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Storyboard และแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการ
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The purpose of this research was to study the sentence writing ability of 

students hearing - impaired Grade 2 through SIWI and Storyboard. The subjects 
consisted of 8 students with hearing loss of more than 90 dB. They actually use sign 
language, lip reading and do not appear any other types of disability. The students were 
enrolled in Grade 2 at Setsatian School for the Deaf, in the first semester of the 2018 
academic year, and were chosen by purposive sampling. The instruments in this 
research were the SIWI and Storyboard lesson plans, and a test on sentence writing 
ability. The experimental procedure consisted used a One Group Pretest – Posttest 
Design. The samples participated for 5 weeks, for 5 days a week, 60 minutes a day, for 
a total 20 times. The statistics employed for analysis were Median, Inter – quartile 
Range, the Signed Test for Median: one sample and the Wilcoxon Matched – Pairs 
Signed – Ranks Test. The research showed that the sentence writing ability of students 
with hearing impairment in Grade 2 through the use of SIWI and Storyboard was at a 
good level and increased significantly.  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาของไทยให้ความส าคัญกับวิชาภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษา         
ประจ าชาต ิกระทรวงศกึษาธิการจงึจดัให้ภาษาไทยอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศกึษาต้องใช้
เป็นหลักเพ่ือสร้างฐานการคิด การเรียนรู้ การแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง               
หรือข้อก าหนดเก่ียวกับคณุภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน ดงัหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ได้ก าหนดให้นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของภาษาและหลกัการ
ใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนจะต้องสามารถบอก         
และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดค า แจกลูกค า การเขี ยนมาตรา
ตวัสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันวรรณยุกต์ การเขียนค าท่ีมีตัวการันต์      
ค าควบกล า้ อกัษรน า ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน ค าท่ีมี  รร บอกความหมายของค าต่างๆ ได้
รวมทัง้สามารถเรียบเรียงค าให้เป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร (กระทรวงศกึษาธิการ
, 2551, p. 28) 

ภาษาถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง ส าหรับเด็ก
ปกติจะเกิดการเรียนรู้ทางภาษาผ่านประสบการณ์ในทุกด้านทัง้การฟัง การพูด การอ่าน            
และการเขียน  ซึ่งประสาทสัมผัสท่ีส าคัญมากท่ีสุดท่ีใช้ในการเรียนรู้คือการฟังหรือการได้ยิน        
เด็กจะใช้การฟัง ร่วมกับการรับรู้ อ่ืนๆ จนกระทั่งสามารถเข้าใจและเช่ือมโยงภาษาพูด                     
กบัความหมายของสิ่งนัน้ๆ ได้ แต่ในเด็กท่ีหหูนวกมาแต่ก าเนิดหรือในระยะก่อนพูดได้จะมีความ
ลา่ช้าของพฒันาการทางภาษาในทกุๆ ด้าน การไมไ่ด้ยินเป็นอปุสรรคขวางกัน้การเรียนรู้ทางภาษา 
การพดูของคนจะเป็นภาษาก็ตอ่เม่ือผู้พดูเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีตนพดู ท านองเดียวกนักบัการ
แสดงออกทางภาษาโดยการเขียนจะท าได้ก็ต่อเม่ือคนสามารถอ่านให้เข้าใจภาษาเขียน              
ซึง่ท่ีกลา่วมานีเ้ป็นล าดบัขัน้ของพฒันาการทางภาษา (ศรียา  นิยมธรรม, 2541, p. 94) 

การเขียนเป็นการส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก  
ประสบการณ์ ข่าวสารและจินตนาการจากผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่าน (จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ & วีรวฒัน์  
อินทรพร, 2556, p. 169) การส่ือสารด้วยการเขียนนัน้ผู้ เขียนจะต้องใช้ความสามารถทางภาษาสงู
กว่าทักษะอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะการเขียนเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เขียนจะต้องใช้ความสามารถของตนเอง       
ส่ือความหมายโดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน เช่น คูส่นทนา เป็นต้น (จิรวฒัน์  เพชรรัตน์, 
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2555, p. 288) เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนารมณ์ท่ีชดัเจน ผู้ เขียนจะต้องเรียบเรียงค าหรือประโยค    
ให้ถูกต้องตามหลกัการทางภาษา หากผู้ เขียนสะกดค าหรือใช้ไวยากรณ์ท่ีผิดพลาดอาจส่งผลให้
ผู้ อ่านเข้าใจความหมายคลาดเคล่ือนได้ ท าให้การส่ือสารไม่ตรงกัน ดังนัน้  ทักษะในการเขียน      
ถือเป็นทกัษะท่ีต้องฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร 

การเขียนมีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทักษะการฟัง การพูดและการอ่าน ตามปกติ    
คนท่ีฟังมาก อา่นมาก และพดูดี ย่อมเขียนได้ดี (วรรณี  โสมประยรู, 2553, p. 146) ซึ่งตรงกนัข้าม
กับเด็กหูหนวกท่ีมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าและแตกต่างออกไป เม่ือพิจารณาการเขียนของ      
เดก็หหูนวกจึงพบว่ามกัผิดเพีย้นไปจากหลกัไวยากรณ์ทางภาษา เป็นวลีหรือประโยคท่ีไม่สมบรูณ์ 
สิ่งท่ีพบได้เสมอ ได้แก่ การใช้ค าตกหล่น คือค าท่ีควรจะมีกลบัขาดหายไป การเอาค าอ่ืนมาแทนท่ี 
การเพิ่มค ามากเกินไป และการเรียงล าดบัค าผิด ความผิดพลาดเหล่านีเ้ม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
เด็กปกติจะพบว่าเด็กหหูนวกมีความผิดพลาดมากกว่า นอกจากนัน้เม่ืออายมุากขึน้ เด็กปกติจะมี
ความผิดพลาดในการใช้ภาษาน้อยลง แตเ่ด็กหหูนวกยงัคงมีความผิดพลาดเหล่านีอ้ย่างเห็นได้ชดั 
(ศรียา  นิยมธรรม, 2541, p. 112) ดงันัน้ เพ่ือการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ เด็กหหูนวกควรได้รับการ
ฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการทางภาษา วิธีการสอนเขียนมีรูปแบบและจุดเด่นท่ี
แตกต่างกันออกไป การเลือกวิธีการสอนเขียนมาใช้ในการเรียนการสอนจ าเป็นต้องสอดคล้อง      
กบัศกัยภาพของผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้มากท่ีสดุ 

วิธีการสอนเขียน Strategic and Interactive Writing Instruction (SIWI) ไม่ใช่การสอน
เขียนโดยตรง แตเ่ป็นกรอบแนวคดิท่ีใช้ส าหรับแนะแนวทางในการเขียน ใช้การอภิปรายและร่วมมือ
กนัท ากิจกรรมระหว่างครูและนกัเรียนเป็นหลกั โดยครูมีหน้าท่ีแนะแนวทางและกระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดความคิดเ ก่ียวกับหัวข้อท่ีต้องการเขียน คอยติดตามและแก้ไขประโยคของนักเรียน                  
ให้เป็นประโยคท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ จากนัน้ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทัง่นักเรียน
สามารถเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง วิธี SIWI ประกอบด้วยแนวคิดหลกั 3 ประการ ได้แก่     
กลยุทธ์การเขียน การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน และการตระหนักรู้ทางภาษา            
โดยทัง้ 3 แนวคิด จะด าเนินไปพร้อมๆ กัน ส าหรับกลยทุธ์การสอนเขียนจะประกอบด้วยขัน้ตอน
ทัง้หมด 6 ขัน้ตอน เรียกว่า POSTER ได้แก่ P = Plan (การวางแผน) O = Organize (การจดัการ) 
S = Scribe (การเขียน) T = Translate (การแปลความ) E = Edit (การแก้ไข) R = Revise           
(การทบทวน) ซึ่งข้อดีของวิธี SIWI นัน้พบว่าการโต้ตอบหรือสมาชิกภายในห้องร่วมกันอภิปราย   
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนในเชิงทฤษฎีและท าให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียน
นา่สนใจมากย่ิงขึน้ (Wolbers, 2008) 
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การท าสตอรีบอร์ด (Storyboard) เป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสายตา
และเป็นการท าให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม สตอรีบอร์ดมีหลายรูปแบบ ถกูน ามาใช้เม่ือผู้ เขียน
ต้องการน าเสนอความคิดออกมาให้เข้าใจง่าย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะท าให้เห็นภาพรวม
ของข้อมูลชัดเจน สามารถสร้างทัง้ความสนุกและท าให้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน หลักการสร้าง   
สตอรีบอร์ดไมมี่ข้อก าหนดท่ีตายตวั ขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้ ใช้ แตจ่ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ
ของข้อมลูและการด าเนินเร่ืองไปในทิศทางเดียวกนั ในแตล่ะช่องของรูปภาพต้องมีค าหรือข้อความ
สัน้ๆ ก ากบัไว้เสมอ และเม่ือน ามาเช่ือมโยงกนัจะเกิดเป็นข้อความหรือเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอ        
สตอรีบอร์ดมีประโยชน์ต่อการน าเสนอเนือ้หาท่ีซบัซ้อนหรือข้อมูลท่ีเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็น
รูปภาพ โดยเรียงล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาในเร่ืองนัน้ๆ และง่ายต่อการอ่าน
และเขียน (Essley, 2008) 

จากเหตุผลดงักล่าว จึงได้น าวิธีการสอนเขียน Strategic and Interactive Writing 
Instruction (SIWI) มาใช้ร่วมกับการท าสตอรีบอร์ด เพ่ือพัฒนาความสามารถเขียนประโยค         
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน โดยมีจดุประสงค์ให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในด้านความรู้ ความคิด  
ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ เรียนจากการมีส่วนร่วม       
ในกิจกรรมการเ รียนการสอน รวมทัง้ใ ช้เ ป็นแนวทางแก่ครูหรือผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องกับเด็ก ท่ี มี                  
ความบกพร่องทางการได้ยินในการพฒันาความสามารถทางการเขียนตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2         
ท่ี มีความบกพร่องทางการไ ด้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิ ธี  SIWI                 
ร่วมกบั Storyboard 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ในการน าวิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 
ไปใช้ในการพฒันาความสามารถเขียนประโยคแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบั    
หหูนวกตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ท่ีมีสมรรถภาพ
ทางการได้ยินเม่ือท าการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซิเบล ณ ความถ่ี 500  1,000 และ 2,000 เฮิร์ต 
ได้ค่าเฉล่ียของหูท่ีดีกว่า ตัง้แต่ 90 เดซิเบลขึน้ไป ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไข       
การได้ยิน หรือมีใบรับรองความพิการ สามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้               
และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ ซ้อน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

กลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนักเ รียนท่ี มีความบกพร่องทางการไ ด้ยินระ ดับหูหนวก                   
ท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยิน เม่ือท าการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซิเบล ณ ความถ่ี 500  1,000 
และ 2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉล่ียของหูท่ีดีกว่า ตัง้แต ่90 เดซิเบลขึน้ไป ซึ่งได้รับการตรวจวดัการได้ยิน
จากนกัแก้ไขการได้ยิน สามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้ และไม่มีความพิการ
อ่ืนๆ ซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561           
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 
การสอนโดยใช้วิธี SIWI (Strategic and Interactive Writing Instruction) ร่วมกับ  
Storyboard 

การสอนด้วยวิธี SIWI (Strategic and Interactive Writing Instruction) ร่วมกับ 
Storyboard  เป็นการสอนโดยใช้การแนะแนวทางในการเขียนร่วมกบัการท ากิจกรรมในชัน้เรียน
ระหว่างครูและนักเรียน เม่ือมีการแลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและกัน ครูจะเป็นฝ่ายชีแ้นะในสิ่งท่ี
ถกูต้อง นกัเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ขึน้โดยปริยาย ซึ่งขัน้ตอนการสอนของวิธี SIWI ประกอบไปด้วย   
6 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ท่ี 1 การวางแผน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหวัข้อท่ีต้องการ
เขียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการเขียนประโยค ขัน้ท่ี 2 การจดัการ นกัเรียนรวบรวมข้อมลูค าศพัท์     
น ามาจดัหมวดหมูโ่ดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคิดเห็น ขัน้ท่ี 3 การเขียน ครูแนะน า
นักเรียนเร่ืองการน าข้อมูลจากการจัดหมวดหมู่มาใช้เขียนประโยคตามความคิดของตนเอง         
ขัน้ท่ี 4 การแปลความ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายของประโยคท่ีเขียน       
ขัน้ท่ี 5 การแก้ไข ครูเขียนโครงสร้างการเขียนประโยคภาษาไทยท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์        
ให้นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถูกต้อง ขัน้ท่ี 6 การทบทวน เม่ือแก้ไข     
เป็นข้อความท่ีถูกต้อง ครูจะให้นักเรียนคัดลอกประโยคลงบนใบงานชิน้ใหม่เพ่ือความสะอาด    
และสวยงาม สรุปและท าแบบฝึกหดั (Wolbers, 2008) 
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สตอรีบอร์ด (Storyboard) เป็นการส่ือสารโดยใช้รูปภาพถ่ายทอดรายละเอียดของ
เหตกุารณ์ท่ีต้องการส่ือโดยสร้างลงบนตารางท่ีถกูออกแบบเอาไว้ นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จาก
การมองเห็น จึงเหมาะแก่การใช้เป็นส่ือการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน         
เป็นอยา่งยิ่ง 

การสอนด้วยวิธี SIWI (Strategic and Interactive Writing Instruction) ร่วมกับ 
Storyboard  มีขัน้ตอนท่ีน ามาใช้ร่วมกนั ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การวางแผน 
1.1 ครูน ารูปภาพมาให้นกัเรียนด ูร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือก าหนดแนวทางในการเขียนประโยค   
1.2 ใช้พจนานกุรมเพ่ือจ าแนกประเภทของค าศพัท์ท่ีได้ 

ขัน้ท่ี 2 การจดัการ 
2.1 ให้นักเรียนน าค าศัพท์มาจัดหมวดหมู่ลงในสตอรีบอร์ด โดยใช้เป็น

รูปภาพภาษามือ    
2.2 เปล่ียนค าศพัท์จากภาษามือให้เป็นภาษาเขียน โดยครูคอยให้ค าแนะน า   

และร่วมแสดงความคดิเห็นตลอดเวลา 
ขัน้ท่ี 3 การเขียน 

ครูให้นักเรียนเขียนประโยคจากรูปภาพตามความเข้าใจของตนเองโดย        
ไมต้่องใช้สตอรีบอร์ด 

ขัน้ท่ี 4 การแปลความ   
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายของประโยคท่ีเขียนใน

ขัน้ตอนท่ี 3  โดยครูเป็นผู้ถามและให้นกัเรียนตอบวา่ประโยคท่ีตนเองเขียนมีความหมายอยา่งไร 
ขัน้ท่ี 5 การแก้ไขและทบทวน   

ครูน ารูปแบบประโยคจากสตอรีบอร์ดในขัน้ตอนท่ี 2 มาเปรียบเทียบกับ
ประโยค ท่ีนกัเรียนเขียนในขัน้ตอนท่ี 3 ให้นกัเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้
ถกูต้อง แล้วคดัลอกลงบนใบงานชิน้ใหมเ่พ่ือความสะอาดและสวยงาม สรุปและท าแบบฝึกหดั 

 
ตัวแปรที่ศึกษา  

ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ ความสามารถเขียนประโยค 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถเขียนประโยค หมายถึง การน าค ามาเรียงเป็นประโยคท่ีถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ภาษาไทย ประกอบด้วยโครงสร้างของประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน         
โดยดจูากภาพและค าท่ีก าหนดให้ และสามารถน าค าท่ีก าหนดให้มาเขียนเป็นประโยคได้ถกูต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ คือ ประธาน กริยา หรือ ประธาน กริยา และกรรม วัดได้จากการท า
แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคท่ีสร้างขึน้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
ขัน้ตอนการสอน เนือ้หา 

ขัน้ที่ 1 การวางแผน   
   ครูและนกัเรียนร่วมกันพูดคุยเก่ียวกบัค าศพัท์
ท่ีมีในหวัข้อท่ีต้องการเขียน จ าแนกประเภทของ
ค าศพัท์โดยใช้พจนานกุรม 
 
ขัน้ที่ 2 การจัดการ   
   นกัเรียนน าค าศพัท์ท่ีจ าแนกไว้มาจดัหมวดหมู่
ลงในสตอรีบอร์ดโดยใช้เป็นรูปภาพภาษามือ 
จากนัน้เปลี่ยนจากภาษามือให้เป็นภาษาเขียน   
 
ขัน้ที่ 3 การเขียน   
   ค รู ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ ขี ยนประ โยคจากสื่ อ ท่ี
ก าหนดให้ตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่
ต้องใช้สตอรีบอร์ด   
 
ขัน้ที่ 4 การแปลความ   
   ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมาย
ของประโยคท่ีเขียนในขัน้ตอนท่ี 3    
 
ขัน้ที่ 5 การแก้ไขและทบทวน   
   น ารูปแบบประโยคจากสตอรีบอร์ดในขัน้ตอน
ท่ี 2 มาเปรียบเทียบกบัประโยคท่ีนกัเรียนเขียน
ในขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบและ
แก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถูกต้อง แล้ว
คดัลอกลงบนใบงานชิน้ใหม่ ร่วมกนัสรุปและท า
แบบฝึกหดั 
(Kimberly A. Wolbers. 2008) 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ค าศัพท์หมวดครอบครัวและ
ค ากริยา น าค าศัพท์มาสร้าง
เป็นประโยค 2 สว่น  
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ค าศัพ ท์ หมวดครอบค รั ว 
ค ากริยา และค าศัพท์หมวด
ผัก น าค าศัพท์มาสร้างเป็น
ประโยค 3 สว่น  
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ค าศัพ ท์ หมวดครอบค รั ว 
ค ากริยา และค าศัพท์หมวด
อาหาร น าค าศัพท์มาสร้าง
เป็นประโยค 3 สว่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถ 
เขียนประโยค 
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สมมุตฐิานการวิจัย 
1. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี 
2. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาความสามารถเ ขียนประโยคของนัก เ รียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  2                        

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard                 
มีการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอตามหวัข้อ ตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 
1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 
1.2 ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน 
1.3 สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยิน 
1.4 วิธีส่ือความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 
1.5 การจดัการเรียนรู้ส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 

2. การสอนเขียน  
2.1 ความหมายของการเขียน  
2.2 ความส าคญัของการเขียน  
2.3 จดุมุง่หมายของการสอนเขียน  
2.4 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียน  
2.5 การเรียนการสอนเขียนประโยค  
2.6 การประเมินการเขียน 

3. Strategic and Interactive Writing Instruction (SIWI) 
3.1 ความหมายและความส าคญัของวิธี SIWI 
3.2 หลกัการของวิธี SIWI 
3.3 ขัน้ตอนการสอนวิธี SIWI 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธี SIWI 

4. Storyboard (สตอรีบอร์ด) 
4.1 ความหมายของสตอรีบอร์ด 
4.2 ความส าคญัของสตอรีบอร์ด 
4.3 หลกัการสร้างสตอรีบอร์ด 
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัการสอนโดยใช้สตอรีบอร์ด 
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5. การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหหูนวก 

 
1. เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก 

1.1 ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก เป็นเด็กท่ีสูญเสียการได้ยิน       

และไม่สามารถรับฟังเสียงได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป  โดยทางการศึกษาได้ให้ค านิยาม                
และความหมายไว้ ดงันี ้

ศรียา  นิยมธรรม (2550, p. 129) ได้ให้ความหมายของเด็กหหูนวกไว้ว่า เด็กหหูนวก  
หมายถึง เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยินในหูข้างท่ีดีกว่า จากการวัดด้วยเสียงบริสุทธ์ิ                 
ณ ความถ่ี 500 1000 และ 2000 เฮิทธ์ ได้คา่เฉล่ีย 90 เดซิเบลขึน้ไป 

มาลี  อรุณากรู (2554, pp. 3-4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หหูนวก (Deaf) หมายถึง 
ภาวะสูญเสียการได้ยินในระดบัรุนแรงมาก (Profound Hearing Loss) การได้ยินอยู่ในระดบั
มากกวา่ 90 เดซิเบล ไมส่ามารถได้ยินเสียงพดูแม้จะใส่เคร่ืองช่วยฟัง แตอ่าจรับรู้เสียงดงัและเสียง
สัน่สะเทือนบางเสียงได้ เชน่ เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น 

สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คนหูหนวก หมายถึง  
เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินมาก จนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่
เคร่ืองชว่ยฟังก็ตาม โดยทัว่ไปหากตรวจการได้ยิน จะมีการสญูเสียการได้ยินประมาณ 90 เดซิเบล
ขึน้ไป (เดซิเบล เป็นหนว่ยวดัความดงัของเสียง) หมายถึง เม่ือเปรียบเทียบระดบัเร่ิมได้ยินเสียงของ
เดก็ปกต ิเม่ือเสียงดงัไมเ่กิน 25 เดซิเบล เดก็หหูนวกจะเร่ิมได้ยินเสียงท่ีดงัมากกวา่ 90 เดซิเบล 

จากความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวกท่ีได้กล่าวมา
สรุปได้ดงันี ้เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินระดบัรุนแรงมาก จากการวดัด้วยเสียง
บริสุทธ์ิ ณ ความถ่ี 500 1000 และ 2000 เฮิทธ์ แล้วพบว่าการได้ยินอยู่ในระดับมากกว่า             
90 เดซิเบล ไม่สามารถได้ยินเสียงหรือเข้าใจค าแม้จะใส่เคร่ืองช่วยฟัง แต่อาจรับรู้เสียงดัง            
และเสียงสัน่สะเทือนบางเสียงได้ 
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1.2 ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน 
ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถจ าแนกได้ตามสาเหตแุละต าแหน่ง

ความผิดปกติของอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถอธิบายประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน
ได้ ดงันี ้

มาลี  อรุณากรู (2554, pp. 5-6) ได้อธิบายไว้วา่ การได้ยินและเข้าใจความหมายของ
เสียง ต้องอาศัยกลไก 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้น าเสียง ขัน้ประสาทรับเสียง ขัน้แปลความหมาย       
ของกระแสประสาท หากมีความผิดปกติท่ีส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตทุ าให้เกิดความบกพร่อง
ทางการได้ยิน และประเภทของการสญูเสียการได้ยินอาจแบง่ได้ ดงันี ้

1.2.1 การน าเสียงเสีย (Conductive Hearing Loss) การสูญเสียการได้ยิน        
ท่ีมีสาเหตุจากความผิดปกติของหูชัน้นอกและหูชัน้กลาง เช่น แก้วหูทะลุ หูน า้หนวก เป็นต้น           
การสูญเสียการได้ยินมักไม่ เ กิน 60 เดซิ เบล สามารถรักษาได้โดยใช้ยาหรือการผ่าตัด                   
และใช้เคร่ืองชว่ยฟังในกรณีท่ีเป็นรุนแรง 

1.2.2 ประสาทรับเสียงเสีย (Sensori-Neural Hearing Loss) เกิดความผิดปกติ  
ท่ีหชูัน้ใน ในกรณีนีจ้ะรุนแรงกว่าการน าเสียงเสีย เกิดได้หลายสาเหต ุเช่น จากการแพ้ยา ประสาท
หเูสียจากการได้ยินเสียงดงัมาก เช่น เสียงระเบิด หรือเกิดจากกรรมพนัธุ์ มารดาอาจติดเชือ้ไวรัส         
หรือมีความผิดปกตใินชว่ง 3 เดือนแรกของการตัง้ครรภ์ 

1.2.3 สูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss) มีความผิดปกติ         
ท่ีหชูัน้นอกหรือหชูัน้กลาง ร่วมกบัหชูัน้ในด้วย 

1.2.4 การแปลเสียงเสีย (Central Auditory Disorder) เกิดจากสมองส่วนท่ี      
ท าหน้าท่ีรับและแปลความหมายของเสียงมีความผิดปกติ เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น มีเนือ้งอก      
ในสมอง สมองได้รับอนัตรายหรือเส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น การสญูเสียการได้ยินประเภทนี ้
จะได้ยินเสียงแตไ่มเ่ข้าใจความหมายของเสียง  

สมาคมความบกพร่องทางภาษาและการพดูแห่งสหรัฐอเมริกา (American Speech-
Language-Hearing Association, 2016) ได้แบ่งประเภทของการสูญเสียการได้ยินออกเป็น         
3 ประเภท ได้แก่  

1.2.1 การสูญเสียการได้ยินแบบการน าเสียงเสีย (Conductive Hearing Loss) 
เป็นการสูญเสียการได้ยินท่ีเกิดจากความผิดปกติบริเวณส่วนน าเสียง ได้แก่ หูชัน้นอกและหูชัน้
กลาง  การสญูเสียการได้ยินประเภทนีส้ามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตดั 
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1.2.2 การสญูเสียการได้ยินแบบประสาทหเูสีย (Sensorineural Hearing Loss) 
เกิดจากความผิดปกติของหูชัน้ในหรือประสาทหู ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้          
เป็นการสญูเสียการได้ยินแบบถาวร 

1.2.3 การสญูเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss) เกิดจากความ
ผิดปกตขิองหชูัน้นอกหรือหชูัน้กลางร่วมกบัหชูัน้ใน หรือเส้นประสาทเก่ียวกบัการได้ยิน  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้ว่า ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยินขึน้อยู่กบัต าแหน่ง
ความผิดปกติของอวัยวะท่ีเก่ียวข้อง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การน าเสียงเสีย           
ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหูชัน้นอกและหูชัน้กลาง รักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด 
ประสาทหูเสีย เกิดจากความผิดปกติของหูชัน้ในและประสาทหู ส่วนใหญ่เป็นการสูญเสียแบบ
ถาวร การสูญเสียแบบผสม เ กิดจากความผิดปกติของส่วนน าเ สียงร่วมกับประสาทห ู                 
และการแปลเสียงเสีย เกิดจากความผิดปกตขิองสมองซึง่ส่วนใหญ่มีการได้ยินแตไ่ม่สามารถเข้าใจ
ความหมายของเสียงได้ 

1.3 สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ความบกพร่องทางการได้ยินมีสาเหตุจากหลายปัจจัย โดยนักวิชาการได้อธิบาย

สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินไว้ ดงันี ้
มาลี  อรุณากรู (2554, pp. 4-5) ความบกพร่องทางการได้ยินอาจเกิดได้หลายสาเหต ุ 

การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ประมาณ 50% ของภาวะความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กมีสาเหตุ  
มาจากพนัธุกรรม ประมาณ 20% เกิดจากสาเหตอ่ืุนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัพนัธุกรรมซึ่งท าให้เกิดความ
บกพร่องทางการได้ยินก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือภายหลงัคลอด อีกประมาณ 30% ไม่ทราบ
สาเหต ุสาเหตท่ีุอาจท าให้เกิดความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ 

1.3.1 ภาวะบกพร่องทางการได้ยินตัง้แตแ่รกเกิด เกิดจาก 2 สาเหต ุได้แก่ 
1.3.1.1 สาเหตุจากกรรมพนัธุ์  เน่ืองจากมีความผิดปกติท่ียีนส์บนโคโมโซม    

ท าให้สญูเสียการได้ยิน อาจพบวา่เกิดขึน้เดี่ยวๆ ไมมี่ความผิดปกตขิองอวยัวะในระบบอ่ืนเก่ียวข้อง        
หรืออาจเกิดร่วมกับกลุ่มอาการ (syndromes) บางอย่าง ได้แก่ วาเดนเบิร์กซินโดรม เทรชเชอร์ 
คอลลินส์ซินโดรม เป็นต้น 

1.3.1.2 สาเหตท่ีุไมเ่ก่ียวกบักรรมพนัธุ์ พบวา่เกิดภาวะบกพร่องทางการได้ยิน
ในเด็กภายหลงัจากมารดาติดเชือ้ไวรัสบางอย่างในระยะ 3 เดือนแรกขณะตัง้ครรภ์ ได้แก่ ซิฟิลิส    
หดัเยอรมนั ไข้หวดัใหญ่ เย่ือหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น ภาวะบกพร่องทางการได้ยินอาจเกิดจาก
มารดาได้รับยาบางตวัในช่วง 3 เดือนแรกขณะตัง้ครรภ์ ท าให้เกิดการท าลายอวัยวะรูปหอยโข่ง 
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(Cochlea) ในหสูว่นในของทารก เช่น ทาลิโดไมด์ ควินิน หรือยาปฏิชีวนะบางตวั และอาจเกิดจาก
รังสีท าลายประสาทหูทารกในครรภ์ อาจเกิดจากภาวะขาดออกซิเจนจากการคลอดก่อนหรือหลงั
ก าหนด สมองทารกได้รับการกระทบกระเทือนหรือมีเลือดออกจากการใช้เคร่ืองมือช่วยคลอด 
รวมทัง้ภาวะตวัเหลืองตัง้แตแ่รกเกิด 

1.3.2 ภาวะบกพร่องทางการได้ยินหลังคลอด เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่         
การตดิเชือ้ไวรัสจากโรคหดั ไข้หวดัใหญ่ คางทมู หดัเยอรมนั อีสกุอีใส เย่ือหุ้มสมองอกัเสบ เป็นต้น  
ได้รับพิษยาและสารเคมี ได้แก่ ควินิน แอสไพริน เป็นต้น ภยันตรายต่ออวัยวะหูและประสาทห ู    
เชน่ ตกเปล ตกบนัได หรือถกูตบท่ีหอูยา่งแรง 

สมาคมความบกพร่องทางภาษาและการพดูแห่งสหรัฐอเมริกา (American Speech-
Language-Hearing Association, 2016) ได้อธิบายไว้ว่า สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน
สามารถแบง่ตามประเภทของการสญูเสียการได้ยิน ดงันี ้

1.3.1 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบการน าเสียงเสีย (Conductive 
Hearing Loss) ได้แก่ แก้วหูทะลุ การติดเชือ้ในหูชัน้กลาง เช่น รูหูอักเสบ เย่ือแก้วหูอักเสบ        
โรคหูน า้หนวก เป็นต้น ท่อยูสเตเชียนท างานผิดปกติ โรคหินปูนเกาะกระดูกหู เนือ้งอกชนิด          
ไมร้่ายแรง เชน่ ติง่เนือ้  เป็นต้น รวมทัง้ความผิดปกตขิองอวยัวะตัง้แตห่ชูัน้นอกไปจนถึงหชูัน้กลาง 

1.3.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสีย (Sensorineural 
Hearing Loss) ได้แก่ การได้ยินเสียงดงัมากๆ ความผิดปกติตัง้แตก่ าเนิดเน่ืองจากการถ่ายทอด
ทางกรรมพันธุ์  การใช้ยาท่ีมีพิษต่อประสาทหู เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาควินิน เป็นต้น      
สมองได้รับการบาดเจ็บจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุอย่างรุนแรง การติดเชือ้ชนิดต่างๆ             
เช่น คางทูม ซิฟิลิสท่ีหู  หูชัน้ในอักเสบ เย่ือหุ้ มสมองหรือสมองอักเสบ เป็นต้น และเนือ้งอก         
บนเส้นประสาทห ู

1.3.3 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss)            
เป็นสาเหตคุวามบกพร่องทางการได้ยินแบบผสม เกิดจากความผิดปกติของส่วนน าเสียงร่วมกับ
ความผิดปกตขิองประสาทห ู

สมาคมการได้ยินแห่งแคนาดา (The Canadian Hearing Society) ได้อธิบายถึง
สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินไว้ว่า สาเหตขุองการสูญเสียการได้ยิน โดยทัว่ไปแล้วแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.3.1 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบการน าเสียงเสีย (Conductive 
Hearing Loss) ได้แก่ การติดเชือ้ในช่องหหูรือหชูัน้กลาง แก้วหทูะเลหรือเกิดบาดแผล ขีห้อูดุตนั              
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ความผิดปกติของกระดกูสามชิน้ในหชูัน้กลาง หนู า้หนวก เนือ้งอก มีวตัถุแปลกปลอมอยู่ในช่องห ู
เป็นต้น 

1.3.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสีย (Sensorineural 
Hearing Loss) ได้แก่ การได้รับเสียงดงัมากเกินไป การตดิเชือ้ไวรัสหรือแบคทีเรีย การได้รับยาบาง
ชนิด โรคหนู า้หนวก เกิดจากพนัธุกรรม รวมทัง้การเส่ือมสมรรถภาพการได้ยินในผู้สงูอายุ 

1.3.3 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss)         
เกิดจากความผิดปกติของการสูญเสียการได้ยินแบบส่วนน าเสียงเสียร่วมกับความผิดปกติของ
ประสาทห ู

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า สาเหตขุองความบกพร่องทางการได้ยินสามารถแบ่งตาม
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดได้ 2 ประเภท ได้แก่ สาเหตุท่ีเกิดก่อนคลอดและหลังคลอด และสาเหตุจาก
ต าแหน่งของความผิดปกติของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกับการได้ยิน กล่าวคือ สาเหตท่ีุท าให้เกิดความ
ผิดปกติก่อนคลอด ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม รวมทัง้สภาวะท่ีท าให้ได้รับความผิดปกติขณะ    
อยู่ในครรภ์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดความผิดปกติหลังคลอด เกิดจากการได้รับเชือ้ไวรัสบางชนิด            
การได้รับยาหรือสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายตอ่อวยัวะ การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ส าหรับสาเหตุ
จากต าแหน่งของความผิดปกติของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัการได้ยิน สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ สาเหตขุองการสญูเสียการได้ยินแบบการน าเสียงเสีย สาเหตขุองการสญูเสียการได้ยินแบบ
ประสาทหเูสีย สาเหตขุองการสญูเสียการได้ยินแบบผสม 

1.4 วิธีส่ือความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการฟังและการ

พดูได้อย่างเต็มท่ี จึงต้องมีการส่ือสารโดยใช้วิธีอ่ืนแทนการใช้ภาษาพดู โดยวิธีการส่ือความหมาย
ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีดงันี ้

ส านกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550, pp. 4-5) ได้อธิบายว่า ปัญหาหลกั   
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ปัญหาด้านภาษาและการส่ือสาร การจัดการเรียน    
การสอนจึงควรเน้นการฝึกทักษะการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง          
และภาษามือ โดยมีวิธีการส่ือความหมายทัง้หมด 7 วิธี ดงันี ้

1.4.1 การพูด (Speech) เป็นการส่ือสารแบบบุคคลทัว่ไป อาจมีการพูดไม่ชัด    
พดูเพีย้น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัการได้ยินและการฝึกทกัษะการฟังการพดู 

1.4.2 การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) เป็นการส่ือสารโดยการสงัเกตรูปปาก
ของผู้พดู และแปลความหมายจากรูปปากท่ีสงัเกตเห็น 
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1.4.3 การใช้ทา่แนะค าพดู (Cued speech) เป็นการส่ือสารโดยท าท่าทางของมือ
ประกอบค าพูด เพ่ือบ่งบอกว่าเสียงพูดอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกัน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ    
ได้ยินต้องได้รับการฝึกใช้ทา่แนะค าพดูเพ่ือให้ทราบความหมายของค าพดู 

1.4.4 การใช้ภาษามือ (Sign Language) เป็นการส่ือสารโดยใช้ท่าของมือ
ร่วมกบัการแสดงออกทางสีหน้าทา่ทางแทนค าพดูหรือประโยคท่ีต้องการส่ือความหมาย 

1.4.5 การสะกดนิว้มือ (Finger Spelling) เป็นการใช้นิว้มือท าท่าทางเป็น
สญัลกัษณ์แทนตวัอกัษร สระ วรรณยกุต์ รวมถึงตวัเลข เพ่ือสะกดเป็นค า ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีของ
ค าเฉพาะท่ีไมส่ามารถส่ือเป็นภาษามือได้ 

1.4.6 การใช้ภาษาโดยรวม (Total Communication) เป็นการส่ือสารท่ีรวมทุก
วิ ธีการ ไ ด้แก่  การฟัง การพูด การอ่านริมฝีปาก การใช้ท่าแนะค าพูด การใช้ภาษามือ                 
การสะกดนิว้มือ เพ่ือส่ือความหมายให้เกิดความเข้าใจ โดยวิธีนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างมาก           
ในปัจจบุนั 

1.4.7 การเขียน (Writing) เป็นการส่ือความหมายโดยใช้ตวัอกัษรเขียนถ่ายทอด
เชน่เดียวกบัคนปกต ิแตก่ารเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มกัจะมีลกัษณะของการ
สะกดค าผิด การเขียนประโยคสลบัท่ีไมถ่กูต้องตามไวยากรณ์   

กฤษณา  เลิศสขุประเสริฐ (2550, pp. 57-62) ได้อธิบายถึงการส่ือความหมายของ   
ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไว้ ดงันี ้

1.4.1 การส่ือความหมายโดยการใช้ท่าทาง (Manual Communication)              
การใช้ท่าทางเพ่ือแสดงถึงความหมายด้วยการเคล่ือนไหวมือ ใบหน้า นัยน์ตา และล าตัว             
เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ภาษามือ ซึง่เป็นภาษาอิสระอีกภาษาหนึ่ง แตกตา่งจากท่าธรรมชาติ (Natural 
Gestures) ภาษามือมิใช่เป็นการแปลภาษาพูด แตเ่ป็นท่าทางท่ีถูกจดัเป็นระบบอย่างมาตรฐาน
เพ่ือใช้ในการส่ือความหมาย 

1.4.2 การส่ือความหมายโดยใช้การฟังและการพูด (Oral Communication)       
เด็กหพูิการแตก่ าเนิดส่วนใหญ่มกัจะมีการได้ยินเหลืออยู่ ชนิดท่ีไม่ได้ยินอะไรเลยจะมีจ านวนน้อย  
ดังนัน้หากเด็กพิการท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่ ได้รับการช่วยเหลือก่อนอายุ 6 เดือน ด้วยการใส่
เคร่ืองช่วยฟังท่ีเหมาะสม รวมทัง้ได้รับการกระตุ้ นการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพกา รได้ยิน          
เด็กก็จะสามารถรับรู้เสียงและมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดใกล้เคียงกับเด็กปกต ิ              
โดยการสอนให้เด็กพูดและอ่านริมฝีปากจะช่วยให้เด็กปรับตวัเข้ากับสงัคมท่ีใช้การส่ือสารด้วย   
การพดูเป็นหลกัได้เร็วขึน้ 
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1.4.3 การส่ือความหมายโดยใช้ระบบรวม (Total Communication) เป็นการใช้
วิ ธี ส่ือความหมายหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทัง้ภาษามือ ร่วมกับการฟังและการพูด                   
เพ่ือจดุมุง่หมายท่ีจะให้การส่ือความหมายมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

มาลี  อรุณากูร (2554, pp. 15-21) กล่าวว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน    
ไม่สามารถรับรู้ภาษาพูดได้ด้วยการฟัง หรือเป็นการรับรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระดบัของการ
สูญเสียการได้ยินและการฝึกฝนการฟังเสียง จึงต้องใช้วิธีอ่ืนร่วมเพ่ือรับรู้การส่ือภาษาจากผู้ อ่ืน     
ให้เข้าใจมากยิ่งขึน้ วิธีการส่ือสารโต้ตอบอาจใช้การพูด การใช้ท่าธรรมชาติ การใช้สัญลักษณ์        
และการใช้ภาษามือ ซึ่งการส่ือความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถสรุป   
ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.4.1 การฝึกฟัง (Auditory Training) เป็นกระบวนการท่ีใช้ฝึกฝนเด็กท่ีมี
ประสาทหูพิการให้รู้จักใช้การได้ยินท่ีเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือใช้ในการส่ือ
ความหมายกับผู้ อ่ืนได้ดีขึน้ มีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กได้รู้จักฟังเสียง สนใจเสียง และมีปฏิกิริยา
โต้ตอบได้ถกูต้องเม่ือได้ยินเสียง 

1.4.2 การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) เป็นวิธีท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินใช้เพ่ือเข้าใจค าพูดของผู้ อ่ืนโดยการใช้ตามองดูการเคล่ือนไหวของริมฝีปาก ร่วมกับการ
สังเกตสีหน้าท่าทาง กิริยาของผู้พูด การอ่านริมฝีปากเป็นค าเดิมซ า้ๆ จะท าให้เด็กเลียนแบบ        
รูปปากของค าพดูและพดูตามได้ แม้วา่จะพดูไมช่ดั 

1.4.3 การใช้ท่าแนะค าพูด (Cued Speech) เป็นวิธีท่ีช่วยให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินมองเห็นการพดูได้ชดัเจนขึน้ ผู้พดูต้องใช้มือท าท่าแสดงสญัลกัษณ์ของเสียง
พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต์ ร่วมกบัการอ่านริมฝีปาก เพ่ือให้เห็นความแตกตา่งของค าได้อย่าง
ถกูต้องชดัเจน  วิธีนีผู้้พดูจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ใช้ทา่แนะค าพดูมาก่อน  

1.4.4 ภาษามือ (Sign Language) เป็นภาษาส าหรับคนหหูนวก ใช้มือเพ่ือเป็น
การส่ือความหมายแทนการพูด โดยแสดงสีหน้าและกริยาท่าทางประกอบ เด็กหูหนวกท่ีได้เรียนรู้
ภาษามือจะมีการเรียนรู้ภาษาได้ดีมากขึน้ เพราะจะชว่ยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตวั ส าหรับคน
หูหนวก ภาษามือจะน าไปสู่ความส าเร็จทางด้านการศึกษา สังคม จิตวิทยา และวัฒนธรรมได้    
ง่ายกวา่การส่ือสารแบบอ่ืน  

1.4.5 การสะกดตวัอกัษรด้วยนิว้มือ (Finger Spelling) เป็นวิธีส่ือความหมายวิธี
หนึ่ง โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดบัหหูนวก มีประโยชน์ในกรณีของค าบาง
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ค าท่ีไม่มีใช้ในภาษามือ จ าเป็นต้องใช้การสะกดตวัอักษรด้วยนิว้มือ ได้แก่ ช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี       
หรือช่ือเฉพาะตา่งๆ   

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า วิธีส่ือความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่านริมฝีปาก การใช้ท่าทาง การเขียน รวมทัง้การใช้
ภาษาแบบระบบรวม เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาด้านภาษาและการ
ส่ือสารเป็นปัญหาหลัก จึงจ าเป็นต้องเน้นการฝึกฝนเก่ียวกับทักษะทุกด้าน เพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายและเกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้   

1.5 การจัดการเรียนรู้ส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก 
การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก  

โดยทัว่ไปสามารถท าได้หลายรูปแบบ ดงันี ้
นิลบล  ทรูานภุาพ (2546, p. 114) ได้อธิบายว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน     

มีหลายระดับ การจัดการศึกษาจึงต้องค านึงถึงระดับการได้ยินเป็นส าคัญ ในปัจจุบันการจัด
การศกึษาส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจดัเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1.5.1 การจัดการศึกษาในโรงเรียนพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
สูญเสียการได้ยินระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมาก หรือกลุ่มหูหนวกนัน่เอง ใช้ภาษามือและระบบรวม   
ในการส่ือสาร 

1.5.2 การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
สูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อย ปานกลาง และระดับมากแต่ยังมีการได้ยินเหลืออยู่บ้าง      
สามารถใช้เคร่ืองช่วยฟังเพ่ือเรียนรู้ และส่ือสารด้วยวิธีการฟัง การพูด การอ่านริมฝีปาก              
ในการจัดการเรียนร่วมในชัน้เรียนกับเด็กปกตินัน้จะต้องค านึงถึงระดับการได้ยินเป็นหลัก          
เชน่ ถ้าสญูเสียการได้ยินน้อยก็สามารถเรียนร่วมในชัน้ปกติได้เต็มเวลา และปฏิบตัิเหมือนเด็กปกติ
ทกุประการ ถ้าสญูเสียการได้ยินมากก็อาจจดัเป็นชัน้พิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนร่วมเป็นบาง
วิชา 

ส านกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ (2550, pp. 19-22) ได้อธิบายถึง การจดัการ
ศกึษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวกไว้ว่า เด็กหหูนวก ต้องส่ือสารโดย
การใช้ภาษามือ การสะกดนิว้มือ การอ่านริมฝีปาก การดผูู้พดู และสิ่งอ่ืนๆ รอบตวั ดงันัน้ครูผู้สอน
ด้านภาษาพดูจงึต้องจดัให้มีล่ามภาษามือในการเรียนการสอนทกุครัง้ นอกจากนัน้ จะต้องจดัให้มี
ผู้ ช่วยจดค าสอน/บรรยาย เพ่ือให้เด็กน าไปใช้ศึกษาทบทวนได้ ซึ่งอาจเป็นเพ่ือน ผู้ ปกครอง 
อาสาสมคัร  หรือสถานศกึษาจดัให้ตามความเหมาะสม หรืออาจใช้การถ่ายเอกสารบนัทึกค าสอน
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ของเพ่ือนๆ  ส าหรับเด็กหูหนวกและหตูึงระดบัรุนแรงบางคนท่ีไม่สามารถส่ือสารโดยการใช้ภาษา
พูดเพียงอย่างเดียวได้ ควรใช้ภาษามือช่วยหรือท่ีเรียกว่า ระบบรวม (Total Communication) 
โดยเฉพาะเด็กหูหนวก ต้องจัดให้เด็กหูหนวกได้เรียนภาษามือไทยเป็นภาษาท่ีหนึ่ง และเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง เพ่ือให้เด็กหูหนวกสามารถส่ือสารทัง้สองภาษาได้คล่องแคล่ว          
เทา่เทียมกนั 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ      
ได้ยินระดบัหูหนวก ต้องอาศยัการส่ือสารแบบระบบรวม โดยใช้ทัง้ภาษามือ การสะกดนิว้มือ                 
การอ่านริมฝีปาก รวมทัง้การดกิูริยาท่าทางของผู้พดู จึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ซึ่งอาจจะต้องมีการจดบนัทึกค าบรรยายของครูผู้ สอน เพ่ือให้เด็กสามารถใช้ทบทวน
บทเรียนได้ 

 
2. การสอนเขียน  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนเขียน ผู้วิจยัได้รวบรวมไว้ตามล าดบั ดงันี ้
2.1 ความหมายของการเขียน  

นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการเขียนไว้ ดงันี ้
ฟองจนัทร์  สขุยิ่ง (2550, p. 7) อธิบายว่า การเขียน คือ การแสดงความรู้สึกนึกคิด

และความต้องการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเป็นการส่ือสารท่ีเ ป็นหลักส าคัญทาง
กฎหมาย ดงันัน้ ผู้ส่งสารจึงควรระมดัระวงัในการส่งสารไปยงัผู้ รับสาร เพราะผู้อ่านหรือผู้ รับสาร   
จะมีความรู้สกึตรงตามท่ีผู้สง่สารต้องการ 

สทุิติ  ขตัติยะ (2551, p. 11) อธิบายว่า การเขียน คือ การแสดงความคิด ความรู้สึก  
หรือความรู้ ซึ่งอยู่ในใจของผู้ เขียนออกมาให้ผู้ อ่ืนรับรู้ โดยอาศัยถ้อยค าท่ีอยู่ในลักษณะของ
ข้อความเป็นสญัลกัษณ์ของภาษาเขียน และเป็นส่ือของการถ่ายทอดความเข้าใจ 

รสริน  ดิษฐบรรจง (2552, p. 1) อธิบายว่า การเขียน หมายถึง การส่ือสารด้วย      
ลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ อารมณ์
ความรู้สกึ อีกทัง้ยงัเป็นการบนัทกึเร่ืองราวตา่งๆ ไว้เป็นหลกัฐานด้วย 

วรรณี  โสมประยูร (2553, p. 146) อธิบายว่า การเขียน หมายถึง การถ่ายทอด
ความ รู้สึกนึกคิดและความ ต้องการของบุคคลออกมา เ ป็นสัญลักษณ์ห รือตัวอักษร                     
เพ่ือส่ือความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
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จากท่ีอธิบายมาสรุปได้ว่า การเขียน หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิดโดย
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสญัลกัษณ์หรือตวัอกัษร ผู้ เขียนต้องใช้ค าศพัท์ เรียบเรียงและล าดบั
เร่ืองราวท่ีต้องการส่ือสารให้ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน
ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ รับสาร   

2.2 ความส าคัญของการเขียน  
การเขียน เป็นการส่ือสารผ่านตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร นกัวิชาการหลายทา่นได้อธิบายถึงความส าคญัของการเขียนไว้ ดงันี  ้
วรรณี  โสมประยรู (2544, pp. 140-141) ได้อธิบายถึงความส าคญัของการเขียนไว้ 

ดงันี ้
2.2.1 เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีผู้ เขียนต้องการถ่ายทอด

ความคดิ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนออกมา 
2.2.2 เป็นการเก็บบนัทึกรวบรวมข้อมลูท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ซึ่งตนเคยมี

ประสบการณ์มาก่อน 
2.2.3 เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง เก่ียวกับเร่ืองท่ีผู้ เขียนเกิดความรู้สึก

ประทบัใจในประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
2.2.4 เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ถ่ายทอดจากสมัยหนึ่ง

ไปสูอี่กสมยัหนึง่ หรือจากชาตหินึง่ไปสูอี่กชาตหินึง่ 
2.2.5 เป็นเคร่ืองมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคล เน่ืองจากการเรียนรู้เกือบทุก

อยา่งต้องอาศยัการเขียนเป็นเคร่ืองมือส าหรับบนัทกึสิ่งท่ีได้ฟังหรือได้อา่น 
2.2.6 เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ ตามความประสงค์ท่ีมนุษย์         

แต่ละคนปรารถนา เช่น เพ่ือต้องการท าให้รู้เร่ืองราว ท าให้รัก ท าให้โกรธ และสร้างหรือท าลาย
ความสามคัคีของคนในชาต ิ

2.2.7 เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของผู้ เขียน ท าให้รู้ถึงความสามารถของ
ผู้ เขียนได้จากวรรณกรรมหรืองานเขียนอ่ืนๆ 

2.2.8 เป็นอาชีพอย่างหนึ่งท่ีได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติ และเพิ่มฐานะทาง
เศรษฐกิจให้สงูขึน้ได้ 

2.2.9 เป็นการพัฒนาความสามารถ และบุคลิกส่วนบุคคล ให้มีความเช่ือมั่น    
ในตนเองในการแสดงความรู้สกึและแนวความคิด 
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2.2.10 เป็นการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม 

ฟองจนัทร์  สขุยิ่ง (2550, p. 7) อธิบายวา่ ความส าคญัของการเขียนมีดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1 การเขียนเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั เพราะเราต้องใช้การเขียนในการ

ส่ือสาร เชน่ การเขียนจดหมาย การเขียนป้ายโฆษณา การเขียนรายงาน เป็นต้น 
2.2.2 การเขียนเป็นการส่ือความคิด ความรู้สึกของผู้ เขียน เช่น การเขียนบนัทึก

ประจ าวนั การแตง่ค าประพนัธ์ เป็นต้น 
2.2.3 การเขียนเป็นหลกัฐานอ้างอิง หรือเป็นข้อก าหนดท่ีสามารถผกูพนัให้บคุคล

ต้องปฏิบตัติามได้ เชน่ การเขียนสญัญา การเขียนประกาศ เป็นต้น 
2.2.4 การเขียนสามารถสร้างอาชีพได้ เช่น การเขียนบทละคร การเขียนนวนิยาย  

การเขียนต ารา เป็นต้น 
2.2.5 การเขียนเป็นส่ือกลางท่ีให้ความรู้ ความคิด และความเพลิดเพลินแก่      

ทกุเพศทกุวยั 
จากท่ีอธิบายมาสรุปได้ว่าความส าคญัของการเขียน คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือแสดงความคิดและประสบการณ์ หรือใช้บันทึกเร่ืองราวต่างๆ            
ท่ีได้ประสบพบเจอมา เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากยุคหนึ่งไปยังอีก      
ยุคหนึ่ง ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในทางกฎหมาย แสดงออกถึงความสามารถและสติปัญญาของ
ผู้ เขียน ใช้พฒันาความคดิและบคุลิกภาพ รวมทัง้สามารถเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพได้ 

2.3 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน  
การสอนเ ขียน ผู้ สอนมักมีจุดมุ่ งหมายท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั ง้                   

โดย กองเทพ  เคลือบพณิชกลุ (2544, pp. 126-127) ได้อธิบายถึงจดุมุ่งหมายของการสอนเขียน
ไว้ ดงันี ้

2.3.1 เขียนเพ่ือเป็นการเสริมแรง (Writing for reinforcement) เป็นการฝึกให้
นักเรียนเขียนเพ่ือเป็นการเสริมแรงสิ่งท่ีได้เรียนไปแล้ว การเขียนแบบนีเ้ป็นการฝึกรูปแบบ         
ของภาษา ฝึกการใช้ภาษาให้ถกูต้อง เช่น ให้นักเรียนลอกประโยคหรือข้อความสัน้ๆ ให้เติมค าลง
ในประโยคให้สมบรูณ์ หรือให้เขียนประโยคใหมจ่ากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ เป็นต้น 

2.3.2 เขียนเพ่ือเป็นการฝึกฝน (Writing for training) แบบนีค้ล้ายกบัการเขียน
เพ่ือเป็นการเสริมแรง แตต่า่งกนัท่ีว่าการเขียนแบบนีน้กัเรียนจะเขียนในระดบัข้อความซึ่งยาวกว่า
ประโยค แต่จะเขียนภายในขอบเขตท่ีครูหรือต าราเรียนก าหนดไว้ให้ ตัวอย่างการเขียนแบบนี ้   
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ได้แก่ การรวมประโยค (sentence combining) การเขียนเรียงความแบบควบคุม (controlled 
composition) 

2.3.3 เขียนเพ่ือเป็นการเลียนแบบ (Writing for travesty) เป็นการเขียนโดย
ครูผู้ สอนภาษาท่ีใช้วิธีแบบอย่างของเนือ้หาหรือรูปแบบ เป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนเขียน              
ให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบของการใช้ค า และการเรียบเรียงถ้อยค า เช่น ให้นักเรียนฟังเร่ือง      
แล้วเขียนหรือให้นกัเรียนเขียนเรียงความตามท่ีครูแนะให้ 

2.3.4 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร (Writing for communication) เน่ืองจากการสอน
ภาษาท่ีเน้นการส่ือความหมาย ครูผู้สอนเขียนจึงเปล่ียนจากการเน้นท่ีความถูกต้องของรูปแบบ   
มาให้ความส าคญักับจุดประสงค์ของผู้ เรียน และอ่านงานเขียน ตวัอย่างการเขียนแบบนี ้ได้แก่         
การท่ีครูก าหนดสถานการณ์ บอกเนือ้หา และจุดประสงค์ให้นกัเรียนเขียนเพ่ือส่ือความหมายให้   
อีกคนหนึง่เข้าใจ เชน่ ให้นกัเรียนคนหนึ่งเขียนบอกลกัษณะการกระท าบางอย่างให้อีกคนหนึ่ งอ่าน
และวาดผงัตาม 

2.3.5 เขียนเพ่ือฝึกความคล่องแคล่ว (Writing for fluency) ในการสอนไม่ว่า
ครูผู้ สอนจะมุ่งท่ีความคล่องแคล่วหรือความถูกต้องในการใช้ภาษา ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกันมา
นานแล้วก็ตาม แตจ่ดุมุง่หมายของการฝึกให้นกัเรียนเขียนก็เพ่ือพฒันาความคล่องแคล่ว 

2.3.6 การเขียนเพ่ือการเรียน (Writing for learning) การเขียนเพ่ือการเรียน      
จะครอบคลมุจดุมุง่หมายทัง้หมดท่ีกลา่วมาแล้ว การเขียนเพ่ือการเรียนเน้นท่ีเนือ้หาไม่ใช่ไวยากรณ์  
หรือรูปแบบการเขียนแบบนี ้ได้แก่ การเขียนเร่ือง เขียนตอบค าถาม เขียนยอ่เร่ืองท่ีอา่น 

วรรณี  โสมประยูร (2553, p. 175) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายในการสอนเขียน             
โดยอ้างอิงจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไว้ดงันี ้

2.3.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เพ่ือให้มีทักษะในการเขียน เขียนให้
ถูกต้อง สวยงาม ส่ือความได้ สามารถจัดล าดับเหตุการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียน มีนิสัยท่ีดี               
ในการเขียน รักการเขียน และน าการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ คัดลายมือ        
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายบันทึกประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกับ
ประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

2.3.2 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 เพ่ือให้มีทกัษะในการเขียนตวัเต็มบรรทดั
และคร่ึงบรรทดั เขียนได้ถกูต้อง รวดเร็ว เป็นระเบียบสวยงาม และส่ือความได้ เขียนอย่างมีรูปแบบ
ได้ สามารถคดิล าดบัเหตกุารณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน เขียนแสดงความนึกคิดอย่างเสรี และเขียนเชิง
สร้างสรรค์ได้ มีนิสยัท่ีดีในการเขียน รักการเขียน และน าการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั
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เพิ่มจากประถมศกึษาปีท่ี 3 ได้แก่ เขียนเรียงความ ย่อความ กรอกแบบรายการตา่งๆ ใช้แผนภาพ
โครงเร่ืองและแผนภาพความคดิ เขียนส่ือสารและแสดงความรู้สกึโดยใช้ถ้อยค าเหมาะสม 

2.3.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เพ่ือให้มีทักษะในการเขียนคร่ึงบรรทัด 
เขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระเบียบสวยงามและส่ือความได้ เขียนอย่างมีรูปแบบได้ สามารถ
จดัล าดบัเหตกุารณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขียน เขียนแสดงความนกึคดิอยา่งเสรีและเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
มีนิสัยท่ีดีในการเขียน รักการเขียนและน าการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้               
และเพิ่มจากประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้แก่ เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรโอกาสต่างๆ โฆษณา       
คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวิตประจ าวัน  อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ       
จดหมายธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้สึก โต้แย้งอย่างมีเหตผุล            
เขียนรายงานการศกึษาค้นคว้า และเขียนโครงงาน การใช้ข้อมลูสารสนเทศในการอ้างอิง และผลิต
ผลงานของตนทัง้สารคดีและบนัเทิง 

จากท่ีอธิบายมาสรุปได้ว่า จดุมุ่งหมายของการสอนเขียน มกัแตกตา่งกนัออกไปตาม
ความต้องการของครูผู้สอนและระดบัชัน้เรียน ทัง้นีมี้จดุมุ่งหมายหลกัท่ีตรงกนั คือ เขียนเพ่ือความ
ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถส่ือความหมาย บรรยายสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและในจินตนาการ 
รวมทัง้น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการท างานในอนาคตได้ 

2.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียน  
การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ความเข้าใจของผู้ เขียน โดยส่ือออกมาผ่าน

สัญลักษณ์หรือตวัอักษร ซึ่งปัจจัยท่ีสามารถท าให้ผู้ เขียนประสบความส าเร็จในการส่ือสารนัน้          
มีด้วยกนัหลายปัจจยั กรมวิชาการ (2545, p. 48) ได้อธิบายไว้ ดงันี ้

2.4.1 มือ การพัฒนากล้ามเนือ้มือก็เป็นส่วนส าคัญในการเขียน เด็กบางคน     
ไม่สามารถบังคับกล้ามเนือ้ใ ห้ เ ขียนตัวอักษรได้  บางคนมือพิการก็ท าใ ห้เ ขียนไม่ถนัด              
หรือไม่สามารถเขียนได้เลย การเขียนต้องใช้มือเป็นประการส าคญั ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการฝึก
กล้ามเนือ้มือด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับนกัเรียนทัว่ไป 

2.4.2 ตา การเขียนจ าเป็นต้องใช้สายตาดูแบบตวัอักษรว่าเหมือนแบบหรือไม ่ 
ส าหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการทางอวัยวะตาไม่เจริญไปตามปกติ จะมองภาพกลับกันกับภาพจริง         
คือ มองตวัอกัษรกลบัหวับ้าง กลบัตวับ้าง ดงันัน้ สายตาจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัตอ่การเขียน
มาก    

2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตากับกล้ามเนือ้ การเขียนต้องอาศัยตามองเพ่ือ
รับเข้าและใช้มือเขียนสิ่งท่ีมองเห็น นอกจากนีต้ายิ่งต้องมองสิ่งท่ีมือเขียนว่ามีขนาดถกูต้องเหมือน
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แบบหรือเหมือนท่ีคิดไว้หรือไม่ นอกจากนี ้ในบางครัง้เม่ือเด็กเขียนตามค าบอก การฟังจะมีส่วน
เก่ียวข้องอีกด้วย เพราะถ้าฟังไมช่ดัก็จะเขียนไมถ่กู 

2.4.4 สมองหรือสติปัญญา การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ      
และเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาความคิดและสติปัญญาดงักล่าวข้างต้นแล้ว สมองก็จะเป็นปัจจยั
หนึ่งท่ีจ าเป็นต่อการเขียนอย่างยิ่ง เพราะถ้าสมองไม่คิดสิ่งใดแล้วก็ไม่มีความต้องการท่ีจะเขียน
แสดงสิ่งนัน้ออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ปัจจยัท่ีท าให้ผู้ เขียนประสบความส าเร็จในการส่ือสารขึน้อยู่
กับการท างานของประสาทสัมผัสของร่างกายเป็นส าคัญ ซึ่งได้แก่ มือ ตา การได้ยิน สมอง        
หรือสตปัิญญา และความสมัพนัธ์ระหวา่งตากบักล้ามเนือ้ทกุส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การได้ยินด้วย       
โดยสิ่งเหล่านีจ้ะต้องท างานเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน ต้องสอดคล้องหรือประสานกัน จึงจะท าให้   
การเขียนประสบความส าเร็จได้ตามจดุมุง่หมายของผู้ เขียน 

2.5 การเรียนการสอนเขียนประโยค  
นนัทนา  ล าเทียน (2540, p. 15) อธิบายถึงโครงสร้างของประโยคภาษาไทยไว้ ดงันี ้
โครงสร้างของประโยคภาษาไทยสามารถแบ่งความหมายได้เป็น 2 ลักษณะ             

คือ ลักษณะในความหมายกว้าง และลักษณะในความหมายแคบ ถ้าใช้ในความหมายกว้าง     
หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างค าในประโยคทกุเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวลี หรือเร่ืองการจ าแนกค า
เป็นหมวดค าชนิดต่างๆ แต่ในความหมายแคบ จะหมายถึงเฉพาะเร่ืองของประโยคเท่านัน้           
ซึ่งในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงลักษณะของประโยคสามัญท่ีเป็นประโยคเร่ิม เน่ืองจากเป็นประโยคตาม
โครงสร้างพืน้ฐานใช้เร่ิมต้นบทสนทนาได้ และจะก าหนดส่วนมูลฐานของประโยค โดยพิจารณา
จากค าพดูท่ีเป็นประโยคสัน้ๆ ประกอบด้วยค าตัง้แต่สองค าไปจนถึงส่ีค าเท่านัน้ เป็นประโยคท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั  ประกอบด้วยค าเพียงสองชนิด คือ ค านาม และค ากริยา 

ก าหนดส่วนมูลฐานของประโยคแบ่งเป็นการก าหนดส่วนมูลฐาน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
ค านามและการก าหนดสว่นมลูฐานของประโยค ซึง่เป็นหน้าท่ีของค ากริยา 

2.5.1 การก าหนดสว่นมลูฐาน ซึง่เป็นหน้าท่ีของค านาม ได้แก่ 
2.5.1.1 หน่วยประธาน (ป) ค านามในประโยค แบบท่ี 1 เม่ือท าหน้าท่ีเป็น

สว่นประโยคอยูข้่างหน้าค ากริยา จะเรียกวา่หนว่ยประธาน 
2.5.1.2 หน่วยกรรมตรง (ต) ค านามในประโยคแบบท่ี 2 เม่ือท าหน้าท่ีเป็น

สว่นของประโยคอยูข้่างหลงัค ากริยาจะเรียกวา่ หนว่ยกรรมตรง 
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2.5.1.3 หน่วยกรรมรอง (ร)  ค านามค าสุดท้ายในประโยคแบบท่ี 4             
เม่ือท าหน้าท่ีเป็นสว่นของประโยคจะเรียกวา่ หนว่ยกรรมรอง 

2.5.2 การก าหนดสว่นมลูฐานของประโยคซึง่เป็นหน้าท่ีของค ากริยา ได้แก่ 
2.5.2.1 หน่วยอกรรม (อ) ค ากริยาเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดย     

ไมมี่หนว่ยกรรมตรงตามหลงั ดงัประโยคในแบบท่ี 1 เรียกวา่ หนว่ยอกรรม 
2.5.2.2 หน่วยสกรรม (ส) ค ากริยา เม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดย     

มีหนว่ยกรรมตรงตามหลงั ดงัในประโยคแบบท่ี 2 และ 3 จะเรียกวา่ หนว่ยสกรรม 
2.5.2.3 หน่วยทวิกรรม (ท) ค ากริยาเม่ือท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยคโดย    

มีทัง้หนว่ยกรรมตรงและหนว่ยกรรมรองตามหลงั ดงัในประโยคแบบท่ี 4 จะเรียกวา่หนว่ยทวิกรรม 
วิเชียร  เกษประทมุ (2557, pp. 70-71) ได้อธิบายส่วนประกอบของประโยคเอาไว้ว่า 

ส่วนประกอบของประโยค มีประธานกับภาคแสดง ประธานคือส่วนส าคัญของข้อความ             
เพ่ือบอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใด มักเป็นค านามหรือสรรพนาม ประธานอาจมีส่วนขยายประธาน
เพิ่มขึน้ก็ได้ ส่วนภาคแสดงคือส่วนท่ีแสดงอาการของประธานให้ได้ความหม ายครบถ้วน                 
ว่าแสดงอาการอย่างไร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ กริยา ส่วนขยายกริยา กรรม และขยายกรรม 
ประโยคจะต้องมี ประธาน กริยา หรือ ประธาน กริยา และกรรม ส าหรับส่วนขยายนัน้จะมี           
หรือไมมี่ก็ได้ ตวัอยา่ง เชน่ 

กบร้อง     เป็นประโยค 2 สว่น 
ชาวนาจบัปลา    เป็นประโยค 3 สว่น 
นกัมวยไทยเตะหนกั   เป็นประโยค 4 สว่น 
นกัเรียนชัน้ ม.3 เรียนภาษาไทยเก่ง เป็นประโยค 5 สว่น 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า โครงสร้างหลักของประโยคพืน้ฐานจะต้องประกอบด้วย 
ส่วนมูลฐาน ได้แก่ ประธาน กริยา หรือ ประธาน กริยา และกรรม ส าหรับส่วนขยายอาจจะมีหรือ  
ไมมี่ก็ได้ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้สง่สาร สว่นท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธาน ชนิดของค าในต าแหน่งนี ้
จะต้องเป็นค านาม และสว่นท่ีท าหน้าท่ีเป็นกริยา จะต้องวางไว้ข้างหลงัประธาน 
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2.6 การประเมินการเขียน 
ชวลิต  ชูก าแพง (2550, pp. 135-146) ได้น าเสนอเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดผล         

ซึง่สามารถแบง่ได้ ดงันี ้
2.6.1 แบบตรวจสอบรายการ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดพฤติกรรมท่ีต้องการ โดยเน้นท่ีการบันทึกข้อมูล         

ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการปฏิบตัิของผู้ถกูประเมินว่าได้ปฏิบตัิงานตามข้อรายการท่ีแสดงไว้หรือไม ่   
มักใช้กับกิจกรรมของงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติท่ีเป็นล าดับขัน้ตอน เช่น การให้ประกอบ
อุปกรณ์จากชิ น้ส่วนวัสดุ ท่ีก าหนดให้ซึ่ ง มีขัน้ตอนของการประกอบท่ีมีล าดับก่อนหลัง                 
เม่ือผู้ถกูทดสอบปฏิบตัิงาน ผู้วดัจะสงัเกตการณ์ปฏิบตัิ แล้วตรวจเช็คโดยท าเคร่ืองหมายขีดถกูใน
ช่องท่ีต้องการหลงัจากบนัทึกข้อมลูเสร็จ ผู้ถกูทดสอบมกัจะได้รับข้อมูลอนัเป็นผลจากการสงัเกต
ของผู้ประเมินเพ่ือทราบทักษะการปฏิบตัิของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์กับการปรับปรุงแก้ไข
ตอ่ไป เป็นการให้ข้อมลูป้อนกลบักบัผู้ปฏิบตัิ  

แบบตรวจสอบรายการเหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเป็น
กระบวนการ ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีคอ่นข้างแน่นอนตายตวั ข้อสงัเกตการใช้แบบตรวจสอบ
รายการมักไม่ใช่ในรูปการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ ประเมินมีหน้าท่ีสังเกต             
ดวู่าผู้ปฏิบตัิได้ท างานในขัน้ตอนท่ีก าหนดหรือไม่ และท าได้หรือไม่ได้ แต่จะไม่ตดัสินว่าท าได้ดี
หรือไม ่ สวยหรือไมส่วยเพียงใด การตดัสินผลการวดัขึน้อยู่กบัเกณฑ์ท่ีวางไว้ บางครัง้หากทกัษะท่ี
ให้ปฏิบตัิงานมีความส าคญัทุกขัน้ตอน ผู้ปฏิบตัิท่ีไม่ผ่านการประเมินในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง    
อาจถือวา่ไมมี่ทกัษะในการปฏิบตังิานนัน้ทัง้หมด 

2.6.2 ระเบียนพฤตกิารณ์ (anecdotal record)  
มกัใช้บนัทึกข้อมลูจากการสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการ ( informal observation)    

ในห้องเรียน โดยเฉพาะหากเป็นชัน้เรียนเล็กๆ ครูผู้ สอนจะสังเกตพัฒนาการของนักเรียน           
แล้วจดบนัทึก ส่วนในชัน้เด็กโตระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา เป็นเคร่ืองมือท่ีอาจน าไปใช้      
ในการวัดความรู้สึกซาบซึง้ในศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี หรือดนตรี ซึ่งหาเคร่ืองมือได้ไม่ยาก 
พฤติกรรมท่ีบันทึกในระเบียนนัน้เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าจะต้องเกิด                  
ผู้บนัทึกมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะท าการบนัทึกพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน แต่จะไม่ก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการสังเกต ผู้ บันทึกมีหน้าท่ีบันทึกพฤติกรรม           
ท่ีเห็นวา่จะเป็นและมีความส าคญักบัการเรียนการสอน 
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ระเบียนพฤติการณ์เหมาะกับการวัดทักษะการปฏิบัติงานท่ีผู้ สอนเน้นการน า
ข้อมูลมาช่วยในการปรับแก้ทกัษะการปฏิบตัิงาน เคร่ืองมือชนิดนีอ้าจไม่เหมาะท่ีน ามาใช้ในการ
ตดัสินทกัษะความสามารถเพ่ือการประเมินผลสรุป (summative) เพราะมีความเป็นปรนยัน้อย 
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัส าหรับการประเมินการปฏิบตัิงานของแต่ละคน โดยธรรมชาติของ
ระเบียนพฤตกิารณ์จงึไมมี่การให้คะแนนเก่ียวกบัระดบัคณุภาพของการท างาน 

2.6.3 มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale)  
แบบประมาณคา่หรือมาตราสว่นประมาณคา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้วดั

ทักษะการปฏิบตัิได้ ทัง้ในการวัดกระบวนการและผลงานโดยการแสดงรายการพฤติกรรมท่ีวัด    
และตวับง่ชีค้ณุภาพของระดบัการปฏิบตัิ ซึ่งก าหนดเป็นโครงสร้างและมีช่วงของมาตรท่ีมีค่าเป็น
ตวัเลขหรือระดบัของพฤตกิรรมให้ผู้ประเมินเลือกตามการตดัสินของตนเอง 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมินการเ ขียนสามารถท าได้ 3 วิ ธี  ไ ด้แก่              
การใช้แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งเป็นการบันทึกทักษะตามข้อรายการ เหมาะกับการวัดการ
ปฏิบตัิงานในส่วนท่ีเป็นกระบวนการ การใช้ระเบียนพฤติการณ์ ใช้บนัทึกข้อมูลจากการสังเกต
อย่างไม่เป็นทางการครูผู้ สอนจะสังเกตพฒันาการของนักเรียนแล้วจดบนัทึก การใช้มาตราส่วน
ประมาณคา่ สามารถน ามาใช้วดัทกัษะการปฏิบตัทิัง้ในการวดักระบวนการและคณุภาพ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสอน Strategic and Interactive Writing 
Instruction (SIWI) 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสอน Strategic and Interactive Writing 
Instruction (SIWI) ผู้วิจยัได้รวบรวมไว้ตามล าดบั ดงันี ้

3.1 ความหมายและความส าคัญของวิธีการสอน SIWI 
วอลเบอร์ (Wolbers, 2008, p. 6) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอน Strategic and 

Interactive Writing Instruction (SIWI) โดยให้ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็นวิธีการสอนท่ีอาศยั     
ความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียนเพ่ือสร้างประโยคท่ีถูกต้อง ครูจะท าหน้าท่ีกระตุ้ น            
ให้นักเรียนเกิดความคิดใหม่ๆ ร่วมสนทนาและอภิปรายในหัวข้อท่ีใช้ในการเขียน คอยติดตาม   
และแก้ไขให้การอภิปรายในห้องเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนะแนวทางการท างานเพ่ือให้
นักเรียนสามารถเกิดความคิดและเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง ทบทวนกระบวนการเขียน      
และแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัการ 

วอลเบอร์ และคนอ่ืนๆ (Wolbers, 2015, p. 3) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า SIWI       
เป็นกระบวนการสอนเขียนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้และสามารถเขียนได้ถกูต้อง
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ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ไม่ใช่การสอนเขียนโดยตรง แต่เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ส าหรับ           
แนะแนวทางในการเขียน (Wolbers, 2016, p. 3)  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า SIWI เป็นวิธีท่ีใช้ในการสอนเขียนโดยใช้การอภิปราย            
และการร่วมมือกันท ากิจกรรมระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งครูมีหน้าท่ีแนะแนวทางและกระตุ้น        
ให้นักเรียนเกิดความคิดเก่ียวกับหัวข้อท่ีใช้ในการเขียน คอยติดตามและแก้ไขให้เป็นประโยค         
ท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จนกระทั่งสามารถเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง SIWI                    
มีความส าคญัคือท าให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

3.2 หลักการของวิธี SIWI 
SIWI เป็นการใช้กลยุทธ์ในการสอนเขียน ร่วมกบัการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง  

ครูและนกัเรียน ความตระหนกัรู้และความสามารถทางภาษาร่วมกนัในการสอนเขียน ซึ่งเสนอโดย      
วอลเบอร์ ในปี 2008 วอลเบอร์และคนอ่ืนๆ ในปี 2015 วอลเบอร์และคนอ่ืนๆ ในปี 2016             
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วอลเบอร์ (Wolbers, 2008, pp. 9-10) ได้อธิบายไว้ว่า วิธี SIWI ประกอบด้วย
หลกัการ 2 สว่น ได้แก่   

3.2.1 กลยุทธ์การเขียน หมายถึง ขัน้ตอนการเขียน การใช้ค าหรือสัญลักษณ์
ต่างๆ รวมทัง้โครงสร้างหลักไวยากรณ์ ครูต้องคอยแนะแนวทางตัง้แต่เร่ิมวางแผนการเขียน
จนกระทัง่นกัเรียนสามารถเขียนได้ด้วยตนเอง  

3.2.2 การปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างครูและนกัเรียน หมายถึง การสอนเขียนโดยใช้
การสนทนา อภิปรายและร่วมกันท ากิจกรรมระหว่างครูและนักเรียน  โดยนักเรียนจะเกิด
กระบวนการคดิและความรู้เก่ียวกบัการเขียนท่ีถกูต้องในระหวา่งท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัตลอดเวลา 

วอลเบอร์ (Wolbers, 2015, pp. 2-3) ได้อธิบายไว้ว่า SIWI เป็นวิธีการสอนเขียน     
ท่ีเหมาะส าหรับการเรียนการสอนในระดับชัน้ประถมศึกษา ประกอบด้วยหลักการท่ีส าคัญ             
3 ประการ ได้แก่   

3.2.1 กลยทุธ์การเขียน นกัเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการเขียนท่ีถกูต้อง
และชดัเจน โดยมีขัน้ตอนการสอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ซึ่งเรียกว่า POSTER  ได้แก่ P = Plan               
(การวางแผน) O = Organize (การจัดการ) S = Scribe (การเขียน) T = Translate                 
(การแปลความ)  E = Edit (การแก้ไข) R = Revise (การทบทวน) 
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3.2.2 การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน ครูและนักเรียนจะร่วมกัน
ปรึกษาหารือ อภิปราย และร่วมกันสร้างผลงาน โดยในระหว่างการท ากิจกรรมสมาชิกทุกคน
จะต้องมีสว่นร่วมในการคดิและตดัสินใจตลอดเวลา ซึง่โต้ตอบกนัระหว่างครูและนกัเรียนจะช่วยให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการเขียนและช่วยให้นักเรียนฝึกเขียนได้อย่างถูกต้อง     
ในตอนแรกครูจะให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดแล้วค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลงไป
จนกระทัง่นกัเรียนทกุคนสามารถเขียนได้ด้วยตนเอง 

3.2.3 การตระหนักรู้ทางภาษา นักเรียนต้องสามารถเช่ือมโยงความหมาย       
ของภาษาเขียนและภาษามือหรือภาษาพดูได้ ในระหว่างการร่วมกนัอภิปรายและการเขียนครูต้อง
เปรียบเทียบหลกัการในการเขียน เช่น ไวยากรณ์ อธิบายขยายความเก่ียวกบัประโยคหรือค าศพัท์
ให้นกัเรียนเข้าใจอย่างชดัเจน การโต้ตอบระหว่างครูและนกัเรียนจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
เก่ียวกับกระบวนการเขียนท่ีถูกต้องโดยปริยาย ซึ่งในระหว่างการเรียนการสอนอาจใช้อุปกรณ์      
หรือวิธีการต่างๆ เข้าช่วยเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจหลักการเขียนได้ดีมากขึน้ เช่น ใช้ภาพวาด         
วตัถท่ีุเป็นของจริง หรือเลน่บทบาทสมมตุ ิเป็นต้น 

วอลเบอร์ (Wolbers, 2016, pp. 4-7) ได้อธิบายไว้ว่า SIWI ประกอบด้วยหลกัการ    
ท่ีส าคญั 3 ประการ ได้แก่   

3.2.1 กลยุท ธ์การ เ ขียน ในขัน้ตอนนี ค้ รูจะ ต้องอธิบายเ ก่ียวกับทฤษฏี                
หรือองค์ความรู้ท่ีใช้ในการเขียน เป็นการพฒันาทกัษะและกระบวนการทางความรู้ให้เป็นไปอย่าง
ถูก ต้อง  ร วมทั ง้ ใ ห้นัก เ รี ยน ไ ด้ ฝึก เ ขี ยน ด้วยตน เอง โดย มีค รู เ ป็นผู้ ชี แ้นะแนวทางใ ห้                        
อาจใช้อุปกรณ์เสริม เช่น บตัรภาพ-บตัรค า เป็นต้น เข้ามาช่วยแนะเพ่ือให้นกัเรียนเกิดความคิด
และสามารถเขียนเป็นประโยคได้ เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเขียนท่ีถูกต้องแล้ว                
ครูจะลดความชว่ยเหลือลงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่นกัเรียนสามารถเขียนได้ด้วยตนเอง 

3.2.2 การปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างครูและนกัเรียน การร่วมกันท ากิจกรรมระหว่าง
ครูและนกัเรียน หรือนกัเรียนและเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ ครูและนกัเรียนจะร่วมกนั
คิดและสร้างผลงานรวมทัง้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการเขียน การโต้ตอบหรือร่วมกัน
อภิปรายจะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนในเชิงทฤษฎี และจะท าให้การเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนนา่สนใจมากย่ิงขึน้   

3.2.3 การตระหนักรู้และความสามารถทางภาษา การแลกเปล่ียนความคิด      
และร่วมกันอภิปรายจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษามากขึน้ โดยครูสามารถ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจทางภาษาได้จากสิ่ ง ท่ีนักเ รียนแสดงออกมาในเชิง รูปธรรม                 
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เช่น การวาดภาพ  การท าท่าทางต่างๆ เป็นต้น การสอนภาษาและการเปรียบเทียบระหว่างภาษา
เขียนและภาษามือจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายและพัฒนาความสามารถในการเขียน     
มากยิ่งขึน้  และหากการเขียนของนักเรียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ครูจะช่วยแก้ไข              
และอธิบายในสิ่งท่ีถูกต้อง จนกระทั่งนักเรียนเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างของภาษา    
และสามารถเขียนได้ด้วยตวัเอง  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า วิธีการสอน SIWI ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 3 ประการ 
ได้แก่ กลยุทธ์การสอนเขียน การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน และการตระหนักรู้          
และความสามารถทางภาษา ซึ่งการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะ กระบวนการเขียนท่ีถกูต้องจะเกิดผ่าน
การอภิปรายและร่วมกันท ากิจกรรมระหว่างครูกับนักเ รียน การแลกเปล่ียนความคิด                 
และการโต้ตอบกันของสมาชิกภายในห้องจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของหลักไวยากรณ์          
ทางภาษาจนกระทัง่นกัเรียนสามารถเขียนได้ด้วยตนเอง กิจกรรมเหล่านีท้ าให้การเรียนการสอน
นา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

3.3 ขัน้ตอนการสอนของวิธี SIWI 
วอลเบอร์ (Wolbers, 2008, pp. 8-9) กล่าวว่า SIWI ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั         

2  ขั น้ตอน ไ ด้แก่  กลยุท ธ์การ เ ขียน และการปฏิสัมพัน ธ์กันระหว่า งค รูและนัก เ รียน                      
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.3.1 กลยุทธ์การเขียน ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย 6 ขัน้ตอน เรียกว่า POSTER  
ได้แก่ 

3.3.1.1 การวางแผน (Plan) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัหวัข้อท่ี
ต้องการเขียนเพ่ือวางแผนหรือก าหนดแนวทางในการเขียนประโยค 

3.3.1.2 การจัดการ (Organize) นักเรียนรวบรวมข้อมูลค าศัพท์น ามา         
จดัหมวดหมูโ่ดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคิดเห็น 

3.3.1.3 การเขียน (Scribe) ครูแนะน านกัเรียนเร่ืองการน าข้อมูลจากการ       
จดัหมวดหมูม่าใช้เขียนประโยคตามความคิดของตนเอง 

3.3.1.4 การแปลความ (Translate) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั
ความหมายของประโยคท่ีเขียน 

3.3.1.5 การแก้ไข (Edit) ครูเขียนโครงสร้างการเขียนประโยคภาษาไทย          
ท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์  ให้นกัเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถกูต้อง 
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3.3.1.6 การทบทวน (Revise) เม่ือแก้ไขเป็นข้อความท่ีถูกต้อง ครูต้องให้
นกัเรียนคดัลอกประโยคลงบนใบงานชิน้ใหมเ่พ่ือความสะอาดและสวยงาม สรุปและท าแบบฝึกหดั 

3.3.2 การปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างครูและนกัเรียน ไม่ใช่หลกัการสอนโดยตรงแต่
เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นในระหว่างท่ีเกิดกระบวนการ POSTER ซึ่งครูจะคอยชีแ้นะและกระตุ้น         
ให้นกัเรียนแสดงความคดิเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ 

วอลเบอร์ (Wolbers, 2015, p. 2) ได้อธิบายไว้ว่า SIWI ประกอบด้วยขัน้ตอนการ
สอนท่ีเรียกว่า POSTER ซึ่งได้แก่ P = Plan (การวางแผน) O = Organize (การจดัการ)                
S = Scribe (การเขียน) T = Translate (การแปลความ) E = Edit (การแก้ไข) R = Revise        
(การทบทวน) 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า SIWI ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน 6 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การวางแผน การจดัการ การเขียน การแปลความ การแก้ไข และการทบทวน ซึ่งเป็นขัน้ตอน
ท่ีสอนเก่ียวกบัหลกัการในการเขียน โดยขัน้ตอนดงักล่าวจะด าเนินไปพร้อมกบัการปฏิสมัพนัธ์กัน
ระหว่างครูและนกัเรียน เป็นการท ากิจกรรมและการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดระหว่างสมาชิก
ภายในห้องเรียนเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ 

3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธี SIWI 
วอลเบอร์ (Wolbers, 2008) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วิธี SIWI (Strategic and 
Interactive Writing Instruction (SIWI): Apprenticing deaf students in the construction of 
English text) วิธีท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบง่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ใช้เวลาในการทดลองทัง้หมด 8 สัปดาห์ เม่ือน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกนั พบว่า คะแนนในกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีการสอน SIWI สงูกว่ากลุ่มควบคมุ สรุปได้ว่า 
ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินหลังใช้วิธี SIWI 
สงูขึน้  

วอลเบอร์ และคนอ่ืนๆ (Wolbers, 2015) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความสามารถในการ
เขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีได้รับการสอนด้วยวิธี  SIWI (The Writing Performance of 
Elementary Students Receiving Strategic and Interactive Writing Instruction)  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ SIWI ในการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
(หหูนวกและหตูงึ) ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
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ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า  วิธีสอน SIWI สามารถ
พฒันาทกัษะความสามารถในการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินสงูขึน้ 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสตอรีบอร์ด (Storyboard) 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสตอรีบอร์ด ผู้วิจยัได้รวบรวมไว้ตามล าดบั ดงันี ้
4.1 ความหมายของสตอรีบอร์ด 

เอสเลย์ (Essley, 2008) ได้ให้ความหมายของสตอรีบอร์ด (Storyboard) ว่าเป็นหนึ่ง
ในเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียนการสอน นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จากการมองเห็นและการท าให้
นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม การเขียนสตอรีบอร์ดหรือการเขียนภาพนัน้เป็นต้นก าเนิดของภาษา
เขียนทุกภาษาโดยใช้มาตัง้แต่สมยัโบราณและถูกพฒันามาเร่ือยๆ จนกลายเป็นภาษาข้อความ     
สตอรีบอร์ดมีหลายรูปแบบและถกูน ามาใช้เม่ือผู้ เขียนต้องการน าเสนอความคิดออกมาในรูปแบบ
ท่ีเข้าใจง่าย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะท าให้เห็นภาพรวมของข้อมูล สามารถสร้างทัง้ความ
สนกุและท าให้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกนั   

พินอนัโทอนั (Pinantoan, 2013) ให้ความหมายของสตอรีบอร์ดว่า เป็นรูปภาพท่ีใช้
ถ่ายทอดรายละเอียดของเหตกุารณ์ท่ีต้องการส่ือ โดยสร้างลงบนตารางท่ีถกูออกแบบเอาไว้ 

อนัดารี (Andari, 2014, p. 13) กล่าวว่า สตอรีบอร์ด เป็นการส่ือสารโดยใช้รูปภาพ           
มีวิธีการน าเสนอคือจดัวางรูปภาพท่ีเป็นใจความส าคญัหรือสิ่งท่ีต้องการแสดงให้เห็นลงบนช่องว่าง
ในกระดาษ โดยรูปภาพเหล่านีจ้ะน าไปสู่การเขียนข้อความหรือประโยคท่ีแตกต่างกันออกไป     
ของแตล่ะบคุคล 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า สตอรีบอร์ด เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างแพร่หลาย มีการน าเสนอเร่ืองราวโดยใช้รูปภาพจัดเรียงล าดับลงบนช่องตาราง       
เพ่ือเปล่ียนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม หรือเปล่ียนข้อความเป็นรูปภาพเพ่ือให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้   

4.2 หลักการสร้างสตอรีบอร์ด 
สตอรีบอร์ด เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการสอนอ่านและสอนเขียน ซึ่งสามารถ

ใช้น าเสนอความคิดเพ่ือแสดงให้เห็นเป็นรูปภาพท่ีเข้าใจง่าย โดยหลักการสร้างสตอรีบอร์ด            
มีรายละเอียด ดงันี ้

วาร์เวล (Varvel, 2005, p. 1) กล่าวว่า รูปแบบของสตอรีบอร์ดสามารถก าหนดได้
ตามความต้องการหรือความชอบของผู้ ใช้และลกัษณะของแหล่งข้อมลู แม้จะมีรูปแบบท่ีแตกตา่ง
กนัออกไปแต่การท าสตอรีบอร์ดแตล่ะครัง้ต้องมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกนั คือ หวัข้อ รายละเอียด 
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ล าดบัของการเขียนข้อความ การด าเนินเร่ืองหรือการเช่ือมโยงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งขัน้ตอนในการ
สร้างสตอรีบอร์ดมี ดงันี ้

4.2.1 จดัเรียงข้อมลูและองค์ประกอบของสตอรีบอร์ด 
4.2.2 ตรวจสอบและทบทวนข้อมลูท่ีเลือกมา 
4.2.3 ร่างเค้าโครงลงในชอ่งของสตอรีบอร์ด 
4.2.4 เขียนข้อความก ากบัรูปภาพแตล่ะรูป 
4.2.5 เร่ิมต้นท าสตอรีบอร์ด 
4.2.6 ตรวจสอบรายละเอียดและความเหมาะสมขององค์ประกอบในแตล่ะชอ่ง 
4.2.7 ตรวจสอบเนือ้หาให้ตรงกบัรายละเอียดของข้อมลู 
4.2.8 เช่ือมโยงข้อมลูของแตล่ะชอ่ง 
4.2.9 ตรวจสอบผงังานและข้อมลูทัง้หมดในสตอรีบอร์ด 

เอสเลย์  (Essley, 2008) กล่าวว่า  รูปแบบท่ีใช้โดยทั่วไปจะมีลักษณะ                       
คือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมส าหรับวาดภาพและมีการเขียนข้อความสัน้ๆ 
ก ากับไว้ใต้ภาพ การเขียนข้อความในแต่ละช่องใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการอ่านหนงัสือคือเร่ิมต้น
จากการเขียนในตารางด้านบนซ้ายไปเร่ือยๆ และกลับมาเร่ิมใหม่เม่ือสิน้สุดข้อความในแต่ละ
บรรทดั ส่วนรูปแบบหลกัอ่ืนๆ ได้แก่ การสร้างช่องส่ีเหล่ียมไว้ด้านซ้ายและมีเส้นบรรทดัไว้ส าหรับ
เขียนข้อความในด้านขวา ซึ่งโดยทัว่ไปจะนิยมใช้รูปแบบนีเ้ม่ือประโยคหรือข้อความอยู่ในลกัษณะ
ท่ีสมบูรณ์มากกว่า เน่ืองจากจะช่วยให้นักเรียนเห็นการเช่ือมโยงระหว่างรูปภาพในสตอรีบอร์ด    
และประโยคได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ หลกัการสร้างสตอรีบอร์ดไม่มีข้อก าหนดท่ีตายตวั ขึน้อยู่กบั
ความต้องการของผู้ ใช้ แต่จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของข้อมูลและการด าเนินเร่ืองไปในทิศทาง
เดียวกนั ในแตล่ะชอ่งของรูปภาพต้องมีค าหรือข้อความสัน้ๆ ก ากบัไว้เสมอ และเม่ือน ามาเช่ือมโยง
กนัจะเกิดเป็นข้อความหรือเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอ 
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4.3 ความส าคัญของสตอรีบอร์ด 
เอสเลย์ (Essley, 2008) ได้อธิบายถึงความส าคญัและประโยชน์ของสตอรีบอร์ดไว้ 

ดงันี ้ 
4.3.1 มีประโยชน์ในการน าเสนอความคิดท่ีเป็นนามธรรมและเหมาะกับการใช้

สอนอา่นและเขียน 
4.3.2 สามารถให้นกัเรียนบอกเล่าความคิดหรือประเด็นหลกัจากเร่ืองราวต่างๆ   

ได้ง่ายขึน้ 
4.3.3 ท าให้ง่ายต่อการอ่านและการเขียน เน่ืองจากมีรูปภาพประกอบช่วยให้

เข้าใจความหมายได้ชดัเจนขึน้ 
พินอันโทอัน (Pinantoan, 2013) ได้อธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์ของ        

สตอรีบอร์ดไว้ ดงันี ้ 
4.3.1 สตอรีบอร์ด ช่วยให้การเขียน การน าเสนอปากเปล่า และการสรุปเร่ืองราว

ได้ดีขึน้ 
4.3.2 การใช้ภาพวาดจะช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ       

ได้ชดัเจนขึน้ 
4.3.3 สามารถใช้กบัเดก็เล็กได้ โดยให้ฟังเร่ืองราวแล้วสรุปด้วยการวาดเหตกุารณ์

ส าคญัลงในสตอรีบอร์ด 
4.3.4 การสอนโดยใช้สตอรีบอร์ด ช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดความคิดท่ีซบัซ้อน

ให้แก่นกัเรียนได้อยา่งรวดเร็วเม่ือเทียบกบัการเขียนและการพดู 
4.3.5 ชว่ยลดอปุสรรคทางด้านภาษาส าหรับนกัเรียนท่ีไม่ได้ใช้ภาษาทางการเป็น

ภาษาหลกั 
อนัดารี (Andari, 2014, p. 13) กลา่ววา่ ความส าคญัของสตอรีบอร์ดมี ดงันี ้

4.3.1 สตอรีบอร์ดช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาและจดัเรียงล าดบัขัน้ตอนการ
พดู การอา่น รวมทัง้การเขียน 

4.3.2 ครูสามารถใช้สตอรีบอร์ดเพ่ืออธิบายเสริมในบทเรียนได้ เพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจเนือ้หาในเร่ืองท่ีเรียนได้ชดัเจนมากขึน้ 

4.3.3 ง่ายตอ่การจดัรวบรวมข้อมลู การแสดงออกหรือการส่ือสาร 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การใช้สตอรีบอร์ดในการเรียนการสอนมีประโยชน์
ต่อการน าเสนอเนือ้หาท่ีซับซ้อนหรือข้อมูลท่ีเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปภาพหรือภาพวาด          
โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัเพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาในเร่ืองนัน้ๆ และง่ายต่อการอ่าน
และเขียน 

4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนโดยใช้สตอรีบอร์ด 
ฮาซาน และวิจายา (Hasan, 2016) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการใช้สตอรีบอร์ดในการสอน

เขียนบรรยาย (Storyboard in Teaching Writing Narrative Text) ซึ่งสตอรีบอร์ดเป็นหนึ่งใน
เทคนิคท่ีจะกระตุ้ นให้ผู้ เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้ภาพเพ่ือเรียงล าดับในการเขียน           
ในงานวิจัยนีก้ลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย              
คือ แบบทดสอบการเขียน ผลการวิจยั พบว่า การใช้สตอรีบอร์ดในการสอนเขียนบรรยายท าให้
นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสงูขึน้ 

 
5. การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดับหูหนวก 

จาการศึกษาเอกสารท่ีเ ก่ียวกับการสอนโดยใช้วิ ธี  SIWI สรุปได้ว่า วิ ธี  SIWI                    
เป็นกระบวนการสอนเขียนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ไม่ใช่การสอนเขียนโดยตรง  
แต่เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ส าหรับแนะแนวทางในการเขียน โดยใช้การอภิปรายและการร่วมมือกัน
ท ากิจกรรมระหว่างครูและนกัเรียน ครูมีหน้าท่ีแนะแนวทางและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด
เก่ียวกบัหวัข้อท่ีใช้ในการเขียน คอยติดตามและแก้ไขประโยคของนกัเรียนให้เป็นประโยคท่ีถกูต้อง
ตามหลกัไวยากรณ์จนกระทั่งสามารถเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง วิธี SIWI ประกอบด้วย
ขัน้ตอนหลกั 2 ขัน้ตอน ได้แก่ กลยทุธ์การสอนเขียน และการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างครูและนกัเรียน                   
โดยทัง้ 2 ขัน้ตอนจะด าเนินไปพร้อมกัน ซึ่งกลยุทธ์การสอนเขียน ประกอบด้วยขัน้ตอนย่อย            
6 ขัน้ตอน เรียกว่า POSTER ได้แก่ P = Plan (การวางแผน) O = Organize (การจดัการ)                 
S = Scribe (การเขียน) T = Translate (การแปลความ) E = Edit (การแก้ไข) R = Revise        
(การทบทวน)  

จาการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการสอนโดยใช้สตอรีบอร์ดสรุปได้ว่า การท าสตรอรีบอร์ด  
จะช่วยนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จากการมองเห็นและการท าให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม     
สตอรีบอร์ดมีหลายรูปแบบและถกูน ามาใช้เม่ือผู้ เขียนต้องการน าเสนอความคิดออกมาในรูปแบบ
ท่ีเข้าใจง่าย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะท าให้เห็นภาพรวมของข้อมูล สามารถสร้างทัง้ความ
สนุกและท าให้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน หลักการสร้างสตอรีบอร์ดไม่มีข้อก าหนดท่ีตายตัว      
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ขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ ใช้ แต่จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของข้อมูลและการด าเนินเร่ืองไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ในแตล่ะช่องของรูปภาพต้องมีค าหรือข้อความสัน้ๆ ก ากบัไว้เสมอ และเม่ือน ามา
เช่ือมโยงกนัจะเกิดเป็นข้อความหรือเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอ 

จาการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการสอนโดยใช้วิธี SIWI และสอตรีบอร์ด แล้วน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถเ ขียนประโยคของนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2                       
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก โดยการสอนด้วยวิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard         
เป็นการสอนโดยใช้ขัน้ตอนการสอนของ SIWI 6 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ ท่ี 1 การวางแผน                    
ขัน้ท่ี 2 การจัดการ ขัน้ท่ี 3 การเขียน ขัน้ท่ี 4 การแปลความ ขัน้ท่ี 5 การแก้ไขและทบทวน                      
และใช้สตอรีบอร์ดในการสอนขัน้ท่ี 2 เ พ่ือจ าแนกประเภทของค าศัพท์ให้ตรงกับช่องของ             
สตอรีบอร์ด และในขัน้ท่ี 5 เพ่ือใช้เปรียบเทียบความถูกต้อง ซึ่งการสอนแต่ละขัน้มีรายละเอียด 
ดงันี ้

5.1 การวางแผน (Plan) ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหวัข้อท่ีต้องการ
เขียนเพ่ือวางแผนหรือก าหนดแนวทางในการเขียนประโยค ใช้พจนานกุรมเพ่ือจ าแนกประเภทของ
ค าศพัท์ 

5.2 การจดัการ (Organize) นกัเรียนรวบรวมข้อมลูค าศพัท์ น ามาจดัหมวดหมู่ลงใน 
สตอรีบอร์ดโดยใช้เป็นรูปภาพภาษามือ จากนัน้เปล่ียนจากสตอรีบอร์ดภาษามือให้เป็นภาษาเขียน  
โดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคดิเห็น 

5.3 การเขียน (Scribe) ครูให้นกัเรียนเขียนประโยคจากส่ือท่ีก าหนดให้ตามความ
เข้าใจของตนเองโดยไมต้่องใช้สตอรีบอร์ด  

5.4 การแปลความ (Translate) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัความหมาย
ของประโยคท่ีเขียนในขัน้ตอนท่ี 3 

5.5 การแก้ไขและทบทวน (Edit and Revise) น ารูปแบบประโยคจากสตอรีบอร์ด   
ในขัน้ตอนท่ี 2 มาเปรียบเทียบกับประโยคท่ีนักเรียนเขียนในขัน้ตอนท่ี 3 ให้นักเรียนตรวจสอบ       
และแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถูกต้อง แล้วคัดลอกลงบนใบงานชิน้ใหม่เพ่ือความสะอาด     
และสวยงาม ร่วมกนัสรุปและท าแบบฝึกหดั 
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จากการน าวิธี SIWI มาใช้ร่วมกบั Storyboard เพ่ือพฒันาความสามารถเขียนประโยค
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก สามารถน าเสนอ
ได้ดงัภาพประกอบ 1   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 การน าเสนอวิธีใช้ SIWI ร่วมกบั Storyboard 

 
จากภาพประกอบ 1 การน าเสนอวิธีใช้ SIWI ร่วมกับ Storyboard เพ่ือพัฒนา

ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดบัหหูนวกมีรายละเอียดการสอน ดงันี ้

การศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2  
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก  จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI                   

ร่วมกับ Storyboard 

ขัน้ตอนการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ขัน้ท่ี 1 : ขัน้การวางแผน 
ขัน้ท่ี 2 : ขัน้การจดัการ 
ขัน้ท่ี 3 : ขัน้การเขียน 
ขัน้ท่ี 4 : ขัน้การแปลความ 
ขัน้ท่ี 5 : ขัน้การแก้ไขและทบทวน 
 

หลักการสร้าง Storyboard 
 ก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม หวัข้อ 
รายละเอียด และล าดับของเนื อ้ เ ร่ือง      
วาดภาพลงในช่องว่างแต่ละช่องโดย
เรียงล าดับจากซ้ายไปขวาพร้อมเขียน
ข้อความก ากับ แล้วน าข้อมูลทัง้หมดมา
เช่ือมโยงกนั 

 

 ขัน้การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
ขัน้ท่ี 1 : ขัน้การวางแผน   
ขัน้ท่ี 2 : ขัน้การจดัการ ร่วมกบัการท า Storyboard 
ขัน้ท่ี 3 : ขัน้การเขียน 
ขัน้ท่ี 4 : ขัน้การแปลความ 
ขัน้ท่ี 5 : ขัน้การแก้ไขและทบทวน 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสอนโดยวิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 

การศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI  

ร่วมกับ Storyboard 

 
 
 

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
หัวข้อท่ีต้องการเขียนเพ่ือวางแผนหรือ
ก าหนดแนวทางในการเ ขียนประโยค       
ใช้พจนานุกรมเพ่ือจ าแนกประเภทของ
ค าศพัท์ 
 

ขัน้ท่ี 1 
การวางแผน (Plan) 

 
 
 

นักเรียนรวบรวมข้อมูลค าศพัท์  น ามาจัด
หมวดหมู่ลงในสตอรีบอร์ด โดยใช้เป็น
รูปภาพภาษามือ จากนัน้ เป ล่ียนจาก     
สตอรีบอร์ดภาษามือให้เป็นภาษาเขียน  
โดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดง
ความคดิเห็น 

ขัน้ท่ี 2 
การจดัการ (Organize) 

 
 
 

ครูใ ห้นัก เ รียนเ ขียนประโยคจาก ส่ือ ท่ี
ก าหนดให้ตามความเข้าใจของตนเอง     
โดยไมต้่องใช้สตอรีบอร์ด 

ขัน้ท่ี 3 
การเขียน (Scribe) 

 
 
 
  
น า รูปแบบประโยคจากสตอรีบอร์ดใน
ขัน้ตอนท่ี 2 มาเปรียบเทียบกับประโยคท่ี
นักเรียนเขียนในขัน้ตอนท่ี 3 ให้นักเรียน
ตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียน
ให้ถูกต้อง  แล้วคัดลอกลงบนใบงานชิน้
ใ หม่ เ พ่ื อค วามสะอาดและสวยง าม         
สรุปและท าแบบฝึกหดั 
 

ขัน้ท่ี 5 การแก้ไขและทบทวน  
(Edit and Revise)   

 
 
 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
ความหมายของประโยคท่ีเขียนในขัน้ตอน 
ท่ี 3 
 

ขัน้ท่ี 4 
การแปลความ (Translate) 



  38 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2    

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก โดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard เป็นการวิจยั  
เชิงทดลอง (Experimental Research) มีขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ท่ีมีสมรรถภาพ

ทางการได้ยิน เม่ือท าการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซิเบล ณ ความถ่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิทซ์  
ได้ค่าเฉล่ียของหูท่ีดีกว่า ตัง้แต่ 90 เดซิเบลขึน้ไป ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไข       
การได้ยิน หรือมีใบรับรองความพิการ สามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้            
และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ ซ้อน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนักเ รียนท่ี มีความบกพร่องทางการไ ด้ยินระดับหูหนวก                   

ท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยิน เม่ือท าการวดัด้วยเสียงบริสุทธ์ิเป็นเดซิเบล ณ ความถ่ี 500 1,000 
และ 2,000 เฮิทซ์ ได้คา่เฉล่ียของหท่ีูดีกว่า ตัง้แต่ 90 เดซิเบลขึน้ไป ซึ่งได้รับการตรวจวดัการได้ยิน
จากนกัแก้ไขการได้ยิน สามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้ และไม่มีความพิการ
อ่ืนๆ ซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561          
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึง่มีขัน้ตอนในการคดัเลือก ดงันี ้

1. ครูประจ าชัน้คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ท่ีก าลงัศึกษา
อยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักนักแก้ไขการได้ยิน            
กรณีท่ีนักเรียนไม่มีเอกสารการตรวจวัดการได้ยินจะด าเนินการประสานงานกับผู้ ปกครอง         
และนกัแก้ไขการได้ยินเพ่ือพานกัเรียนไปตรวจวดัการได้ยิน 
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2. ศึกษาจากใบตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยิน คดัเลือกนักเรียนท่ีมี
สมรรถภาพทางการได้ยินตัง้แต ่90 เดซิเบลขึน้ไป 

3. คัดเลือกนักเรียนท่ีสามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้           
และไมมี่ความพิการอ่ืนๆ ซ้อน จ านวน 8 คน มีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 ข้อมลูนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2             
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 

 

นกัเรียน
คนท่ี 

เพศ 
ระดบัการได้ยิน (เดซิเบล) 
ก่อนใสเ่คร่ืองชว่ยฟัง 

ระดบัการได้ยิน (เดซิเบล) 
หลงัใสเ่คร่ืองชว่ยฟัง 

หซู้าย หขูวา หซู้าย หขูวา 

1 ชาย 95 95 60 50 
2 หญิง 108 120 70 75 
3 ชาย 103 103 55 65 
4 หญิง 112 98 70 60 
5 หญิง 108 112 60 70 
6 ชาย 117 112 75 60 
7 หญิง 118 108 60 55 
8 หญิง 108 97 60 55 

 
นกัเรียนคนท่ี 1 เพศชาย ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 95 เดซิเบล          

หูขวา 95 เดซิเบล หลังใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดับการได้ยิน หูซ้าย 60 เดซิเบล หูขวา 50 เดซิเบล 
นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟัง สามารถพดูเป็นค าหรือประโยคง่ายๆ ได้แตไ่ม่ชดั ใช้ภาษามือ 
สะกดนิว้มือและอ่านริมฝีปากได้ เข้าใจค าถามและตอบค าถามได้ตามความมุ่งหมายของครู           
มกัส่ือสารด้วยภาษามือร่วมกับภาษาพูด มีความรู้เก่ียวกับค าศพัท์พืน้ฐานและสามารถเขียนได้     
เชน่ ค าศพัท์เก่ียวกบับคุคลในครอบครัว ผกับางชนิด ผลไม้บางชนิด และค ากริยา 

นกัเรียนคนท่ี 2 เพศหญิง ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 108 เดซิเบล       
หูขวา 120 เดซิเบล หลงัใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 70 เดซิเบล หูขวา 75 เดซิเบล 
ความสามารถทางภาษา นักเรียนมีความสามารถด้านการฟังและการพูดต ่า ในการถาม -ตอบ        
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มักใช้เพียงภาษามือไม่ใช้ภาษาพูดร่วมด้วย สามารถใช้ภาษามือได้คล่อง สะกดนิ ว้มือ                 
และอ่านริมฝีปากได้ ไม่ค่อยเข้าใจค าถาม มีความมั่นใจในตัวเองสูง ท าให้บางครั ้งเช่ือมั่นใน
ความคดิของตนเองมากเกินไปและไม่รับฟังสิ่งท่ีครูผู้สอนอธิบาย มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์พืน้ฐาน
ในหมวดครอบครับและค ากริยาบางค า เชน่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง วิ่ง เป็นต้น  

นกัเรียนคนท่ี 3 เพศชาย ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 103 เดซิเบล       
หูขวา 103 เดซิเบล หลงัใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 55 เดซิเบล หูขวา 65 เดซิเบล     
มีความสามารถด้านการฟังและการพดูต ่า สว่นใหญ่ส่ือสารด้วยการใช้ภาษามือและไม่ใช้ภาษาพดู  
สามารถใช้ภาษามือคล่อง อ่านริมฝีปากได้ เข้าใจค าถามและตอบค าถามได้ตามความมุ่งหมาย
ของครูแตไ่ม่มีความมัน่ใจในการตอบค าถาม มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์พืน้ฐานและสามารถเขียน
ได้ เชน่ ค าศพัท์เก่ียวกบับคุคลในครอบครัว ค าศพัท์หมวดหมูผ่กัและผลไม้บางชนิด 

นกัเรียนคนท่ี 4 เพศหญิง ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 112 เดซิเบล       
หูขวา 98 เดซิเบล หลังใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดับการได้ยิน หูซ้าย 70 เดซิเบล หูขวา 60 เดซิเบล  
นักเรียนมีความสามารถด้านการฟังและการพูดต ่า ส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยการใช้ภาษามือ           
และไม่ใช้ภาษาพูด นกัเรียนสามารถใช้ภาษามือได้ดี แตก่ารสะกดนิว้มือยังไม่คล่อง สามารถอ่าน
ริมฝีปาก ไม่ค่อยเข้าใจค าถาม ถ้าครูถามต้องอธิบายอย่างละเอียดและต้องให้เวลาในการคิด      
แตมี่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตัง้ใจเรียน และมีน า้ใจ มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดบคุคลใน
ครอบครัว และค ากริยาบางค า 

นกัเรียนคนท่ี 5 เพศหญิง ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 108 เดซิเบล       
หูขวา 112 เดซิเบล หลงัใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 60 เดซิเบล หูขวา 70 เดซิเบล  
ความสามารถทางภาษา เน่ืองจากนักเรียนย้ายเข้ามาจากต่างโรงเรียนจึงยังต้องมีการปรับตัว
เก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนและการสะกดนิว้มือ นักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง       
และการพูดต ่า ในการถาม-ตอบ มกัไม่ใช้ภาษาพดู ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งท่ีครูถาม ไม่มีความมัน่ใจ   
ในการตอบรวมทัง้การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์พืน้ฐานหมวดบุคคล      
ในครอบครัว เชน่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง เป็นต้น 

นกัเรียนคนท่ี 6 เพศชาย ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 117 เดซิเบล       
หูขวา 112 เดซิเบล หลงัใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 75 เดซิเบล หูขวา 60 เดซิเบล 
นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟังและการพูดต ่า แต่สามารถใช้ภาษามือและการอ่านริมฝีปาก   
ได้ดี ส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยการใช้ภาษามือและไม่ใช้ภาษาพูด ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม     
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และการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์พืน้ฐานในหมวดหมู่ ครอบครัว          
ผกับางชนิด และอาหาร 

นกัเรียนคนท่ี 7 เพศหญิง ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 118 เดซิเบล       
หูขวา 108 เดซิเบล หลงัใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หูซ้าย 60 เดซิเบล หูขวา 55 เดซิเบล      
มีความสามารถด้านการฟัง อ่านริมฝีปากได้ พูดค าสัน้ๆ ได้แต่ไม่ชัด สามารถใช้ภาษามือได้ดี          
มีความใฝ่รู้ สนใจในการเรียนและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในห้องเรียนเป็นอย่างดี     
นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกับค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครัว ผกั ผลไม้ และค ากริยา และมีน า้ใจ
ชว่ยสอนเพ่ือนร่วมห้องเสมอ 

นกัเรียนคนท่ี 8 เพศหญิง ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดบัการได้ยิน หซู้าย 108 เดซิเบล       
หูขวา 97 เดซิเบล หลังใส่เคร่ืองช่วยฟังมีระดับการได้ยิน หูซ้าย 60 เดซิเบล หูขวา 55 เดซิเบล 
ความสามารถทางภาษา นักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง พูดค าสัน้ๆ หรือประโยคง่ายๆ          
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้แต่ไม่ชัด สามารถใช้ภาษามือได้ดี อ่านริมฝีปากได้ เข้าใจค าถาม          
และตอบค าถามได้ตามความมุง่หมายของครูโดยตอบเป็นภาษามือร่วมกบัภาษาพดู มีความตัง้ใจ
ในการเรียนและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายได้ดี ทบทวนสิ่งท่ีเคยเรียนผ่านไปแล้วเสมอ         
มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครัว ค ากริยา และผกับางชนิด 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 

Storyboard 
2. แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
 

ขัน้ตอนในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี ดงันี ้
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1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard 
การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 

Storyboard มีขัน้ตอนในการสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ล าดบัขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอน 
โดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 

1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาการเขียนประโยค 

3. ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอน  

โดยใช้วิธี SIWI  

ร่วมกบั Storyboard 

4. ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอน                      

โดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard จ านวน 20 แผน 

5. น าร่างแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน                          

ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง       

ทางการได้ยินระดบัหหูนวกท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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จากภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการ
สอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลกัการเขียนประโยคตามหลกัไวยากรณ์
ภาษาไทย   

2. ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาการเขียนประโยค โดยแบง่เป็นการเขียน
ประโยค 2 ส่วน และการเขียนประโยค 3 ส่วน ท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วย ประธาน กริยา             
และ ประธาน กริยา กรรม ตามล าดบั 

3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกับ Storyboard ซึ่งมีการสอน 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การวางแผน ขัน้ท่ี 2 การจัดการ                 
ขัน้ท่ี 3 การเขียน ขัน้ท่ี 4 การแปลความ ขัน้ท่ี 5 การแก้ไขและทบทวน 

4. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี 
SIWI ร่วมกับ Storyboard จ านวน 20 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับเนือ้หา     
ดงันี ้  

 
ตาราง 2 ค าศพัท์ท่ีใช้ในการสอนเขียนประโยคโดยวิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 

 

แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 

เร่ือง 
ค าศัพท์ 

ค านาม ค ากริยา 
1 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู เดนิ 
2 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู นัง่ 
3 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู นอน 
4 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ยืน 
5 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู วิ่ง 
6 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู วา่ยน า้ 
7 ประโยค 2 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู กระโดด 
8 ทบทวนประโยค 2 สว่น   
9 
10 

ประโยค 3 สว่น 
ประโยค 3 สว่น 

พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ฟักทอง พริก 
พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู มะเขือ ผกักาด 

กิน 
กิน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 

เร่ือง 
ค าศัพท์ 

ค านาม ค ากริยา 
11 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ผกับุ้ง มะนาว ล้าง 
12 ประโยค 3 สว่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ครู มะเขือเทศ 

กะหล ่าปลี 
ล้าง 

13 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู แครอท แตงกวา ปอก 
14 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู มะระ ปอก 
15 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ข้าว กิน 
16 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ผกั กิน 
17 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ผลไม้ กิน 
18 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู น า้ นม ด่ืม 
19 ประโยค 3 สว่น พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู ไข่ ปอก 
20 ทบทวนประโยค 2 สว่น  

และประโยค 3 สว่น 
 
 

 
 

 
5. น าร่างแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั 

Storyboard ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม และน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

6. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามค าแนะน า            
ของผู้ เช่ียวชาญโดยมีประเดน็ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ดงันี ้สาระส าคญั ควรอธิบายให้ละเอียดมากขึน้ 
เพ่ือให้ครอบคลมุเนือ้หาท่ีต้องการสอนได้อย่างครบถ้วน 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูหนวกท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีข้อแก้ไขปรับปรุงคือ นักเรียนยังไม่รู้
วิธีการใช้พจนานุกรม ซึ่งผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ สอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้เสนอแนะ     
ให้สอนการใช้พจนานกุรมก่อนเร่ิมเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แล้วไปสอนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2       
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 
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2. แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
การสร้างแบบทดสอบความสามารถการเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard มีขัน้ตอน      
การสร้างแสดงไว้ในภาพประกอบ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ล าดบัขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 

 
 

1. ก าหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนประโยค 

3. สร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 2 สว่น และ ประโยค 3 สว่น 

6. วิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย            

คา่จ าแนก และความเช่ือมัน่ 

4. น าร่างแบบทดสอบความสามารถ 

เขียนประโยคท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและ

เนือ้หา (IOC)  

5. น าแบบทดสอบความสามารถ 

เขียนประโยคท่ีผา่นการพิจารณา

จากผู้ เช่ียวชาญแล้วไปทดลองกบั

นกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

7. น าแบบทดสอบวดัความสามารถ

เขียนประโยคฉบบัสมบรูณ์ไปใช้กบั

กลุม่ตวัอยา่ง 
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จากภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบการเขียนประโยคมีรายละเอียด ดงันี ้
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค            

ซึง่ก าหนดจดุมุง่หมายไว้ ดงันี ้
1.1 เพ่ือให้นกัเรียนน าค ามาเรียงเป็นประโยคท่ีถกูต้อง 
1.2 เพ่ือให้นกัเรียนเขียนประโยคจากค าท่ีก าหนดให้ได้ถกูต้อง 
1.3 เพ่ือให้นกัเรียนเขียนประโยคจากภาพท่ีก าหนดให้ได้ถกูต้อง 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนประโยค โดยศึกษาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พ.ศ.  2551 กลุ่มสาระการ เ รียน รู้ภาษาไทย                    
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 และเอกสารแนวทางการวดัและประเมินผล รวมทัง้เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัแบบทดสอบ 

3. สร้างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน                   
ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

 
4. น าร่างแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ            

จ านวน 3 คน ได้แก่ นกัวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ครูสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
และครูสอนภาษาไทย พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา ( IOC)          
โดยพิจารณาลงความเห็น ดงันี ้ 

คะแนน +1  ส าหรับข้อสอบท่ีมัน่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน   0  ส าหรับข้อสอบท่ีไมม่ัน่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน  -1  ส าหรับข้อสอบท่ีมัน่ใจวา่วดัไมต่รงตามจดุประสงค์ข้อนัน้  

ตอนที่ จ านวนข้อสอบ 

จ านวนท่ีออก

ข้อสอบ 

จ านวน          

ที่ต้องการ 

1. การเขียนประโยค 2 สว่น จากภาพท่ีก าหนดให้ 10 5 

2. การเขียนประโยค 3 สว่น จากภาพท่ีก าหนดให้ 10 5 

รวม 20 10 
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บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญแต่ละท่านแล้วน าผลการ
พิจารณาความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญไปหาคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา (IOC) 
พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ในระดับ 1.00 จ านวน 20 ข้อ แสดงว่าได้แบบประเมินท่ีอยู่ในเกณฑ์       
ความเท่ียงตรงดงัมีรายละเอียดในภาคผนวก ข 

5. น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ
แล้วไปทดลองกับนักเ รียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน                  
แล้วน าแบบประเมินมาตรวจคะแนน โดยข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบ   
ให้ 0 คะแนน จากนัน้วิเคราะห์แบบประเมินเพ่ือหาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r)  
แล้วท าการคดัเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 0.20     
ขึน้ไป ได้แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค จ านวน 10 ข้อ ค่าความยากง่ายระหว่าง          
0.60 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.22 - 0.67 จ านวน 1 ฉบับ จากนัน้น าไปหาค่า      
ความเช่ือมัน่ด้วยสตูร KR-20  ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.78 

6. ก าหนดเกณฑ์ความสามารถเขียนประโยค ดงันี ้
 

 คะแนน 8 – 10 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการเขียนอยูใ่นระดบัดี 
    (คดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไป) 
คะแนน 5 – 7 คะแนน หมายถงึ  มีความสามารถในการเขียนอยูใ่นระดบัพอใช้ 
    (คดิเป็นร้อยละ 50 – 79) 
คะแนน 0 – 4 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการเขียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
     (คดิเป็นร้อยละ 0 – 49) 

  
7. น าแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคฉบับสมบูรณ์มาจัดท าส าเนา      

เพ่ือน าไปใช้ทดสอบก่อนสอนและหลงัสอนกลุม่ตวัอยา่ง 
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วิธีการทดลอง 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest 
Design (Burke  Johnson, 2012, p. 298) ดงัรูปแบบตอ่ไปนี ้

 
X แทน การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard  
O1 แทน การทดสอบความสามารถเขียนประโยคก่อนการสอนโดยใช้วิธี SIWI 

   ร่วมกบั Storyboard 
O2 แทน การทดสอบความสามารถเขียนประโยคหลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
  ร่วมกบั Storyboard 

 
ขัน้ตอนการทดลอง 

1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ อ านวยการ           
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทดลองกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา       
ปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก 

2. น าแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคไปทดสอบกับนักเ รียน                     
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร           
ในพระราชปูถมัภ์ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งก่อนด าเนินการสอน (Pretest) 

3. ด าเนินการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard ตามแผนการจดัการเรียนรู้     
ท่ีได้จดัท าขึน้ จ านวน 20 แผน ใช้ระยะเวลาในการสอน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที 
ระหว่างวนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 แบง่เป็น วนัจนัทร์ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ 
เวลา 08.30 – 09.30 น. วนัองัคาร และวนัพธุ เวลา 09.30 – 10.30 น. ตามก าหนดการจดัการ
เรียนรู้ ดงันี ้

 
 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

O1 X O2 
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ตาราง 3 ก าหนดการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี ประโยค เนือ้หา 

1 

จนัทร์ 
4 มิ.ย. 61 

 ทดสอบก่อนเรียน 

พธุ 
6 มิ.ย. 61 

ประโยค 2 สว่น 
ประธาน + กริยา 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  เดนิ 

พฤหสับดี 
7 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  นัง่ 

ศกุร์ 
8 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  นอน 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

จนัทร์ 
11 มิ.ย. 61 

ประโยค 2 สว่น 
ประธาน + กริยา 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  ยืน 

องัคาร 
12 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  วิ่ง 

พธุ 
13 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  วา่ยน า้ 

พฤหสับดี 
14 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู 
กริยา ได้แก่  กระโดด 

ศกุร์ 
15 มิ.ย. 61 

ทบทวนประโยค 2 สว่น 
 

3 

จนัทร์ 
18 มิ.ย. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน + กริยา  

+ กรรม 

ประธาน ได้แก่ พอ่  แม ่ พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  กิน 
กรรม ได้แก่  ฟักทอง  พริก 

องัคาร 
19 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่  แม ่ พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  กิน 
กรรม ได้แก่  มะเขือ  ผกักาด 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี ประโยค เนือ้หา 
 พธุ 

20 มิ.ย. 61 

 ประธาน ได้แก่ พอ่  แม ่ พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ล้าง 
กรรม ได้แก่  ผกับุ้ง  มะนาว    

พฤหสับดี 
21 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่  แม ่ พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ล้าง 
กรรม ได้แก่  มะเขือเทศ  กะหล ่าปลี 

ศกุร์ 
22 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ปอก 
กรรม ได้แก่  แครอท  แตงกวา 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 

จนัทร์ 
25 มิ.ย. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน + กริยา  

+ กรรม 

ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ปอก 
กรรม ได้แก่  มะระ 

พธุ 
27 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่ พอ่  แม ่ พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  กิน 
กรรม ได้แก่  ข้าว 

พฤหสับดี 
28 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  กิน 
กรรม ได้แก่  ผกั 

ศกุร์ 
29 มิ.ย. 61 

ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  กิน 
กรรม ได้แก่  ผลไม้ 

5 
จนัทร์  

2 ก.ค. 61 

ประโยค 3 สว่น 
ประธาน + กริยา  

+ กรรม 

ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ด่ืม 
กรรม ได้แก่  นม 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี ประโยค เนือ้หา 
 องัคาร  

3 ก.ค. 61 

 ประธาน ได้แก่  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  ครู 
กริยา ได้แก่  ปอก 
กรรม ได้แก่  ไข่ 

พธุ  
4 ก.ค. 61 

ทบทวนประโยค 2 ส่วน  
และประโยค 3 สว่น 

ศกุร์  
6 ก.ค. 61 

ทดสอบหลงัเรียน 

 
4. เม่ือสิน้สุดการสอน น าแบบทดสอบการเขียนประโยคฉบบัเดียวกับก่อนสอน       

ไปทดสอบนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกท่ีเป็น       
กลุม่ตวัอยา่งหลงัสอน (Posttest) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
1. การศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2       

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard    
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่มธัยฐาน (Median) คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range: IQR)  

2. เปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2     
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ The Wicoxon Matched – Pairs Signed – Ranks 
Test 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ 

1.1 คา่ดชันีความเท่ียงตรงตามโครงสร้างเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้สตูร IOC 
(ไพฑรูย์  โพธิสาร, 2559, p. 1) ดงันี ้

  
 

เม่ือ   IOC   แทน   ดชันีความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ 

  ∑𝑅  แทน  ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
  N        แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. คา่ IOC  พิจารณาเป็นรายข้อ(item) 

2. คา่ IOC  ท่ีค านวณ  ≥ .50  เป็นเกณฑ์ตดัสินวา่มีความเท่ียงตรง 
ท่ีเหมาะสม 

 
1.2 การวิเคราะห์คา่ความยากง่าย โดยใช้สตูร (ล้วน  สายยศ, 2543, p. 96) ดงันี ้

p  =  
𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ p    แทน  ดชันีคา่ความยากง่าย 
 R    แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีท าข้อสอบถกู 
 N    แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีท าข้อสอบทัง้หมด 
 

1.3 การวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก โดยใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด, 2557) ดงันี ้

r  =  
𝐻−𝐿

𝑁/2
  

 
เม่ือ  r    แทน  คา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
 H    แทน  จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้  
 L    แทน   จ านวนคนในกลุม่ต ่าท่ีตอบถกูในข้อสอบข้อนัน้  
 N   แทน    จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่สงูและกลุม่ต ่า 
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1.4 คา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้สตูรของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) KR–20 
(ล้วน  สายยศ, 2543, p. 183) ดงันี ้

 
rtt  =  

 
เม่ือ  rtt  แทน   คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 n   แทน   จ านวนข้อสอบของแบบทดสอบ 
 St

2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
 p   แทน   คะแนนท่ีตอบถกู     

   q   แทน   คะแนนท่ีตอบผิด 
 

 
 

N        แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบ 
∑𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนสอบทัง้หมด 
X2       แทน  คะแนนสอบของนกัเรียนยกก าลงัสอง 
 

2. สถิตพืิน้ฐานและสถิตทิดสอบในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
2.1 คา่มธัยฐาน (Median) โดยค านวณจากสตูร (นิภา  ศรีไพโรจน์, 2533, p. 61) 

ดงันี ้

Mnd   =   
𝑋𝑛+1

2
  

 
เม่ือ Mdn   แทน    มธัยฐาน 
 X        แทน    จ านวนคะแนนหรือข้อมลูท่ีเป็นเลขคี่ 

 
𝑁

2
       แทน     คะแนนตวัท่ี  

𝑁

2
 

 
𝑁+1

2
  แทน     คะแนนตวัท่ี  

𝑁+1

2
 

 N        แทน     จ านวนข้อมลู 
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2.2 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Inter-quartile Range = IOR) ค านวณจากสูตร              
(ยทุธพงษ์  ไกยวรรณ์, 2543) ดงันี ้

IQR     =     Q3 - Q1 
 

เม่ือ  IQR   แทน   คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ 

 Q1    แทน  ค่าท่ีต าแหน่ง 1/4 หรือ 25% หาได้จาก Q1 = 
𝑁

4
                                

               

 Q3      แทน    คา่ท่ีต าแหนง่ 3/4 หรือ 75% หาได้จาก Q3 = (
𝑁

4
) x 3 

 N       แทน    จ านวนข้อมลู 
 

2.3 การเปรียบเทียบคา่มัธยฐานท่ีค านวณได้กบัคา่มธัยฐานของความสามารถเขียน
ประโยคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก           
จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ The Signed Test for 
Median: One Sample (Miltion, 1997, pp. 594-595) โดยใช้สตูร ดงันี ้  

P –  value  =  P  [Q + ≤  t l P  = 1/2 ]          ………………………(1) 
หรือ     P –  value  =  P  [Q - ≤  t l P  = 1/2 ]           …………………….…(2) 
เม่ือ     P[X ≤ M0] = P[X ≥ M0 ] = ½ 

H0   :  M    ≥    M0              H0 :  M  ≤   M0              H0 :  M  =   M0  
Ha  :  M    <   M0                Ha :  M  >   M0              Ha :  M  ≠   M0 
P – value  แทน  คา่ความนา่จะเป็นซึง่ค านวณได้ท่ีจะปฏิเสธ  
         H0 :  M  =   M0  เม่ือมีคา่น้อยกวา่ ∞ ท่ีก าหนดไว้ 
M      แทน  คา่มธัยฐานท่ีค านวณได้ 
M0              แทน  คา่มธัยฐานท่ีเป็นเกณฑ์ / ท่ีก าหนดไว้ 
X       แทน  คา่สงัเกตท่ีวดั / นบัมาได้ของชดุข้อมลู 

       t             แทน  จ านวนของคา่สงัเกต (X) ท่ีมีคา่มากกวา่ หรือน้อยกวา่ M0         
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      เม่ือ  
      (1)   Ha  :  M   <   M0  ; จะใช้คา่ t ซึง่นบัจากท่ี X มากกวา่  M0 (Q+)   
          และหาก X - M0  = 0 จะให้เป็น +       
      (2)   Ha :   M   >   M0   ;  จะใช้คา่ t ซึง่นบัจากท่ี X น้อยกวา่  M0 (Q-)  
           และหาก X - M0  = 0 จะให้เป็น  - 

      (3)   Ha :  M   ≠   M0    ;  จะใช้คา่ t ซึง่นบัจากท่ี X น้อยกวา่  M0 (Q-) 
           โดยคดิ  P – value  x  2  
           และหาก X - M0  = 0 จะให้เป็น  - 
 

2.4 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2    
ท่ี มีความบกพร่องทางการไ ด้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิ ธี  SIWI                 
ร่วมกบั Storyboard วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed -Rank Test 
(นิภา  ศรีไพโรจน์, 2533) ดงันี ้

D = Y  -  X 
 

เม่ือ  D แทน     คา่ความแตกตา่งระหว่างคะแนนแตล่ะคูก่่อนและหลงัการสอน 
        X       แทน     คะแนนท่ีความสามารถอา่นจบัใจความก่อนการทดลอง 
        Y       แทน     คะแนนท่ีความสามารถอา่นจบัใจความหลงัการทดลอง 

 
จดัอนัดบัคา่ความแตกต่างจากคา่น้อยไปหาค่ามาก ก ากับอนัดบัท่ีด้วยเคร่ืองหมาย

บวกหรือเคร่ืองหมายลบตามล าดับของผลรวมท่ีน้อยกว่า (โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมาย)             
เรียกคา่นีว้า่ T (คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบัท่ีน้อยกวา่) 

 
 

เม่ือ   E(T)  =  
𝑁(𝑁+1)

4
 

     ST     = 
𝑁(𝑁+1)(2𝑁+1)

4
 

       
เม่ือ   E(T)   แทน     คา่เฉล่ียของผลรวมอนัดบัท่ีน้อยกวา่ 
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       N     แทน     จ านวนนกัเรียน 
       ST     แทน     คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       Z      แทน     คะแนนมาตรฐาน 
       T      แทน     คา่ของผลรวมของอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบัท่ีน้อยกวา่ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ

บกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard  มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2            
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 

2. การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2    
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard 
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การศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการศึกษาความสามารถเขียนปร ะโยคของนักเ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกบั Storyboard แสดงรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ตาราง 4 จ านวนคะแนน คา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ ความสามารถเขียนประโยค      
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอน  
โดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 
 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2     

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard      
ก่อนการสอนมีคะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน คา่มธัยฐานเท่ากบั 4 และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์
เท่ากับ 2 มีความสามารถเขียนประโยคอยู่ในระดับปรับปรุง และหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกับ Storyboard นกัเรียนมีคะแนนระหว่าง 6 ถึง 10 คะแนน คะแนนค่ามธัยฐานเท่ากับ 10     
และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์เทา่กบั 1 มีความสามารถเขียนประโยคอยูใ่นระดบัดี 

คนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
ระดบั 

คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ระดบั 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
3 
5 
3 
1 
3 
5 
6 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
พอใช้ 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
พอใช้ 
พอใช้ 

10 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

ดี 
พอใช้ 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

Mdn 
IQR 

4 
2 

ปรับปรุง 10 
1 

ดี 
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จากตาราง 4 สามารถน าเสนอคะแนนในรูปแบบของกราฟได้ ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงคะแนนสอบก่อนและหลงัการสอนเขียนประโยคของนกัเรียน         
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI 

ร่วมกบั Storyboard 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคา่มธัยฐานท่ีค านวณได้ของความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียน     
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกบั Storyboard กบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระดบัดี (คะแนน 8 – 10 คะแนน) 
 

คนท่ี 
คะแนนหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 
คา่มธัยฐานท่ี

ก าหนดไว้ระดบัดี 
เคร่ืองหมาย 

t P-value 
Q+ Q- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

8 - 10 + 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
- 

7 .9961 

Mdn 
IQR 

10 
1 

≥ 8 7 1  H0 : M ≥ 8 
Ha : M < 8 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนมธัยฐานของความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียน     

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกบั Storyboard แตกตา่งจากค่ามธัยฐานท่ีก าหนดไว้ในระดบัดี (คะแนน 8 – 10 คะแนน)     
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงจดัว่าอยู่ในระดบัดี ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตุิฐานข้อท่ี 1 
ท่ีตัง้ไว้ว่า ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี 
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การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2           
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกับ Storyboard 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเ รียน                
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้
วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard แสดงรายละเอียดดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมี  
ความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั 
Storyboard 

 

คนท่ี 

คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ผลตา่งของ
คะแนน 

D = Y - X 

ล าดบัท่ีของ
ความตา่ง 

ล าดบัตามเคร่ืองหมาย 
T 

ก่อนสอน 
(X) 

หลงัสอน 
(Y) 

+ - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6 
3 
5 
3 
1 
3 
5 
6 

10 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

4 
3 
5 
7 
9 
7 
5 
3 

3 
1.5 
4.5 
6.5 
8 

6.5 
4.5 
1.5 

+3 
+1.5 
+4.5 
+6.5 
+8 

+6.5 
+4.5 
+1.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0* 

รวม +36 0  

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 6 แสดงว่า ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2    
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท่ีตัง้ไว้ว่า 
ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมี            

ความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard         
มีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard 

 
สมมุตฐิานการวิจัย 

1. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี 

2. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก   
ท่ีมีสมรรถภาพทางการได้ยิน เม่ือท าการวดัด้วยเสียงบริสทุธ์ิเป็นเดซิเบล ณ ความถ่ี 500  1,000 
และ 2,000 เฮิร์ต ได้คา่เฉล่ียของหูท่ีดีกว่า ตัง้แต ่90 เดซิเบลขึน้ไป ซึ่งได้รับการตรวจวดัการได้ยิน
จากนกัแก้ไขการได้ยิน  สามารถอา่นริมฝีปากได้ ใช้ภาษามือในการส่ือสารได้  และไม่มีความพิการ
อ่ืนๆ ซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561         
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 8 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการ
สอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard จ านวน 20 แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
ความสามารถเขียนประโยค 1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 

ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest 
Design ท าการทดสอบความสามารถเขียนประโยคก่อนการทดลอง (Pretest) ในวนัท่ี 4 มิถนุายน 
พ.ศ. 2561 กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วจึงด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การเขียน
ประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard จ านวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ระหวา่งวนัท่ี 6 มิถนุายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เม่ือเสร็จสิน้การทดลองแล้ว
ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค ฉบบัเดียวกบั
ท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ    
โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่มธัยฐาน (Median) คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang : 
IQR) และสถิติทดสอบ The Signed Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon 
Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard อยู่ในระดบัดี   
(คา่มธัยฐานเทา่กบั 10 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน; t = 7, P – value = .9961) 

2. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ (T = 0,           
P < .05) 
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อภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือพฒันาความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
ผลการวิจยั พบวา่ 

1. ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard อยู่ในระดบัดี 
สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ คือ ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI 
ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี 

ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถเ ขียนประโยค       
หลงัการสอนสงูกวา่ก่อนการสอน เป็นผลเน่ืองจากวิธีการสอนแบบ SIWI นัน้ เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีออกแบบมาเพ่ือการสอนเขียนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เน้นการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียน และทกัษะการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น โดยครูมีหน้าท่ีกระตุ้น
และชีแ้นะให้นกัเรียนเกิดความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขียน คอยแก้ไขให้เป็นประโยคท่ีถกูต้องจนกระทัง่
สามารถเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง นอกจากนีก้ารน าวิธี SIWI มาใช้ร่วมกับสตอรีบอร์ด      
ซึ่งเป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพ จะท าให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถ
เช่ือมโยงรูปภาพกบัค าศพัท์และความหมาย รวมทัง้การเรียงประโยคได้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ 
(ณภัทรสร  จรจรัญ, 2551, p. 45) ได้กล่าวว่า ภาพมีความส าคญัมากในการช่วยส่ือสาร
ความหมายต่างๆ ให้บุคคลมีการรับรู้และเข้าใจตรงกัน และเป็นสิ่งท่ีช่วยในการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard มีทัง้หมด 5 ขัน้ โดยเร่ิมจากขัน้ท่ี 1            
คือ การวางแผน (Plan) เป็นการร่วมกันอภิปรายค าศพัท์หรือข้อมูลจากรูปภาพเพ่ือวางแผน       
หรือก าหนดแนวทางในการเขียนประโยค ในขัน้ตอนนีมี้การใช้พจนานุกรมเพ่ือจ าแนกประเภท    
ของค าศพัท์ ขัน้ท่ี 2 การจดัการ (Organize) นกัเรียนน าค าศพัท์ท่ีจ าแนกประเภทไว้มาจดัหมวดหมู่
ลงใน สตอรีบอร์ดโดยใช้เป็นรูปภาพภาษามือ จากนัน้เปล่ียนจากสตอรีบอร์ดภาษามือให้เป็น
ภาษาเขียน  โดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคิดเห็น ขัน้ท่ี 3 การเขียน (Scribe)         
ครูให้นักเรียนเขียนประโยคจากส่ือรูปภาพท่ีก าหนดให้ตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่ต้อง       
ใช้สตอรีบอร์ด ขัน้ท่ี 4 การแปลความ (Translate) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ
ความหมายของประโยคท่ีนกัเรียนเขียนในขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ท่ี 5 การแก้ไขและทบทวน (Edit and 
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Revise) น ารูปแบบประโยคจากสตอรีบอร์ดในขัน้ตอนท่ี 2 มาเปรียบเทียบกับประโยคท่ีนกัเรียน
เขียนในขัน้ตอนท่ี 3 โดยให้นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถูกต้อง            
แล้วคดัลอกลงบนใบงานชิน้ใหม่เพ่ือความสะอาดและสวยงาม ซึ่งการสอนโดยใช้วิธี SIWI นี ้
สอดคล้องกบั คมิเบอร์ร่ี วอลเบอร์ และคนอ่ืนๆ (Wolbers, 2015) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยวิธี  SIWI (The Writing 
Performance of Elementary Students Receiving Strategic and Interactive Writing 
Instruction) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ SIWI ในการเขียนของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน (หหูนวกและหตูงึ) ท่ีก าลังศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า       
วิธีสอน SIWI สามารถพฒันาทกัษะในการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินให้
สูงขึน้ นอกจากนี ้การสอนโดยใช้สตอรีบอร์ดยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาซาน และวิจายา 
(Hasan, 2016) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองการใช้สตอรีบอร์ดในการสอนเขียนบรรยาย (Storyboard in 
Teaching Writing Narrative Text) ซึ่งสตอรีบอร์ดเป็นหนึ่งในเทคนิคท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด
อย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้ภาพเพ่ือเรียงล าดบัในการเขียน ในงานวิจัยนีก้ลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบทดสอบการเขียน ผลการวิจยัพบว่า 
การใช้สตอรีบอร์ดในการสอนเขียนบรรยายท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสงูขึน้ 

ดงันัน้การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard ตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน     
20 ครัง้ จึงส่งผลให้นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก    
มีความสามารถเขียนประโยคอยูใ่นระดบัท่ีดีขึน้ 

2. การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2          
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดบัหูหนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไ ว้               
คือ ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ 

ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองจากวิธี SIWI ซึ่งไม่ใช่วิธีการสอนเขียนโดยตรง แตเ่ป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้
ส าหรับแนะแนวทางในการเขียน โดยใช้การอภิปรายและการร่วมมือกันท ากิจกรรมระหว่างครู     
และนักเรียน มีกระบวนการท่ีท าให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ นอกจากนัน้การใช้          
สตอรีบอร์ดซึ่งเป็นส่ือท่ีใช้รูปภาพในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างรูปภาพ 
ค าศพัท์ และความหมายได้ง่าย สามารถสร้างทัง้ความสนุกและท าให้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน     
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จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน ซึ่งสอดคล้องกับอารี  พนัธ์มณี (2542, p. 
192) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างมาก ถ้าบุคคลเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ จะท าให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลท่ีไม่มีแรงจูง ใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยลักษณ์  คนใจดี (2553, pp. 122-123) ซึ่งท าการศึกษา
ความสามารถเขียนประโยคและแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินจากการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตรง รวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแบบฝึก พบว่า แรงจงูใจจากการได้ลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตัวเองจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลต่อการพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน       
ในทิศทางท่ีดีขึน้ คือ ท าให้นกัเรียนตัง้ใจเรียน กระตือรือร้นในการเข้าเรียนให้ตรงเวลา และมีความ
พยายามในการเขียนประโยคให้ถกูต้อง 

ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard สงูขึน้ และผลการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนแตล่ะคนสามารถกลา่วได้ดงันี ้

นักเรียนคนท่ี 1 เพศชาย มีความมั่นใจในการตอบค าถาม มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์
พืน้ฐานและสามารถเขียนได้ เช่น ค าศพัท์เก่ียวกบับคุคลในครอบครัว ผกับางชนิด ผลไม้บางชนิด           
และค ากริยา เป็นต้น แต่ไม่สามารถจ าแนกประเภทของค าได้ ส าหรับการเขียนประโยค นกัเรียนมี
ความสามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เล็กน้อย เช่น พ่อเดิน             
ครูกินข้าว เป็นต้น ท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 6 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการเปิดพจนานุกรม และในระยะหลัง
สามารถจ าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถเขียนประโยค 2 สว่น และประโยค 3 ส่วนได้ 
แตเ่พราะนกัเรียนใจร้อนและมัน่ใจในตวัเองมากจนเกินไปจึงท าให้บางครัง้เร่งรีบจนเขียนค าศพัท์
ได้ไมถ่กูต้อง สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี 2 เพศหญิง มีความมัน่ใจในตวัเองมาก แตไ่ม่คอ่ยกระตือรือร้นในการเรียน 
ไม่ชอบมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์พืน้ฐานในหมวดครอบครับ         
และค ากริยาบางค า เช่น พ่อ แม่ พ่ี  น้อง วิ่ง เป็นต้น ไม่สามารถจ าแนกประเภทของค า               
และไมส่ามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 สว่น และประโยค 3 สว่นได้ นกัเรียนท าคะแนนสอบก่อน
เรียนได้ 3 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard นักเรียนสามารถจ าแนก
ประเภทของค าโดยการเปิดพจนานุกรม เข้าใจหลักไวยากรณ์ของประโยค 2 ส่วน และประโยค       
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3 ส่วน แต่ยงัไม่สามารถสะกดหรือเขียนค าศพัท์บางค าได้ สามารถท าคะแนนสอบหลังเรียนได้       
6 คะแนน 

นักเรียนคนท่ี 3 เพศชาย ตัง้ใจเรียน มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์พืน้ฐานและสามารถ      
เขียนได้ เช่น ค าศพัท์เก่ียวกบับคุคลในครอบครัว ค าศพัท์หมวดหมู่ผกัและผลไม้บางชนิด ค าศพัท์
หมวดหมู่อาหาร และค ากริยา เป็นต้น แต่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในการตอบค าถาม ไม่สามารถ
จ าแนกประเภทของค า แตส่ามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เล็กน้อย 
เช่น ครูยืน พ่ีกินไข่ เป็นต้น นกัเรียนท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 5 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธี 
SIWI ร่วมกับ Storyboard นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการเปิดพจนานุกรม       
และสามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ มีความมุ่งมั่นและตัง้ใจเม่ือได้รับ
มอบหมายงาน สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน  

นกัเรียนคนท่ี 4 เพศหญิง ตัง้ใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากแต่ค่อนข้าง
เรียนช้า มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์พืน้ฐานในหมวดบุคคลในครอบครัวและค ากริยาบางค า         
ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง วิ่ง นอน เป็นต้น ไม่มีความมัน่ใจในการตอบค าถาม เม่ือถกูถามครูและเพ่ือน
ต้องคอยชีแ้นะค าตอบ ไม่สามารถจ าแนกประเภทของค า สามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน 
และประโยค 3 สว่นได้เล็กน้อย เชน่ น้องวิ่ง เป็นต้น นกัเรียนท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 3 คะแนน 
หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการ
เปิดพจนานุกรม สามารถเขียนค าศพัท์ในหมวดหมู่ผกัและอาหารได้ในระดบัท่ีดีขึน้ และสามารถ
เขียนประโยค 2 สว่น และประโยค 3 สว่นได้ สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี 5 เพศหญิง ตัง้ใจเรียนและมีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์พืน้ฐานหมวดบคุคลใน
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง เป็นต้น ไม่มีความมั่นใจในการตอบค าถาม ไม่สามารถจ าแนก
ประเภทของค า ไม่สามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ นักเรียนท า
คะแนนสอบก่อนเรียนได้ 1 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard นกัเรียน
สามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการเปิดพจนานุกรม เข้าใจค าศพัท์และสามารถเขียนค าศพัท์   
ในหมวดหมู่ผกั อาหาร และค ากริยาได้มากขึน้ สามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน
ได้ สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี 6 เพศชาย ตัง้ใจเรียนและมกัมีส่วนร่วมในการตอบค าถามเสมอ มีความรู้
เก่ียวกับค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดหมู่ ครอบครัว ผกับางชนิด อาหาร และค ากริยา มีความมั่นใจ     
ไมส่ามารถจ าแนกประเภทของค า แตส่ามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน
ได้เล็กน้อย เชน่ พอ่เดนิ แม่นอน ครูกินข้าว เป็นต้น นกัเรียนท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 3 คะแนน 
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หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการ
เปิดพจนานุกรม และในระยะหลังสามารถจ าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถเขียน
ประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ มีความมุ่งมั่นและตัง้ใจเม่ือได้รับมอบหมายงาน       
สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี 7 เพศหญิง ตัง้ใจเรียนและมกัมีส่วนร่วมในการตอบค าถามเสมอ มีความรู้
เก่ียวกับค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครัว ผัก ผลไม้ และค ากริยา มีความมั่นใจ ไม่สามารถ
จ าแนกประเภทของค า แตส่ามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เล็กน้อย 
นกัเรียนท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 5 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard 
นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการเปิดพจนานกุรม ระยะหลงัสามารถจ าแนกได้ตาม
ความเข้าใจของตนเอง สามารถเขียนค าศัพท์ได้ในระดับท่ีดีขึน้ และเขียนประโยค 2 ส่วน          
และประโยค 3 ส่วน ให้ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ภาษาไทยได้ มีความตัง้ใจเม่ือได้รับมอบหมาย
งาน สามารถท าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 

นกัเรียนคนท่ี 8 เพศหญิง มกัมีส่วนร่วมและมีความมั่นใจในการตอบค าถาม มีความรู้
เก่ียวกับค าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครัว ค ากริยา และผกับางชนิด ไม่สามารถจ าแนกประเภท
ของค า สามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 สว่น และประโยค 3 ส่วนได้เล็กน้อย เช่น พ่อเดิน แม่นัง่ 
เป็นต้น นอกเวลาเรียนมกัทบทวนสิ่งท่ีเคยเรียนผ่านมาเสมอ เช่น เขียนบนกระดานในเวลาว่าง     
เป็นต้น สามารถท าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 6 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard นกัเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าโดยการเปิดพจนานุกรม และในระยะหลัง
สามารถจ าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถเขียนค าศพัท์ในหมวดครอบครัว ผกั ผลไม้ 
อาหาร และค ากริยา ได้ในระดบัท่ีดีขึน้  เขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ สามารถท า
คะแนนสอบหลงัเรียนได้ 9 คะแนน 

จากการอภิปรายข้าง ต้น พบว่า  นัก เ รียนท่ี มีความ รู้ พื น้ฐานเ ก่ียวกับค าศัพ ท์               
เข้าใจความหมาย สามารถเขียนและสะกดได้ในบางค า ซึ่งได้แก่ นกัเรียนคนท่ี 1 คนท่ี 3 คนท่ี 6 
คนท่ี 7 และคนท่ี 8 จะสามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ดี เน่ืองจากโครงสร้าง
พืน้ฐานของประโยคประกอบด้วยค าตัง้แต่สองค าขึน้ไปมารวมกัน เม่ือนักเรียนรู้จักค าศัพท์ 
ความหมาย รวมทัง้ชนิดของค า การน าค าศัพท์มาจัดวางลงตามต าแหน่งของประธาน กริยา       
หรือ ประธาน กริยา กรรม บนสตอรีบอร์ดจึงง่ายขึน้ สร้างความเข้าใจในหลกัไวยากรณ์จนกระทัง่
สามารถเขียนประโยคได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบังานวิจยัของ อดิเทพ  เมฆเมืองทอง (2551, p. 
52) ซึ่งศึกษาความสามารถการเขียนประโยค ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ      
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ช่วงชัน้เรียนท่ี 1 โดยใช้วงล้อค าศพัท์ พบว่า ความสามารถในการเขียนประโยคของนกัเรียนสงูขึน้ 
เน่ืองจากการใช้ชนิดของค าซึง่เป็นค านามและค ากริยา ค าเหล่านีส้ามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปภาพ
หรือกิริยาทา่ทาง นกัเรียนจงึมีความเข้าใจและสามารถใช้ค านามและค ากริยามาเขียนเป็นประโยค
ได้ และการใช้วงล้อค าศพัท์มาเป็นส่ือในการสอนเขียนประโยคให้กับนกัเ รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน จะท าให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบการเขียนประโยคตามหลักภาษา และเม่ือเข้าใจ
รูปแบบการเขียนประโยคแล้วนกัเรียนก็จะสามารถเขียนประโยคได้ดีขึน้ 

ส าหรับการเขียนประโยคของนกัเรียนคนท่ี 4 และ 5 ถึงแม้จะมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับ
ค าศพัท์น้อย แตมี่ความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการเรียน รับผิดชอบงานท่ีครูมอบหมายได้ดีเสมอ 
จึงมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์และเขียนประโยคสูงขึน้ และอยู่ในระดบัท่ีดีกว่านกัเรียน   
คนท่ี 2 ซึง่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ลดัดา  หวงัภาษิต (2546, 
p. 41) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) โดยใช้วิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนหลังจากได้รับการสอนเขียนแบบ       
เน้นกระบวนการ พบว่า ในจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ยงัมีบางคนท่ีมีคะแนนการเขียน
เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ทัง้นีเ้ น่ืองจากนักเรียนเหล่านัน้ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม           
ในชัน้เรียน มักมีข้ออ้างเพ่ือปฏิเสธการท างาน เม่ือประเมินหลังการเรียนจึงไม่สามารถเขียนได้ 
นอกจากนีใ้นขัน้ตอนการจ าแนกชนิดของค าโดยใช้พจนานุกรม นักเรียนจะให้ความสนใจ         
และกระตือรือร้นในการเปิดพจนานกุรมมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากนกัเรียนเกิดความสนกุสนานท่ีได้ค้นหา
ค าต่างๆ และจะต่ืนเต้นดีใจเป็นอย่างมากเม่ือตนเองค้นหาค าท่ีต้องการพบ เสมือนเป็นแรงจูงใจ  
ในการเรียนจากตวันกัเรียนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สรุางค์  โค้วตระกูล (2553, p. 169) ท่ีกล่าวถึง
แรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีมาจากภายในตัวบุคคล เกิดขึน้เองและมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของบคุคลนัน้ๆ โดยไมห่วงัรางวลัหรือแรงเสริมภายนอก  

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั พบว่า จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard เพ่ือพฒันา
ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
ระดบัหหูนวก นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ค าศพัท์จากการเปิดพจนานกุรม และกระตือรือร้น
ในการเขียนประโยคเม่ือมีการจัดเรียงบัตรภาพและบัตรค าลงบนสตอรีบอร์ด และในขัน้ตอน
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เดียวกันนีน้ักเรียนได้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับหลักไวยากรณ์ของการเขียนประโยคภาษาไทย 
สามารถจ าแนกหน้าท่ีของค าในประโยค และมีความสามารถในการเขียนประโยคด้วยตวัเองสงูขึน้ 

    
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนส าหรับ     
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดบัหหูนวก ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ก่อนการสอนในแต่ละครัง้ ผู้ สอนควรทบทวนค าศัพท์หรือความรู้เก่ียวกับ

ไวยากรณ์ประโยค เพ่ือเพิ่มการจดจ าและความเข้าใจในการเขียน 
2. นอกจากการใช้รูปภาพ ผู้สอนควรใช้กิจกรรมอ่ืนๆ หรือถามตอบเก่ียวกับกิจวตัร

ประจ าวนัเพ่ือเช่ือมโยงเนือ้หาในการน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการกระตุ้นการตอบค าถามและดึงดดู
ความสนใจของนกัเรียน 

3. ผู้ สอนควรให้การเสริมแรง เพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน าการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยินในระดบัชัน้อ่ืนๆ 
2. ควรน าการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยินในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เชน่ วิชาภาษาองักฤษ เป็นต้น 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
1. อาจารย์จินดา อุ่นสอน 

ต าแหนง่ : ครูช านาญการพิเศษระดบั 3 
      โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 
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ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
2. อาจารย์จรัสกร เล็กตระกูล 

ต าแหนง่ : ครูช านาญการพิเศษระดบั 3 
            โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 
วฒุิการศกึษา : กศ.ม. สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  
        การสอนผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
        คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 
        แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 

 
3. อาจารย์ประมวลศิลป์ วิทยา 

ต าแหนง่ : ครูช านาญการพิเศษระดบั 3 
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ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ : แผนการจดัการเรียนรู้ 
        แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
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4. อาจารย์วิไล แจ่มเจริญ 
ต าแหนง่ : ครูช านาญการพิเศษระดบั 3   
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        แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
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ภาคผนวก ข 
 
1. ตารางผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
2. ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ

ความสามารถเขียนประโยค 
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ตาราง 7 คา่ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา โดยหาจากดชันีความสอดคล้อง          
ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 

 

 
 
 
 

ข้อท่ี 
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 8 คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ 
เขียนประโยค 

 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย 
(p) 

แปลผล คา่อ านาจจ าแนก 
(r) 

แปลผล แปลผลคณุภาพข้อสอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.80 
0.80 
0.67 
0.76 
0.69 
0.73 
0.73 
0.60 
0.80 
0.76 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 0.36 
0.44 
0.53 
0.44 
0.67 
0.22 
0.31 
0.31 
0.36 
0.36 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
 
1. แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
2. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard 
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คู่มือ 
การใช้แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 

 
1. ขัน้ตอนในการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
 1.1 ผู้ด าเนินการทดสอบเตรียมการก่อนการทดสอบ ดงันี ้
  1.1.1 ศกึษาแบบทดสอบและคูมื่อให้เข้าใจขัน้ตอนทัง้หมด 
  1.1.2 ตรวจสอบแบบทดสอบให้มีจ านวนครบทกุหน้า 
  1.1.3 ผู้ด าเนินการทดสอบ ต้องเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการทดสอบ ดงันี ้
   1.1.3.1 แบบทดสอบและคูมื่อประกอบการใช้แบบทดสอบความสามารถ 
    เขียนประโยค 
   1.1.3.2 ดนิสอ 
   1.1.3.3 ยางลบ 
 1.2 การด าเนินการทดสอบ 
  ให้นักเรียนเขียน ช่ือ-สกุล และระดบัชัน้ ท่ีหน้าปกแบบทดสอบของนักเรียนให้
เรียบร้อยก่อนการทดสอบทกุครัง้ 
   
2. ค าชีแ้จง 
 2.1 แบบทดสอบมี 2 ตอน ได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 แบบทดสอบการเขียนประโยค 2 สว่น จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
  ตอนท่ี 2 แบบทดสอบการเขียนประโยค 3 สว่น จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 2.2 แบบทดสอบมีทัง้หมด 3 หน้า ใช้เวลา 30 นาที 
 2.3 แบบทดสอบนีเ้ป็นการเขียนประโยคลงในช่องวา่งท่ีมีความหมายตามรูปภาพ 
 2.4 ผู้ทดสอบต้องสอบถามนกัเรียนเก่ียวกับรูปภาพในแบบทดสอบ เพ่ือสอบถามความ
เข้าใจเก่ียวกบัรูปภาพก่อนท่ีจะลงมือเขียนประโยคทีละข้อ 
 
 ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วเขียนประโยคลงในช่องว่างท่ีมีความหมายตามรู ปภาพ             
ในชอ่งวา่งทางขวาของรูปภาพ 
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ตัวอย่าง 
ข้อ 0.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 ถ้านักเรียนต้องการเปล่ียนค าตอบให้ลบด้วยยางลบให้สะอาด ซึ่งผู้ ด าเนินการทดสอบ    
จะเตรียมไว้ให้ แล้วเขียนค าตอบลงอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เด็กกินกล้วย 
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แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล................................................... 

ชัน้ประถมศึกษาปีที่........... 

 
 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน 

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

(..........................................................) 

วันที่...........เดือน...............ปี........... 
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จงใช้บทบาทของตัวละครจากภาพที่ก าหนดให้ในการท าแบบทดสอบทัง้ 2 ตอน 

  

      
 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบการเขียนประโยค 2 ส่วน 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนประโยคท่ีมีความหมายตามรูปภาพลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

1.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  
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4.  

 
 
 
 
 
 

 
 

5.  
 
 
 
 
 

 
 

 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบการเขียนประโยค 3 ส่วน 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนประโยคท่ีมีความหมายตามรูปภาพลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

1.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2.  
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3.  
 
 
 
 
 

 
 

4.  
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รวมคะแนนการทดสอบ 
ตอนท่ี 1 ท าได้.........................คะแนน 
ตอนท่ี 2 ท าได้.........................คะแนน 

      รวม..........................คะแนน 
 

  ............................................ผู้ประเมิน 
  วนั.............เดือน................พ.ศ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงังานภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาติ 

ตวัชีว้ดั  ท 4.1 ป. 2/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 
2. สาระส าคัญ 
 การเขียนประโยค หมายถึง การน าค ามาเรียงเป็นประโยคท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ทัง้
ในด้านรูปแบบและความหมาย โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่           
ภาคประธาน คือส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ กระท าอาการในประโยค และภาคแสดง คือส่วนท่ีแสดง
กิริยาอาการของประธาน  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค 2 สว่น  ท่ีประกอบด้วย ประธานและกริยา ได้ 
 
4. เนือ้หา 
 โครงสร้างของประโยค 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน  กริยา  และเขียนประโยคจาก
ภาพ ได้แก่ พอ่เดนิ แมเ่ดนิ พ่ีเดนิ น้องเดนิ ครูเดนิ 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขัน้น า (ขัน้ท่ี 1 ของวิธี SIWI) 

  1.1 นกัเรียนและครูร่วมกันดภูาพกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การเดิน 

การวิ่ง การกระโดด เป็นต้น แล้วให้นักเรียนเล่าหรืออธิบายถึงเหตุการณ์ในภาพ โดยพูดและ        

ใช้ภาษามือหรือทา่ทางประกอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาภาษาไทย  ระดับชัน้  ประถมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ทักษะการเขียน เร่ือง ประโยค 2 สว่น    เวลา  60  นาที 
วันท่ีท าการสอน  วนัท่ี......เดือน............พ.ศ..............     ผู้สอน  นางสาวกมลชนก  พิมพ์วงค์  
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  1.2 ครูน าบัตรภาพ ได้แก่ ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ พ่ี น้อง และครู        

บตัรภาพค ากริยา ได้แก่ เดิน มาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับค าศัพท์        

ในภาพโดยออกเสียงพดูและ/หรือท าทา่ภาษามือ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  1.3 ครูเขียนค าศพัท์ท่ีร่วมกนัอภิปรายลงบนกระดาน 

  1.4 ครูแจกพจนานกุรมให้นกัเรียนคนละ 1 เล่ม เพ่ือจ าแนกประเภทของค าศพัท์ 

ได้แก่ ค านาม และค ากริยา โดยให้นกัเรียนเปิดพจนานุกรมค้นหาค าศพัท์และดวู่าเป็นค านาม   

หรือค ากริยา 

 2. ขัน้สอน (ขัน้ท่ี 2 และ 3 ของวิธี SIWI) 

  2.1 ครูน าบตัรภาพ ได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง และครู ติดบนกระดาน แล้วแจกบตัรค า

ให้นกัเรียนคนละ 1 บตัรค า ให้ออกมาตดิบตัรค าคูก่บับตัรภาพ เชน่ 

    

   

 

 

 

 

 

พ่อ 

แม่ 
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  2.2 ครูน าบตัรภาพภาษามือ ได้แก่ ครอบครัว พ่อ แม่ พ่ี น้อง ครู เดิน มาให้

นกัเรียนดคูรัง้ละ 1 บตัรภาพ พร้อมทัง้อธิบายและท าท่าภาษามือ แล้วให้นกัเรียนพูดและ /หรือ

ท าทา่ภาษามือ  ท าเชน่นีจ้นครบทกุบตัรภาพ 

  2.3 ครูน าบตัรภาพภาษามือไปตดิบนกระดานคูก่บับตัรภาพและบตัรค า 

    

 

 

 

  2.4 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจับคู่บัตรภาพ บัตรค า และบัตรภาพภาษามือ      

โดยครูน าบตัรทัง้หมดจากบนกระดานมาคละไว้บนโต๊ะ แล้วให้นกัเรียนช่วยกันน าบตัรทัง้หมดไป

ตดิบนกระดาน  ให้ตรงกนั เชน่ บตัรภาพ “พอ่”  บตัรค า “พอ่”  บตัรภาพค าศพัท์ภาษามือ “พอ่” 

    

 

 

 

  2.5 ครูน าบตัรค าและบตัรภาพภาษามือออก เหลือไว้แต่บตัรภาพ ให้นักเรียน

ออกมาเขียนค าศัพท์ใต้บัตรภาพ พร้อมทัง้พูดและท าท่าภาษามือจนครบทุกบัตรภาพ                

โดยให้นกัเรียนปฏิบตัคิรัง้ละ 1 คน จนครบทกุคน 

  2.6 ให้นกัเรียนน าบตัรภาพค าศพัท์ท่ีมีท่าภาษามือมาจดัลงในสตอรีบอร์ดของ

ประโยค 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานและกริยา โดยครูอธิบายว่า “ประโยคประกอบไปด้วย

ประธานและกริยาค าศัพท์ตวัแรกเรียกว่าประธาน ซึ่งจะต้องเป็นค านาม คือ คน สัตว์ สิ่งของ 

ค าศพัท์ตวัท่ีสองเรียกวา่กริยา  เป็นค าท่ีแสดงให้เห็นวา่ก าลงัท าอะไร” 

 

 

 

 

พ่อ 

พ่อ 
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ประธาน กริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.7 ครูเก็บบตัรภาพค าศพัท์ภาษามือทีละภาพ แล้วให้นกัเรียนน าบตัรค าไปติด

แทนท่ี  โดยครูคอยให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคิดเห็น ให้นักเรียนผลัดกันท ากิจกรรมนี  ้      

จนครบทกุภาพ 

  2.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านประโยคบนสตอรีบอร์ดจนครบทุกประโยค  

จากนัน้     ครูเก็บสตอรีบอร์ดออก 

  2.9 ครูน าบตัรภาพพ่อเดิน แม่เดิน พ่ีเดิน น้องเดิน ครูเดิน มาติดบนกระดาน        

ทีละภาพ  แจกใบงานท่ี 1 ให้นกัเรียนคนละ 1 แผ่น เพ่ือให้นกัเรียนเขียนประโยคประกอบภาพ     

เม่ือเขียนเสร็จให้นกัเรียนคว ่าใบงานไว้บนโต๊ะของตนเอง 

 3. ขัน้สรุป (ขัน้ท่ี 4 และ 5 ของวิธี SIWI) 

  3.1 ครูใช้ค าถามเพ่ือถามนกัเรียนเป็นรายบคุคลว่า “ประโยคท่ีเขียนหมายความ
ว่าอย่างไร” ให้นกัเรียนอธิบายเป็นภาษาพดูและ/หรือภาษามือ  ถ้านกัเรียนตอบไม่ได้ครูต้องคอย
ชีแ้นะโดยถามวา่ “น่ีใคร”  “ก าลงัท าอะไร”  
  3.2 ครูน าสตอรีบอร์ดท่ีร่วมกันท าไว้มาเปรียบเทียบกับประโยคท่ีนกัเรียนเขียน
ด้วยตนเองในใบงานท่ี 1 แล้วให้นกัเรียนตรวจสอบและแก้ไขประโยคท่ีตนเองเขียนให้ถกูต้องตาม
สตอรีบอร์ด 
  3.3 ให้นักเรียนคดัลอกประโยคท่ีถูกต้องลงบนใบงานท่ี 2 เพ่ือความสวยงาม    
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  3.4 ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
  3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  ครูอธิบายโดยการพูดและใช้ภาษามือว่า  
“ประโยคต้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือประธานและกริยา  โดยค าแรกท าหน้าท่ีเป็นประธาน       
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ค าท่ีสองท าหน้าท่ีเป็นกริยา”  จากนัน้ถามนกัเรียนว่า  “ประธานต้องเป็นค าประเภทใด  และกริยา
หมายถึงอะไร”  โดยมีแนวค าตอบคือ ประธานต้องเป็นค านาม หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ          
และกริยา คือค าท่ีแสดงให้เห็นวา่ประธานก าลงัท าอะไร 
   
6. ส่ืออุปกรณ์ 
 1. บตัรภาพ ได้แก่ ครอบครัว พอ่ แม ่พ่ี น้อง  ครู  เดนิ 
 2. บตัรภาพภาษามือ ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู  เดนิ 
 3. บตัรค า ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู  เดนิ 
 4. แผน่ป้ายสตอรีบอร์ด 
 5. พจนานกุรมภาษาไทย 
 6. ใบงานท่ี 1 และ 2 
 7. แบบฝึกหดั 
 
7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. เคร่ืองมือ 
  แบบฝึกหดั 
 2. วิธีการ 
  การตรวจและให้คะแนน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  เขียนประโยคได้ถกูต้อง 80% ขึน้ไป (4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
  

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน 1 คะแนน 

 1. ไมส่ามารถเขียนประโยค 2 สว่น                 
ท่ีประกอบด้วย ประธานและกริยาได้ตรงตาม
ภาพ   
2. ใช้ค าหรือสะกดค าไมถ่กูต้องตามความหมาย 

1. สามารถเขียนประโยค 2 สว่น  ท่ีประกอบด้วย  
ประธานและกริยาได้ตรงตามภาพ   
2. ใช้ค าหรือสะกดค าได้ถกูต้องตามความหมาย 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
       ลงช่ือ ....................................ผู้สอน  
           (………………………………)  
       วนัท่ี........เดือน................พ.ศ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงังานภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาติ 

ตวัชีว้ดั  ท 4.1 ป. 2/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
 
2. สาระส าคัญ 
 การเขียนประโยค หมายถึง การน าค ามาเรียงเป็นประโยคท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ทัง้
ในด้านรูปแบบและความหมาย โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่          
ภาคประธาน คือส่วนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าอาการในประโยค และภาคแสดง คือ  ส่วนท่ีแสดง
กิริยาอาการของประธาน  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถเขียนประโยค 3 สว่น  ท่ีประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรม ได้ 
 
4. เนือ้หา 
 โครงสร้างของประโยค 3 สว่น ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม และเขียนประโยค
จากภาพซึง่ประกอบไปด้วยค าศพัท์แบง่เป็น  ประธาน ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู  
         กริยา ได้แก่ กิน 
         กรรม ได้แก่ ผกักาด มะเขือ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วชิาภาษาไทย  ระดบัชัน้  ประถมศกึษาปีที ่2 ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ทกัษะการเขียน เรือ่ง ประโยค 3 ส่วน    เวลา  60  นาท ี
วนัท่ีท าการสอน  วนัที.่.....เดอืน............พ.ศ..............     ผูส้อน  นางสาวกมลชนก  พมิพว์งค ์ 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขัน้น า (ขัน้ท่ี 1 ของวิธี SIWI) 

  1.1 ครูน าบตัรภาพ ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู มาติดลงบนกระดาน ขออาสาสมคัร 

1 คน เขียนค าศพัท์ลงบนกระดานคูก่บับตัรภาพ โดยเขียน 1 คน ตอ่ 1 ภาพ จนกระทัง่ครบทกุภาพ 

  1.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัพดูพร้อมด้วยท าทา่ภาษามือ และสะกดนิว้มือโดยเรียง

ตามบตัรภาพท่ีติดบนกระดานจนครบทกุภาพ 

  1.3 ครูน าบตัรภาพค ากริยา ได้แก่ กิน มาติดบนกระดาน ให้นกัเรียนช่วยกนัสะกด

ค าวา่ “กิน” โดยครูท าหน้าท่ีเขียนค าศพัท์ลงบนกระดาน 

  1.4 ครูน าบตัรภาพ ได้แก่ ผกักาด และมะเขือ มาให้นกัเรียนดโูดยถามนกัเรียน

เป็นรายบคุคลว่า “รู้ไหมน่ีคืออะไร” หากนกัเรียนตอบไมไ่ด้ให้ครูคอยชว่ยชีแ้นะ 

  1.5 ตดิบตัรภาพ ผกักาด และมะเขือ ลงบนกระดาน จากนัน้ให้นกัเรียนชว่ยกนั

สะกดนิว้มือ โดยครูท าหน้าท่ีเขียนค าศพัท์ลงบนกระดาน หากนกัเรียนสะกดไมไ่ด้ให้ครูคอยชีแ้นะ 

 

 

 

  1.6 ครูแจกพจนานกุรมให้นกัเรียนเพ่ือจ าแนกประเภทของค าศพัท์ ได้แก่ ค านาม      

และค ากริยา โดยให้นกัเรียนเปิดพจนานกุรมค้นหาค าศพัท์และดวูา่เป็นค านาม หรือค ากริยา 

 2. ขัน้สอน (ขัน้ท่ี 2 และ 3 ของวิธี SIWI) 

  2.1 ครูน าบตัรภาพภาษามือ ได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง ครู กิน ผกักาด มะเขือ มาให้

นกัเรียนดคูรัง้ละ 1 บตัรภาพ ให้นกัเรียนพดูและ/หรือท าท่าภาษามือตามค าศพัท์ในภาพ จากนัน้

ครูน าบตัรภาพภาษามือไปตดิบนกระดานคูก่บับตัรภาพและค าศพัท์ ท าเชน่นีจ้นครบทกุบตัรภาพ 

 

 

 

     

 

 

 
ผักกา

ด 

 

 

พ่อ 

แม่ 
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  2.2 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจับคู่บัตรภาพ บัตรค า และบัตรภาพภาษามือ      

โดยครูเก็บบตัรภาพภาษามือและลบค าศพัท์บนกระดาน น าบตัรค าและบตัรภาพภาษามือวางคละ

ลงบนโต๊ะ ให้นักเรียนเลือกบตัรค าและบตัรภาพภาษามือไปติดบนกระดานให้ตรงกับบตัรภาพ 

ปฏิบตัคิรัง้ละ 1 คน ท าเชน่นีจ้นครบทกุคน 

    

 

 

  2.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัพดู ท าทา่ภาษามือ พร้อมทัง้สะกดนิว้มือค าตา่งๆ     

บนกระดานจนครบทกุค า   

  2.4 ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัสว่นประกอบของประโยค 3 สว่น วา่ “ประโยค 3 

สว่นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง” แนวค าตอบ คือ ประโยค 3 สว่น ประกอบไปด้วย ประธาน ซึง่ต้อง

เป็น คนหรือสตัว์ กริยา เป็นค าท่ีบอกวา่ประธานท าอะไร และสว่นท่ี 3 คือ กรรม 

  2.5 ให้นกัเรียนน าบตัรภาพภาษามือมาจดัลงบนสตอรีบอร์ดของประโยค 3 สว่น        

ซึง่ประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม จ านวน 5 ประโยค ตามท่ีครูก าหนด       

 

ประธาน กริยา กรรม 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  2.6 ให้นกัเรียนน าบตัรค าไปติดแทนท่ีบตัรภาพภาษามือทีละประโยค โดยครูคอย

ให้ค าแนะน าและร่วมแสดงความคดิเห็น ให้นกัเรียนผลดักนัท ากิจกรรมนีจ้นครบทกุประโยค 

 

 

 
พอ่ 
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ประธาน กริยา กรรม 

 

 

 

  

 

  2.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านประโยคบนสตอรีบอร์ดจนครบทุกประโยค    

จากนัน้ครูเก็บสตอรีบอร์ดออก 

  2.8 ครูแจกใบงานท่ี 21 ให้นกัเรียนคนละ 1 แผ่น เพ่ือให้นกัเรียนเขียนประโยค

จากภาพประธาน กริยา กรรม ท่ีก าหนดให้ เม่ือเขียนเสร็จให้นักเรียนคว ่าใบงานไว้บนโต๊ะของ

ตนเอง 

 3. ขัน้สรุป (ขัน้ท่ี 4 และ 5 ของวิธี SIWI) 

  3.1 ครูใช้ค าถามเพ่ือถามนกัเรียนเป็นรายบคุคลว่า “ประโยคท่ีเขียนหมายความ
ว่าอย่างไร” ให้นกัเรียนอธิบายเป็นภาษาพดูและ/หรือภาษามือ  ถ้านกัเรียนตอบไม่ได้ครูต้องคอย
ชีแ้นะโดยถามวา่ “น่ีใคร”  “ก าลงัท าอะไร”  
  3.2 ครูน าสตอรีบอร์ดท่ีร่วมกันท าไว้มาให้นกัเรียนดอีูกครัง้เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ประโยคท่ีนกัเรียนเขียนด้วยตนเองในใบงานท่ี 21 ให้นกัเรียนตรวจสอบ หากผิดให้แก้ไขประโยค    
ท่ีตนเองเขียนให้ถกูต้องตามสตอรีบอร์ด 
  3.3 ให้นกัเรียนคดัลอกประโยคท่ีถกูต้องลงบนใบงานท่ี 22 เพ่ือความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  3.4 ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
  3.5 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป โดยครูถามว่า “ประโยค 3 ส่วนต้องประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง” แนวค าตอบของนกัเรียน ได้แก่ ประกอบไปด้วยประธาน กริยา กรรม ซึ่งครูจะต้อง
ถามต่อไปว่า  “ประธานจะต้องเป็นค าประเภทใด  กริยาหมายถึงอะไร  กรรมหมายถึงอะไรหรือ
บอกอะไร” โดยแนวค าตอบคือ ประธานต้องเป็นค านาม หมายถึง คน สัตว์ และกริยา คือค าท่ี
แสดงให้เห็นวา่ประธานก าลงัท าอะไร กรรม เป็นค าท่ีแสดงให้เห็นวา่ท าอยา่งไรหรือท ากบัใคร 
  
 
  

พ่อ 

แม่ 

กนิ 

กนิ 

ผกักาด 

ผกักาด 



  100 

6. ส่ืออุปกรณ์ 
 1. บตัรภาพ ได้แก่ ครอบครัว พอ่ แม ่พ่ี น้อง  ครู  กิน ผกักาด มะเขือ 
 2. บตัรภาพภาษามือ ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู  กิน ผกักาด มะเขือ 
 3. บตัรค า ได้แก่ พอ่ แม ่พ่ี น้อง ครู  กิน ผกักาด มะเขือ 
 4. แผน่ป้ายสตอรีบอร์ด 
 5. พจนานกุรมภาษาไทย 
 6. ใบงานท่ี 21 และ 22 
 7. แบบฝึกหดั 
 
7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. เคร่ืองมือ 
  แบบฝึกหดั 
 2. วิธีการ 
  การตรวจและให้คะแนน 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  เขียนประโยคได้ถกูต้อง 80% ขึน้ไป (4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 คะแนน 1 คะแนน 

1. ไมส่ามารถเขียนประโยค 3 สว่น ท่ีประกอบด้วย 
ประธานและกริยาได้ตรงตามภาพ   
2. ใช้ค าหรือสะกดค าไมถ่กูต้องตามความหมาย 

1. สามารถเขียนประโยค 3 สว่น  ท่ีประกอบด้วย 
ประธานและกริยาได้ตรงตามภาพ   
2. ใช้ค าหรือสะกดค าได้ถกูต้องตามความหมาย 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………….................................................................. 
 ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….......................................................................................................... 
……………………………………………………….................................................................. 
 แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................... 
……………………………………………………….................................................................. 
 
 
       ลงช่ือ .................................... ผู้สอน  
                  (………………………………………)  
       วนัท่ี.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ภาคผนวก ง 
 

   ตวัอยา่งส่ือประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กมลชนก พิมพ์วงค์ 
วัน เดือน ปี เกิด 2 มีนาคม 2535 
สถานที่เกิด จงัหวดัร้อยเอ็ด 
วุฒกิารศึกษา วท.บ. (เคมี)  

จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
กศ.ม. (การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 134 หมู ่10 ต.น า้ใส อ.จตรุพกัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การสอนโดยใช้วิธี SIWI (Strategic and Interactive Writing Instruction) ร่วมกับ  Storyboard
	ตัวแปรที่ศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ

	กรอบแนวคิดการวิจัย
	สมมุติฐานการวิจัย

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก
	1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก
	1.2 ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน
	1.3 สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยิน
	1.4 วิธีสื่อความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก
	1.5 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก

	2. การสอนเขียน
	2.1 ความหมายของการเขียน
	2.2 ความสำคัญของการเขียน
	2.3 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน
	2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
	2.5 การเรียนการสอนเขียนประโยค
	2.6 การประเมินการเขียน

	3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน Strategic and Interactive Writing Instruction (SIWI)
	3.1 ความหมายและความสำคัญของวิธีการสอน SIWI
	3.2 หลักการของวิธี SIWI
	3.3 ขั้นตอนการสอนของวิธี SIWI
	3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธี SIWI

	4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตอรีบอร์ด (Storyboard)
	4.1 ความหมายของสตอรีบอร์ด
	4.2 หลักการสร้างสตอรีบอร์ด
	4.3 ความสำคัญของสตอรีบอร์ด
	4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใช้สตอรีบอร์ด

	5. การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก

	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่าง

	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard
	2. แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค

	วิธีการทดลอง
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	การศึกษาความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard
	การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard

	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	สมมุติฐานการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง
	ประวัติผู้เขียน

