคุคล 
ทกุฐานะ ทกุโอกาส และทกุสถานท่ียอ่มไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาไทย คนท่ีเลือกใช้คําได้ดีงามตาม
สภาพท่ีควรจะเป็นนัน้ นบัวา่ใช้คําสภุาพ  

  3. ระดบั คือ ภาษาปาก ภาษากึง่แบบแผน  และภาษาแบบแผน 
  4. เคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดสาร เช่น อกัษร ดนิสอ สมดุ 
  5. ผู้อา่นการเขียนโดยทัว่ไปก็คือเขียนเพื่อให้อา่นงานเขียนบางอยา่ง มีเจตนา 

ให้บคุคลเฉพาะกลุม่อา่น เชน่ เขียนให้เดก็อา่น เขียนให้นกัธุระกิจอา่น เป็นต้น การเขียนจงึจําเป็นต้อง
เลือกเนือ้หา วธีิเขียน รูปแบบการเขียน และจะต้องรู้จกัใช้ภาษาให้แตกตา่งกนัตามลกัษณะความสนใจ 
และความต้องการของผู้อา่น 

 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ องค์ประกอบของการเขียน คือ ผู้ เขียนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั 
ท่ีสดุ ระดบัภาษา ประกอบด้วย ภาษาปาก ภาษาไมเ่ป็นทางการ และภาษาท่ีเป็นทางการ สํานวน
โวหาร เป็นการใช้ลีลาการเขียนท่ีมีรูปแบบสละสลวย และคมคายให้เป็นตามระดบัภาษา วตัถปุระสงค์
ของการเขียน เป็นการเลา่เร่ือง การอธิบาย การจงูใจ การปลกุใจ แสดงความคดิเห็น สร้างจินตนาการ 
การเสียดสี และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารในการเขียน คือ อกัษร ดนิสอ สมดุ  
 
 6. หลักการสอนเขียน 

        การเขียนมีความสําคญั และมีความจําเป็นท่ีผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้ 
ตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ซึง่เป็นทกัษะทางภาษาท่ีต้องอาศยัการฝึกอยา่งสม่ําเสมอ และจะต้อง
พยายามจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะการเขียนด้วยรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือเร้า 
ความสนใจของผู้ เรียนให้เกิดความสนใจในการเขียน และพยายามฝึกฝนให้ดีขึน้ โดยท่ี ฐะปะนีย์  
นาครทรรพ ได้เสนอวิธีการสอนเขียนไว้ ดงันี ้ 
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 1. ก่อนสอนครูควรพดูจงูใจให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของการเขียนหนงัสือให้ถกูต้อง
ชดัเจนวา่ การเขียนหนงัสือถกูต้องชดัเจน เป็นการแสดงวา่ผู้ เขียนเป็นผู้ มีการศกึษาดี ใครอา่นข้อความ
นัน้ๆ ก็อา่นเข้าใจง่าย ไมมี่การเข้าใจผิดและควรอธิบายให้เข้าใจประโยชน์ท่ีได้จากการเขียนแตล่ะ
ประเภทด้วย 

  2. พยายามสอนให้การเขียนสมัพนัธ์กบัการฟัง การพดู และการอา่น วิธีสอนท่ีจะให้ 
สมัพนัธ์กบัทกัษะอ่ืน ก็คือ ก่อนท่ีจะเขียนสิง่ใดควรริเร่ิมจากการฝึกให้รู้จกัฟังเสียก่อนแล้วจงึเขียน เช่น 
ให้ฟังคําถามแล้วเขียนตอบให้ตรงคําถาม เก็บสิง่ท่ีได้ฟังจากการบรรยายไปเขียนหรือให้อภิปราย 
ในเร่ืองท่ีเขียน จนแน่ใจวา่ผู้ เรียนมีความรู้ และมีความคดิท่ีจะเขียนเก่ียวกบัสิง่นัน้ๆ เสียก่อนแล้วจงึให้
เขียนบางครัง้ครูอาจกําหนดให้ผู้ เรียนอา่นหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิจากหนงัสือในห้องสมดุมาเขียนด้วย 
 3. ในกรณีท่ีผู้ เรียนเขียนตวัสะกดหนงัสือผิดพลาดนัน้ ครูควรหาอบุายให้ผู้ เรียนเกิด 
ความรู้สกึเตม็ใจท่ีจะแก้ข้อบกพร่องผิดพลาดของตน ดีกวา่ทําโทษให้แก้แล้วแก้อีก ผู้ เรียนเบ่ือหนา่ย 
ไมเ่กิดผลดีแตอ่ยา่งใด วิธีแก้อาจทําได้โดยรวบรวมคําท่ีผู้ เรียนมกัสะกดผิดเสมอๆ เขียนบนกระดานดํา
หรือเขียนใสบ่ตัรคํา นําไปปิดไว้บนป้ายประกาศของชัน้ ครูมอบหน้าท่ีให้เดก็เขียนบตัรคําก็ได้ เม่ือรวม
คําท่ีตดิไว้มากแล้ว ควรทดสอบคําเหลา่นัน้เป็นระยะๆ หรืออาจให้ผู้ เรียนเขียนสถิตกิารเขียนคําถกูต้อง
แตล่ะครัง้ของตนเองไว้ก็ได้ ในบางครัง้อาจให้แขง่ขนัสะกดคําถกูบ้างก็ได้ทัง้นีเ้ป็นการช่วยให้ผู้ เรียน
รู้จกัระมดัระวงัมิให้เขียนผิด 

 4. การจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น ให้ทําหนงัสือสําหรับชัน้ ประกวดการเขียนนิทาน ประกวด
การเขียนเร่ืองจริงท่ีได้ประสบมาด้วยตนเองเป็นต้น เป็นการสง่เสริมทกัษะ (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 
2547: 55-56) 

  บนัลือ พฤกษะวนั (พิศมยั แก้วทาสี. 2550: 23 ; อ้างอิงจาก บนัลือ พฤกษะวนั. 2532: 170–
174) ได้จําแนกแบบการสอนเขียนไว้ 5 แบบ ดงันี ้
 1. การสอนเขียนแบบใช้เสียงพาไป การสอนเขียนแบบนีใ้ห้ความดีเดน่ของภาษาไทย 
ท่ีมีเสียงคงท่ี และใช้ความสมัพนัธ์ของการฝึกอา่นแบบสะกดคําตวักบัการเขียนมาใช้ประโยชน์ได้ 
อยา่งเตม็ท่ี 

 2. การสอนเขียนแบบให้เห็นคําก่อน การสอนเขียนแบบนีมุ้ง่ให้เดก็ฝึกเขียนคําใหม ่
ในบทเรียนได้แมน่ยํายิ่งขึน้ และยงัมุง่ให้เข้าใจความหมายของคําในรูปประโยค จงึจะช่วยให้เกิด 
ประโยชน์แก่เดก็ผู้ เรียนได้เห็นรูปแบบของประโยคในการเขียนคํานัน้ ๆ 

 3. การฝึกสะกดคํา ในขณะท่ีครูเขียน หรือนกัเขียนข้อความบนกระดานดํา หรือแผนภมูิ 
ประสบการณ์ โดยครูเขียนตามท่ีนกัเรียนสะกด เสร็จแล้วจงึให้นกัเรียนอา่น แล้วจงึคดัลงในสมดุ 
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 4. การเขียนโดยใช้บนัทกึแบบอยา่ง วิธีสอนโดยครูใช้แถบประโยคท่ีเล่ือนไว้โดยนกัเรียน
อา่นประโยค แล้วคอ่ย ๆ ปิดประโยคจนมิด นกัเรียนจงึเขียนประโยคนัน้ลงไป วิธีสอนแบบนีเ้ป็นการฝึก
ทกัษะการอา่นเร็ว สมัพนัธ์กบัการกวาดสายตาไปด้วย 

 5. การเขียนตามคําบอก เป็นวิธีการเขียนท่ีใช้กนัมานาน และยงัใช้ ได้ดีจนถึงปัจจบุนั  
ซึง่จําเป็นต้องฝึกเสมอ ใช้เป็นกิจกรรมสอนเขียนใช้สลบักบักิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือลอ่ใจไมใ่ห้เดก็เบ่ือ  
การสอนจงึเป็นการฝึกสมาธิและความจําจากการฟัง พร้อมทัง้ฝึกเขียนข้อความตามคําสัง่ 

   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ หลกัการสอนเขียนจะต้องพยายามจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีสง่เสริมทกัษะการเขียนด้วยรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือเร้าความสนใจของผู้ เรียนให้เกิดความสนใจใน
การเขียนได้ดงันี ้ก่อนสอนครูควรพดูจงูใจให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของการเขียนหนงัสือให้ถกูต้อง
ชดัเจนพยายามสอนให้การเขียนสมัพนัธ์กบัการฟัง การพดู และการอา่น วิธีสอนท่ีจะให้สมัพนัธ์กบั
ทกัษะอ่ืน ผู้ เรียนเขียนตวัสะกดหนงัสือผิดพลาดครูควรหาอบุายให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึเตม็ใจท่ีจะแก้
ข้อบกพร่องผิดพลาดของตน การจดักิจกรรมตา่งๆ และสามารถจําแนกการสอนเขียนโดย การสอน
เขียนแบบใช้เสียงพาไป การสอนเขียนแบบให้เห็นคําก่อน การฝึกสะกดคํา การเขียนโดยใช้บนัทกึ
แบบอยา่ง และการเขียนตามคําบอก 

 
  7. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียน 
       เน่ืองจากการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคดิ ความรู้สกึ และความเข้าใจของตนเอง

ออกมาเป็นตวัอกัษรเพ่ือส่ือความหมายของตนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และเป็นเคร่ืองมือสําหรับพฒันาความคดิ
สตปัิญญาตลอดจนเจตคตด้ิวย การเขียนจงึเป็นทกัษะการแสดงออกท่ีสําคญัและสลบัซบัซ้อน 
เพราะการเขียนมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้(กรมวิชาการ. 2545: 48) 

1. มือ การพฒันากล้ามเนือ้มือก็เป็นสว่นสําคญัในการเขียน เดก็บางคนไมส่ามารถ 
บงัคบักล้ามเนือ้ให้เขียนตวัอกัษรได้ บางคนมือพกิารก็ทําให้เขียนไมถ่นดัหรือไมส่ามารถเขียนได้เลย 
การเขียนต้องใช้มือเป็นประการสําคญั ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมีการฝึกกล้ามเนือ้มือด้วย โดยเฉพาะ 
อยา่งยิ่งสําหรับนกัเรียนทัว่ไป 

2. ตา การเขียนจําเป็นต้องใช้สายตาดแูบบตวัอกัษรวา่เหมือนแบบหรือไม ่สําหรับ 
เดก็ท่ีมีพฒันาการทางอวยัวะตาไมเ่จริญไปตามปกต ิจะมองภาพกลบักนักบัภาพจริง คือ มองตวัอกัษร
กลบัหวับ้าง กลบัตวับ้าง ดงันัน้ สายตาจงึเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัตอ่การเขียนมาก 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบักล้ามเนือ้ การเขียนต้องอาศยัตามองเพื่อรับเข้าและ 
ใช้มือเขียนสิง่ท่ีมองเห็น นอกจากนีต้ายิ่งต้องมองสิง่ท่ีมือเขียนวา่มีขนาดถกูต้องเหมือนแบบหรือ 
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เหมือนท่ีคดิไว้หรือไม ่นอกจากนี ้ในบางครัง้เม่ือเดก็เขียนตามคําบอก การฟังจะมีสว่นเก่ียวข้องอีกด้วย 
เพราะถ้าฟังไมช่ดัก็จะเขียนไมถ่กู 

4. สมองหรือสตปัิญญา การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคดิ ความเข้าใจ และเป็น 
เคร่ืองมือสําหรับพฒันาความคดิและสตปัิญญาดงักลา่วข้างต้นแล้ว สมองก็จะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีจําเป็น 
ตอ่การเขียนอยา่งยิ่งเพราะ ถ้าสมองไมค่ดิสิง่ใดแล้วก็ไมมี่ความต้องการท่ีจะเขียนแสดงสิง่นัน้ออกมา 
ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 

 
 8. ปัญหาในการสอนเขียน 
      กองเทพ เคลือบพณิชกลุ (2542: 126-127) ได้กลา่วถึง ปัญหาในการสอนเขียนมีหลาย 

ลกัษณะ ดงันี ้ 
1. เขียนพยญัชนะ สระ และเขียนคําไมไ่ด้ การเขียนพยญัชนะ สระ ไมไ่ด้ 

มกัจะเป็นนกัเรียนท่ีเร่ิมต้นเขียน ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เม่ือนกัเรียนเขียนพยญัชนะ 
สระ ไมไ่ด้ นกัเรียนเหลา่นีจ้ะเขียนคําไมไ่ด้ การเขียนคําไมไ่ด้นัน้มีในนกัเรียนชัน้สงูๆ เป็นจํานวน 
มาก ทัง้ๆ ท่ีเขียนพยญัชนะและสระได้คลอ่งแล้ว แตย่งัเขียนคําไมถ่กู ท่ีกลา่ววา่ เขียนพยญัชนะ 
สระ ไมไ่ด้นัน้มีหลายแบบ คือ 

     1.1 เขียนไมเ่ป็นรูปร่าง คืออา่นไมอ่อกวา่เขียนพยญัชนะอะไร และสระอะไร 
1.1.1 เขียนคํากลบั เช่น ขน เป็น นข เป็นต้น 
1.1.2 เขียนพยญัชนะและสระไมมี่หวั เช่น คําวา่ ปวดศีรษะ นกัเรียน 

เขียนเป็นปาดศีรษะ คําวา่ กุ้ง นกัเรียนเขียนเป็น ก้ง เป็นต้น 
1.1.3 เขียนตวัพยญัชนะไมอ่ยูบ่นเส้นบรรทดั คือ เขียนลอยบน 

เส้นบรรทดับ้าง ลงมาลา่งเส้นบรรทดับ้าง 
2. สะกดคําผิด การเขียนสะกดคําผิดนัน้มีหลายรูปแบบ คือ 
     2.1 วางสระและวรรณยกุต์ไมถ่กูท่ี เช่น คําวา่ แกล้ง เขียนเป็น แก้ลง คําวา่ ศีรษะ 

เขียนเป็น ศรีษะ คําวา่ สง่า เขียนเป็น สงา เป็นต้น 
     2.2 คําพ้องเสียง นกัเรียนเขียนคําพ้องเสียงผิด นกัเรียนไมน่กึถงึความหมาย 

นกัเรียนเขียนคําท่ีสะกดง่ายตามเสียงท่ีได้ยิน เช่น เดก็คนนีเ้ป็นเดก็นา่รัก นกัเรียนจะเขียน 
คําวา่ น่า เป็น หน้า เขานบัถือศาสนาพทุธ นกัเรียนจะเขียนคําวา่ พทุธ เป็น พธุ เดก็ดีเป็นศรี 
แก่ชาต ินกัเรียนจะเขียนคําวา่ ศรี เป็น สี ช้อนส้อม นกัเรียนจะเขียนเป็น ช้อนซอ่ม เป็นต้น 

     2.3 เขียนคําท่ีใช้ตวัสะกดไมต่รงมาตราตวัสะกดผิด เช่น วนันีเ้ป็นโอกาสดี  
นกัเรียนจะเขียนคําวา่ โอกาส เป็น โอกาด นิทานเร่ืองนีพ้ิสดาร นกัเรียนจะเขียนคําวา่ พิสดาร 
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เป็น พิสดาน เป็นต้น 
    2.4 เขียนคําท่ีมีตวัการันต์ผิด เช่น คําวา่ พืชพนัธุ์ นกัเรียนจะเขียนเป็น พืชพนัธ์  

ต้นโพธ์ิ นกัเรียนจะเขียนเป็น ต้นโพธ์ เป็นต้น 
    2.5 คําท่ีมีสระเสียงสัน้และเสียงยาว เขียนสลบักนั บางคําใช้สระเสียงสัน้ 

นกัเรียนเขียนเป็นสระเสียงยาว เช่น ประณิต นกัเรียนเขียนเป็น ประณีต คําท่ีใช้สระเสียงยาว 
นกัเรียนเขียนเป็นสระเสียงสัน้ เช่น หยากไย ่นกัเรียนเขียนเป็น หยกัไย ่เป็นต้น 

    2.6 เขียนคําควบกลํา้ผิด เช่น คําวา่ ประปราย นกัเรียนเขียนเป็น ปะปาย 
คําวา่ กลอกกลิง้ นกัเรียนเขียนเป็น กอกกิง้ คําวา่ สะพร่ัง นกัเรียนเขียนเป็น สะพัง่ เป็นต้น 

3. เขียนคําท่ีใช้อกัษรยอ่ไมถ่กูต้อง เช่น เดือนเมษายน ต้องเขียน เม.ย. 
นกัเรียนเขียนเป็น เมย. พทุธศกัราช ต้องเขียน พ.ศ. นกัเรียนเขียนเป็น พศ. เดก็ชาย ต้องเขียน 
ด.ช. นกัเรียนเขียนเป็น ดช. เป็นต้น 

4. ลายมืออา่นยาก การเขียนเป็นการแสดงความคดิ ความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ อ่ืน 
ได้ทราบ ถ้าลายมืออา่นยาก ผู้ อ่ืนไมส่ามารถจะนําความคดิความเข้าใจนัน้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. ไมมี่ความคดิในการเขียน จะเขียนด้วยความคดิของตนเองไมค่อ่ยได้ จะต้อง 
ลอกแบบ เลียนแบบ ไมส่ามารถจะใช้คําสํานวนภาษาให้สมัพนัธ์เป็นเร่ืองราวท่ีผา่นมาแล้วในอดีต 
กลา่วคือ เม่ือเดก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง ตอ่สิง่เร้าภายนอกแล้ว ได้ผลลพัธ์ออกมาก็จะเก็บสะสมไว้ 
ในตวัเม่ือเดก็พบเหตกุารณ์เช่นเดมิอีก เดก็จะคาดหวงัทนัทีวา่ ผลลพัธ์ควรจะออกมาเหมือนท่ีเคย
เป็นมาแล้ว เดก็จะคอ่ยๆ ประสมประสาน ความรู้ใหมก่บัความรู้เก่าเข้าด้วยกนั เป็นประสบการณ์ 
ท่ีก่อให้เกิดความคดิตา่งๆ ไปใช้ในการทําปฏิกิริยาตอบสนองสิง่เร้าท่ีเดก็พบครัง้ตอ่ไป 

 
  9. งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเขียน 
       วิจยัในประเทศ 
       สพุฒันา  จนัทะคณุ (2551: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถในการเขียนคําของเดก็ 

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนเขียนสะกดคําร่วมกบัเกม  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนโสตศกึษา จงัหวดัปราจีนบรีุ จํานวน 8 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินหลงัการเรียนโดยการสอนเขียนสะกดคําร่วมกบัเกม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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      พนสั นาคบญุ (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถในการเขียนประโยคของนกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้าง
ประโยค กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 4 โรงเรียนพิษณโุลกปัญญานกุลู จงัหวดัพิษณโุลก จํานวน 7 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยคมี
ความสามารถเขียนประโยคก่อนและหลงัการทดลอง โดยหลงัการทดลองนกัเรียนมีความสามารถ 
ในการเขียนประโยคสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05 

      อดเิทพ เมฆเมืองทอง (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถในการเขียนประโยค 
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัช่วงชัน้เรียนท่ี 1 โดยใช้วงล้อคําศพัท์ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ 
ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินช่วงชัน้เรียนท่ี 1 โรงเรียนเรียนร่วมจงัหวดั
สโุขทยั จํานวน 8 คน ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถในการเขียนประโยคของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินหลงัการเรียน โดยใช้วงล้อคําศพัท์อยูใ่นระดบัดี และความสามารถในการเขียน
ประโยคของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิหลงัการเรียน โดยใช้วงล้อคําศพัท์สงูขึน้ อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

      ญาณี ปัญจานนท์ (2547: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถในการเขียนคําของนกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนศกึษาพเิศษ
พิษณโุลก จํานวน 8 คน ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิหลงัการสอน 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

      สมหมาย ปวะบตุร (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาความสามารถในการเขียนและ 
ความสนใจในการเขียนของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรม 4 MAT กบั
นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนของกรมวิชาการ โรงเรียนสาธิตสถาบนั
ราชภฎัสวนสนุนัทา เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ผลของการวิจยัพบวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
ท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมแบบ 4 MAT กบันกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว 
การสอนของกรมวิชาการมีความสามารถทางการเขียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.01 และมีความสนใจในการเขียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

      วิจยัในตา่งประเทศ 
      การ์เซยี (Garcia. 1997: 3459-A) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอา่น เขียน 

และสะกดคําจากรูปแบบการสอนสะกดคํา 2 แบบ คือ การสอนสะกดคําแบบให้นกัเรียนฝึกเองกบั 
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การสอนสะกดคําตามหนงัสือ โดยครูแตล่ะกลุม่จะสอนอา่นโดยใช้โปรแกรมการอา่นเหมือนกนั และ
สอนการเขียนทกุวนัตามเวลาท่ีกําหนดให้ การทดสอบให้สอบก่อน และหลงัการเรียน ผลการศกึษา
พบวา่การสอนสะกดคํา แบบให้นกัเรียนฝึกเองดีกวา่การสอนสะกดคําตามตํารา นกัเรียนทัง้สองกลุม่มี
ความแตกตา่งกนัในเร่ืองจํานวนคําศพัท์ท่ีใช้ในระดบัท่ีสงูกวา่ระดบัประถมหนึง่ ความยาวของประโยค
และจํานวนหน่วยคํา นอกจากนีน้กัเรียนสะกดคําโดยนกัเรียนคดิเอง มีการอา่นทบทวนการเขียน
วิเคราะห์คําท่ีใช้ ตลอดจนมีการช่วยเหลือหรือซกัถามเพื่อน และนกัเรียนท่ีเรียนสะกดคําจากตํารา 
ใช้พจนานกุรมบอ่ยครัง้มากกวา่นกัเรียนอีกกลุม่ 

      เฮดอน (Haydon. 1987: 1765) ได้ศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะการเขียนของเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดบัประถมศกึษาท่ีเรียนกบัเดก็ปกต ิผลการศกึษาพบวา่ พฒันาการ 
ด้านการเขียนสะกดคําของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นไปอยา่งเช่ืองช้าต้องใช้ทกัษะ 
ทางด้านสายตาสมัผสั (การฟังการได้ยินท่ีเหลืออยู)่ นอกจากนีย้งัพบวา่วิธีการสอนเขียนสะกดคํา 
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสมัพนัธ์กบัระดบัสตปัิญญาและประสบการณ์เดมิ 

      มิเชล (Mitchell. 1980: 1329 - A) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการสอนการเขียนสะกดคํา 
3 แบบ คือ กลุม่ท่ี 1 ใช้พจนานกุรม กลุม่ท่ี 2 ใช้กิจกรรมการเขียนเร่ือง และกลุม่ท่ี 3 ใช้พจนานกุรม 
และกิจกรรมเขียนเร่ือง และมีกลุม่ควบคมุอีกกลุม่หนึง่ ผลการศกึษาพบวา่ทัง้ 3 กลุม่ เขียนสะกดคํา 
ได้ดีกวา่กลุม่ควบคมุ แตใ่นเร่ืองความคดิสร้างสรรค์ทางการเขียน และการเขียนสะกดคําของกลุม่
ทดลองทัง้สามกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั ของนกัเรียนหหูนวกไมมี่อะไรเปล่ียนแปลง และยงัพบกบันกัเรียน 
ท่ีได้ยินปกตก็ิเป็นเช่นนีเ้หมือนกนั 
 
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในภาษาไทย 
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

      หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็นกําลงัของชาตใิห้
เป็นมนษุย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตสํานกึในความเป็นพลเมืองไทย และ
เป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มี
ความรู้ และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตท่ีิจําเป็นตอ่การศกึษาตอ่ การประกอบอาชีพ และการศกึษา
ตลอดชีวิต โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ทกุคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
ได้เตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 4-11) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
     หลักการ 
         หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีสําคญั ดงันี ้
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  1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาต ิมีจดุหมาย และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเดก็ และเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคต ิและคณุธรรม 
บนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

  2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอยา่ง 
เสมอภาคและมีคณุภาพ 

3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดั 
การศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพ และความต้องการของท้องถ่ิน  

4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ 
การจดัการเรียนรู้ 

  5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
  6. เป็นหลกัสตูรการศกึษาสําหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
       จุดหมายของหลักสูตร 

        หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสขุ มีศกัยภาพในการศกึษาตอ่ และประกอบอาชีพ จงึกําหนดเป็นจดุหมาย เพ่ือให้เกิด 
กบัผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ เห็นคณุคา่ของตนเอง มีวินยั และ 
ปฏิบตัตินตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 2. มีความรู้อนัเป็นสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต  
 3. มีสขุภาพกาย และสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกกําลงักาย  

 4. มีความรักชาต ิมีจิตสํานกึในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

 5. มีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์วฒันธรรม และภมูิปัญญาไทย การอนรัุกษ์และพฒันา
สิง่แวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุง่ทําประโยชน์ และสร้างสิง่ท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคม
อยา่งมีความสขุ  
     ตวัชีวั้ด 
     ตวัชีว้ดัระบสุิง่ท่ีผู้ เรียนพงึรู้ และปฏิบตัไิด้ รวมทัง้คณุลกัษณะของผู้ เรียนในแตล่ะระดบั 
ชัน้ ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ 
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ในการกําหนดเนือ้หา จดัทําหนว่ยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคญัสําหรับการวดั
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพผู้ เรียน  

 1. ตวัชีว้ดัชัน้ปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนแตล่ะชัน้ปีในระดบัการศกึษา 
ภาคบงัคบั (ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 3) 

 2. ตวัชีว้ดัช่วงชัน้ เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
(มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6) 
    มาตรฐานการเรียนรู้  
    การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดลุ ต้องคํานงึถงึหลกัพฒันาการทางสมอง และพห ุ

ปัญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกําหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
ดงันี ้
   1. ภาษาไทย 
   2. คณิตศาสตร์ 
   3. วิทยาศาสตร์ 
   4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   5. สขุศกึษาและพลศกึษา 
   6. ศลิปะ 
   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   8. ภาษาตา่งประเทศ 

      ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําคญัของ
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบสุิง่ท่ีผู้ เรียนพงึรู้และปฏิบตัไิด้ มีคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ยงัเป็นกลไกสําคญั ในการขบัเคลื่อนพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐาน
การเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบวา่ ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร 
รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยใช้ระบบการประเมิน
คณุภาพภายใน และการประเมินคณุภาพภายนอก ซึง่รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
การทดสอบระดบัชาต ิระบบการตรวจสอบเพ่ือประกนัคณุภาพดงักลา่ว เป็นสิง่สําคญัท่ีช่วยสะท้อน
ภาพการจดัการศกึษาวา่สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กําหนดเพียงใด 
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  2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ได้กําหนดเป็นกรอบและทิศทางการพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของสถานศกึษา เป็นแนวทางจดัการเรียนการสอนให้เป็นแนวทางเดียวกนัตามมาตรฐานการเรียนรู้
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 37) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

       ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย  
      ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาตเิป็นสมบตัทิางวฒันธรรม อนัก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการตดิตอ่ส่ือสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิต
ร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งสนัตสิขุ และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพ่ือพฒันาความรู้ กระบวนการคดิวเิคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ 
ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้
ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัเป็นส่ือแสดงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ
ด้านวฒันธรรม ประเพณี สนุทรียภาพ เป็นสมบตัลํิา้คา่ควรแก่การเรียนรู้ อนรัุกษ์และสืบสานให้คงอยูคู่่
ชาตไิทยตลอดไป  

      เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
     ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

การเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 
   1. การอา่น การอา่นออกเสียง ประโยค การอา่นบทร้อยแก้ว คําประพนัธ์ ชนิดตา่งๆ  
การอา่นในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้จากสิง่ท่ีอา่น เพ่ือนําไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวนั   
   2. การเขียน การเขียนสะกดคําตามอกัขรวิธี การเขียนส่ือสารรูปแบบตา่งๆ การเขียน
เรียงความ ยอ่ความ เขียนรายงานจากการศกึษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวเิคราะห์วิจารณ์ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
   3. การฟัง การด ูและการพดู การฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ การพดูแสดงความคดิเห็น 
ความรู้สกึ พดูลําดบัเร่ืองราวตา่งๆ อยา่งเป็นเหตเุป็นผล การพดูในโอกาสตา่งๆ ทัง้เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และพดูเพ่ือโน้มน้าวใจ 
   4. หลกัการใช้ภาษาไทย ศกึษาธรรมชาตแิละกฎเกณฑ์ของภาษาไทยการใช้ภาษา 
ให้ถกูต้องเหมาะสมกบัโอกาสและบคุคล การแตง่บทประพนัธ์ประเภทตา่งๆ และอิทธิพลของ
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  
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   5. วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศกึษาข้อมลู
แนวความคดิ คณุคา่ของงานประพนัธ์ และเพ่ือความเพลดิเพลนิ การเรียนรู้และทําความเข้าใจ 
บทเห ่บทร้องเลน่ของเดก็ เพลงพืน้บ้านท่ีเป็นภมูิปัญญาท่ีมีคณุคา่ของไทย ซึง่ได้ถ่ายทอดความรู้สกึ 
นกึคดิ คา่นิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสงัคมในอดีต และความงดงามของภาษา  
เพ่ือให้เกิดความซาบซึง้และภมูิใจในบรรพบรุุษท่ีได้สัง่สมสืบทอดมาจนถงึปัจจบุนั 

     คุณภาพของผู้เรียน 
      คณุภาพของผู้ เรียนคือสิง่ท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้

กําหนดขึน้ การกําหนดคณุภาพของผู้ เรียนคือสิง่ท่ีบอกวา่เม่ือผู้ เรียนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแล้วผู้ เรียน
ต้องมีความรู้ และความสามารถตามท่ีหลกัสตูรได้กําหนดไว้ โดยหลกัสตูรกําหนดคณุภาพของผู้ เรียน
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 39-40) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
   1. อา่นออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เร่ืองสัน้ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถกูต้อง 
คลอ่งแคลว่ เข้าใจความหมายของคําและข้อความท่ีอา่น ตัง้คําถามเชิงเหตผุล ลําดบัเหตกุารณ์ 
คาดคะเนเหตกุารณ์ สรุปความรู้ข้อคดิจากเร่ืองท่ีอา่น ปฏิบตัติามคําสัง่คําอธิบายจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
เข้าใจความหมายของข้อมลูจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภมูิ อา่นหนงัสืออยา่งสม่ําเสมอ และมี
มารยาทในการอา่น 
   2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั เขียนบรรยาย บนัทกึประจําวนั เขียน
จดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน 
   3. เลา่รายละเอียดและบอกสาระสําคญั ตัง้คําถาม ตอบคําถาม รวมทัง้พดูแสดงความคดิ 
ความรู้สกึเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและด ูพดูส่ือสาร เลา่ประสบการณ์ และพดูแนะนํา หรือพดูเชิญชวนให้
ผู้ อ่ืนปฏิบตัติาม และมีมารยาทในการฟัง ด ูและพดู  
   4. สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกตา่งของคําและพยางค์ หน้าท่ีของคํา
ในประโยค มีทกัษะการใช้พจนานกุรมในการค้นหาความหมายของคํา แตง่ประโยคงา่ยๆ แตง่คําคล้อง
จอง แตง่คําขวญั และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาท้องถ่ินได้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
   5. เข้าใจและสรุปข้อคดิท่ีได้จากการอา่นวรรณคดี และวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนั แสดงความคดิเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมท่ีอา่น รู้จกัเพลงพืน้บ้าน เพลงกลอ่มเดก็  
ซึง่เป็นวฒันธรรมของท้องถ่ิน ร้องบทร้องเลน่สําหรับเดก็ในท้องถ่ิน ท่องจําบทอาขยาน และบทร้อย
กรองท่ีมีคณุคา่ตามความสนใจได้ 
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    จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
    1. อา่นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถกูต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหารจากเร่ืองท่ีอา่น 
เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคูมื่อตา่งๆ แยกแยะข้อคดิเห็นและข้อเท็จจริง จบัใจความสําคญัของเร่ือง
ท่ีอา่นและนําความรู้ความคดิจากเร่ืองท่ีอา่นไปตดัสนิใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมี
นิสยัรักการอา่น และเห็นคณุคา่สิง่ท่ีอา่น 
    2. มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั เขียนสะกดคํา แตง่
ประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคําชดัเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเร่ือง
และแผนภาพความคดิเพ่ือพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ยอ่ความ จดหมาย สว่นตวั กรอกแบบ
รายการตา่งๆ เขียนแสดงความรู้สกึและความคดิเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค์ และมี
มารยาทในการเขียน  
    3. พดูแสดงความรู้ ความคดิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและด ูเลา่เร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง
และด ูตัง้คําถาม ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟังและด ูรวมทัง้ประเมนิความน่าเช่ือถือจากการฟังและดู
โฆษณาอยา่งมีเหตผุล พดูตามลําดบัขัน้ตอนเร่ืองตา่งๆ อยา่งชดัเจน พดูรายงานหรือประเดน็ค้นคว้า
จากการฟัง การด ูการสนทนา และพดูโน้มน้าวได้อยา่งมีเหตผุลรวมทัง้มีมารยาทในการฟัง ด ูและพดู  
    4. สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพงัเพย และสภุาษิต รู้และเข้าใจชนิด
และหน้าท่ีของคําในประโยค ชนิดของประโยค คําภาษาถ่ินและคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย ใช้
คําราชาศพัท์และคําสภุาพได้อยา่งเหมาะสม แตง่ประโยค แตง่บทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอน
สภุาพ และกาพย์ยานี 11  
    5. เข้าใจและเห็นคณุคา่วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอา่น เลา่นิทานพืน้บ้าน ร้องเพลง
พืน้บ้านของท้องถ่ิน นําข้อคดิเห็นจากเร่ืองท่ีอา่นไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยาน
ตามท่ีกําหนดได้ 

    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 12 ปี 
       สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
    สาระท่ี 1 การอา่น 

     มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอา่นสร้างความรู้และความคดิไปใช้ตดัสนิใจ 
แก้ปัญหาและสร้างวิสยัทศัน์ในการดําเนินชีวิต และมีนิสยัรักการอา่น 

    สาระท่ี 2 การเขียน 
     มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ 
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และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้า 
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

    สาระท่ี 3 การฟัง การด ูและการพดู 
     มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดอูยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดง 

ความรู้ความคดิ ความรู้สกึในโอกาสตา่งๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
    สาระท่ี 4 หลกัการใช้ภาษา 

     มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียน 
แปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาต ิ

    สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคดิเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ 

วรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคณุคา่และนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   
        สาระการอา่น  

 1. การอา่นคําพืน้ฐาน ซึง่เป็นคําท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัเพิ่มอีกประมาณ 1,200 คํา  
รวมทัง้คําท่ีใช้เรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน 

2. การอา่นแจกลกูและสะกดคําในมาตราแม ่ก กา  แมก่ง  กน  กม  เกย  เกอว  กก  
กด และแมก่บ  ทัง้คําท่ีสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด และคําท่ีสะกดไมต่รงตามมาตราตวัสะกด  
การอา่นคําท่ีมีพยญัชนะท่ีมีสระกํากบัเป็นตวัสะกด  คําท่ีมีตวัการันต์ อกัษรควบ อกัษรนํา 

3. การผนัวรรณยกุต์คําท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรกลาง อกัษรต่ํา อกัษรสงู  
คําเป็น คําตาย   

4. การอา่นและเข้าใจความหมายของคําในประโยคและข้อความ 
5. การอา่นในใจ การจบัใจความของเร่ืองท่ีอา่น โดยหาคําสําคญั ตัง้คําถาม 

คาดคะเน เหตกุารณ์ ใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือแผนภาพความคดิ 
6. การแสดงความรู้และความคดิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 
7. การนําความรู้และข้อคดิท่ีได้จากการอา่นไปใช้กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
8. การใช้พจนานกุรม 
9. การอา่นออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองถกูต้องตามอกัขรวิธีและสญัลกัษณ์ 

คําประพนัธ์ และการอา่นทํานองเสนาะ 
10. การท่องจําบทอาขยานและบทประพนัธ์ท่ีประทบัใจ 
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11. การเลือกอา่นหนงัสือท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ประเภทความรู้และความบนัเทิง 
12. มารยาทการอา่นหนงัสือ การถนอมรักษาหนงัสือทัง้สว่นตนและสว่นรวม 
13. การปลกูฝังนิสยัการอา่นและมีสขุลกัษณะในการอา่นหนงัสือ 

          สาระการเขียน 
 1. การเขียนคํามาตราตวัสะกดตา่งๆ คําท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั คําท่ีสะกดไมต่รง 

ตามมาตรา และคําท่ีมีตวัการันต์ 
 2. การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั ตวับรรจงคร่ึงบรรทดั และการเขียนตาม 

คําบอก 
 3. การเลือกใช้คําเขียนเป็นประโยคตรงตามความหมาย และเรียบเรียงเป็นเร่ือง 

ท่ียาวขึน้การเขียนเป็นยอ่หน้าท่ีแสดงความรู้ ความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการ ประสบการณ์  
และจินตนาการ 

 4. การเขียนคําคล้องจองและแตง่คําประพนัธ์อยา่งง่ายๆ 
 5. การใช้กระบวนการเขียนพฒันางานเขียนโดยการเตรียมการเขียน การกําหนด 

รูปแบบโครงเร่ือง เนือ้หา องค์ประกอบการเขียนการยกร่างข้อเขียน การตรวจทาน  การปรับปรุงแก้ไข 
และการเขียนเร่ืองให้สมบรูณ์ 

 6. การใช้เลขไทย 
 7. มารยาทการเขียน  การอ้างอิงแหลง่ความรู้การเขียนอยา่งเป็นระบบ สะอาด  

ลายมือสวยงาม อา่นงา่ย การเขียนโดยใช้ภาษาท่ีสภุาพ  ไมขี่ดเขียนในท่ีไมส่มควร และไมเ่ขียนให้ผู้ อ่ืน
เสียหาย 

 8. การปลกูฝังนิสยัรักการเขียน ด้วยการจดบนัทกึความรู้ ประสบการณ์ และแสดง 
ความคดิอยา่งสม่ําเสมอ  

       สาระการฟัง การด ูและการพดู 
 1. การเลือกฟัง  เลือกดสูิง่ท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง  
 2. การเข้าใจเนือ้เร่ือง การจบัใจความจากถ้อยคํานํา้เสียงและกิริยาทา่ทางของผู้พดู  

การดสูิง่ท่ีเป็นความรู้ความบนัเทิง 
 3. การพดู การอภิปรายแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสิง่ท่ีฟังสิง่ท่ีดอูยา่งมี 

วิจารณญาณ 
 4. การพดูยอมรับและการปฏิเสธ โดยใช้ภาษาท่ีสภุาพ 
 5. การตัง้คําถามและการตอบคําถาม 
 6. การสนทนาแสดงความคดิเห็น 
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 7. การเลา่เร่ืองถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ความรู้สกึ ประสบการณ์และการแสดง 
ความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล 

 8. การพดูออกเสียงชดัเจน ใช้ถ้อยคําเหมาะแก่เร่ืองท่ีพดูอยา่งสร้างสรรค์เหมาะสม 
แก่บคุคล และโอกาส   

 9. มารยาทการฟังและการด ูการฟังและการดอูยา่งตัง้ใจโดยไมร่บกวนผู้ อ่ืน 
         สาระหลกัการใช้ภาษา 

 1. สว่นประกอบของคํา 
 2. หลกัการอา่น และเขียนสะกดคํา 
 3. ชนิดและหน้าท่ีของคํา กลุม่คํา และประโยค 
 4. ความหมายของคํา การเลือกใช้คํา การเรียงลําดบัคําในประโยคได้ถกูต้องตรง 

ตามความหมายและความรู้สกึ 
 5. การเรียบเรียงประโยคเป็นเร่ืองราวตามลําดบัความคดิและการเว้นวรรคตอน 
 6. การเลือกใช้ภาษาไทยมาตราฐาน ภาษาถ่ินในการพดูและเขียนได้เหมาะสม 
 7. หลกัการแตง่คําคล้องจองและคําประพนัธ์ 
 8. ความแตกตา่งของภาษาพดูและภาษาเขียน 
 9. การใช้ทกัษะทางภาษาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการแสวงหาความรู้จากแหลง่ 

การเรียนรู้และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 10. การใช้ทกัษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านวทิย ุโทรทศัน์ วีดีทศัน์  

คอมพิวเตอร์ ในการพฒันาการเรียน 
 11. การใช้พจนานกุรมช่วยการอา่น การเขียนและค้นความหมาย 

         สาระวรรณคดีและวรรณคดี 
 1. นิทานเร่ืองสัน้งา่ยๆ สารคดีสัน้ๆ บทความสัน้ๆ สําหรับเดก็ ปริศนาคําทาย บทร้อง 

เลน่ในท้องถ่ิน บทละครและบทร้อยกรองประเภทให้ความรู้และความบนัเทิงตา่งๆ ท่ีเหมาะแก่วยั 
ของเดก็ 

   2. การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นอยา่งมีเหตผุล  
   3. การนําข้อคดิท่ีได้จากการอา่นไปใช้ในชีวิตจริง 
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  4. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง มาตราตวัสะกด 
       โครงสร้างของคําในภาษาไทยประกอบด้วยพยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ ตวัสะกด  

หรือบางคําอาจมีตวัการันต์ สว่นประกอบเหลา่นีจ้ะทําให้คํามีเสียงเปล่ียนไป และมีความหมาย
เปล่ียนไป 

        4.1 ความหมายของมาตราตวัสะกด 
  กรมวิชาการ (2546: 157-160) ให้ความหมายตวัสะกด คือ พยญัชนะท่ีประกอบ 

อยูท้่ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากบัสระ ทําให้เสียงของคําแตกตา่งกนัตามตวัพยญัชนะท่ีนํามา
ประกอบ แบง่ออกได้เป็น 8 แมห่รือ 8 มาตรา  รวมเรียกวา่ “มาตราตวัสะกด” ได้แก่มาตราแมก่ก  
กง กบ กด กน กม เกย เกอว หากพยางค์ใดไมป่รากฏพยญัชนะตวัสะกดเช่น พอ่ แม ่กระทะ มะละกอ 
จระเข้ ปนูา เตา่ ทะเล เลอะเทอะ ป่าจดัวา่เป็นมาตราแม ่ก กา ซึง่ตวัสะกดในภาษาไทยจําแนกได้  
2 ประเภท ได้แก่ 

 1. มาตราตวัสะกดท่ีใช้พยญัชนะสะกดเพียงตวัเดียวและตรงตามมาตรามี 4 มาตรา   
ได้แก่ 

      1.1 มาตราแมก่ง ใช้ ง เป็นตวัสะกด  ตวัสะกด เชน่ ตาราง โจ่งแจ้ง  เสแสร้ง  
ท้องร่อง  ถงุเท้า  แข็งแรง  แกล้งทํา  แปรง  เพลง  เกรงใจ ฯลฯ 

      1.2 มาตราแมก่ม ใช้ ม เป็นตวัสะกด เช่น อ้อมค้อม  รุมล้อม  หอมแก้ม   
มะขาม  แต้มสี  ตมูตาม  เกษมศรี ปรีดิเ์ปรม ฯลฯ 

      1.3 มาตราแมเ่กย ใช้ ย เป็นตวัสะกด เช่น คนสวย ร่ํารวย กล้วย  ควาย  สบาย   
เฉย  เฉลย  ใบเตย  สาย  บา่ย  ตาย ฯลฯ 

      1.4 มาตราแมเ่กอว ใช้ ว เป็นตวัสะกด เช่น สีขาว  แวววาว  ดาว  แพรวพราว   
สกาว  เปรีย้ว  เฉ่ียว  เลีย้ว  ประเด๋ียว แก้ว ฯลฯ 

 2. มาตราตวัสะกดท่ีใช้พยญัชนะเป็นตวัสะกดหลายตวั ทัง้ท่ีตรงตามมาตรา   
และท่ีออกเสียงเหมือนตวัสะกดเหลา่นี ้ มี  4 มาตรา ได้แก่ 

      2.1 มาตราแมก่ก ใช้ ก  ข  ค  ฆ เป็นตวัสะกด ออกเสียงเหมือน  ก สะกด ได้แก่  
ข ค ฆ เชน่ มีโชค ประโยค สนุขั พยคัฆ์ สมคัร พรรคพวก เลข เมฆ เบรก บคุคล ฯลฯ 

      2.2 มาตราแมก่ด ใช้ ด  จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  ฑ  ด  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส เป็น 
ตวัสะกด ออกเสียงเหมือน ด สะกด  ได้แก่ จ  ช  ซ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส เช่น ปัจจยั  
ประโยชน์  โภชนาการ  ก๊าซ  มาตรา  เมตร  นิวตั ิ ปรารถนา  ประสทิธ์ิ  วิสยัทศัน์  อาพาธ อากาศ  
กระดาษ  โอกาส  อตัโนมตั ิฯลฯ 
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      2.3 มาตราแมก่น ใช้ น  ร  ล ญ ณ  ฬ เป็นตวัสะกด ออกเสียงเหมือน น  สะกด  
ได้แก่  ณ  ร  ล  ฬ  ญ  เชน่  บ้าน  บริเวณ  บญุคณุ  พยาบาล  โทรสาร  กตญัญ ู ปลานิล  กาญจนบรีุ  
สญัญาณ  สงสาร  ปลาวาฬ  นิลกาฬ  กล้าหาญ  ฯลฯ 

      2.4 มาตราแมก่บ ใช้ บ  ป  พ  ฟ  ภ เป็นตวัสะกด  ออกเสียงเหมือน  บ สะกด   
ได้แก่  ป  พ  ฟ  ภ  เชน่  กราบ  ทะเลสาบ  รูปภาพ  ทรัพย์  กราฟ  ลาภ  ลพบรีุ  ยีราฟ  สถปู  ธูป  
สงัเขป  เสพ  เทพยดา   สรรพ  อตัภาพ  ฯลฯ 

        4.2 ความสําคญัของมาตราตวัสะกด 
              คําในภาษาไทยมีทัง้ประเภทท่ีเป็นคําไทยแท้มีตวัสะกดตรงตามมาตรา และคําท่ีรับ 

มาจากภาษาอ่ืน ได้แก่ ภาษาบาลี สนัสกฤต และภาษาทางยโุรปตะวนัตก จะมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตราเป็นสว่นใหญ่ ลกัษณะเช่นนีน้บัวา่เป็นปัญหาอีกประการหนึง่สําหรับผู้ เรียนภาษาไทย  
หากผู้ เขียนใช้ตวัสะกดไมถ่กูต้องจะทําให้ส่ือความหมายผิดพลาดไมต่รงตามความต้องการ 

  ตวัสะกดในภาษาไทย มีบทบาทสําคญัในการกําหนดเสียง และความหมายของ 
คําให้แตกตา่งกนั เช่น  

  สา  +  ง   สาง 
  สา  +  น  สาน 

  นอกจากนีต้วัสะกดในมาตราเดียวกนั ออกเสียงสะกดเหมือนกนั แตก็่จะมี 
ความหมายแตกตา่งกนั  เชน่   

การ  (งาน) กาล  (เวลา) 
  อาจ  (หาญ) สะ     (อาด) 

          การสอนเร่ืองมาตราตวัสะกด  ครูควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนตระหนกัถงึความ 
จําเป็นในการเขียนและการอา่นคําให้ตรงตามมาตราตวัสะกด  เพ่ือส่ือความหมายได้ถกูต้องตรง
ความหมาย 

       4.3 แนวการจดัการเรียนการสอนมาตราตวัสะกด   
 มีแนวการจดัการเรียนการสอน  ดงันี ้
 1. ฝึกให้นกัเรียนสงัเกต ความแตกตา่งของคํา  ตอ่ไปนี ้
    - พยญัชนะต้นเสียงเดียวกนั แตใ่ช้ตวัพยญัชนะตา่งกนั เชน่ พธุ กบั ภชุ เป็นต้น 
    - ตวัสะกดเสียงเดียวกนั แตใ่ช้พยญัชนะตา่งกนั เช่น ประพาส กบั ประพาด เป็นต้น 
    - ตวัสะกดบางคํามีสระกํากบั  บางคําไมมี่ เช่น เกต ุกบั เกศ เป็นต้น 
    - ตวัสะกดบางคํามีพยญัชนะมากกวา่ 1 ตวั เช่น พทุธ  กบั  พธุ เป็นต้น 
    - ตวัสะกดบางคํามีตวัการันต์ เช่น พนัธ์ กบั พนั เป็นต้น 
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    - ตวัสะกดท่ีมีตวัการันต์ อาจมีสระกํากบัหรือไมมี่สระกํากบั เชน่ พนัธุ์ กบั พนัธ์ 
เป็นต้น 

    - พยญัชนะการันต์มีได้หลายตวัตา่งกนั เช่น สรรค์  สนัต์ สณัห์ สณัฑ์ เป็นต้น 
    - เสียงสระเหมือนกนั แตอ่าจเขียนตา่งกนั เช่น พรรณ กบั  พนั เป็นต้น 
 2. สอนการอา่นคําท่ีสะกดไมต่รงตามมาตรา โดยเขียนเป็นคําท่ีสะกดตรง 

ตามมาตราในมาตรานัน้ๆ เช่น  
สขุ  อา่นวา่ สกุ 
บริจาค อา่นวา่ บอ – ริ – จาก  
อทุาหรณ์ อา่นวา่ อ ุ– ทา – หอน 
ปัญญา อา่นวา่ ปัน – ยา 
สรุป  อา่นวา่ สะ – หรุบ 
คณุภาพ อา่นวา่ คนุ – นะ – พาบ 
โอกาส อา่นวา่ โอ – กาด 

จากการเขียนคําอา่นของคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราจะทําให้นกัเรียน 
เข้าใจเร่ืองมาตราตวัสะกดได้ง่ายขึน้ 

3. ให้นกัเรียนค้นคว้า  รวบรวมคําท่ีออกเสียงเหมือนกนั แตเ่ขียนสะกดคํา 
ไมเ่หมือนกนั เช่น  โจทย์ – โจษ , สอน – ศร เป็นต้น 

4. เขียนคําอา่นในประโยคและให้นกัเรียนเขียนคําเขียน เช่น  
    วนันีเ้ป็นวนั...............................(จนั) 
     เขาไปซือ้ผลไม้ท่ีเมือง.................(จนั) เป็นต้น 

5. ให้นกัเรียนหาศพัท์หมวดของคําตา่งๆ เช่น คําวา่ กษัตริย์ ดอกไม้ ผู้หญิง ภเูขา  
ป่าไม้ ช้าง เป็นต้น 

6. ให้นกัเรียนหาคําพ้อง เชน่ คําวา่ กาน จะมีคําท่ีออกเสียงเหมือนกนัหลายคํา เชน่ 
การ การณ์ กาฬ กาล กาญจน์ เป็นต้น 

 
   5. แนวการวัดผลและประเมินผลเร่ืองมาตราตวัสะกด 
        ครูสามารถวดัผลและประเมินผลนกัเรียนวา่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรา 

ตวัสะกดได้โดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือ ดงันี ้
1. ทดสอบปากเปลา่ โดยครูกําหนดคําสะกดในมาตราตา่งๆ ทัง้ท่ีสะกดตรงมาตรา  

และไมต่รงมาตรา ให้นกัเรียนอา่นแล้วครูใช้แบบสงัเกตเพ่ือประเมินวา่นกัเรียนสามารถอา่นตวัสะกด 
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ท่ีกําหนดได้ถกูต้องหรือไม ่
2. เขียนตามคําบอก โดยครูเลือกคําท่ีสะกดในมาตราตา่งๆ ทัง้ท่ีสะกดตรงมาตรา 

และไมต่รงมาตรา บอกให้นกัเรียนเขียนและครูตรวจแก้การเขียนตวัสะกดของนกัเรียน 
3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ ให้เขียนคําอา่นของตวัสะกดท่ีครู 

กําหนดให้ หรือใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบให้นกัเรียนเลือกคําในตวัเลือกใดท่ีเขียนคําอา่นถกูต้อง 
หรือเลือกตวัเลือกใดท่ีเขียนคําอา่นไมถ่กูต้อง 
 

   6. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
        ประญตั ิบตุรมะลา (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คําท่ีสะกด 

ไมต่รงตามมาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
(4 MAT) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนดงยางสะแบง 
จํานวน 10 คน ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่แผนการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คําท่ีสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ตวัสะกด สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 
มีประสทิธิภาพเทา่กบั 88.05/86.67 และแผนการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง คําท่ีสะกดไมต่รงตามมาตรา
ตวัสะกด ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีคา่ดชันีประสทิธิผลเทา่กบั 0.7701 แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนคดิเป็นร้อยละ 77.01 

         สนีุย์  แก้วของแก้ว (2549: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคําท่ีมี
ตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดย
การใช้แบบฝึกการประสมอกัษร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคํา กําลงัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบอ่ทอง จํานวน 7 คน ผล
การศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง
ตามมาตรา มีทกัษะการเขียนสะกดคํา ก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลองนกัเรียนมีทกัษะการเขียนสะกดคําสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 
สอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 

   ซปิปา (CIPPA MODEL) หมายถงึ กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
สามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิและการตดัสนิใจอยา่งมีระบบ มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้
ทางร่างกาย สตปัิญญา สงัคมและอารมณ์ สามารถสร้างความรู้และค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง  
นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้  ซึง่ CIPPA มีความหมายมาจาก C มาจากคําวา่  
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(Construction), I มาจากคําวา่ (Interaction), P มาจากคําวา่ (Physical Participation), P มาจาก 
คําวา่ (Process Learning), A มาจากคําวา่ (Application) 
 1. หลักการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา 

        การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา เป็นนวตักรรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น 
นกัเรียนเป็นศนูย์กลางรูปแบบหนึง่ ซึง่ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้พฒันารูปแบบนีข้ึน้จากประสบการณ์ท่ีได้ใช้แนวคดิทางการศกึษา 
ในการสอนมาเป็นเวลานาน พบวา่เป็นหลกัการจดัการเรียนรู้วธีิหนึง่ท่ีสามารถใช้ได้ผลดีมาตลอด  
(ทิศนา แขมมณี. 2548: 85-86) หลกัการท่ีสําคญั 5 ประการ ดงันี ้

1.1 หลกัการสร้างความรู้ (Constructing of knowledge) หมายถึง การสร้างความรู้ 
ตามแนวคดิของการสร้างความรู้ (Constructivism) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยให้ 
นกัเรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึง่จะทําให้นกัเรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายตอ่ตนเอง 

1.2 หลกัการปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) หมายถงึ การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน หรือ 
สิง่แวดล้อมรอบตวั กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
กบับคุคล 

1.3 การมีสว่นร่วมทางกาย (Physical participation) หมายถงึ การให้นกัเรียนมี 
โอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกาย โดยการทํากิจกรรมในลกัษณะตา่งๆ ซึง่เป็นการช่วยให้นกัเรียนมีสว่นร่วม 
ทางกายคือ นกัเรียนมีโอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกาย โดยการทํากิจกรรมในลกัษณะตา่งๆ อยา่ง
เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน 

1.4 การเรียนรู้กระบวนการ (Process learning) หมายถงึ การเรียนรู้กระบวนการ 
ตา่งๆ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการตา่งๆ ซึง่เป็นทกัษะ 
ท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการกลุม่ กระบวนการพฒันาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้ทางด้านกระบวนการช่วยให้นกัเรียน 
มีสว่นร่วมทางสตปัิญญาอีกทางหนึง่ 

1.5 การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ (Application) หมายถึง การนําความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไป 
ประยกุต์ใช้ ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึน้
เร่ือยๆ การจดักิจกรรมท่ีชว่ยให้นกัเรียนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้นี ้เป็นการช่วยให้นกัเรียนมี
สว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายๆ ด้าน 
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หลักการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
 
 

นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 :  หลกัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (CIPPA  MODEL) 
 
 
 
 
 

มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งกระตือรือร้น (Active  Participation) 

สติปัญญา (Intellectual) กาย  (Physical) สงัคม (Social) 

อารมณ์  (Emotional) 

การเคล่ือนไหวร่างกาย 
(Physical movement) 

อารมณ์  (Emotional) อารมณ์  (Emotional) 

การปฏิสมัพนัธ์ 
(Interaction) 

การสร้างสรรค์ความรู้ 
(Construction of knowledge ) 

การเรียนรู้กระบวนการ (Process learning) 

ความเข้าใจ (Understanding) 

การประยกุต์ใช้ (Application) 

การใช้ในชีวิตประจําวนั  (Actual  practices) 
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  2. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา 
       ซปิปา (CIPPA  MODEL) เป็นหลกัการหรือแนวคดิซึง่สามารถนําไปใช้เป็นหลกัในการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ให้แก่ผู้ เรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกั “CIPPA MODEL” 
สามารถใช้วิธีการและกระบวนการท่ีหลากหลาย ซึง่อาจจดัเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึง่
ท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ได้นําเสนอไว้และได้มีการนําไปทดลองใช้แล้วได้ผลดี
ประกอบด้วยขัน้ตอนการดําเนินการ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี. 2548: 87) 

        ขัน้ท่ี 1 การทบทวนความรู้เดมิ 
   ขัน้นีเ้ป็นการดงึความรู้เดมิของผู้ เรียนในเร่ืองท่ีจะเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียน มีความ 

พร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิของตน  ซึง่ผู้สอนอาจใช้วิธีการตา่งๆ  ได้อยา่ง
หลากหลาย 

        ขัน้ท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม ่
  ขัน้นีเ้ป็นการแสวงหาข้อมลูความรู้ใหมข่องผู้ เรียนจากแหลง่ข้อมลูหรือแหลง่ 

ความรู้ตา่งๆ ซึง่ครูอาจจดัเตรียมมาให้ผู้ เรียนหรือให้คําแนะนําเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียน 
ไปแสวงหาก็ได้ 

        ขัน้ท่ี 3 การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม ่และเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความ 
รู้เดมิ 

  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะต้องศกึษาและทําความเข้าใจกบัข้อมลู/ความรู้ท่ีหามาได้   
ผู้ เรียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมลู/ประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยใช้กระบวนการตา่งๆ ด้วยตนเอง 
เช่น ใช้กระบวนการคดิ และกระบวนการกลุม่ในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูนัน้ๆ 
ซึง่จําเป็นต้องอาศยัการเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิ 

        ขัน้ท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนอาศยักลุม่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 

ของตน รวมทัง้ขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึน้ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้แบง่ปันความรู้ 
ความเข้าใจของตนแก่ผู้ อ่ืนและได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้ อ่ืนไปพร้อมๆ กนั 

        ขัน้ท่ี 5 การสรุปจดัระเบียบความรู้ และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ของการสรุปความรู้ท่ีได้รับทัง้หมด ทัง้ความรู้เดมิและความรู้ใหม ่

และจดัสง่ท่ีเรียนให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนจดจําสิง่ท่ีรู้ได้ง่ายรวมทัง้วิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ 

        ขัน้ท่ี 6 การปฏิบตั ิและ/หรือการแสดงผลงาน 
  หากข้อความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาไมมี่การปฏิบตั ิขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีช่วยให้ผู้ เรียน  
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ได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้ อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้ตอกยํา้หรือ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนและช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคดิสร้างสรรค์ แตห่ากต้องมีการปฏิบตัิ
ตามข้อความรู้ท่ีได้ ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ปฏิบตั ิและมีการแสดงผลงานท่ีได้ปฏิบตัด้ิวย 

        ขัน้ท่ี 7 การประยกุต์ใช้ความรู้ 
 ขัน้นีเ้ป็นขัน้ของการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการนําความรู้ความเข้าใจของตน 

ไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มความชํานาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความจําในเร่ืองนัน้ๆ หลงัจากการประยกุต์ใช้ความรู้อาจมีการนําเสนอผลงานจากการ
ประยกุต์อีกครัง้ก็ได้ หรืออาจไมมี่การนําเสนอผลงานในขัน้ท่ี 6 แตนํ่ามารวมแสดงในตอนท้ายหลงัขัน้
การประยกุต์ใช้ก็ได้เช่นกนั 

   ขัน้ตอนตัง้แตข่ัน้ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) 
ซึง่ครูสามารถจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั(Interaction) และฝึกฝน
ทกัษะกระบวนการตา่งๆ (Process Learning) อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากขัน้ตอนแตล่ะขัน้ตอนช่วยให้
ผู้ เรียนเคล่ือนไหวทํากิจกรรมหลากหลาย (Physical Participation) จงึนบัได้วา่เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการต่ืนตวั (Active) ทัง้ทางกาย ทางสตปัิญญา ทางอารมณ์ และทางสงัคม อนัจะสง่ผลให้
ผู้ เรียนสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ดี จงึกลา่วได้วา่ขัน้ตอนทัง้ 6 มีคณุสมบตัติามหลกัการ CIPPA  
สว่นขัน้ตอนท่ี 7 เป็นขัน้ตอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ (Application) จงึทําให้รูปแบบนีมี้
คณุสมบตัคิรบตามหลกั CIPPA 
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ตาราง : ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิสอนและเทคนิค 

การสอน 
ขัน้ท่ี 1  
ทบทวน/ตรวจสอบความรู้
เดิมผู้สอนดงึความรู้เดิม
เพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงกบั
ความรู้ใหม่ และ/หรือ
สํารวจความรู้เดิมความรู้
พืน้ฐานท◌◌่ีจําเป็นสําหรับ 
การเรียนรู้ใหม่ 

หลกัการสร้างความรู้ (Construction of 
Knowledge) 
1. เพ่ือให้ผู้ เรียนระลกึ (Recall) เป็นการเช่ือมโยง
ความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ 
2. เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้สิง่ใหม่
หากผู้ เรียนขาดความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็นในการรู้ 
สิง่ใหมจํ่าเป็นต้องช่วยผู้ เรียนให้มีความรู้พืน้ฐาน
ดงักลา่วก่อนสอนสิง่ใหม่ 
3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนตระหนกัรู้ว่าตนรู้อะไรไมรู้่
อะไร 
4. เพ่ือช่วยให้ครูรู้ปัญหาของผู้ เรียน จะได้สอนใน
สิง่ท่ีสอดคล้องกบัปัญหาความต้องการของผู้ เรียน 
5. เพ่ือช่วยให้ครูไมส่อนซํา้ในสิง่ท่ีผู้ เรียนรู้อยูแ่ล้ว
ทําให้ผู้ เรียนไมเ่บ่ือหน่าย 

- ถาม 
- ระดมสมอง 
- สงัเกต 
- ทดสอบ 
- ลงมือทํา 
- แก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 2 
ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ 
ใหมผู่้ เรียนแสวงหา 
ความรู้จากแหลง่ข้อมลู 
หรือแหลง่ความรู้ตา่งๆ 
และรวบรวมข้อมลู 
ความรู้ใหมจ่ากแหลง่ 
ความรู้ 

หลกัการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ  
(Process Learning) 
1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อนัเป็นทกัษะท่ีจําเป็นในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

สร้างแรงจงูใจ 
- ตัง้คําถามท้าทายให้คิด 
- กระตุ้นให้เกิดความ
ขดัแย้งทางความคิด 
- ให้แสวงหาข้อมลู 
อยา่งมีความหมาย 
- ฝึกกระบวนการแสวงหา
ความรู้ 
- การวางแผนแบง่งาน 
การมอบหมายงาน 
- การหาแหลง่ 
ข้อมลูท่ีหลากหลาย 
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ตาราง : (ตอ่) 
 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิสอนและเทคนิค 

การสอน 
ขัน้ท่ี 3  
การศกึษาและสร้างความ
เข้าใจข้อมลูความรู้ใหมแ่ละ
เช่ือมโยงความรู้ใหมก่บั
ความรู้เดิมผู้ เรียนทําความ
เข้าใจกบัข้อมลูความรู้ใหม่ 
ท่ีหามาได้สร้างความหมาย
ของข้อมลู/ประสบการณ์
ใหมโ่ดยอาศยัการเช่ือมโยง
กบัความรู้เดิมและการใช้ 
กระบวนการตา่งๆ เช่น
กระบวนการคิดกระบวน 
การกลุม่ 

หลกัการสร้างความรู้ (Construction of 
Knowledge) 
1. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 
ในเร่ืองท่ีศกึษา เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
ตอ่ตนเองและจดจําการเรียนรู้นัน้ได้ดี 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียน ได้ฝึกทกัษะ 
กระบวนการการสร้างความรู้ด้วยตวัเอง  
อนัเป็นทกัษะท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการ 
คิดช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียนรู้ 

การประเมินแหลง่ข้อมลู 
- วิธีค้นคว้า-การแก้ปัญหา 
ฝึกกระบวนการคิด 
- เปรียบเทียบ จําแนก 
- จดักลุม่ จดัประเภท 
- ตัง้คําถาม 
- ตีความ ลงความเหน็ 
- ขยายความ สรุปความ 
- วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ฯลฯ 

ขัน้ท่ี 4 
ผู้ เรียนแลกเปล่ียนความรู้ 
ความเข้าใจกบักลุม่ ผู้ เรียน
แลกเปล่ียนความรู้ความคิด 
อาศยักลุม่เป็นเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของตนรวมทัง้ขยาย
ความรู้ความเข้าใจของตน
ให้กว้างขึน้ 

หลกัการปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
1. ช่วยให้ผู้ เรียนขยายขอบเขตความรู้ความ 
เข้าใจ ได้มมุมองท่ีแตกตา่งไปจากตน ช่วยให้
ความคิดกว้างขึน้ลกึซึง้ขึน้ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบและปรับเปล่ียน 
ความรู้ ความเข้าใจของตน อนัเป็นการ 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางสติปัญญาของตน 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนเหน็คณุคา่ของการเรียนแบบ 
ร่วมมือการเรียนรู้จากกนั และกนัและการ 
เรียนรู้การสมัพนัธ์และการอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

ฝึกกระบวนการทางสงัคม 
- ใช้กระบวนการกลุม่ 
ใช้เทคนิคการจดักลุม่ 
แบบตา่งๆ  ใช้รูปแบบ
วิธีการ เทคนิค การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การรับฟัง  
การโต้ตอบการยอมรับ  
การให้ข้อสงัเกต 
- การให้ข้อมลูย้อนกลบั 

ขัน้ท่ี 5 
ผู้ เรียนจดัระเบียบความรู้ 
และวิเคราะห์การเรียนรู้ 

หลกัการสร้างความรู้ (Construction of 
Knowledge) และหลกัการเรียนรู้ทกัษะ 
กระบวนการ (Process Learning) 
1. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเหน็องค์รวมหรือภาพรวม 
ของสิง่ท่ีเรียนรู้ 

ฝึกยทุธศาสตร์ 
ทางปัญญา 
(Cognitive Strategies) 
- การใช้ 
Graphic Organizer 
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ตาราง : (ตอ่) 
 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิสอนและเทคนิค 

การสอน 
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนจดจําความรู้ได้ดีและสามารถ

นําความรู้ไปใช้ได้อยา่งสะดวกเน่ืองจากความรู้ท่ีมี
อยูอ่ยา่งเป็นระบบระเบียบทําให้ผู้ เรียนสามารถ
ระลกึ (Recall) และดงึความรู้ออกมาใช้ได้ง่าย 
(Retrieval) 
3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนพฒันายทุธศาสตร์ทาง
ปัญญา (Cognitive Strategies) อนัเป็น
ความสามารถขัน้สงู 
4. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนตระหนกัถงึกระบวนการเรียนรู้
ของตน และพฒันาความสามารถในการควบคมุ
กํากบัความคิดของตน (Metacognition) อนัเป็น
ความคิดชัน้สงู 

- การผลติผลงาน 
ในลกัษณะตา่งๆ 
(การเขียน บทความ 
เร่ืองสัน้ คูมื่อตํารา  
ทําเคร่ืองมือแบบทดสอบ 
จดัทํา Checklist ฯลฯ) 
- การบนัทกึการเรียนรู้ 
(Learning Logs) 
- การคิดไตร่ตรอง 
(Reflective Thinking) 
- การคิดวิเคราะห์ 
(Analytic Thinking) 
- การควบคมุกํากบั 
ความคิดตนเอง
(Metacognition) 

ขัน้ท่ี 6 
ผู้ เรียนแสดงความรู้ 
ผลงาน 

หลกัการสร้างความรู้ (Construction) และ 
การเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ (Process 
Learning) 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความรู้
ความสามารถของตน อนัจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ 
และพฒันาความสามารถในหลายด้านทําให้ 
ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจในสิง่ท่ีเรียนรู้ และภมิูใจ 
ในการเรียนรู้ของตน 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 
ของตน และปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
3. เพ่ือสง่เสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
4. เพ่ือช่วยให้ครูได้หลกัฐานการเรียนรู้และ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าบรรลตุาม
จดุประสงค์หรือไม ่
5. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ 
สูชี่วิตจริงและนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ฝึกแสดงออก 
- เปิดโอกาสให้แสดงออก 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
ตามความสามารถและ
ความถนดั 
- เป็นการตรวจสอบความรู้ 
ความเข้าใจ 
- ครูและเพ่ือนให้ข้อสงัเกต 
และให้ข้อมลูย้อนกลบั 
- ปรับความรู้ความเข้าใจ 
- ให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจําวนั 
- ให้ทําแบบฝึกหดั 
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ตาราง : (ตอ่) 
 

กระบวนการเรียน 
การสอน 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิสอนและเทคนิค 

การสอน 
ขัน้ท่ี 7 
นําความรู้ไปประยกุต์ใช้
ผู้ เรียนนําความรู้ความ
เข้าใจของตนไปประยกุต์ 
ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ  
ท่ีหลากหลาย เพ่ือเพิ่ม
ความชํานาญความเข้าใจ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในเร่ืองนัน้ 

หลกัการประยกุต์ความรู้ (Application) 
1. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้นําความรู้ไปใช้ให้เป็น 
ประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต ช่วยให้ความรู้มี 
ความหมายย่ิงขึน้ 
2. ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลกึซึง้จากการ 
ปฏิบติัจริง 

ให้ปัญหาท่ีมีลกัษณะท่ี 
หลากหลายแตกตา่งจากท่ี 
เรียนรู้ในห้องเรียนและนํา 
ความรู้ไปแก้ปัญหา 
- สง่เสริมให้ทําบอ่ย ๆ 

 
(ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2548: 64-67) 

 
  3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
       การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา สามารถสง่เสริมให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วม 

ในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลางแบบโมเดลซปิปา CIPPA MODEL (ทิศนา  
แขมมณี. 2542: 4-6) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนมีสว่นร่วมอยา่งผกูพนัจนกระทัง่เกิด 
การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใช้หลกัการจดักิจกรรม ดงันี ้

1. กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรช่วยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมทางด้านร่างกาย คือ  
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้ประสาทรับรู้ของนกัเรียนต่ืนตวัพร้อม 
ท่ีจะรับข้อมลูและการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ การรับรู้เป็นปัจจยัสําคญัในการเรียนรู้ หากนกัเรียนไมมี่ 
ความพร้อมในการรับรู้ แม้จะให้ความรู้ดีๆ นกัเรียนก็ไมส่ามารถรับได้ ดงันัน้กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียน 
จงึควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกบัวยัและระดบัความ
สนใจของนกัเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรช่วยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมทางสตปัิญญา คือ  
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสตปัิญญา เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคดิของ 
นกัเรียน ท่ีกระตุ้นสมองให้เกิดความคดิสนกุในการจดจ่อท่ีจะร่วมกิจกรรม โดยให้นกัเรียนร่วมคดิ 
เร่ืองนัน้ๆ ซึง่ต้องเป็นเร่ืองท่ีไมง่่ายและไมย่ากเกินไปสําหรับนกัเรียน ดงันัน้ครูต้องหาประเดน็ 
การคดิท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนใช้ความคดิหรือ 
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ลงมือกระทําด้วยความร่วมมือ 
3. กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรช่วยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมทางสงัคม คือ เป็นกิจกรรม 

ท่ีช่วยให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับคุคลหรือสิง่แวดล้อมรอบตวั เน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์ 
สงัคมท่ีต้องอาศยัการรวมกลุม่เป็นหมูค่ณะ เพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัผู้ อ่ืนและสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
การให้โอกาสนกัเรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านสงัคมซึง่สง่ผลตอ่ 
การเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ด้วย ดงันัน้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียน เรียนรู้ 
จากสิง่แวดล้อมรอบตวัด้วย 

4. กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรช่วยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมทางอารมณ์ คือเป็นกิจกรรม 
ท่ีสง่ผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของนกัเรียนซึง่จะช่วยให้การเรียนรู้นัน้เกิดความหมายตอ่ตนเองกิจกรรม 
ท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึนัน้ มกัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต ประสบการณ์และความจริงของนกัเรียน 
ซึง่ต้องเป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัตวันกัเรียนโดยตรง หรือเป็นเร่ืองใกล้ตวันกัเรียน อารมณ์ และความรู้สกึ 
มกัเกิดขึน้พร้อมกบัการกระทําด้านอ่ืนๆ ทัง้ร่างกาย สตปัิญญาและสงัคม เช่น ครูให้นกัเรียนเปล่ียน
อิริยาบถ เปล่ียนกิจกรรม นกัเรียนจะเกิดความรู้สกึพอใจ ไมพ่อใจ เฉยๆ เม่ือให้คดิแก้ปัญหานกัเรียน
อาจเกิดความสนกุ ท้าทาย หรือเกิดอารมณ์หงดุหงิด กงัวล ซึง่เป็นไปได้ในทํานองเดียวกนั เม่ือนกัเรียน
มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ ก็อาจเกิดความรู้สกึทางบวกหรือทางลบได้เช่นกนั 

 
   4. คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
        ทิศนา แขมมณี (2545: 34) ได้กลา่วถึงลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ 

สําหรับการเรียนรู้ โดยยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั เพ่ือช่วยให้ครูสามารถออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้
ให้มีคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้

1. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ กระบวน 
การเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย ให้ผู้ เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Movement)  
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกบัวยั วฒุภิาวะ และความสนใจของผู้ เรียน การเคลือ่นไหว 
อาจเป็นการเคล่ือนไหวอวยัวะหรือกล้ามเนือ้ตา่งๆ ได้แก่ 

    1.1 การเคล่ือนไหวอวยัวะ/กล้ามเนือ้มดัยอ่ย (Fine Motor Movement) เชน่  
กิจกรรม การเขียน การฟัง การพดู การวาดภาพ การพบักระดาษ การเชิดหุ่น การร้องเพลง เป็นต้น 

1.2 การเคลื่อนไหวอวยัวะ/กล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross Motor Movement) เช่น  
กิจกรรมการย้ายกลุม่ ย้ายเก้าอี ้จดัโต๊ะ การกระโดด การวิ่ง การเลน่เกมตา่งๆ เป็นต้น การเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย ซึง่หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะหลากหลายเอือ้อํานวย 



 62 

ให้ผู้ เรียนเคล่ือนไหวสว่นตา่งๆ ของร่างกายจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้มีความ
กระฉบักระเฉง ต่ืนตวั ไวตอ่การรับรู้ ข้อมลู ขา่วสาร 

2. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมทางสตปัิญญา อารมณ์และจิตใจ กระบวนการ 
เรียนรู้ควรมีลกัษณะท่ีกระตุ้นและท้าทายความคดิของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิดการจดจ่อ ผกูพนักบั 
สิง่ท่ีคดิซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้ทางสตปัิญญานีแ้บง่ได้เป็น 2 ประเภท 

    2.1 การเรียนรู้เนือ้หาความรู้ตา่งๆ (Contents or Knowledge) ได้แก่การเรียนรู้ 
ข้อมลู ข้อเท็จจริงและความรู้ตา่งๆ ท่ีผา่นมาในอดีต ครูมกัจดัการเรียนรู้แบบครู เป็นสําคญั คือ ครูเป็น
ผู้ มีความรู้ ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็นผู้ รับความรู้ โดยครูหวงัวา่การถ่ายทอดความรู้
ของตนจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและนําความรู้ไปใช้ได้ ซึง่ในทางปฏิบตัผิลท่ีเกิดขึน้ อาจไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ผู้ เรียนจํานวนมากมกัเกิดการเรียนรู้ในระดบัความรู้ความจําเทา่นัน้ บางสว่นอาจ
ขึน้ไปถึงระดบัความเข้าใจ และมีน้อยมากท่ีไปถึงขัน้การนําไปใช้วิเคราะห์และประเมินผล แสดงให้เห็น
วา่ การถ่ายทอดความรู้ของครูไมเ่พียงพอท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีต้องการได้ ด้วยเหตนีุ ้
จงึมีผู้ ได้แสวงหาแนวคดิ แนวทางใหม่ๆ  ท่ีจะนํามาอธิบายและใช้แก้ปัญหานี ้ซึง่แนวคดิสําคญันีกํ้าลงั
ได้รับความสนใจอยา่งกว้างขวาง ก็คือแนวคดิการสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) ซึง่เช่ือวา่
ความรู้เป็นสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ด้วยตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาให้งอกงามขึน้ไปได้เร่ือยๆ 
โดยอาศยักระบวนการพฒันาโครงสร้างความรู้ภายในบคุคลและการรับรู้สิง่ตา่งๆ รอบตวั ซึง่การ
สร้างสรรค์ความรู้มกัจะต้องมีองค์ประกอบ 3 สว่นด้วยกนั คือจดุมุง่หมาย หรือความต้องการของ
ผู้ เรียน ความรู้เดมิ หรือสิง่ท่ีมีอยูเ่ดมิของผู้ เรียน และสาระหรือสิง่ใหมท่ี่จะเรียนรู้ ดงันัน้ จงึสามารถ
อธิบายในอีกนยัหนึง่ได้วา่ โครงสร้างทางสตปัิญญาของผู้ เรียนประกอบไปด้วยโครงสร้างความรู้ ซึง่
สามารถปรับเปล่ียนและขยายออกไปได้ โดยอาศยัองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความรู้เดมิหรือ
โครงสร้างความรู้เดมิท่ีมีอยู ่ความรู้ใหม ่ได้แก่ ข้อมลู ข้อเท็จจริง ความรู้ ความรู้สกึ ประสบการณ์ใหม่ๆ  
ท่ีบคุคลรับเข้าไป กระบวนการทางสตปัิญญา ได้แก่ กระบวนการทางสมองท่ีใช้ในการทําความเข้าใจ
ความรู้ท่ีรับมาและใช้ในการเช่ือมโยงและรับความรู้เดมิและความรู้ใหมเ่ข้าด้วยกนั ตามแนวคดิข้างต้น 
การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดี ก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนมีโอกาสได้รับข้อมลู และประสบการณ์ใหม่ๆ  เข้ามา และมี
โอกาสได้ใช้กระบวนการทางสตปัิญญาของตนในการคดิกลัน่กรองข้อมลูทําความเข้าใจข้อมลูเช่ือมโยง
ข้อมลู ความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ และสร้างความหมายข้อมลูความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างสรรค์
ความรู้นี ้จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายตอ่ตนเองอนัจะสง่ผลถงึความเข้าใจและการคง
ความรู้นัน้ (Retention) การให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคดิการสรรค์
สร้างความรู้ (Constructivism) จงึเป็นแนวคดิท่ีสามารถนํามาใช้ในกระบวนการจดัการเรียนรู้โดย 
ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญัให้ผู้ เรียนได้คดิได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสําคญั ดงันี ้
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- ให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้เดมิ 
- ให้ผู้ เรียนได้รับ/แสวงหา/รวบรวม/ข้อมลูประสบการณ์ตา่งๆ ด้วยตนเอง 
- ให้ผู้ เรียนได้ศกึษา คดิ วิเคราะห์ และสร้างความหมายข้อมลู/ประสบการณ์ 

ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการตา่งๆ 
- ให้ผู้ เรียนได้สรุปและจดัระเบียบความรู้/ข้อมลูหรือโครงสร้างความรู้ด้วย 

ตนเองให้ผู้ เรียนได้แสดงออกในสิง่ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ อยา่งหลากหลาย  
กระบวนการดงักลา่ว หากเป็นไปด้วยการริเร่ิมของผู้ เรียน ริเร่ิมแสวงหา ศกึษา  

คดิวิเคราะห์สร้างความหมายและจดัระเบียบความรู้ด้วยตนเอง การสร้างสรรค์ความรู้นัน้ก็จะยิง่ 
มีความหมายแก่ผู้ เรียนมากขึน้ 

    2.2 การเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ได้แก่การเรียนรู้ทกัษะ 
ตา่งๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ 

3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมทางสงัคมและอารมณ์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
จงึควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) กบัสิง่แวดล้อมรอบตวั การปฏิสมัพนัธ์ 
จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับข้อมลูเข้ามามาก สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ 

 
  5. บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา  

(CIPPA MODEL) 
       กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา CIPPA MODEL (ทิศนา แขมมณี. 2547: 34) ดงันี ้
     บทบาทของครูผู้สอน 

 1. บทบาทด้านการเตรียมการ ประกอบด้วย 
1.1 การเตรียมตนเอง ครูจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมสําหรับบทบาทของ 

ผู้ เป็นแหลง่ความรู้ (Resource Person) ซึง่จะต้องให้คําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษา ให้ข้อมลูความรู้ 
ท่ีชดัเจนแก่ผู้ เรียน รวมทัง้แหลง่ความรู้ท่ีจะแนะนําให้ผู้ เรียนไปศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู ดงันี ้ครูจะต้อง 
มีภาระหนกัเตรียมตนเองด้วยการอา่น การค้นคว้า การทดลองปฏิบตัมิากๆ ในหวัข้อเนือ้หาท่ีตน
รับผิดชอบรวมทัง้ข้อมลูและประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 

1.2 การเตรียมแหลง่ข้อมลู เม่ือบทบาทครูไมใ่ช่ผู้บอกเลา่มวลความรู้อีกตอ่ไป  
ครูจงึต้องเตรียมแหลง่ข้อมลูความรู้แก่ผู้ เรียน ทัง้ในรูปแบบของส่ือการเรียน ใบความรู้และวสัดอุปุกรณ์
ตา่งๆ ท่ีจะใช้ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน หรือศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีข้อมลูความรู้ท่ีผู้ เรียน
สามารถเลือกศกึษาค้นคว้าตามความต้องการ หรือแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เช่น ศนูย์บริการ ศนูย์ส่ือ
ห้องสมดุ ห้องโสตศกึษา ห้องสมดุวิชา ห้องปฏิบตักิารวชิาตา่งๆ และห้องพิพธิภณัฑ์ในโรงเรียน ทัง้นี ้
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รวมไปถึงแหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย ซึง่ครูสามารถสํารวจบญัชีรายช่ือ หนงัสือ อปุกรณ์ หรือส่ือ
ตา่งๆ ไว้สําหรับผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าตามท่ีกําหนดในกระบวนการเรียนรู้หรือศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิ
ทัง้ในและนอกเวลาเรียน 

1.3 การเตรียมกระบวนการเรียนรู้ บทบาทครูการเรียนรู้ทกุครัง้ คือการวางแผน 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนด ครูจะต้องวิเคราะห์จดุประสงค์การ
เรียนรู้ เพ่ือให้ได้สาระสําคญัและเนือ้หาข้อความรู้ อนัจะนําไปสูก่ารออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด โดยบทบาทในสว่นนีค้รูจะทําหน้าท่ีคล้ายผู้จดัการ 
(Manager) กําหนดบทบาทการเรียน และเป็นผู้ กําหนดบทบาทให้ผู้ เรียนทกุคนได้มีสว่นเข้าร่วม
กิจกรรมแบง่กลุม่หรือจบัคู ่เป็นผู้มอบหมายงานหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่ผู้ เรียน ทกุคนจดัการให้ 
ทกุคนได้ทํางานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของตน 

1.4 การเตรียมส่ือ วสัดอุปุกรณ์ เม่ือออกแบบหรือกําหนดกระบวนการจดัการ 
เรียนรู้แล้ว ครูจะพิจารณาและกําหนดวา่ จะใช้ส่ือวสัดอุปุกรณ์ใด เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่ว
บรรลผุลแล้วจดัเตรียมให้พร้อม บทบาทของครูตรงนีจ้งึเป็นผู้ อํานวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือให้
การเรียนรู้บรรลผุล 

1.5 การเตรียมการวดัและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรียมการ 
อีกประการหนึง่ คือการเตรียมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ โดยการวดัให้ตรงตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ และวดัให้ครอบคลมุทัง้ในสว่นของกระบวนการ (Process) และผลงาน
(Product) ท่ีเกิดขึน้ทัง้ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive) จิตพิสยั (Affective) และทกัษะ (Skill) โดยเตรียม
วิธีการวดัและเคร่ืองมือวดัให้พร้อมก่อนทกุครัง้ 

2. บทบาทด้านการดําเนินการ เป็นบทบาทขณะผู้ เรียนดําเนินกระบวนการจดัการ 
เรียนรู้ ประกอบด้วย 

2.1 การเป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisors) คอยให้ 
คําตอบเม่ือผู้ เรียนต้องการความชว่ยเหลือ เช่น ให้ข้อมลูหรือความรู้ในเวลาท่ีผู้ เรียนต้องการ เป็นต้น
เพ่ือให้การเรียนรู้นัน้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

2.2 การเป็นผู้สนบัสนนุและเสริมแรง (Supporter and Encourager)  
ช่วยสนบัสนนุหรือกระตุ้นให้ผู้ เรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง  

2.3 การเป็นผู้ ร่วมกิจกรรม (Active Participant) โดยเข้าร่วมทํากิจกรรม 
ในกลุม่ผู้ เรียนพร้อมทัง้ให้ความคดิ และความเห็นหรือช่วยเช่ือมโยงประสบการณ์สว่นตวัของผู้ เรียน
ขณะทํากิจกรรม 
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2.4 การเป็นผู้ตดิตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางานตาม 
กิจกรรมของผู้ เรียน เพ่ือให้ถกูต้องชดัเจนและสมบรูณ์ก่อนให้ผู้ เรียนสรุปข้อความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ 

2.5 การเป็นผู้สร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่เป็นมิตร โดยการสนบัสนนุเสริมแรง 
และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วมทํางานกบักลุม่ แสดงความคดิเห็นอยา่งเปิดเผยเตม็ท่ี ยอมรับฟัง 
ความคดิเห็นซึง่กนัและกนั อภิปรายโต้แย้งแสดงความเห็นด้วยท่วงทีนุม่นวล ให้เกียรตแิละเป็น 
มิตรโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้เป้าหมายของกลุม่บรรลคุวามสําเร็จ 

3. บทบาทด้านการประเมินผล เป็นบทบาทท่ีครูผู้สอนต้องดําเนินการเพ่ือตรวจ 
สอบวา่สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ให้บรรลผุลตามจดุประสงค์การเรียนรู้ ท่ีกําหนดไว้หรือไม ่ทัง้นี ้
ครูควรเตรียมเคร่ืองมือและวธีิการให้พร้อมก่อนถงึขัน้ตอน การวดัและประเมินผลทกุครัง้ และการวดั
ควรให้ครอบคลมุทกุด้าน โดยเน้นการวดัจากสภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบตั ิ
(Performance) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึง่ในการวดัและประเมินผลนีน้อกจากครู 
จะเป็นผู้วดัและประเมินผลเองแล้ว ผู้ เรียนและสมาชิกของแตล่ะกลุม่ ควรจะมีบทบาทร่วมกนัวดั 
และประเมินตนผลของเองและกลุม่ด้วย 

บทบาทของผู้ เรียน 
เม่ือครูปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนรู้และพฤตกิรรมการเรียนรู้ของตนแล้ว   

ผู้ เรียนก็จําเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรู้ของตนด้วย การเรียนรู้จงึจะบรรลวุตัถปุระสงค์ตาม 
ท่ีกําหนดไว้ โดยทัว่ไปแล้วผู้ เรียนจะมีบทบาทท่ีสําคญัๆ ดงันี ้

1. บทบาทการมีสว่นร่วมในการแสวงหาข้อมลู ข้อเท็จจริง ความคดิเห็น หรือ 
ประสบการณ์ตา่งๆ จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาใช้ในการเรียนรู้ 

2. บทบาทในการศกึษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือทําความเข้าใจ  
ใช้ความคดิในการกลัน่กรอง แยกแยะ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู ข้อเท็จจริง ความคดิเห็น ความรู้สกึ 
หรือประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีหามาได้ และสร้างความหมายให้แก่ตนเอง 

3. บทบาทในการจดัระบบระเบียบความรู้ท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้ 
เกิดความคงทน และสามารถนําความรู้นัน้ไปใช้ได้สะดวกขึน้ 

4. บทบาทในการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้นัน้ เกิดประโยชน์ 
ตอ่ชีวิตนอกจากนัน้การประยกุต์ใช้จะชว่ยตอกยํา้ความเข้าใจและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ เรียนใน
ความรู้นัน้ และการนําความรู้ไปใช้ยงัก่อให้เกิดการเรียนรู้อ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้ด้วย ในการดําเนินการตาม
บทบาททัง้ 4 ข้างต้น ผู้ เรียนจําเป็นต้องแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ดงันี ้

4.1 เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อยา่งกระตือรือร้น 
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4.2 ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน/กิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบักลุม่  
เช่น การแสวงหาข้อมลู การศกึษาข้อมลู และการสรุป เป็นต้น 

4.3 รับฟัง พิจารณาและยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
4.4 ใช้ความคดิอยา่งเตม็ท่ี ปฏิสมัพนัธ์ โต้ตอบ คดัค้าน สนบัสนนุแลกเปล่ียน 

ความคดิเห็นและความรู้สกึของตนกบัผู้ อ่ืน 
4.5 แสดงความสามารถของตน และยอมรับความสามารถของผู้ อ่ืน 
4.6 ตดัสนิใจ และแก้ปัญหาตา่งๆ เรียนรู้จากกลุม่ และช่วยให้กลุม่เกิดการเรียนรู้ 

 
  6 งานวิจัยเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
      งานวิจยัในประเทศ 
      ทิพอาภา ฉิมสวุรรณ์ (2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาษาไทยและความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุม่ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซปิปา กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัโสภณเจตกิาราม จํานวน 2 ห้องเรียน ซึง่เป็น
ห้องเรียนตามสภาพจริง (Intact group) จบัฉลาก เป็นกลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
จํานวน 20 คน และกลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซปิปา จํานวน 20 คน มีกลุม่ทดลอง 2 
กลุม่ ทัง้สองกลุม่สอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตวัแปร (MANCOVA) โดยใช้เจตคตติอ่วิชาภาษาไทยก่อนการทดลองเป็นตวัแปร
ร่วม ภายหลงัการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซปิปา ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั.05 

      ชตุมิา ช่อวงศ์ (2551: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิวิเคราะห์ 
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา เร่ือง ลอยกระทง กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรียนบ้านป่งเปือย อําเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร
จํานวน 15 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) หลงัจากท่ี
นกัเรียนได้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิวิเคราะห์ 
หลงัเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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      กาญจนา กาฬภกัดี (2550: บทคดัยอ่) การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคา่นิยมทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการมีเหตผุลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซปิปา กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2550 ของโรงเรียนธรรมโชตศิกึษา จํานวน 40 คน ท่ีได้รับกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั.01 
 
นิทาน 

  1. ความหมายของนิทาน 
      เรไร  ไพรวรรณ์ (2551: 1) นิทาน คือ เร่ืองเลา่ท่ีมนษุย์ผกูเร่ืองขึน้ด้วยภมูิปัญญา  
โดยสว่นใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวธีิมขุปาฐะ เนือ้เร่ืองมีหลากหลายและใช้เลา่เพ่ือจดุประสงค์ตา่งๆ กนั 
ตามโอกาสและสภาพแวดล้อมของแตล่ะท้องถ่ิน  คําท่ีใช้เรียกนิทานมีตา่งๆ กนัไป เช่น นิทานชาวบ้าน 
นิทานพืน้บ้าน นิทานพืน้เมือง วรรณกรรมมขุปาฐะ เป็นต้น 

       สวุิทย์ มลูคํา และอรทยั มลูคํา (2545: 212) ได้ให้ความหมายวา่ นิทาน คือ เร่ืองเลา่ 
นิทานท่ีเลา่สืบตอ่กนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั อาจจะเป็นเร่ืองราวท่ีอิงความจริง หรือเป็นเร่ือง 
ท่ีเกิดจากจินตนาการของผู้ เลา่เองก็ได้ บางเร่ืองอาจจะมีการแสดงอิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย์ เพ่ือให้เกิด 
ความต่ืนเต้น สนกุสนาน บางเร่ืองก็มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้อคดิ ข้อเตือนใจ 
      เกริก   ยุ้นพนัธ์ (2543: 7) ได้ให้ความหมายของนิทาน หมายถงึ เร่ืองราวท่ีผู้ มี
ประสบการณ์ หรือผู้ใหญ่เลา่สืบตอ่กนัมาตัง้แตส่มยัโบราณท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต หรือสิง่แวดล้อมเป็น 
การผกูเร่ืองขึน้เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความสนกุสนาน  ตลอดจนแทรกแนวคดิเพ่ือให้เดก็นําไปเป็นแนวทาง 
ในการดํารงชีวิต 
     สนีุย์  ชุ่มจิต (2543: 39) กลา่ววา่ นิทานเป็นเร่ืองเลา่สืบตอ่กนัมาแตโ่บราณ  เป็นมรดก 
ทางวฒันธรรมสว่นใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมขุปาฐะ  แตก็่มีอยูเ่ป็นจํานวนมากท่ีได้รับการบนัทกึแล้ว 
แตเ่วลาบนัทกึก็บนัทกึโดยสําเนาเลา่ด้วยปากเชน่เดมิ  อาจจดัได้วา่นิทานเป็นเคร่ืองให้ความบนัเทิง 
ชิน้แรกสําหรับมนษุยชาตก็ิเป็นได้ 

  จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ นิทาน คือ เร่ืองเลา่ท่ีสืบตอ่กนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  
เพ่ือให้เกิดความต่ืนเต้น สนกุสนาน อาจมีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เนือ้หามีการสอดแทรก
คณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นข้อคดิ ข้อเตือนใจ ปลกูฝังให้ประพฤตติวัอยูใ่นความดีและเป็นตวัอยา่ง 
แก่สงัคม 
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  2. ประเภทและรูปแบบของนิทาน 
      เกริก  ยุ้นพนัธ์  (2543: 20-22) ได้แบง่นิทานตามรูปแบบของนิทาน และตามเนือ้หาสาระ 
ท่ีเป็นเร่ืองราวไว้ ดงันี ้ คือ 

1. เทพนิทานหรือเทพนิยาย เป็นเร่ืองราวท่ีเกินความเป็นจริง เก่ียวข้องกบัอภินิหาร   
ตวัเอกหรือตวัละครเดน่ๆ จะมีอภินิหาร ฉากหรือสถานท่ีมกัเป็นสถานท่ีท่ีพิเศษ เช่น สรวงสวรรค์  
เมืองบาดาล มีพระเอกเป็นเจ้าชาย มีนางเอกเป็นเจ้าหญิง มีนางฟ้า เทวดา เป็นต้น 
  2. นิทานพืน้บ้าน  เป็นนิทานท่ีถกูเลา่ขานสืบตอ่กนัมา เก่ียวข้องกบัตํานานพืน้บ้าน 
เช่น ประวตัคิวามเป็นมาของท้องถ่ินแมนํ่า้ เร่ืองราวของโบราณ  เป็นต้น 
  3. นิทานสอนใจ เป็นการเปรียบเทียบชีวิตและความเป็นอยูร่่วมกนัของสงัคม หลกัใน 
การดําเนินชีวติท่ีดีและมีความสขุ 
  4. นิทานวีรบรุุษ เป็นการอ้างถึงบคุคลท่ีมีความสามารถ องอาจ กล้าหาญ ถ่ายทอด 
เร่ืองจริงของบคุคลท่ีสําคญัไว้แตม่กัสร้างฉากหรือสถานการณ์ท่ีเกินความเป็นจริง เพ่ือให้เร่ืองราว
สนกุสนาน  และให้เกิดความคล้อยตามวา่บคุคลนัน้มีความสามารถจริงๆ 
  5. นิทานอธิบายเหต ุเป็นนิทานท่ีเป็นเร่ืองราวของเหตท่ีุมาของสิง่หนึง่สิง่ใด และอธิบาย
พร้อมตอบคําถามเร่ืองราวนัน้ๆ ด้วย เชน่ เร่ืองกระตา่ยในดวงจนัทร์ ทําไมนํา้ทะเลจงึเคม็ เป็นต้น 
  6. นิทานเทพปกรณมั  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ  โดยเฉพาะเก่ียวข้องกบัตวับคุคล 
ท่ีมีอภินิหารเหนือความจริงลกึลบั  ได้แก่  พระอินทร์  พระพรหม  ทศกณัฑ์  เป็นต้น 
  7. นิทานท่ีมีสตัว์เป็นตวัเอก  และเปรียบเทียบเร่ืองราวกบัชีวิตมนษุย์เก่ียวกบัการ 
อยูร่่วมกนัในสงัคม  สอนคตธิรรม  แง่คดิและแนวทางแก้ไขเป็นบางครัง้ 
  8. นิทานตลกขบขนั  เป็นเร่ืองราวเปรียบเทียบความเป็นอยู ่แตมี่มขุท่ีตลก ขบขนั   
สนกุสนาน  ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นสขุ  เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัไหวพริบ  เหลือเช่ือ  เกินความจริง   
      วรรณี  ศริิสนุทร  (2542: 13-15) ได้แบง่นิทานสําหรับเดก็ ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  1. นิทานพืน้บ้าน  (Folk Tales) เป็นเร่ืองท่ีเลา่สืบตอ่กนัมาเป็นเวลานานแบง่ออกเป็น 
   1.1 นิทานเก่ียวกบัสตัว์พดูได้  (Talking – Beast Tales)   
   1.2 นิทานไมรู้่จบ (Commutative Tales) 
   1.3 นิทานตลกขบขนั (The Drools or Humorous Tales) 
   1.4 นิทานอธิบายเหต ุ(Pourquoi Stories or Tales Tell Why) มีเนือ้เร่ืองท่ีอธิบาย
หรือตอบคําถามของเดก็ๆ วา่  “ทําไม ...”  เช่น  ทําไมกระตา่ยจงึหางสัน้  ทําไมนํา้ทะเลจงึเคม็ เป็นต้น 
   1.5  เทพนิยาย (Fairy Tales) ตวัละครจะมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ หรือเป็นผู้วิเศษ 
สามารถทําสิง่ท่ีมนษุย์ทัว่ไปทําไมไ่ด้ 
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  2. นิทานสอนคตธิรรม (Fables) เป็นเร่ืองสัน้ๆ ตวัละครมีทัง้คนและสตัว์  มีโครง 
เร่ืองง่ายๆ  ใช้บทเรียนท่ีสอนใจ  เช่น  นิทานอีสป (Aesop’s  Fables) เป็นต้น นิทานประเภทนี ้
จะรวมนิทานเทียบสภุาษิตและนิทานชาดกไว้ด้วย 
  3. เทพปกรณมั (Myth) เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถงึเหตกุารณ์ และเร่ืองราวใน 
บรรพกาลเก่ียวกบัพืน้โลกและพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคมุปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
  4. มหากาพย์  และนิทานวีรบรุุษ  (Epic  and  Hero Tales)  คล้ายกบัเทพปกรณมั   
ตา่งกนัท่ีตวัละครของนิทานประเภทนีม้นษุย์ไมใ่ช่เทพเจ้า  มีการกระทําท่ีกล้าหาญ  ฟันฝ่าอปุสรรคและ
ประสบผลสําเร็จในท่ีสดุ 
  5. หนงัสือภาพท่ีเป็นเร่ืองอา่นเลน่สมยัใหม ่ สําหรับเดก็ท่ีมีตวัเอกเป็นสตัว์  
(Animal  Stories)   

       สวุิทย์ มลูคํา และอรทยั มลูคํา (2545: 213-214) ได้เสนอการแบง่นิทานตามรูปแบบ 
มี 5 รูปแบบ ดงันี ้

        1. นิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย (Fairy tale) มกัมีการกําหนดสถานท่ีเล่ือนลอย 
ไมแ่น่ชดั 

        2. นิทานท้องถ่ินหรือตํานาน (Legend) มกัเป็นเร่ืองขนาดสัน้เก่ียวกบัความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเร่ืองพิสดารแตเ่ช่ือวา่เกิดขึน้จริง อาจจําแนกยอ่ย ได้ดงันี ้

2.1 นิทานประเภทอธิบาย (Explanatory tale หรือ Etiological tale) 
2.2 นิทานเก่ียวกบัความเช่ือตา่งๆ 
2.3 นิทานเก่ียวกบัสมบตัท่ีิฝังไว้และลายแทง 
2.4 นิทานวีรบรุุษ (Hero tale) 
2.5 นิทานคตสิอนใจ 

        3. เทพปกรณมั (Myth) ตวับคุคลในเร่ืองมกัจะเก่ียวกบัความเช่ือ 
        4. นิทานเร่ืองสตัว์ (Animal tale) มีความประพฤตเิช่นเดียวกบัคนแบง่ออกเป็น   

2 ประเภท คือ 
4.1 นิทานประเภทสอนคตธิรรม (Fable) คล้ายกบัตํานานคตสิอนใจ คือ ตวัเอก 

ต้องเป็นสตัว์แตมี่สต ิ
4.2 นิทานประเภทเลา่ซํา้หรือเลา่ไมรู้่จบ (Formula tale) มีวิธีการเลา่แบบจําเพาะ 

        5. นิทานตลกขบขนั (Jest) เป็นเร่ืองสัน้ๆ เนือ้หาจดุสําคญัอยูท่ี่เร่ืองท่ีไมน่า่เป็นไปได้ 
อาจเป็นเร่ืองการแก้เผ็ดแก้ลํา การแสดงปฏิภาณไหวพริบ เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ 
ของมนษุย์ท่ีต้องการหลดุพ้นจากกรอบของวฒันธรรม ประเพณี และกิจวตัร ฉะนัน้นิทานประเภทนี ้
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จงึรวมไปถงึนิทานเหลือเช่ือ (Tall tale) ซึง่ทัง้ผู้ ฟังและผู้ เลา่ไมต่ดิใจในความไมส่มจริงเหลา่นัน้ 
   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ประเภทและรูปแบบของนิทาน แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ  

นิทานพืน้บ้าน (Folk Tales) นิทานสอนคตธิรรม (Fables) เทพปกรณมั (Myth) มหากาพย์  และนิทาน
วีรบรุุษ (Epic and Hero Tales) และหนงัสือภาพท่ีเป็นเร่ืองอา่นเลน่สมยัใหม ่สําหรับเดก็ ท่ีมีตวัเอก
เป็นสตัว์ (Animal Stories)   

 
  3. ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน 
       สาวิตรี  รุญเจริญ (2549: 1-2) กลา่ววา่ นิทานมีความสําคญั และมีคณุคา่สรุปได้

ดงัตอ่ไปนี ้
1. นิทานเสริมสร้างสตปัิญญาเดก็ ขณะท่ีพอ่แมเ่ลา่นิทานให้ลกูฟัง ลกูจะได้ใกล้ชิด 

กบัพอ่แม ่ความใกล้ชิดของครอบครัวจะเป็นการสร้างความผกูพนั  สร้างความมัน่ใจในตนเองให้แก่เดก็ 
ซึง่เป็นการเสริมสร้างสตปัิญญาของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 

2. ปลกูฝังให้เป็นเดก็ชา่งคดิ ช่างถามและช่างสงัเกต ขณะเลา่นิทานให้ลกูฟัง 
ลกูอาจจะไมเ่ข้าใจข้อความบางตอนหรือศพัท์บางคํา ลกูก็อาจจะถามหรือให้เลา่ซํา้ พฤตกิรรมเช่นนี ้
จะทําให้เดก็เป็นคนท่ีกล้าถาม กล้าแสดงออก ทําให้เดก็เข้าใจสิง่ตา่งๆ รอบตวัมากขึน้ไป ทําให้เดก็ 
มีความฉลาดทางปัญญา (IQ)  และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)    

3. เดก็เกิดการเรียนรู้ภาษาได้เร็ว การเลา่นิทานเปรียบเหมือนเป็นการสอนภาษาไทย 
ไปในตวั และเป็นการใช้ภาษาท่ีสนกุสนาน 

4. เดก็จบัประเดน็และวิเคราะห์เก่ง การเลา่นิทานซํา้ๆ ก็จะจําได้ทัง้เร่ือง เดก็จะมอง 
ภาพรวมของเร่ืองทัง้หมดออก ทําให้รู้จกักบัประเดน็ กลายเป็นคนท่ีจบัประเดน็ได้เก่ง ยอ่ความเก่งรู้จกั
มองสรรพสิง่เป็นระบบ ตีประเดน็แตก เข้าใจเร่ืองราวตา่งๆ ได้เร็วขึน้ 

5. สร้างสมาธิให้กบัเดก็ ช่วงเวลาในการเลา่นิทานเดก็มกัจะฟังอยา่งตัง้ใจ ใจจด 
ใจจ่อเป็นการสร้างสมาธิให้กบัเดก็ ซึง่เดก็ฉลาดมกัจะเป็นคนท่ีมีสมาธิสงู สมาธิจงึเป็นองค์ประกอบ
ของความฉลาดทางปัญญา (IQ)   

6. ทําให้เดก็มีจินตนาการ ภาพท่ีเกิดขึน้ในสมองเกิดจากจินตนาการของเดก็โดย 
อิงกบัประสบการณ์เดมิบวกกบัจินตนาการใหม ่จินตนาการจงึเป็นความฉลาดท่ียิง่ใหญ่ 

7. สร้างคณุธรรมแก่เดก็ นิทานจํานวนมากแตง่ขึน้เพ่ือสอดแทรกคณุธรรม ทกัษะชีวติ   
หรือข้อคดิตา่งๆ  
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8. สร้างเดก็ให้มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เดก็จะหาวิธีการปรับตวัวา่ ทําอยา่งไร 
ท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ เดก็จะเรียนรู้การปรับตวัจะทําให้เป็นนิสยัแก่เดก็ และเดก็จะมีวิธีการพฒันาไป
เร่ือยๆ เพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

9. สร้างเดก็ให้เป็นเดก็รักการอา่น การเลา่นิทานเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กบัเดก็   
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสนกุสนานสอดแทรกอยู ่จงึเป็นการปลกูฝังรักการอา่นให้กบัเดก็  เดก็จะเป็นคน
ท่ีรักการอา่นหนงัสือ และอา่นหนงัสือเร็ว มีสมาธิในการเรียนรู้ 

        กรรณิการ์  ธีรสจิุ  (2548: 42) กลา่ววา่ นิทานมีคณุคา่หลายประการ ดงันี ้
1. นิทานให้ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ เป็นการผอ่นคลายความเครียดและช่วยให้ 

เวลาผา่นไปอยา่งไมเ่บ่ือหนา่ย นิทานของไทย อาจจะเลา่สูก่นัฟังในครอบครัว เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือ 
พอ่ แม ่เลา่ให้ลกูหลานฟัง เป็นต้น ฟังยามวา่งหรือก่อนนอนหรือเลา่ขณะท่ีคนมารวมกลุม่กนัประกอบ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ เป็นเวลานานๆ  

2. นิทานช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ของครอบครัว เดก็บางคนอาจมองผู้ใหญ่วา่เป็น 
บคุคลขีบ้น่ ชอบดดุา่ เบ่ือหน่ายหรือนา่เกรงขาม แตถ้่าผู้ใหญ่เลา่นิทานให้เดก็ฟัง จะช่วยให้เดก็อยาก
อยูใ่กล้ชิด ลดความเกรงกลวั หรือเบ่ือหนา่ยผู้ใหญ่ลง ผู้ใหญ่และเดก็ก็จะมีความสนิทสนมกนัเป็นอยา่ง
ดี แม้ในกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีทํากิจกรรมร่วมกนั การได้ฟังนิทานร่วมกนัหวัเราะร่วมกนั ก็มีสว่นให้เกิดความ
สนิทสนมกนั  

3. นิทานให้การศกึษาและเสริมสร้างจินตนาการ โดยเหตท่ีุนิทานมีตวัละครซึง่มีชีวิต 
จิตใจเหมือนมนษุย์เรา  เดก็ท่ีได้ฟังนิทานจงึเทา่กบัได้เรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะมนษุย์ การได้เรียนรู้
เก่ียวกบัอปุสรรคตา่งๆ ตลอดจนเอาชนะอปุสรรคของตวัละคร จะช่วยให้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของชีวิต
มากขึน้  สามารถจะอดทนและพยายามหาทางเอาชนะเม่ือต้องเผชิญกบัอปุสรรคในชีวิตจริง 

4. นิทานให้ข้อคดิและคตเิตือนใจ นิทานไมไ่ด้ให้แคค่วามสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
เท่านัน้  มีนิทานจํานวนมากโดยเฉพาะนิทานคตเิตือนใจ จะให้ข้อคดิในแง่หนึง่เป็นการช่วยปลกูฝัง
คณุธรรมตา่งๆ ท่ีสงัคมพงึประสงค์  ให้พดูจาไพเราะออ่นหวานให้ขยนัขนัแข็ง ให้มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่
นิทานหลายเร่ืองให้ข้อคดิแก่ผู้ใหญ่ในด้านความประพฤตดีิประพฤตชิอบ อยูใ่นระเบียบอนัดีงามของ
สงัคม นิทานได้ชีใ้ห้เห็นลกัษณะอนัดีงามของบคุคลท่ีพงึประสงค์และไมพ่งึประสงค์ของสงัคม นิทานจงึ
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมท่ีเป็นบรรทดัฐานของสงัคม 
  5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสงัคมในหลายๆ ด้าน เช่น ลกัษณะของสงัคม  
วิถีชีวิตของบคุคลในสงัคม ตลอดจนประเพณี คา่นิยมและความเช่ือ เป็นต้น สิง่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะปรากฏ
ในนิทานเสมอ ถ้าผู้ ฟังหรือผู้อา่นนิทานได้รู้จกัการสงัเกต วิเคราะห์นิทานเหลา่นัน้ก็จะทําให้เกิดความ 
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เข้าใจในสภาพวิถีชีวิตของประชาชน  ในท้องถ่ินตา่งๆ อยา่งแท้จริง นิทานเปรียบเสมือนกระจกเงา 
บานใหญ่ท่ีชว่ยสอ่งให้เห็นตนเองวา่เป็นอยา่งไร  นิทานจงึเป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่อยา่งหนึง่ 

        สมศกัดิ ์ ปริปรุณะ (2542: 59-62) กลา่ววา่นิทานมีความสําคญัและมีประโยชน์ตอ่เดก็  
ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีมีประสทิธิภาพในการชกัจงูผู้ เรียนให้คล้อยตามเป็น 
ตวักระตุ้นแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในตวัผู้ เรียน  เป็นตวักระตุ้นความคดิสร้างสรรค์  และการแสดงออกอนั
เป็นท่ีพงึประสงค์ของสงัคมซึง่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและบคุลกิภาพของผู้ เรียน 

2. เป็นเคร่ืองกระตุ้นและโน้มน้าวให้เดก็เปิดใจท่ีจะยอมรับพฤตกิรรมด้านตา่งๆ   
และตอบสนองความต้องการทางธรรมชาตขิองเดก็ด้วย 

3.  เป็นตวัแบบในการหลอ่หลอมพฤตกิรรมและบคุลกิภาพของเดก็ 
        สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2541: 77) ได้กลา่วถงึประโยชน์ 

ของนิทานไว้ดงันี ้
1. เพ่ือสนองความต้องการทางธรรมชาตขิองเดก็ เพราะโดยธรรมชาตเิดก็ชอบ 

นิทานมาก 
2. เพ่ือให้เดก็ผอ่นคลายความเครียด 
3. เพ่ือฝึกสมาธิ ยดึชว่งความสนใจให้มากขึน้ 
4. เพ่ือเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและมีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 
5. เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้สิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบตวัซึง่เหมาะสมกบัวยั 
6. เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางภาษา และความคดิสร้างสรรค์   
7. เพ่ือเสริมสร้างความกล้า เช่น กล้าซกัถาม และแสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระ 

        พรทิพย์  วนิโกมนิทร์  (2542: 5-6) ได้กลา่วถึงความสําคญัและประโยชน์ของนิทานไว้ 
ดงันี ้

1. ช่วยยัว่ยใุห้เดก็เกิดความสนใจ อยากอา่นหนงัสือ ทําให้เดก็รักการอา่น 
2. ทําให้เดก็สนกุสนานเพลดิเพลนิ เกิดความหวงัสบายใจ ให้อบอุน่ทางใจ  
3. ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต นิทานบางเร่ืองชว่ยให้เดก็ยอมรับความจริง 

ในชีวิตมากขึน้ 
4. ช่วยเสริมสร้างอปุนิสยัท่ีดี เช่น ช่วยให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนมีนํา้ใจ 

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่มีเมตตากรุณา ให้รู้จกัใช้เหตผุล รู้จกัอดทน เป็นต้น 
5. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการทําให้เดก็อยากเป็นคนเก่งกล้า อยากทําความดีเพราะ 

ทําดีแล้วจะได้รับผลตอบแทนในความดีนัน้ 
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6. ช่วยคลี่คลายปัญหาและซอ่มเสริมสภาพเดก็ เช่น การเสริมสร้างความมัน่ใจใน 
การกล้าแสดงออกของเดก็ เป็นต้น 

     7. ฝึกให้เดก็สามารถถ่ายทอดเร่ืองได้ 
   จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ประโยชน์และคณุคา่ของนิทาน คือ ทําให้เกิดความสนกุสนาน 

เพลดิเพลนิ  เป็นการผอ่นคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผา่นไปอยา่งไมเ่บ่ือหนา่ย ชว่ยกระชบั
ความสมัพนัธ์ของครอบครัว เสริมสร้างจินตนาการให้ข้อคดิและคตเิตือนใจนิทานจงึเป็นสิง่ท่ีมีคณุคา่  
 

   4. นิทานที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  
        เกริก  ยุ้นพนัธ์  (2539: 58-60) กลา่ววา่ นิทานหรือเร่ืองราวท่ีเลา่ให้เดก็ฟัง ผู้ เลา่ 

หรือครูจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในเนือ้หา การนําเสนอ ผู้ เลา่นิทานจงึจําเป็นต้องมีความรู้  
ความเข้าใจประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะแยกแยะ เลือกสรรนิทานให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กบัความสนใจและความต้องการของเดก็ ซึง่เดก็แตล่ะคน แตล่ะกลุม่จะมีความต้องการแตกตา่งกนัไป 
ดงันัน้การเลือกนิทานจงึควรดใูห้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

       1. เดก็วยัแรกเกิดถึง 2 ขวบ 
           เดก็วยันีส้นใจนิทานท่ีมีเร่ืองสัน้ๆ หรือนิทานท่ีกลา่วถงึถ้อยคําเป็นคําๆ พร้อมรูป 

ภาพประกอบท่ีมีสีสดใส นอกจากนิทานท่ีมีคําพดูเป็นคําๆ แล้วเดก็ในวยันีเ้พลงกลอ่มเดก็ถือวา่มี
ความสําคญัตอ่เขามาก 

       2. เดก็วยัระหวา่ง 2-4 ปี   
           เดก็วยันีจ้ะสนใจคําพดูท่ีมีถ้อยคําคล้องจอง ซกัถาม เพราะใคร่รู้ใคร่เห็นและชอบให้ 

พ่ีเลีย้ง หรือพอ่แมร้่องเพลงหรือท่องคําคล้องจองให้ฟัง เดก็จะจําคําลงท้ายของแตล่ะประโยคของคํา
คล้องจองโดยออกเสียงตาม หรือเปลง่เสียงร้องตามด้วยเป็นคําๆ  สําหรับเดก็ในวยันีนิ้ทานก่อนนอน 
มีความสําคญัมากนิทานท่ีจะช่วยเลา่จะเป็นเร่ืองซํา้ๆ ของทกุๆ คืนและคืนละครัง้ในเร่ืองเดียวกนั   
โดยเนือ้หาคงเดมิเพียงแตผู่้ เลา่เพิ่มเตมิรายละเอียดเลก็ๆ น้อยๆ ให้เร่ืองสนกุตามสถานการณ์ในแต ่
ละวนัเทา่นัน้ 

        3. เดก็อายรุะหวา่ง 4-6 ปี 
            เดก็วยันีจ้ะให้ความสนใจเก่ียวกบัตนเองน้อยลง และหนัมาสนใจสิง่แวดล้อม 

รอบๆ ตวัของเขามากขึน้  แตค่วามสนใจของเดก็ในวยันีเ้ป็นระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ คํากลอ่มท่ี 
คล้องจอง เช่นเพลงกลอ่มเดก็ยงัช่ืนชอบอยู ่คําทกัทายปัญหาจะชอบมากและนิทานท่ีเป็นคําประพนัธ์
สมัผสัคล้องจองเดก็ๆ จะชอบมากและสิง่ท่ีเดก็วยันีช้อบยงัรวมถึงนิทานท่ีมีตวัเดนิเร่ืองหรือตวัเอกของ
เร่ืองเป็นสตัว์พดูได้ เช่น  หมาป่าพดูกบัหนนู้อยหมวกแดง เป็นต้น 
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       4. เดก็อายรุะหวา่ง 6-8 ปี 
           เดก็ในวยันีจ้ะชอบนิทานต่ืนเต้นผจญภยั  เร่ืองลกึลบัเร้าความสนใจ หรือเร่ืองราว 

ท่ีเกิดจากจินตนาการท่ีเกินเลยความเป็นจริง โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัเทวดา นางฟ้า พอ่แม่
และแมม่ด  เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัความจริง เชน่ นางเงือก เจ้าชายกบ  ซนิเดอเรลลา่ เจ้าหญิงนิทรา  
นิทานอีสป เป็นต้น 

       5. เดก็อายรุะหวา่ง 8-10 ปี 
           เดก็ในวยันีเ้ร่ิมสนใจสิง่แวดล้อมตา่งๆ มากขึน้ และเร่ิมสนใจการอา่นมากขึน้ด้วย เดก็ๆ 

จะชอบอา่นนิยายสัน้ๆ และนิทานทกุประเภท  เร่ืองราวตา่งๆ ทัง้หมดนี ้เดก็จะอา่นทัง้หนงัสือของไทย
และหนงัสือจากตา่งประเทศ  หนงัสือประเภทตา่งๆ ท่ีเดก็วยันีอ้า่น ได้แก่ เร่ืองชีวประวตัขิองวีรบรุุษ  
หนงัสือประวตัศิาสตร์  หนงัสือคณิตศาสตร์  นิยายขําขนั เป็นต้น 

       6. เดก็อายรุะหวา่ง 10-12 ปี 
           เดก็ในวยันีส้นใจเร่ืองราวท่ีระบบการคดิและการสร้างสรรค์ท่ีซบัซ้อนมากขึน้  การอา่น 

ของเดก็เร่ิมแตกฉานและคลอ่งแคลว่มากขึน้  เร่ืองท่ีสนใจจงึกว้างขึน้  พร้อมทัง้เร่ิมให้ความสนใจ
เก่ียวกบัอนาคตของตนเองด้วยความเพ้อฝัน  อยากเป็นเหมือนบคุคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีช่ืนชอบ เดก็ในวยันี ้
อา่นหนงัสือหลากหลายเช่น  นิยาย นิทาน สารคดี นิตยสาร หนงัสือประวตัศิาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
หนงัสือพมิพ์ เป็นต้น 
 

  5. เกณฑ์การเลือกหนังสือนิทานสาํหรับเดก็ 
      สาวิตรี  รุญเจริญ  (2549: 3) เกณฑ์ในการเลือกนิทานท่ีเหมาะสมกบัเดก็มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกัษณะนิทานท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 
1.1 เป็นเร่ืองงา่ยๆ ใจความสมบรูณ์ในตวัเองมีการดําเนินเร่ืองได้อยา่งรวดเร็ว   

เน้นเหตกุารณ์อยา่งเดียวให้เดก็พอคาดคะเนเร่ืองราวได้บ้าง  อาจจะสอดแทรกเกร็ดความรู้ชวนให้เดก็
สงสยั  เพ่ือทําให้เร่ืองมีรสชาตนิ่าต่ืนเต้นมากขึน้ 

1.2 มีบทสนทนามากๆ เพราะเดก็สว่นมากไมส่ามารถฟังเร่ืองราวท่ีเป็นความเรียง 
ได้ดีพอ  และภาษาท่ีใช้ต้องสละสลวย และไมค่วรใช้ศพัท์แสลง ควรใช้ภาษาง่ายๆ   

1.3 เป็นเร่ืองท่ีเดก็มีความสนใจ  เชน่ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเดก็  ครอบครัว  สตัว์หรือ 
เร่ืองท่ีเดก็จินตนาการตามได้ เป็นต้น 

1.4 มีตวัละครเอก และตวัประกอบซึง่ตวัละครแตล่ะตวั  ควรเน้นให้เห็น 
ลกัษณะเดน่ 

1.5 เนือ้เร่ืองควรสอดแทรกคตธิรรมมีคตสิอนใจ 
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1.6 เนือ้เร่ืองไมย่าวจนเกินไป  จนทําให้เดก็เกิดความเบ่ือหนา่ยโดยปกตจิะมี 
ความยาวประมาณ 15 -20 นาที 

2. ลกัษณะนิทานท่ีไมเ่หมาะสมกบัเดก็ 
2.1 เป็นนิทานท่ีมีการดําเนินเร่ืองยืดยาว วกวนหรือมีรายละเอียดมากเกินไป 
2.2 เป็นเร่ืองท่ีพลดัพรากจากกนัของพอ่แมล่กูและถกูทอดทิง้ 
2.3 เป็นเร่ืองท่ีกลา่วถึงความโหดร้าย เชน่การทรมาน การทารุณเดก็ หรือสตัว์ 

เป็นต้น 
2.4 เป็นเร่ืองท่ีหวาดเสียว  นา่กลวั  อยา่งไมมี่เหตผุล เชน่  เร่ืองเก่ียวกบัภตูผี 

ปีศาจ  การฆา่ฟันกนั เป็นต้น 
2.5 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเทศนา  สัง่สอน  สอดแทรกคณุธรรมมากเกินไป  จนเกิด 

ความเบื่อหนา่ยท่ีน่าจะฟังได้ 
2.6 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรักใคร่  การหนีตามกนัของหนุ่มสาว  การประพฤตผิิด 

คณุธรรมศีลธรรม 
        เนือ้น้อง  สนบับญุ  (2541: 42-43) ได้ให้เกณฑ์ในการเลือกนิทานสําหรับเดก็ไว้ ดงันี ้

1. วยัของเดก็พิจารณาวา่มีความสนใจ  ชอบฟังนิทานประเภทใด  ความยาวของเนือ้ 
เร่ืองเหมาะสมกบัช่วงความสนใจของเดก็  คือ  ประมาณ  10-15 นาที หรือประมาณ 12 หน้า 

2. เนือ้หาสาระดวูา่เหมาะสมและสอดแทรกข้อคดิคณุธรรมเพียงใด 
3. รูปภาพประกอบมีสีสนัสดใส  ขนาดเหมาะสม  มีภาพประกอบร้อยละ  60 หรือ 

ร้อยละ 70  มีเนือ้เร่ืองประมาณร้อยละ 40  หรือร้อยละ 30 หรือประมาณ 4 : 3 
4. รูปเลม่มีขนาดกระทดัรัดเหมาะสมกบัมือเดก็ ขนาด 16 หน้า หรือขนาด  

17 x 18.50 ซม. 
5. ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาสัน้ๆ ง่ายๆ  ขนาดของตวัอกัษรประมาณ 32 พอยท์ หรือ  

5 ม.ม. และตวัอกัษรไมค่วรเป็นอกัษรประดษิฐ์  ควรเลือกใช้ศพัท์หรืออกัษรซํา้ๆ จะทําให้เดก็จําได้
เพราะเห็นบอ่ย 

        ฉวีวรรณ  คหูาภินนัท์  (2542: 147-148) ได้ให้เกณฑ์ในการเลือกหนงัสือนิทานสําหรับ 
เดก็ ดงันี ้

1. เป็นหนงัสือภาพเนือ้เร่ืองสัน้ๆ สว่นมากเป็นภาพการ์ตนู  ภาพประมาณร้อยละ 60  
หรือร้อยละ 70  เนือ้เร่ืองประมาณร้อยละ 30 หรือร้อยละ 40 ภาพอาจจะอยูด้่านขวามีคําอธิบายอยู่
ด้านซ้ายหรืออยูห่น้าเดียว (สดัสว่นของภาพ : เนือ้เร่ืองประมาณ 3 : 4)   
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2. รูปเลม่ลกัษณะกระทดัรัด ไมเ่ลก็และใหญ่เกินไป  อาจใช้สตูร สดัสว่น 4 : 3 
3. กระดาษใช้กระดาษอยา่งดี หนา แข็งแรง อาจจะเป็นหนงัสือทําด้วยผ้า 
4. ภาษาท่ีใช้ควรใช้ภาษางา่ยๆ อาจเป็นคําคล้องจอง ง่ายๆ สัน้ๆ  
5. ตวัอกัษรไมค่วรใช้อกัษรประดษิฐ์ 
6. ตวัอกัษรควรใช้หวัโต คําหนา ขนาด 32 พอยท์หรือ (5 ม.ม.) 
7. เนือ้หาเป็นศพัท์ท่ีเดก็มกัจะพบเห็นในชีวิตประจําวนั  เช่น สตัว์  ต้นไม้  ดอกไม้   

ปากกา  ดนิสอ  โต๊ะ  เก้าอี ้ ช้อนส้อม  รองเท้า  กระเป๋า  หมวก  พ่ีป้าน้าอา  ปู่ ยา่ ตายาย เป็นต้น 
8. ควรเลือกใช้คําศพัท์ตา่งๆ  หรืออกัษรซํา้ๆ จะทําให้เดก็จดจําได้เพราะเห็นบอ่ย  

(Repetition)  
9. จํานวนหน้าประมาณ  10-20 หน้า 
10. เดก็วยันีย้งัไมมี่หนงัสือ  ตําราเรียน (Text Book) และสารคดี 

 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ เกณฑ์การเลือกหนงัสือนิทานสําหรับเดก็ คือ เป็นนิทานท่ีเป็น 
เร่ืองง่ายๆ เป็นเหตกุารณ์เดียวแตมี่ความสมบรูณ์ในตวั มีการเคล่ือนไหว การเดนิเร่ืองอยา่งรวดเร็ว  
ตวัละครมีน้อย ลกัษณะเดน่ จํางา่ย ภาษางา่ยๆ ประโยคสัน้ๆ เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัเดก็ เชน่ ครอบครัว  
สตัว์เลีย้ง หรือเป็นเร่ืองท่ีเดก็จะจินตนาการตามได้ เป็นต้น 
 

   6. การนํานิทานมาเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน 
            สมศกัดิ ์ ปริปรุณะ (2542: 11) ได้กลา่วถึงการนํานิทานมาใช้เป็นเคร่ืองมือ และส่ือใน
การจดัการเรียนการสอนไว้ดงันี ้  นิทานเป็นหลายสิง่หลายอยา่งนอกเหนือจากความบนัเทิง ดงัจะเห็น
ได้จากการท่ีมีผู้ นํานิทานมาใช้เพ่ือตอบสนองจดุมุง่หมายตา่งๆ หลายอยา่ง ในด้านการเรียนการสอน 
ก็เช่นกนัมีผู้ นํานิทานมาใช้เพ่ือเร้าความสนใจของผู้ เรียน  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมาธิมากขึน้แตผ่ลท่ีได้รับ
นอกเหนือจากสมาธิคือ  ความสนกุสนาน  ผอ่นคลาย  ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพนูประสบการณ์ 
และข้อมลู  เกิดความคดิรวบยอดใหม ่ ได้รับบรรยากาศท่ีประทบัใจและมีคณุคา่ซึง่ผู้ใช้นิทานสามารถ
ประเมินผลความสําเร็จเหลา่นีไ้ด้ง่ายและรวดเร็ว  ดงันัน้ครูผู้สอนจงึสนใจและนิยมใช้นิทานในการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนมีชีวติชีวาเพิ่มมากขึน้  จงึอาจกลา่วได้วา่นิทานสามารถนํามา 
ใช้เป็นส่ือและเคร่ืองมือในการสอนได้หลายรูปแบบทัง้ในขัน้การนําเข้าสูเ่ร่ือง การสอนเนือ้หาใหม ่ 
การสรุปบทเรียนหรือแทรกไปในวิธีสอนแบบตา่งๆ  เช่น  การสอนโดยการอภิปราย  การสอนแบบ
บรรยาย  การสอนแบบบทบาทสมมต ิ การสอนโดยใช้กรณีปัญหา ฯลฯ  นัน่แสดงวา่นิทานสามารถ
นํามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ทัง้ในรูปแบบของการจดักิจกรรม  เป็นส่ือการสอนและเป็นสว่น
หนึง่ของวธีิการสอน 
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   จดุมุง่หมายของนิทานท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือและสื่อในการจดัการเรียนการสอน 
มีดงัตอ่ไปนี ้
    1. จดุมุง่หมายท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีใช้สอน นิทานเป็นรูปแบบการให้ความรู้ท่ีเหมาะสม
กบัเดก็ การคดิตามธรรมชาตจํิาเป็นต้องคดิด้วยสมองซีกขวา ซึง่เป็นการคดิแบบจินตนาการ  เดก็จะ
เรียนรู้ได้ดีถ้าเนือ้หาความรู้มีความหมายเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะจินตนาการในรูปนิทาน และครูผู้สอน
ควรปรับเนือ้หาสาระความรู้ในการเรียนการสอน  ให้มีลกัษณะเป็นการให้ความรู้แบบนิทาน   
ซึง่สอดคล้องกบัวิธีการเรียนของเดก็  อนัจะทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
    2. จดุมุง่หมายเก่ียวกบัตวัผู้ เรียน  นิทานถือเป็นศลิปะรูปแบบหนึง่ท่ีเกิดจากการ 
ปรุงแตง่ของผู้ ฟัง  เพราะขณะท่ีฟังนิทานผู้ฟังจะคดิตามไปด้วย  โดยเฉพาะการคดิคาดเดาเหตกุารณ์
วา่จะดําเนินไปตามท่ีตนคาดการณ์ไว้หรือไม ่ ดงันัน้นิทานจงึช่วยฝึกทกัษะการคดิและถ้าหากครูจดั
สาระความรู้ในนิทานให้มีความเช่ือมโยงกบัชีวิตประจําวนัของผู้ เรียน  การเรียนรู้ของผู้ เรียนก็จะเกิดขึน้
ได้อยา่งรวดเร็ว  มีความหมายและมีประสทิธิภาพเพิม่ขึน้  เพราะผู้ เรียนจะจินตนาการวา่ตนเป็นตวั
ละครเอกในนิทานและคดิแก้ปัญหาตามเหตกุารณ์ท่ีกําลงัดําเนินอยูค่ล้ายกบัการคดิคล่ีคลายหรือ
แก้ปัญหาของตนเอง  ตวัแบบสญัลกัษณ์ท่ีได้จากตวัละครเอกในนิทาน  จะถกูถ่ายทอดมายงัผู้ เรียน  
ทําให้เกิดการเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีครูต้องการปลกูฝังจากตวัละครเอกในชีวิตประจําวนัของผู้ เรียนด้วย
ความเตม็ใจ สมใจ  และมีความหมาย   
             3. จดุมุง่หมายท่ีเก่ียวกบัส่ือ และเทคนิควธีิการสอนเน่ืองจากนิทานสามารถ
แปรเปล่ียนสญัลกัษณ์หรือนามธรรมให้เป็นรูปธรรมหรือจินตนาการได้อยา่งรวดเร็ว  จงึมกันิยมนํา
นิทานมาใช้เป็นส่ือหรือเทคนิคของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
   4. จดุมุง่หมายเก่ียวกบัวิธีสอน  การเลา่นิทานเป็นศลิปะและเทคนิคท่ีนําไปสูเ่ร่ือง 
ท่ีจะสอนได้เป็นอยา่งดี และก่อนเรียนควรใช้นิทานเร้าความสนใจของผู้ เรียนเพื่อให้เกิดความอยากรู้ใน
เร่ืองการเรียนการสอน 

    จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การนํานิทานมาเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 
ได้ในทกุขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองจดุมุง่หมายตา่งๆ ได้หลายด้าน ทัง้ด้าน
เนือ้หา ด้านผู้ เรียน ด้านส่ือเทคนิคการสอน และวิธีการสอน ซึง่การนํานิทานมาใช้ในการจดั 
การเรียนการสอนนัน้มีประสทิธิภาพในการสร้างบรรยากาศท่ีดี สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทัง้ 
ช่วยฝึกทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการคดิและนิทานยงัทําให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียนเพิม่มากขึน้ 
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   7. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนิทาน 
        งานวิจยัในประเทศ 

      ธนิษฐา  พกัตรานนท์ (2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความเข้าใจคํานามธรรมของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอนโดยใช้วิธีอปุนยัและ 
นิรนยัร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการ 
ได้ยินชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  จํานวน 6  คน ผลการศกึษาพบวา่ความเข้าใจคํานามธรรมของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนโดยใช้วธีิอปุนยั
และนิรนยัร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

        รักชนก  สทุธิประภา  (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเลา่นิทานภาษา 
มือตอ่ความมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียน 
โสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี  จํานวน 6 คน ผลการศกึษาพบวา่การทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
นกัเรียนมีพฤตกิรรมความมีวินยัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

       งานวิจยัในตา่งประเทศ 
       รีเบคการ์ (Rebecca. 2003) ได้ศกึษาผลการใช้นิทานในการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
แก่บคุคลแอสเพอเกอร์ (Asperger syndrome) เพ่ือปรับพฤตกิรรมทางสงัคม พฤตกิรรม

รับประทานอาหารท่ีมากเกินไป ผลการศกึษาพบวา่ บคุคลแอสเพอเกอร์ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่
นิทานท่ีมีเนือ้หาการสอนทกัษะสงัคม สามารถลดปริมาณการรับประทานอาหารลงได้อยา่งเหมาะสม 
และมีความถ่ีของการเช็ดปากระหวา่งรับประทานอาหารเพ่ิมมากขึน้ 

       ไพรอนต์ และ โทมสั (Philion and Thomas. 2001) ได้ศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ท่ีมีความ 
บกพร่องทางการได้ยิน ชว่งวยัรุ่น ในชัน้เรียนภาษาองักฤษ ท่ีมีพฤตกิรรมตอ่ต้านการสอน และใช้ภาษา
มือท่ีออกนอกลูน่อกทาง ต่ํากวา่มาตรฐาน จากการศกึษาพบวา่ การใช้ตวัแบบจากการเลา่นิทาน  
การเลา่เร่ืองสัน้จะสามารถปรับพฤตกิรรมทางสงัคมการใช้ภาษาท่ีถกูต้องของเดก็และลดการตอ่ต้าน
การสอนของครูได้ดีขึน้ 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

การวิจยัเร่ืองการศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอน 
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ ได้ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีขัน้ตอนดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ ท่ีมี 
สมรรถภาพทางการได้ยินเม่ือทําการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซเิบล ณ ความถ่ี 500, 1,000  
และ 2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ตัง้แต ่26-89  เดซเิบล ซึง่ได้รับการตรวจวดัโดย 
นกัโสตสมัผสัวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ 
แทรกซ้อน กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  
ท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยนิเม่ือทําการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซเิบล ณ ความถ่ี 500, 1,000  
และ 2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล ซึง่ได้รับการตรวจวดัโดยนกัโสต
สมัผสัวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ  
แทรกซ้อน กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
จํานวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์ในการคดัเลือก ดงันี ้

1. ครูประจําชัน้คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจากชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ห้อง 1  ซึง่ได้รับการตรวจวดัการได้ยินจากนกัโสตสมัผสัวิทยา และไมมี่ความพิการซํา้ซ้อน 

2. ศกึษาจากใบตรวจวดัการได้ยินจากนกัโสตสมัผสัวิทยา หรือจากสมดุทะเบียน 
คนพิการ 
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3. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดบัการสญูเสียการได้ยิน 
ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล สามารถอา่นริมฝีปากได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ แทรกซ้อน จํานวน 5 คน  
มีรายละเอียด ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

นักเรียน 
คนที่ 

เพศ 

ระดบัการได้ยนิ 
ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง 

 (เดซเิบล) 

ระดบัการได้ยนิ 
หลังใส่เคร่ืองช่วยฟัง 

 (เดซเิบล) 
หมายเหตุ 

หซู้าย หขูวา หซู้าย หขูวา 
1 ชาย 78 72 50 45 ใสเ่คร่ืองช่วยฟัง 
2 ชาย 87 88 65 70 ใสเ่คร่ืองช่วยฟัง 
3 ชาย 110 - - 45 ฝังประสาทหเูทียม 
4 ชาย 110 - - 50 ฝังประสาทหเูทียม 
5 หญิง 68 72 50 55 ใสเ่คร่ืองช่วยฟัง 

 

นกัเรียนคนท่ี 1 เพศชาย มีระดบัการได้ยินก่อนใสเ่คร่ืองช่วยฟัง หซู้าย 78 เดซเิบล หขูวา 72  
เดซเิบล หลงัใสเ่คร่ืองช่วยฟัง หซู้าย 50 เดซเิบล หขูวา 45 เดซเิบล ใสเ่คร่ืองช่วยฟังแบบทดัหลงัใบห ู
นกัเรียนใช้ความสามารถด้านการฟังในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถทางการพดูเป็นคํา 
วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ เช่น อา่นหนงัสือ หมากินข้าว ฯลฯ สามารถเขียนคํา วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ 
2-3 คํา สามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได้ แตไ่มส่ามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตราได้ อา่นริมฝีปากได้ เข้าใจคําถามท่ีไมซ่บัซ้อน และปฏิบตัติามคําสัง่ง่ายๆ ได้ 
 นกัเรียนคนท่ี 2 เพศชาย มีระดบัการได้ยิน หซู้าย 87 เดซเิบล หขูวา 88 เดซเิบล หลงัใส่
เคร่ืองช่วยฟัง หซู้าย 65 เดซเิบล หขูวา 70 เดซเิบล ใสเ่คร่ืองช่วยฟังแบบทดัหลงัใบห ูนกัเรียนใช้
ความสามารถด้านการฟังในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถทางการพดูเป็นคํา วลี และ
ประโยคสัน้ๆ สามารถสนทนากบัเพ่ือน และครูได้ สามารถเขียนคํา วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ 3-4 คํา 
สามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา แตไ่มส่ามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ 
อา่นริมฝีปากได้ เข้าใจคําถามท่ีไมซ่บัซ้อน และปฏิบตัติามคําสัง่ง่ายๆ ได้ 

นกัเรียนคนท่ี 3 เพศชาย มีระดบัการได้ยิน หซู้าย 110 เดซเิบล หขูวาไมส่ามารถตรวจวดั 
การได้ยินได้ หลงัผา่ตดัฝังประสาทหเูทียม มีระดบัการได้ยิน หขูวา 45 เดซเิบล นกัเรียนใช้
ความสามารถด้านการฟังในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถทางการพดูเป็นคํา วลี  
และประโยคงา่ยๆ ได้ เชน่ ไปกินข้าว ฉนัไปหาหมอ ฯลฯ สามารถเขียนคํา วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ 2-3 
คํา สามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได้บางมาตรา คือ แมก่บ, แมก่น และไมส่ามารถเขียน
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คําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ อา่นริมฝีปากได้ เข้าใจคําถามท่ีไมซ่บัซ้อน และปฏิบตัติามคําสัง่ 
ง่ายๆ ได้ 

นกัเรียนคนท่ี 4 เพศชาย มีระดบัการได้ยิน หซู้าย 110 เดซเิบล หขูวาไมส่ามารถตรวจวดัการ
ได้ยินได้ หลงัผา่ตดัฝังประสาทหเูทียมมีระดบัการได้ยิน หขูวา 50 เดซเิบล มีความสามารถทางการพดู
เป็นคํา วลี และประโยคสัน้ๆ สามารถสนทนากบัเพ่ือน และครูได้ นกัเรียนใช้ความสามารถด้านการฟัง
ในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ดี สามารถเขียนคํา วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ 3-4 คํา สามารถเขียนคําท่ีมี
ตวัสะกดตรงตามมาตรา และสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้บางคํา เชน่ โทรศพัท์ 
รูปภาพ บอล อา่นริมฝีปากได้ เข้าใจคําถามท่ีไมซ่บัซ้อน และปฏิบตัติามคําสัง่ง่ายๆ ได้ 

นกัเรียนคนท่ี 5 เพศหญิง มีระดบัการได้ยิน หซู้าย 75 เดซเิบล หขูวา 87 เดซเิบล หลงัใส่
เคร่ืองช่วยฟัง หซู้าย 50 เดซเิบล หขูวา 55 เดซเิบล ใสเ่คร่ืองช่วยฟังแบบทดัหลงัใบห ูนกัเรียนใช้
ความสามารถด้านการฟังในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถทางการพดูเป็นคํา วลี และ
ประโยคสัน้ๆ สามารถสนทนากบัเพ่ือน และครูได้ สามารถเขียนคํา วลี และประโยคสัน้ๆ ได้ 3-4 คํา 
สามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา และสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้
บางคํา เชน่ บอล พยาบาล สนุขั รถ อา่นริมฝีปากได้ เข้าใจคําถามท่ีไมซ่บัซ้อน และปฏิบตัติามคําสัง่
ง่ายๆ ได้ 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
   1. แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา จากการสอน 

แบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
     2. ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
     3. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 

 
ขัน้ตอนในการดําเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
   1. แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา จากการสอน 

แบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
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 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา จากการสอน 
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) มีขัน้ตอนในการสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ ดงันี ้

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  ลําดบัขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม      
       มาตรา จากการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 

 

1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาตามกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปา  (CIPPA MODEL)  
 โดยแบง่ออกเป็น 7 ขัน้ตอน 

1.  ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ 
2.  ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่
3.  ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม ่

            และเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ 
4.  ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
5.  ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้ 
6.  ขัน้การแสดงผลงาน 
7.  ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 

4. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 13  แผน 

5. นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม และนํามาปรับปรุงแก้ไข 

6. นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์แล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราจากการสอน 
แบบซปิปา (CIPPA MODEL) มีขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้

1.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ขัน้ตอนการสอนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตราจากคูมื่อภาษาไทย และศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) 
(ทิศนา แขมมณี. 2548: 85-86) 

1.2 กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาเร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
จํานวน  44 คํา โดยแบง่ตามมาตราตวัสะกดดงัตอ่ไปนี ้

  1.2.1 มาตราแมก่ก  สะกด  ได้แก่  ข  ค  ฆ 
  1.2.2 มาตราแมก่บ  สะกด  ได้แก่  ป  พ  ฟ 

  1.2.3 มาตราแมก่น  สะกด  ได้แก่  ญ  ณ  ร  ล  ฬ 
  1.2.4 มาตราแมก่ด  สะกด  ได้แก่  จ  ช  ฎ  ฐ  ต  ถ ท  ธ  ศ  ษ  ส  
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คําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราท่ีใช้ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียน  ชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 มีดงัตอ่ไปนี ้

 

มาตรา
ตวัสะกด 

พยัญชนะ คาํ 
 

รวม 
 

แมก่ก ข 
ค 
ฆ 

เลข  สนุขั   สขุ 
โรค   ภาค 
เมฆ 

3 
2 
1 

แมก่บ ป 
พ 
ฟ 

รูป   ธูป   ฮิปโป    
ภาพ  ทพัพี  อาชีพ   โทรศพัท์ 
ยีราฟ   ทอฟฟ่ี  กอล์ฟ 

3 
4 
3 

แมก่น ญ 
ณ 
ร 
ล 
ฬ 

ขวญั  กญุแจ  เหรียญ  
คณุ 
เณร   อาหาร  ทหาร 
พยาบาล   บอล   นํา้ตาล  
ปลาวาฬ 

3 
1 
3 
3 
1 

แมก่ด จ 
ช 
ฎ 
ฐ 
ต 
ถ 
ท 
ธ 
ศ 
ษ 
ส 

ตํารวจ   ตรวจ    
พืช 
มงกฎุ 
อฐู    
สตัว์   อาทิตย์   สมบตั ิ
รถ 
แพทย์ 
โกรธ   อาวธุ 
อากาศ   ประเทศ    
กระดาษ 
จตรัุส   สวสัดี 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

รวม  44 
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1.3 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้จากการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL)   
โดยแบง่ขัน้ตอนการสอนเป็น 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ  
2. ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่
3. ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยงความรู้ใหม ่

กบัความรู้เดมิ 
4. ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
5. ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้   
6. ขัน้การแสดงผลงาน  
7. ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 

1.4 ดําเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จํานวน 13 แผน 
1.5 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเสร็จแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ ครูการศกึษา 

พิเศษท่ีสอนภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3  ครูภาษาไทยและครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการได้ยินพิจารณา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ซึง่ผู้ เช่ียวชาญให้คําแนะนําปรับแก้ 

ในเร่ืองของกระบวนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ใช้ภาษาท่ีชดัเจนเข้าใจง่าย การเพิ่ม 

ใบงานในแตล่ะแผน และควรสอนสิง่ท่ีนกัเรียนไมรู้่ ก่อนการตัง้คําถามถามนกัเรียน 

1.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงจํานวน 1 แผน ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมี 

ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนพญาไท จํานวน 2 คน เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 พบวา่ไมมี่ข้อควรปรับปรุง และนํา
แผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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2.  ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
การสร้างส่ือบทเรียนนิทานภาพมีขัน้ตอนการสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ  ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ลําดบัขัน้ตอนการสร้างส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

 
 

1. กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
1.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือ 

บทเรียนนิทานภาพ และคดัเลือกคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
      1.2 กําหนดโครงสร้างเนือ้หาและออกแบบส่ือบทเรียนนิทาน
ภาพประกอบด้วย 

1)  ช่ือเร่ือง (หน้าปก) 
2)  แนะนําคําศพัท์ในเร่ือง 
3)  แนะนําตวัละคร 
4)  เนือ้เร่ืองประกอบภาพ 
5)  คําถามท้ายบท 

2. เขียนเรียบเรียงส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

3. จดัทําส่ือบทเรียนนิทานภาพ  จํานวน 13  เลม่ 

5. นําส่ือบทเรียนนิทานภาพท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ
ไปทดลองกบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 

6. ปรับปรุงแก้ไขส่ือบทเรียนนิทานภาพก่อนนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

4. นําส่ือบทเรียนนิทานภาพในข้อ  3 ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  
ตรวจสอบความถกูต้องเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
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การสร้างส่ือบทเรียนนิทานภาพ  มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้
2.1 กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

2.1.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานภาพ คูมื่อพฒันาส่ือ 
การเรียนรู้  เอกสารประกอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัการเขียน
หนงัสือสําหรับเดก็ ตลอดจนหาความรู้จากผู้ เช่ียวชาญในด้านการสอนโดยใช้ส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
และคดัเลือกคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  จากบทเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 แล้วสง่ให้
ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  3 คน ได้แก่ ครูการศกึษาพเิศษท่ีสอนภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ครูสอน
ภาษาไทย และครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินพิจารณาคําศพัท์  

2.1.2 กําหนดโครงสร้างเนือ้หาและออกแบบส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
โดยในเลม่ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง (หน้าปก) การแนะนําคําศพัท์ในเนือ้เร่ือง การแนะนําตวัละครในเร่ือง
เนือ้เร่ืองประกอบภาพ และคําถามท้ายบท 

2.2 เขียนเรียบเรียงส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
2.3 จดัทําส่ือบทเรียนนิทานภาพจํานวน 13 เลม่  
2.4 สง่ให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ ครูการศกึษาพิเศษท่ีสอนภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ครูภาษาไทย และครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินพิจารณา 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ซึง่ผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองการใช้ภาษาให้เข้าใจ
ง่ายขึน้ กระชบั และตดัคําท่ีไมมี่ความหมายออก เขียนประโยคของเนือ้เร่ืองให้ตรงกบัรูปภาพ และ 
ควรมีสีสนั ปรับแก้ขนาดตวัอกัษรในส่ือบทเรียนนิทานภาพ ให้มีขนาดใหญ่จากตวัอกัษร 26 พอยต์  
เป็น 30 พอยต์ 
  2.5 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วนําไปใช้ทดลองสอนกบันกัเรียน 

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง อยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
โรงเรียนพญาไท จํานวน 2 คน เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 พบวา่ไมมี่ข้อควรปรับปรุง 

     2.6 นําส่ือบทเรียนนิทานภาพท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา   
    การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา   

มีขัน้ตอนการสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ  ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4  ลําดบัขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
             ไมต่รงตามมาตรา 

 
 

1. กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบความสามารถ 
ในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 

2. ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

3. สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง 
ตามมาตรา  จํานวน  44  ข้อ 

4.  นําร่างแบบทดสอบท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา

5. นําแบบทดสอบท่ีปรับแก้ไขตามผู้ เช่ียวชาญไปทดลอง 

6. วิเคราะห์หาคา่ความยากง่ายและหาคา่อํานาจจําแนก 

8.  จดัทําสําเนาแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง 
ตามมาตรา จํานวน 5 ชดุ 

7.  วิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ 
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แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา มีขัน้ตอน 
การสร้าง ดงันี ้

3.1 กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคํา 
ท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ซึง่ในการสอนเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ได้กําหนด
จดุมุง่หมายไว้ดงันี ้   
   3.1.1 เพ่ือให้นกัเรียนเขียนคําได้ถกูต้องคลอ่งแคลว่ 
   3.1.2 เพ่ือให้นกัเรียนเขียนคําอา่น และเตมิคําในมาตราตวัสะกดได้ 
   3.1.3 เพ่ือให้นกัเรียนเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ถกูต้อง 

3.2 ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุม่สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 และคูมื่อแนวการวดัและประเมินผล พ.ศ. 2551 

3.2.2 ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบ 

3.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  
โดยนําคํา จํานวน  44  คํา มาสร้างเป็นแบบทดสอบ จํานวน  44  ข้อ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ตอนที่ 
จาํนวนข้อสอบ 

ที่ออกทัง้หมด ที่ต้องการ 
1.  การจบัคูคํ่าศพัท์กบัรูปภาพ 14 10 
2. การเขียนคําศพัท์ให้ตรงกบัภาพ 15 10 
3. การเตมิอกัษรท่ีหายไป  15 10 

รวม 44 30 
 

3.4 นําร่างแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3  คน ได้แก่ ครูสอนภาษาไทย  
ครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลประเมินผลพจิารณา  
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  ซึง่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้คําแนะนําให้ปรับแก้ในเร่ืองของความ
ชดัเจนของรูปภาพ รูปแบบของแบบทดสอบ และขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ในแบบทดสอบ 

3.5 นําแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัได้ปรับแก้ไขตามข้อ 3.4 ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3  คน ได้แก่  
ครูสอนภาษาไทย ครูสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผล
ประเมินผล พจิารณาตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ ในด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และ
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เนือ้หา โดยพจิารณาแบบทดสอบมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่โดยนํา
แบบทดสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาในแตล่ะข้อมาหาคา่ดชันี 
ความสอดคล้อง (IOC) ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ ท่ีต้องการวดั ซึง่แบบทดสอบแตล่ะข้อ
ท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67 ถึง 1.00 เป็นข้อท่ีอยูใ่นเกณฑ์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเนือ้หาท่ีใช้ได้ 
ผลการพิจารณาคดัเลือกแบบทดสอบแตล่ะข้อพบวา่ อยูใ่นเกณฑ์ความเท่ียงตรงจํานวน 44 ข้อ  

โดยใช้เกณฑ์พิจารณาลงความเห็น ดงันี ้(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2545: 117) 
คะแนน +1 สําหรับข้อสอบท่ีมัน่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน   0  สําหรับข้อสอบท่ีไมแ่น่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน  -1 สําหรับข้อสอบท่ีแน่ใจวา่วดัไมต่รงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 

3.6 นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ท่ีผา่นการคดัเลือกจากข้อ 3.5 ไปทดลองใช้กบันกัเรียนปกตท่ีิกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 โรงเรียนวดัอทุยัธาราม ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 2 คน เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2553  

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และภาพท่ีใช้ในแบบทดสอบ พบวา่ นกัเรียนสามารถอา่น
คําถามได้ ภาพท่ีใช้ในแบบทดสอบสามารถส่ือความหมายให้นกัเรียนเข้าใจได้ จงึไมมี่ข้อปรับปรุง  
นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ไปทดสอบกบันกัเรียน
โรงเรียนวดัไผต่นั ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 36 คน ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เพ่ือทําการ
วิเคราะห์รายข้อหาคณุภาพของแบบทดสอบดงันี ้คา่ความยากง่าย (p) ได้คา่ความยากงา่ยตัง้แต ่
0.00-1.00คา่อํานาจจําแนก (r) ได้คา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.00-1.00 จากการคํานวนหาสดัสว่นรายข้อ 
และคดัเลือกแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราท่ีมีคา่ความยาก
ง่ายระหวา่งข้อสอบตัง้แต ่.20-.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่.20 ขึน้ไป รายละเอียดดงัภาคผนวก 

จํานวน 30 ข้อ  
3.7 นําแบบทดสอบท่ีได้คดัเลือกแล้วไปคํานวนหาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สตูรการหาคา่ 

ของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) KR-20 (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2543: 183) 
ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 กําหนดเกณฑ์ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตรา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (สนีุย์ แก้วของแก้ว. 2549: 44)ได้กําหนดเกณฑ์ ดงันี ้
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คะแนน  24-30  คะแนน     หมายถงึ  มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
      ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั ดีมาก 
      (คดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป) 

คะแนน  21-23  คะแนน     หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
      ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั ดี 
      (คดิเป็นร้อยละ 70-79) 

คะแนน  18-20  คะแนน     หมายถงึ  มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
      ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั พอใช้ 
      (คดิเป็นร้อยละ 60-69) 

คะแนน  15-17  คะแนน     หมายถงึ  มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
     ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั ผา่นเกณฑ์ขัน้ต่ํา 
     (คดิเป็นร้อยละ 50-59) 

คะแนน   0-14  คะแนน     หมายถงึ  มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
     ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
     (คดิเป็นร้อยละ 0-49) 

       3.8 นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ท่ีต้องการ มาจดัทําสําเนาตามต้นฉบบัจริงสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบ
กลุม่ตวัอยา่งก่อน และหลงัการสอน จํานวน 5 ชดุ 
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วธีิการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 248-249) ดงัรูปแบบตอ่ไปนี ้
 

กลุม่ทดลอง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E T X T 

 
E แทน นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดบัหตูงึ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
X แทน การสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียน 

นิทานภาพ 
T แทน การทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม  

มาตราก่อนการสอน 
 T แทน การทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม 

มาตราหลงัการสอน 
2. ขัน้ตอนการทดลอง 

2.1 ก่อนท่ีจะดําเนินการวิจยัได้เสนอขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเรียนเชิญผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
และขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขออนญุาตผู้ อํานวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ระดบัหตูงึ  

 2.2 นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  
ไปทดสอบนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งก่อนสอน (Pretest) ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  
  2.3 ดําเนินการสอน จากการสอนแบบซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียน
นิทานภาพ ระหวา่งวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 ใช้ระยะเวลา 
ในการสอน สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 90 นาที เป็นเวลา 3 สปัดาห์ รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ ดงันี ้ 
 
 
 

  1  2 

  1 

  2 



 

 

93 

วัน/เดือน/ปี 
พยัญชนะ

ตัวสะกดที่ไม่ตรง
ตามมาตรา 

วัน นิทาน (เร่ือง) คาํศัพท์ 

15  ก.พ.  2553 ข จนัทร์ ความสขุของหนแูดง เลข  สนุขั  สขุ 

16  ก.พ.  2553 ค องัคาร เทวดาใจดี โรค  ภาค  เมฆ 

17  ก.พ.  2553 ป พธุ วนัวา่ง รูป  ธูป  ฮิปโป   

18  ก.พ.  2553 พ พฤหสับดี นํา้ใจจากเพ่ือน ภาพ  ทพัพี  อาชีพ  โทรศพัท์ 

19  ก.พ.  2553 ฟ ศกุร์ วนัเสาร์แสนสนกุ ยีราฟ  ทอฟฟ่ี  กอล์ฟ 

22  ก.พ.  2553 ญ,ณ จนัทร์ หนุ่มผู้ มีนํา้ใจ ขวญั  เหรียญ  กญุแจ  คณุ   

23  ก.พ.  2553 ร,ฬ องัคาร เจ้าเณรน้อย  เณร  อาหาร  ทหาร  ปลาวาฬ 

24  ก.พ.  2553 ล พธุ น้องนํา้ตาล พยาบาล  บอล  นํา้ตาล 

25  ก.พ.  2553 จ,ช,ฎ พฤหสับดี มงกฎุแสนรัก ตํารวจ  ตรวจ  พืช  มงกฎุ   

26  ก.พ.  2553 ฐ,ถ,ท ศกุร์ อฐูของเรา อฐู   รถ  แพทย์ 

2   มี.ค.  2553 ต องัคาร เราต้องไปด้วยกนั สตัว์  อาทิตย์  สมบติั 

3   มี.ค.  2553 ศ,ษ พธุ ร่วมแรงร่วมใจ อากาศ  ประเทศ  กระดาษ 

4   มี.ค.  2553 ธ,ส พฤหสับดี ความโกรธ โกรธ  อาวธุ  จตรัุส  สวสัดี 

 

2.4 เม่ือสิน้สดุการสอนแล้วนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
ไมต่รงตามมาตรา ไปทดสอบกลุม่ตวัอยา่งหลงัสอน (Posttest) ซึง่แบบทดสอบเป็นชดุเดียวกบัท่ีใช้
ทดสอบก่อนสอน ในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้
 1.  การศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ  ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาสถิต ิ
พืน้ฐานได้แก่ คา่มธัยฐาน (Median)  คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range: IQR)  
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แล้วทดสอบคา่มธัยฐานกบัเกณฑ์การประเมินระดบั โดยใช้  The Signed Test for Median : One 
Sample ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 
 2. เปรียบเทียบการศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ ก่อนและหลงัการสอน
แบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ  ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 
 

สถิตท่ีิใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ 
    1.1 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบทดสอบ 

ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (ล้วน สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ. 2543: 248-249) IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
โดยมีสตูร ดงันี ้

                       IOC       =  
N

R  

 
   เม่ือ   IOC   แทน    คา่ดชันีสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 

การเรียนรู้ท่ีต้องการวดั 
           R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
            N     แทน    จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
 

1.2 วิเคราะห์คา่ความยากงา่ยของแบบทดสอบเป็นรายข้อของแบบทดสอบ 
ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ใช้คา่ความยากง่ายของแบบทดสอบ 
เป็นรายข้อ (ล้วน สายยศ; และ องัคณา  สายยศ. 2543: 96) โดยมีสตูร ดงันี ้
 

                        P            =        
N

R  

 
   เม่ือ    P    แทน ดชันีคา่ความยากง่าย 
      R แทน จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบถกู 
      N แทน จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อสอบทัง้หมด 
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 1.3  วิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก (Discrimination) ของข้อสอบเป็นรายข้อ 
ของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ใช้คา่อํานาจจําแนก 
ของข้อสอบ  เป็นรายข้อ (บญุชม ศรีสะอาด. 2543: 50) โดยมีสตูร  ดงันี ้ 
 

      r     =       
2/N

LH 
  

 

   เม่ือ r  แทน คา่ความยากของข้อสอบ  
    H แทน จํานวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้ 
    L แทน จํานวนคนในกลุม่ต่ําท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้ 
    N แทน จํานวนคนทัง้หมดในกลุม่สงูและกลุม่ต่ํา 
 

1.4 วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบความสามารถ 
ในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา โดยใช้ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) KR-20 
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา  สายยศ. 2543: 183) โดยมีสตูร ดงันี ้
 

                             











 
21

1 t

tt
s

pq

n

n
r

  

 

   เม่ือ    ttr   แทน      ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
              n   แทน      จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบ 
                   p   แทน      คะแนนท่ีตอบถกู 
              q    แทน      คะแนนท่ีตอบผิด    
  2

ts   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนการสอบครัง้นัน้ 
 
 

           S 2   =       
 

      
      N  แทน      จํานวนนกัเรียนท่ีทําแบบทดสอบ               

X  แทน      ผลรวมของคะแนนสอบทัง้หมด  
X 2  แทน  คะแนนสอบของนกัเรียนยกกําลงัสอง 

N
 
X 2-  X 2 

 

          N 2 
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2. การหาคา่สถิตพืิน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่    
2.1 คา่มธัยฐาน (Median) ของความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม 

มาตรา ใช้คา่มธัยฐาน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2545 :174) โดยมีสตูร ดงันี ้ 
 

                     Mdn             =            
2

NX  + 1 

   
  เม่ือ Mdn            แทน    มธัยฐาน หรือ คา่กลาง  
     X         แทน    จํานวนคะแนนหรือข้อมลูท่ีเป็นเลขคู ่
 

     
2

NX         แทน    คะแนนตวัท่ี  
2

N   

 

   
2

NX +1      แทน    คะแนนตวัท่ี 1
2


N  

 
 

2.2 คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ของความสามารถในการเขียน 
คําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ใช้คา่พสิยัระหวา่งควอไทล์ (ยทุธพงษ์ กยัวรรณ์. 2543:152) โดยมี
สตูร ดงันี ้ 

 
IQR              =     13 QQ    

 

         เม่ือ   1Q            แทน คา่ท่ีตําแหนง่  1/4 หรือ 25% หาได้จาก  
41

N
Q    

      3Q         แทน คา่ท่ีตําแหนง่  3/4 หรือ 75% หาได้จาก 3
43 







N
Q    

      N             แทน   จํานวนข้อมลู 
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3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีคํานวณได้กบัคา่มธัยฐานของความสามารถ 

ในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา โดยใช้ The Signed Test for Median: One Sample 
(Miltion;  Mcteer; & Corbet. 1997: 594-595)  โดยมีสตูร ดงันี ้  
    

2

1
)MP(XM)P(X   

 
    เม่ือ   แทน  คา่มธัยฐานท่ีตัง้ไว้ (เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้)  

  แทน จํานวนคา่ของตวัแปรท่ีน้อยกวา่คา่มธัยฐาน 
ท่ีกําหนดไว้ (-) หรือจํานวนคา่ของตวัแปรท่ีมากกวา่ 
คา่มธัยฐาน ท่ีตัง้ไว้ (+) โดยพิจารณาใช้คา่ +   
เม่ือตัง้สมมตฐิาน  a : M < M0 และพิจารณา 
ใช้คา่ – เม่ือตัง้สมมตฐิาน a : M > M0 เม่ือ M  
เป็นคา่มธัยฐานท่ีได้จากการทดลองและ M0  
เป็นคา่มธัยฐานท่ีกําหนดไว้ 

 
3.2 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 

ไมต่รงตามมาตรา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  
ก่อนและหลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ  ใช้ The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test  (นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 93) โดยมีสตูร ดงันี ้
 
    D    =  Y - X 
    
       เม่ือ  D แทน  คา่ความแตกตา่งของข้อมลูทัง้คู ่
      X แทน  คะแนนของการทดสอบก่อนการสอน 
     Y แทน  คะแนนของการทดสอบหลงัการสอน 
 
   จดัอนัดบัคา่ความแตกตา่งจากคา่น้อยไปหาคา่มาก 
   กํากบัอนัดบัท่ีด้วยเคร่ืองหมายบวกหรือเคร่ืองหมายท่ีมีอยูเ่ดมิ 
   หาผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลําดบั 
   คา่ของผลรวมท่ีน้อยกวา่ (โดยไมคํ่านงึถงึเคร่ืองหมาย) เราเรียกคา่นีว้า่ T  
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       เม่ือ     )(TE  แทน     คา่เฉลี่ยของผลรวมอนัดบัท่ีน้อยกวา่ 
    N  แทน     จํานวนนกัเรียน 
    TS         แทน    คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    Z          แทน     คะแนนมาตรฐาน 
    T          แทน     คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายกํากบั 

ท่ีน้อยกวา่ 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอนแบบซปิปา (CIPPA  
MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

   1. การศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ  

   2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ ก่อนและหลงัการสอน 
แบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
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ศึกษาความสามารถในการเขียนคาํที่มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ หลังการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
      มีผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตาราง 1-2 
 
ตาราง 1  จํานวนคะแนน คา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทล์ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
       ไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ       
        หลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 

คนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
ระดบั 

คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 30คะแนน) 

ระดบั ผลตา่ง 

1 
2 
3 
4 
5 

8 
11 
9 
11 
12 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

27 
30 
29 
30 
30 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

19 
19 
20 
19 
18 

Mdn 
IQR 

11 
3 

ปรับปรุง 30 
3 

ดีมาก  

 
 จากตาราง 1  แสดงวา่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ ก่อนการสอนมีคะแนนระหวา่ง  8-12 คะแนน  
คา่มธัยฐานเทา่กบั 11 และคา่พิสยัควอไทล์เทา่กบั 3 มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
ไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบัปรับปรุง และหลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบั 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพ นกัเรียนมีคะแนนระหวา่ง 27-30 คะแนน  คะแนนคา่มธัยฐานเท่ากบั 30 และ 
คา่พิสยัควอไทล์เทา่กบั 3 มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราอยูใ่นระดบั 
ดีมาก   
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีคํานวณได้ของความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง 
       ตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ  
       หลงัการสอนแบบซปิปา(CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพกบัเกณฑ์ระดบัดี 
 

คนท่ี 
คะแนนหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
คา่มธัยฐานท่ี 

กําหนดไว้ระดบัดี 

เคร่ืองหมาย 
P - Value + - 

1 
2 
3 
4 
5 

27 
30 
29 
30 
30 

18 – 20 + 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 

1.0000 

Mdn 
IQR 

30 
3 

≥ 18 5 0  

 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา่ คะแนนมธัยฐานของความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง
ตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอน
แบบซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ แตกตา่งจากคา่มธัยฐานท่ีกําหนดไว้ใน
ระดบัดี (18-20 คะแนน) อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 จงึจดัวา่อยูใ่นระดบัดี ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานข้อท่ี 1 ท่ีตัง้ไว้วา่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดี 
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การเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนคาํที่มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ หลังการสอนแบบซปิปา
(CIPPA  MODEL) ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
       มีผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
       ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ ก่อนและหลงัการสอน 
       แบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 

 
 
คนท่ี 
 

คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

ผลตา่งของ
คะแนน 
D = Y-X 

ลําดบัท่ี 
ของความตา่ง 

ลําดบัตามเคร่ืองหมาย 
T 

ก่อนสอน 
(X) 

หลงัสอน 
(Y) 

+ - 

1 
2 
3 
4 
5 

8 
11 
9 
11 
12 

27 
30 
29 
30 
30 

19 
19 
20 
19 
18 

3 
3 
5 
3 
1 

+3 
+3 
+5 
+3 
+1 

 0* 

  รวม   T+= 15 T-= 0  

 
*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 2 ท่ีตัง้ไว้วา่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบ
ซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ มีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

  
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  ก่อนและหลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 
สมมตฐิานการวจิัย 

1. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้ 

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ  
ท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยนิเม่ือทําการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซเิบล ณ ความถ่ี 500, 1,000  
และ 2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉลี่ยของหขู้างท่ีดีกวา่ตัง้แต ่26-89 เดซเิบล ซึง่ได้รับการตรวจวดัโดย 
นกัโสตสมัผสัวิทยา มีใบรับรองความพิการ สามารถอา่นริมฝีปากของครูได้ และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ  
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แทรกซ้อน กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จํานวน 
5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้จากการสอนแบบซปิปา  
(CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพจํานวน 13 แผนการจดัการเรียนรู้  ส่ือบทเรียน 
นิทานภาพ จํานวน 13 เลม่ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง 
ตามมาตรา 1 ชดุ มีจํานวน 30 ข้อ 
 ดําเนินการทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้  ซึง่ผู้วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการทดลอง ด้วยตนเอง  
ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ได้ดําเนินการทดสอบความสามารถในการเขียนก่อนการสอน 
(Pretest) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง แล้วจงึดําเนินการสอนโดยใช้แผน 
การจดัการเรียนรู้ จากการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ เป็นเวลา  
3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั คือ วนัจนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี และศกุร์ วนัละ 90 นาที รวมทัง้สิน้ 
13 ครัง้ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552 ระหวา่งวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ถึง วนัท่ี 4 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 เม่ือเสร็จสิน้การสอนแล้วทําการประเมินหลงัการสอน (Posttest) ในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 
2553 โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ฉบบัเดียวกบั 
ท่ีใช้ทดสอบก่อนสอน(Pretest) แล้วนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่มธัยฐาน (Median) คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Rang : IQR) 
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบั
ส่ือบทเรียนนิทานภาพ ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดย The Sing Test for Median: One Sample และ  
The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบั 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบั 
ส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้  
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อภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอน 
แบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ ก่อนการสอนแบบซปิปา(CIPPA  MODEL) ร่วมกบั
ส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัปรับปรุง และหลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือ
บทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ ความสามารถในการเขียนคํา
ท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพอยูใ่นระดบัดี 
ปัจจยัท่ีสง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา หลงัการสอนสงู
กวา่ก่อนการสอน ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองจากการสอนเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราด้วยการสอน
แบบซบิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคญั สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิ และการตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ทัง้ทางร่างกาย สตปัิญญา สงัคม และอารมณ์ ช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
ไมต่รงตามมาตรา การสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) มีกระบวนการหลายขัน้ตอนท่ีทําให้นกัเรียน
ได้ฝึกเขียน ช่วยให้นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิม่ขึน้ 
 เน่ืองจากการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) เป็นการเรียนท่ีให้นกัเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
ท่ีหลากหลายช่วยให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเอง ซึง่ทําให้นกัเรียน 
มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน และครู สามารถสร้างความรู้ และนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั
ได้ นกัเรียนมีโอกาสได้รับข้อมลู และประสบการณ์ใหม่ๆ  เข้ามา มีโอกาสได้ใช้กระบวนการทาง
สตปัิญญาของตนในการคดิกลัน่กรองข้อมลูทําความเข้าใจข้อมลู เช่ือมโยงข้อมลูท่ีเป็นความรู้ใหมก่บั
ความรู้เดมิ และสร้างความหมายข้อมลูความรู้ด้วยตนเอง ทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
ตอ่ตนเองสง่ผลถึงความเข้าใจ และการคงความรู้นัน้ ซึง่กระบวนการสอนแบบซปิปา(CIPPA MODEL) 
มีทัง้หมด 7 ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ท่ี 1 การทบทวนความรู้เดมิ เป็นการนําเข้าสูบ่ทเรียน โดยการสร้างหรือ
กระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา เพ่ือเป็นการทบทวนพืน้ฐานความรู้เดมิ
ของนกัเรียน ทัง้นีเ้ป็นการสร้างแรงจงูใจในการเรียนเพ่ือให้นกัเรียนทราบถึงเป้าหมายของการเรียน  
และทําการตรวจสอบความรู้ เพ่ือปรับแก้ความรู้เดมิของตนเองให้ถกูต้อง สอดคล้องกบัแนวคดิของ  
สพุน บญุชวูงศ์ (เยาวนิศ  เตง็ไตรรัตน์. 2542: 28; อ้างอิงจาก สพุน บญุชวูงศ์. 2538) ท่ีวา่ การนําเข้าสู่
บทเรียนเป็นการเตรียมนกัเรียนให้รู้วา่กําลงัเรียนเร่ืองอะไร สามารถนําความรู้ และทกัษะท่ีนกัเรียน 
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มีอยูเ่ดมิมาสมัพนัธ์กบับทเรียนท่ีครูสอนได้ ขัน้ท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม ่เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนต้อง
แสวงหาความรู้ใหมจ่ากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีครูเตรียมให้ โดยใช้ประสบการณ์ความรู้เดมิท่ีมีในขัน้
ทบทวนความรู้เดมิเช่ือมโยงมายงัความรู้ใหม ่เพ่ือให้นกัเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  
ก่อนท่ีครูจะเป็นผู้ให้ความรู้ตา่งๆ กบันกัเรียน ขัน้ท่ี 3 การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม ่ 
และเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะต้องศกึษา และทําความเข้าใจกบัข้อมลู 
ความรู้ท่ีครูเตรียมให้ นกัเรียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมลู และประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยใช้
กระบวนการตา่งๆ ด้วยตนเอง เชน่ ใช้กระบวนการคดิ กระบวนการกลุม่ และสรุปความเข้าใจเก่ียวกบั
ข้อมลู ซึง่จําเป็นต้องอาศยัการเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิ ขัน้ท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบั
กลุม่ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนอาศยักลุม่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน รวมทัง้
ขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึน้ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้แบง่ปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่
ผู้ อ่ืน และได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้ อ่ืนไปพร้อมๆ กนั โดยครูเป็นผู้จดักลุม่ให้
นกัเรียน กลุม่ละ 3 คน ให้นกัเรียนทํากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัผู้ อ่ืนทําให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจ และกล้า
แสดงออกมากย่ิงขึน่ ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนท่ีเรียนเก่งได้ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีเรียนออ่น โดยครูให้นกัเรียน
ภายในกลุม่ทํากิจกรรมร่วมกนัในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา และให้เพ่ือนช่วย
ตรวจสอบความถกูต้องแลกเปล่ียนความคดิเห็นของกนัและกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฉนัชนก 
รักแตง (2546: 80) ท่ีวา่ กระบวนการกลุม่นกัเรียนแตล่ะคนล้วนมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนัไป  
ทัง้นกัเรียนเก่ง และนกัเรียนออ่น เม่ือใช้กระบวนการกลุม่นกัเรียนท่ีเก่งจะช่วยเหลือนกัเรียนท่ีออ่น 
สมาชิกในกลุม่มีความรับผิดชอบ รู้จกัท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก รู้จกัรับฟังความคดิเห็น 
ของผู้ อ่ืน และยอมรับฟังความคดิเห็นท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัไป จนเกิดเป็นการสร้างความรู้ของ
ตนเองและกลุม่ ขัน้ท่ี 5 การสรุปและจดัระเบียบความรู้ เป็นขัน้ของการสรุปความรู้ท่ีได้รับทัง้หมด  
ทัง้ความรู้เดมิ และความรู้ใหม ่จดัสิง่ท่ีเรียนรู้ให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนจดจําสิง่ท่ีเรียนรู้
ได้ง่ายขึน้ โดยให้นกัเรียนแบง่กลุม่ และสรุปความเข้าใจของนกัเรียนร่วมกนั ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนมี
ความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ทิศนา แขมมณี (2551: 17) ท่ีวา่ การจดั
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่บคุคล และสิง่แวดล้อมรอบตวัจะช่วยสง่เสริมความ
เข้าใจเป็นการสง่เสริมการนําความรู้ความเข้าใจไปประยกุต์ใช้ในกิจกรรม ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ขัน้ท่ี 6 การแสดงผลงาน เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนภายในกลุม่ผลติผลงานร่วมกนั เพ่ือให้นกัเรียน
เข้าใจในสิง่ท่ีเรียนรู้มากย่ิงขึน้ ชว่ยให้นกัเรียน ได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้ อ่ืน
รับรู้ เป็นการช่วยให้นกัเรียนได้ตอกยํา้หรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนใช้
ความคดิสร้างสรรค์ ขัน้ท่ี 7 ประยกุต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้การตรวจสอบความรู้ความสามารถในการนํา
ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่โดยการทําใบงาน แบบฝึก  
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และการตอบคําถามในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ อญัชลี สอนชา (2548: 137) 
ท่ีวา่ ในการให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดัจนเกิดความชํานาญ จดจํา เข้าใจในสิง่ท่ีเรียน ซึง่สง่ผลตอ่อารมณ์ 
และความรู้สกึของนกัเรียนทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูมากขึน้ 
 จากท่ีกลา่วมาการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
จํานวน 13 ครัง้ ทําให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในการเรียนการสอน การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการฝึกฝนการเขียนในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป จงึสง่ผลให้นกัเรียนเกิดการจดจํา 
ในสิง่ท่ีได้เรียนรู้ และสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้เป็นอยา่งดี  

2. ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหตูงึ หลงัการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือ
บทเรียนนิทานภาพ สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สอดคล้องตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการสอนแบบซปิปาเป็นการสอนในรูปแบบท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั เน้นการริเร่ิม 
ของผู้ เรียน ช่วยให้นกัเรียนได้ทํากิจกรรมอยา่งอิสระและเป็นระบบ เป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนได้เกิด 
การเรียนรู้ในการร่วมกิจกรรมในการเขียน อีกทัง้ส่ือบทเรียนนิทานภาพยงัเป็นส่ือในการเรียนรู้ท่ีทําให้
นกัเรียนสามารถพฒันาการเขียนของตนเองโดยนําส่ือบทเรียนนิทานภาพเป็นต้นแบบในการเขียน  
จงึสง่ผลให้หลงัการสอนการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราจากการสอนแบบซปิปา (CIPPA  
MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รง
ตามมาตราสงูขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สชุาดา ขนัเชือ้ (2550: บทคดัยอ่) ท่ีทําการศกึษา 
การเปรียบเทียบ เร่ือง มาตราตวัสะกด กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 3 โดยการสอนตามรูปแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) กบัการสอนตามคูมื่อการจดัการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองมาตราตวัสะกด กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการสอนตามรูปแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) แตกตา่งกบั 
การสอนตามคูมื่อการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และสอดคล้องกบั  
ชญัญานชุ ศรีชมุ (2548: บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา  
เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผลการศกึษาพบวา่ มีดชันี
ประสทิธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา เร่ืองการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทา่กบั .7197 
ซึง่หมายความวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 71.97 และ ธนิษฐา พกัตรานนท์ 
(2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความเข้าใจคํานามธรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ จากการสอนโดยใช้วธีิอปุนยั และนิรนยัร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
ผลการวิจยัพบวา่ ความเข้าใจคํานามธรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
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ทางการได้ยิน ระดบัหตูงึหลงัการสอนโดยใช้วิธีอปุนยั และนิรนยัร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสงูขึน้ 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั ยืนยงค์ แปงการิยา (2549: 
บทคดัยอ่) ท่ีได้ศกึษาความสามารถในการเขียนภาษาไทยท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
นิทานของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเขียน 
จากการใช้นิทานสงูกวา่ก่อนเรียน โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีเพิม่ขึน้ อยูใ่นช่วง 49.10 – 57.20  
ทําให้นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเพิ่มมากขึน้ และเกิดความสนกุสนานมีความสขุในการเรียน 
 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่ ความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหตูงึ โดยการสอนแบบซปิปา 
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ ชว่ยสง่เสริมให้นกัเรียนมีการพฒันาตนเอง 
สามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ถกูต้อง และผลของการใช้การสอนแบบซปิปา
(CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ ของนกัเรียนแตล่ะคนมีรายละเอียด ดงันี ้
 นกัเรียนคนท่ี 1 เป็นผู้ชาย นกัเรียนไมส่ามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ 
ในการเรียนการสอนช่วงแรกนกัเรียนไมม่ัน่ใจในตนเองท่ีจะตอบหรือเขียนตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
แตห่ลงัจากได้รับการสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ นกัเรียนมี
ความมัน่ใจมากขึน้สามารถร่วมกิจกรรมกลุม่กบัเพ่ือนๆ ได้ มีความเข้าใจในเร่ืองของการเขียนตวัสะกด
ไมต่รงตามมาตรามากขึน้ สิง่ท่ีนกัเรียนสนใจในการเรียนคือ ส่ือบทเรียนนิทานภาพในแตล่ะเลม่  
และการผลติส่ือตา่งๆ อยา่งสนกุสนาน นกัเรียนตัง้ใจท่ีจะทําผลงาน และทํางานเสร็จทนัเวลาทกุครัง้ 
โดยนกัเรียนทําคะแนนก่อนการสอนได้ 8 คะแนน หลงัจากการสอนได้ 27 คะแนน ซึง่จะเห็นได้วา่การมี
สว่นร่วม และสื่อบทเรียนนิทานภาพสามารถทําให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หาท่ีสอนเป็นอยา่งดี 
 นกัเรียนคนท่ี 2 เป็นผู้ชาย นกัเรียนเป็นเดก็ท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความมัน่ใจ 
ในตนเอง สนใจในสิง่แปลกใหม ่ซึง่การสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียน 
นิทานภาพ ทําให้นกัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้คําแตล่ะคําท่ีครูสอน รวมทัง้นกัเรียนได้เรียนรู้ 
จากส่ือบทเรียนนิทานภาพทําให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิม่ขึน้อยา่งเห็นได้ชดั และในช่วง
ของขัน้ตอนการผลติผลงานนกัเรียนจะนําความรู้จากคําท่ีได้มาประดษิฐ์ผลงานท่ีแปลกใหมข่ึน้มา  
โดยนกัเรียนทําคะแนนก่อนการสอนได้ 11 คะแนน หลงัจากการสอนได้ 30 คะแนน ซึง่จะเห็นได้วา่ส่ือ
บทเรียนนิทานภาพ และกระบวนการสอนตามขัน้ตอนสามารถทําให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา
ท่ีสอนเป็นอยา่งดี สามารถนําคําท่ีครูสอนไปใช้ในชีวิตประจําวนัในการเรียนรายวิชาอ่ืน และเขียนคํา
เหลา่นัน้ได้ถกูต้อง  
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 นกัเรียนคนท่ี 3 เป็นผู้ชาย นกัเรียนไมรู้่จกัคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ครูจงึกระตุ้น 
จากการเรียนการสอนให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนทกุครัง้ สอน ซํา้ ยํา้ และทบทวนโดยการ 
ให้นกัเรียนบอกคําท่ีครูสอนทกุครัง้ จงึทําให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการเรียนมากขึน้ และมีความรู้ใน
เร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตราเพิ่มมากขึน้อยา่งเห็นได้ชดั โดยท่ีขัน้ตอนในการสอนทกุๆ ขัน้ตอนทําให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ มีความกระตือรือร้น มัน่ใจในตนเอง และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
ขัน้ของการสอนท่ีนกัเรียนให้ความสนใจมากท่ีสดุคือขัน้ท่ี 6 ขัน้การผลติผลงาน นกัเรียนชอบท่ีจะ
ผลติผลงานท่ีแปลกใหมเ่ป็นของตนเอง มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยนกัเรียนทําคะแนนก่อนการสอน 
ได้ 9 คะแนน หลงัจากการสอนได้ 29 คะแนน ซึง่คะแนนเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน เน่ืองจากการสอนแบบ 
ซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพสามารถใช้กบันกัเรียนคนนีไ้ด้เป็นอยา่งดี 
 นกัเรียนคนท่ี 4 เป็นผู้ชาย นกัเรียนสามารถอา่นคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้แต่
นกัเรียนไมส่ามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
มีนํา้ใจกบัเพ่ือน นกัเรียนมีความมัน่ใจในตนเอง นกัเรียนจงึไมมี่ปัญหาในการเรียน ซึง่สิง่ท่ีดงึดดู 
ความสนใจของนกัเรียนคือ ส่ือบทเรียนนิทานภาพ นกัเรียนสนใจฟัง และทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีส่ือ
บทเรียนนิทานภาพมาเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัสามารถช่วยสอนเพ่ือนท่ีไมเ่ข้าใจภาษาท่ีใช้ในนิทาน 
ได้ โดยนกัเรียนทําคะแนนก่อนการสอนได้ 11 คะแนน หลงัจากการสอนได้ 30 คะแนน หลงัการสอน
นกัเรียนสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ทกุคําด้วยความมัน่ใจ 
 นกัเรียนคนท่ี 5 เป็นผู้หญิง นกัเรียนสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ 
เป็นบางคํา เชน่ ยีราฟ เลข นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีนํา้ใจ
ตอ่คนรอบข้าง ทํางานท่ีครูสัง่เสร็จอยา่งรวดเร็ว โดยนกัเรียนทําคะแนนก่อนการสอนได้ 12 คะแนน 
หลงัจากการสอนได้ 30 คะแนน หลงัจากการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตราได้ทกุคํา และมีความเข้าใจเร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตรามากขึน้ 
 จากผลการวิจยันี ้แสดงให้เห็นวา่การสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียน
นิทานภาพ เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดบั
หตูงึ มีความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้สอนต้องทําความเข้าใจในการสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียน
นิทานภาพ และสอนตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 
 2. ผู้สอนควรให้นกัเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมในชัน้เรียน ผู้สอนควรพดูด้วยรูปปากท่ีชดัเจน 
มีการแสดงออกทางสีหน้าทา่ทางกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน  
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยัท่ีศกึษาความสามารถในการเขียนคําท่ีใช้อกัษรนําหรือคําควบกลํา้ โดยใช้
การสอนแบบซปิปา (CIPPA  MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 2. ควรมีการวิจยัท่ีใช้การสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ
ในระดบัชัน้อ่ืนๆ 
 3. ควรมีการวิจยัท่ีใช้การสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกบัส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
ไปทดลองใช้กบัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืนๆ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  
1. อาจารย์จินดา  อุน่สอน 
 ตําแหนง่ : ครูชํานาญการพิเศษระดบั 3  
   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 
 วฒุิการศกึษา : กศ.ม. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ การสอนผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 
   แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
   ส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
2. อาจารย์จํารัส  จินดาวงศ์ 
 ตําแหนง่ : ครูชํานาญการพิเศษระดบั 2 อาจารย์ฝ่ายวิชาการ  
   โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดันนทบรีุ 
 วฒุิการศกึษา : กศ.ม. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ การสอนผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 
   แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
   ส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
3. อาจารย์ละเอียด  อมัพวะมตั 
 ตําแหนง่ : ครูชํานาญการพิเศษระดบั 2 โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดันนทบรีุ 
 วฒุิการศกึษา : กศ.ม. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ การสอนผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 
   ส่ือบทเรียนนิทานภาพ  
4. อาจารย์ศมานนัท์  รัฐธนะรัชต์ 
 ตําแหนง่ : อาจารย์หวัหน้างานทะเบียนวดัผลวิจยั โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ 
 วฒุิการศกึษา : ศศ.ม. สาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ 
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปกร 
 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคํา 
   ท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
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1. ผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ดงัแสดง 
ในตาราง 4 และตาราง 5 
 
ตาราง 4 คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบ 
        กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคํา ท่ีมีตวัสะกด 
        ไมต่รงตามมาตรา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

ข้อที่ 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อที่ 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ตาราง 5 คา่ความยากง่าย (P) คา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคํา 
       ท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  
 

ข้อที่ P r ข้อที่ P r 
1 
*2 
3 
4 
*5 
6 
7 
8 
9 

*10 
11 
12 
*13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

0.73 
1 

0.80 
0.38 

1 
0.53 
0.50 
0.63 
0.73 
0.93 
0.36 
0.63 
0.03 
0.60 
0.36 
0.23 
0.56 
0.80 
0.30 
0.60 
0.26 
0.80 

0.53 
0 

0.40 
0.33 

0 
0.40 
0.60 
0.73 
0.26 
0.13 
0.46 
0.73 
0.06 
0.80 
0.20 
0.33 
0.20 
0.40 
0.33 
0.53 
0.26 
0.40 

*23 
24 
25 
*26 
27 
28 
29 
30 
*31 
32 
*33 
34 
*35 
*36 
*37 
*38 
39 
40 
41 
*42 
*43 
44 

0 
0.30 
0.50 

1 
0.73 
0.63 
0.70 
0.80 
0.13 
0.73 
0.90 
0.76 
0.16 
0.16 
0.86 
0.16 
0.76 
0.76 
0.63 
0.06 
0.10 
0.53 

0 
0.20 
0.33 

0 
0.53 
0.33 
0.46 
0.26 
0.13 
0.40 
0.06 
0.46 
0.06 
0.06 

0 
0.06 
0.33 
0.46 
0.33 

0 
0.06 
0.40 

*ข้อท่ีไมนํ่ามาใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถในการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
  

หมายเหต ุใช้ดชันีคา่ความยากง่าย (P) ตัง้แต ่.02 ถงึ .80 และใช้คา่อํานาจจําแนก (r) ตัง้แต ่
.20 ขึน้ไป 
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ภาคผนวก ค 
 

1. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. ตวัอยา่งส่ือบทเรียนนิทานภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127

แผนการจัดการเรียนรู้   
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
เร่ือง   การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราแมก่ก  (ข) 
ระดบัชัน้  ประถมศกึษาปีท่ี  3  
เวลา    90 นาที 
 
สาระสาํคัญ 
 การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา ให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์  โดยการนํา
พยญัชนะ สระ ตวัสะกด วรรณยกุต์ และตวัการันต์มาประสมกนัเป็นคํา ซึง่เขียนคําท่ีมีตวัสะกด 
ไมต่รงตามมาตราในรูปแบบตา่งๆ  จะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการเขียนคําได้ถกูต้อง และสามารถ
นําการเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 นกัเรียนสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราได้ คือ มาตราแมก่ก  มีพยญัชนะ  ข  

เป็นตวัสะกด 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  แมก่ก มี  ข  ค  ฆ เป็นตวัสะกด และอา่นออกเสียงเหมือน   
ก สะกด  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูตรวจสอบเคร่ืองช่วยฟังของนกัเรียนทกุคน โดยตรวจสอบแบตเตอร่ี และการทํางานของ
เคร่ือง ตรวจสอบการได้ยินของนกัเรียนทกุคนโดยให้นกัเรียนยืนหนัหลงั ครูพดูออกเสียง อา อี อ ูอมึ 
ชและส ไมเ่รียงลําดบัให้นกัเรียนพดูตาม จากนัน้ให้นกัเรียนนัง่เป็นรูปคร่ึงวงกลม ครูพดูกบันกัเรียนเพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยโดยการบอกช่ือครู และถามช่ือนกัเรียนทีละคน (ครูพดูด้วยรูปปากท่ีชดัเจน ความเร็ว
ปกตเิพ่ือให้นกัเรียนสามารถอา่นริมฝีปากได้)  

1. ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ 
1.1 ครูตดิบตัรภาพพร้อมคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา แมก่ก  ได้แก่คําวา่ สนุขั  

บนกระดาน  โดยครูบอกนกัเรียนวา่บตัรภาพพร้อมคําท่ีครูตดิบนกระดานอา่นวา่ สนุขั  และบอก
นกัเรียนวา่คําวา่  สนุขั เป็นคําท่ีสะกดด้วยมาตราแมก่ก 
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1.2 ครูและนกัเรียนช่วยกนับอกวา่มาตราตวัสะกดแมก่ก  มีพยญัชนะ ข ค ฆ   
เป็นตวัสะกด  โดยครูเป็นผู้ยกตวัอยา่งคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราแมก่ก บนกระดานพร้อมกบั 
ให้นกัเรียนตอบวา่ใช่ตวัสะกดมาตราแมก่ก หรือไม ่

1.3 ครูบอกนกัเรียนวา่ ตวัสะกดในมาตรา แมก่ก มี ข ค ฆ เป็นตวัสะกด และ 
พยญัชนะท่ีจะเรียนคือ พยญัชนะ ข  

2. ขัน้แสวงหาความรู้ใหม่ 
2.1 ครูสนทนากบันกัเรียนถงึพยญัชนะท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา แมก่ก คือ ข   

เป็นตวัสะกด  โดยท่ีครูให้นกัเรียนดรููปสนุขั และบอกนกัเรียนวา่คําท่ีมีพยญัชนะ ข เป็นตวัสะกด  
เป็นคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 

2.2 ครูนําบตัรคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา แมก่ก คือพยญัชนะ ข เป็นตวัสะกด 
มาตดิบนกระดาน  คือคําวา่ เลข  สนุขั  ความสขุ  พร้อมกบัให้นกัเรียนดรููปสนุขั และชีต้วัสะกดจากคํา
ท่ีครูนํามาตดิบนกระดานวา่ตวัใดเป็นตวัสะกดไมต่รงตามมาตราแมก่ก  

      2.3  ครูนําส่ือบทเรียนนิทานภาพให้นกัเรียนดคํูาท่ีมีพยญัชนะ ข เป็นตวัสะกด 
คนละ 1 เลม่ เพ่ือให้นกัเรียนบอกวา่มีคําวา่อะไรบ้าง 

3. ขัน้การศกึษาทาํความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 
กับความรู้เดมิ 

3.1 ครูให้นกัเรียนดส่ืูอบทเรียนนิทานภาพ โดยครูเป็นผู้อา่นนิทานภาพให้นกัเรียนฟัง 
พร้อมกบัชีคํ้าท่ีอา่นให้นกัเรียนดไูปพร้อมๆ กนั และให้นกัเรียนเน้นคําโดยขีดเส้นใต้คําท่ีมีตวัสะกด 
ในมาตราแมก่ก คือ  เลข  สนุขั  สขุ  พร้อมกบับอกความหมายของแตล่ะคํา 

     3.2  ครูเขียนคําวา่  เลข  สนุขั  ความสขุ  บนกระดาน  ครูอา่นคํานัน้ให้นกัเรียนอา่นตาม 
พร้อมๆ กนั และให้นกัเรียนเขียนคําท่ีอยูบ่นกระดานลงในบทเรียนนิทานภาพท่ีครูเตรียมให้  
       3.3  ครูใช้ชอล์กสีขีดเส้นใต้คําท่ีเป็นตวัสะกดให้นกัเรียนเห็น  พร้อมกบัให้นกัเรียนขีดเส้น
ใต้คําท่ีเป็นตวัสะกดในบทเรียนนิทานภาพท่ีนกัเรียนเขียนคําไว้ และครูถามนกัเรียนวา่คําเหลา่นีอ้ยูใ่น
มาตราตวัสะกดใด 

4. ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
4.1 ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 3 คน  ครูเขียนคําท่ีมีตวัสะกดมาตรา 

แมก่ก และมาตราตวัสะกดแมก่บ บนกระดานให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนับอกวา่คําใดท่ีอยูใ่นมาตรา
ตวัสะกดแมก่ก 

4.2 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ดคํูาท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตราในนิทานภาพมาเขียน 
ลงบนกระดาษแข็ง  โดยให้สมาชิกคนท่ี 1 เขียน และคนท่ี 2,3 เป็นคนตรวจสอบวา่เขียนคําถกูต้อง
หรือไม ่ถ้าเขียนผิดให้ช่วยกนัแก้ไขให้ถกูต้อง   
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5. ขัน้การสรุปและจัดระเบยีบความรู้ 
5.1 ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่หยบิคําท่ีเขียนออกมาหน้าชัน้เรียน และให้นกัเรียนทกุคน 

ช่วยกนัอา่นคําท่ีแตล่ะกลุม่เขียนลงบนกระดาษแข็ง   
5.2 ครูเเขียนคําวา่  เลข  สนุขั  ความสขุ บนกระดานโดยเว้นช่องวา่งไว้  ได้แก่  เล__,   

สนุ_ั_,   ความส_ุ_   และให้นกัเรียนช่วยกนับอกวา่ตวัสะกดท่ีหายไปเป็นพยญัชนะใด 
5.3 ครูให้นกัเรียนอา่นคําท่ีเขียนถกูต้องทีละคน โดยมีครูเป็นผู้อา่นนํา ได้แก่  

เลข  สนุขั  สขุ 
6. ขัน้การแสดงผลงาน 

6.1 ครูเตรียมอปุกรณ์ในการผลติงาน คือ กระดาษแข็ง, กรรไกร, กาว, สีไม้,  
ไม้ไอศกรีมให้นกัเรียน และแสดงตวัอยา่ง ชิน้งานช่ือ  ฝ่ามือของฉนั 

6.2  ครูอธิบายและแสดงตวัอยา่งผลงานช่ือ  ฝ่ามือของฉนั ให้นกัเรียนสร้างผลงาน 
เป็นของตวัเองภายในกลุม่ และเขียนคําในมาตราตวัสะกดแมก่ก ท่ีมีพยญัชนะ ข เป็นตวัสะกด 
ลงในกระดาษรูปฝ่ามือของตนเอง 

6.3  ให้นกัเรียนตกแตง่ฝ่ามือของฉนั ให้สวยงาม และให้นกัเรียนนําผลงานของตนเอง 
มาเสนอหน้าชัน้เรียน 

7. ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้ 
7.1 ครูให้นกัเรียนทําแบบฝึกหดัหลงัเรียน ใบงานท่ี 1,2 และใบงานท่ี 3 เร่ือง ตวัสะกด 

ไมต่รงตามมาตรา แมก่ก 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. บตัรภาพพร้อมคํา  คือ  สนุขั   
2. บตัรคํา คือ เลข  สนุขั ความสขุ 
3. ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
4. กระดาษ 
5. กระดาษแข็ง, กรรไกร, กาว, สีไม้, ไม้ไอศกรีม 
6. ใบงานท่ี 1,2 และใบงานท่ี 3 เร่ืองตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา แมก่ก 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

-  แบบฝึกหดั 
 -  สงัเกตการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

-  สงัเกตการตอบคําถามในชัน้เรียน 
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บนัทกึหลังการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
                  (......................................................) 
            นางสาวธิดารัตน์      พานพว่ง 

วนัท่ี........เดือน..................พ.ศ......... 
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ใบงานที่  1 
 

ช่ือ...............................................นามสกุล............................................... 
ชัน้.................เลขที่................วันที่........................................................... 

 
คาํชีแ้จง :  ให้นกัเรียนจบัคูคํ่ากบัรูปภาพให้ถกูต้อง 
 
 

1. สุนัข            
 
 
 
 
 
2. มีความสุข      

 
 
 
 
 

3. เลข        
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ใบงานที่ 2 
 

ช่ือ...............................................นามสกุล............................................... 
ชัน้.................เลขที่................วันที่........................................................... 
 
คาํชีแ้จง :  ให้นกัเรียนขียนคําให้ตรงกบัภาพให้ถกูต้อง 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

2 

 

3 
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ใบงานที่  3 
 

ช่ือ...............................................นามสกุล............................................... 
ชัน้.................เลขที่................วันที่........................................................... 
 
 
คาํชีแ้จง : ให้นกัเรียนเขียนพยญัชนะท่ีเป็นตวัสะกดลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 
 
 
 
 

 1. ตวัเล 
 

 
 

 
 
 
 

 2. สุนั             3. ความสุ 
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ส่ือบทเรียนนิทานภาพ 
 

 
บทเรียนนิทานภาพสอนคาํทีม่ีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา (แม่กก) 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๓  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
        
        
 
 

        
        เร่ือง  ธิดารัตน์    พานพ่วง 
        ภาพ  สิทธิศักดิ์   วริิยะดตีระกลู 
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ตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา  แม่กก  
มีพยญัชนะ  ข  เป็นตวัสะกด 

 
๑. ตวัเลข 
๒. สนุขั 
๓. ความสขุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํศัพท์ 
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แนะนําตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ่อ หนูแดง เจ้าไข่ต้ม 
 
 
 
 
 



 

 

137

ในเช้าท่ีแสนสดใสหนแูดงได้ยินเสียงพอ่เรียก 
“หนูแดง ตืน่เตรียมตวัไปโรงเรียนไดแ้ลว้ลูก” 
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หนแูดงได้ยินจงึต่ืนขึน้มาอาบนํา้แตง่ตวัไปโรงเรียน 
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หลงัจากนัน้ พอ่ได้ไปสง่หนแูดงท่ีโรงเรียน 
และบอกหนแูดงวา่  “ตัง้ใจเรียนนะลูก” 
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หนแูดงได้ยินคําท่ีพอ่บอกจงึเดนิยิม้เข้าไป 
ในโรงเรียนอยา่งมีความสุข 
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หลงัเลกิเรียนหนแูดงกลบัถงึบ้าน 
หนแูดงเดนิไปนัง่ท่ีสนามหน้าบ้านกบัพอ่ 
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วนันีค้รูสอนอะไรบ้างลกู หนแูดงตอบ “สอนนบั 
ตวัเลขค่ะ หนูนบัเลขหน่ึงถึงสิบไดแ้ลว้คะพอ่” 
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พอ่จงึให้หนแูดงนบัเลขให้ฟัง หนแูดงนบั 

“๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐” 
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พอ่ได้ยินหนแูดงนบัเลข จงึพดูกบัหนแูดง 
“เก่งมากลูก” และกอดหนแูดงด้วยความรัก 
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ทัง้สองคนได้เดนิไปเลน่กบัสุนัขช่ือ เจ้าไขต้่ม 
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หนแูดงวิง่เลน่กบัสุนัขตวันัน้อยา่งมีความสุข 
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คาํถาม 
 
 
 
 
 

นิทานเร่ือง คามสุขของหนูแดง มีตวัสะกดไมต่รง 
           ตามมาตรา แม่กก คือคําวา่อะไรบ้าง 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......……………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบทดสอบความสามารถเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตามมาตรา 
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แบบทดสอบ 

การเขียนคําท่ีมีตวัสะกดไมต่รงตาม
มาตรา 

 
ช่ือ.............................................. 
นามสกลุ..................................... 
 
 
 

ผู้ทดสอบ........................................................... 
(..........................................................) 
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ตอนที่ 1 : ให้นกัเรียนจบัคูคํ่าศพัท์กบัรูปภาพให้ถกูต้อง 
 
 

1.  ตัวเลข 
 
 

  

 

 

2.  มงกุฎ 
 
 

  

 
 

3.  ธูป 
 
 

  

 

 

4.  กระดาษ 
 
 

  

 
 

5.  อาหาร 
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6.  สัตว์ 
 
 
 
 

7.  เณร 
 
 

  

 

 

8.  ปลาวาฬ 
 
 

  

 
 

9.  พระอาทติย์ 
 
 

  

 
 

10.  เมฆ 
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ตอนที่ 2 : ให้นกัเรียนเขียนคําให้ตรงกบัรูปภาพให้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 
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6 7 

8 

10 

9 
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ตอนที่ 3 : ให้นกัเรียนเตมิตวัอกัษรท่ีหายไปให้ถกูต้อง 
 
1.  โร___ 
2.  อาว_ุ__ 
3.  ท_ั__พี 
4.  ความส_ุ__ 
5.  อาชี___ 
6.  นํา้ตา___   
7.  เหรีย___ 
9.  ตํารว___ 
8.  โกร___ 
10. ประเท___ 

 
 

                                                                                         
  

โชคดนีะจ๊ะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 
ช่ือ – สกลุ   นางสาวธิดารัตน์  พานพว่ง 
วนั เดือน ปีเกิด   29  ธนัวาคม  2527 
สถานท่ีเกิด   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  92 หมู ่16 ตําบลหินเหลก็ไฟ  อําเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ประวตักิารศกึษา   
 พ.ศ. 2550  ครุศาสตร์บณัฑิต  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 
    จาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
 พ.ศ. 2554  การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
    การสอนผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
    จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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