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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษให้สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

โดยใช้นิทานพื้นบ้าน และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

จ านวน 5 คนและนักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษ จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้าน      ศรี

บุญเรอืง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศกึษา 2557 กระบวนการวิจัยเป็น

แบบเชิงทดลอง และเครื่องมือที่ ใช้ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์สถานการณ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและนิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียน

บ้านศรีบุญเรือง” สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลคือ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถสร้าง

นิทานพืน้บ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” และน ามาประยุกต์ใช้

กับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการ
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พิเศษ 2) นักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดย

ใช้นิทานพื้นบ้าน มีทักษะทางภาษาดีขึ้น  3) ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผู้สอน

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีดังนี้ ครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับนิทาน

พืน้บ้าน   มีภาระงานสอนมาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

ค าส าคัญ: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ครูผูส้อนนักเรียนที่มี

ความตอ้งการพิเศษ นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ ทักษะทางภาษา 

นิทานพื้นบ้าน 

Abstract  

This research aimed 1) to develop teachers of students with special needs to 

use folktale in the learning activities; 2)  to study the effects of learning activities to 

develop language skills of students with special needs by using folk tales; and 3)  to 

study the problems of the teachers of students with special needs. The target groups 

are five teachers of students with special needs and 20 students with special needs 

at Sriboonruang School Sansai in the year 2014.  The research is in an experimental 

design.  The research tool were a Scenario Analysis Survey of teachers, evaluation 

plan learning management plan, a pretest - post learning about the legend and  

rhyme " home school Sriboonruang"  The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation. 

 The results showed that 1) teachers of students with special needs can create 

folk tales about the legendary rhyme “Sriboonruang School " and applied using them 

to develop the language skills of students with special needs, 2) students with special 

needs had better language skills after learning through folk tales, 3)  barriers in the 

development of teachers of students with special needs including lacking of folk tale 

expertise, teaching workload, and limited budget. 

Keyword: The Development of Teachers’ Instruction, Teachers of Students 

with Special Needs, Students with Special Needs, Language Skill, 

Folk Tale Stories  
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บทน า 

 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษเป็นตัวแปรส าคัญของ

ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การที่ครูผู้สอนมีความรู้

ด้านการศึกษาพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวางแผนการจัด

การศึกษา การปรับหลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอน และการประเมินผลส าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนปกติ จะช่วยให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ เรียนรู้อย่าง

เหมาะสมมคีวามส าเร็จในการศกึษา (สมเกตุ อุทธโยธา, 2554) เพราะนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

สังคมและจิตใจ จนขาดความสามารถในการเรียน มีความต้องการจัดการศึกษา

พิเศษและรูปแบบเฉพาะต่างจากเด็กปกติทั่วไป (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์, 2558) 

ดังนั้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงต้องจัดให้เหมาะสม

กับความตอ้งการและความสามารถของแตล่ะคน  

 ในปัจจุบันจะพบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนบ้านศรีบุญ

เรือง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  รวมทั้งสิ้น 20 คนอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา

ทางการเรยีนรู้ จะมีปัญหาหรือความบกพร่องทักษะทางภาษา เชน่ ทักษะการอ่าน

จะพบว่า อ่านสะกดค าผิด อ่านจับใจความไม่ได้อ่านข้ามบรรทัด อ่านไม่ออก อ่าน

ไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน เป็นต้นและทักษะการเขียนไม่สามารถ

เขียนตัวหนังสือได้ถูกต้อง เป็นต้น โดยมีครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ที่มีความสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี

ความตอ้งการพเิศษ มีจ านวนทั้งสิน้ 5 คน  

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ครูผู้สอนต้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากนักเรียนปกติทั่วไป มีสื่อการสอนที่

หลากหลาย น่าสนใจและจะต้องมีการจัดโปรแกรมการสอนทักษะด้านต่าง ๆ 

จะต้องปรับปรุงให้ง่ายและเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ซึ่งกิจกรรมการเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน เป็นที่
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ชื่นชอบของนักเรียนนิทานบางเรื่องเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบเนื่องต่อมากันเป็นทอด ๆ 

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และเนื้อเรื่องของนิทานที่น ามาเล่านั้นเหมาะสมกับวัยและ

ความสนใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ฟังนิทานท าให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งเสริมการกล้า

พูดกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง (วิเชยีร เกษประทุม, 2541)  

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อๆ กันมาในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งแต่อาจ

แพร่หลายไปในท้องถิ่นอื่นๆ ใดภายหลัง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง

ประคอง  นิมมานเหมินทร์ (2545) กล่าวว่า  นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่

เล่าสืบต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คือ เรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังใน

หมู่บ้าน ในท้องถิ่นหรือภาคต่างๆ ของประเทศไทย และพบว่านิทานพื้นบ้านมี

คุณค่าและความส าคัญคือเป็นนิทานที่ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้การศึกษา

และเสริมสรา้งจินตนาการ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ส่งผลให้

ครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยน าสิ่งที่

ใกล้ตัวนักเรียนมาเป็นสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทานพื้นบ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเ้พื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ประสบความส าเร็จในการ

เรียนและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างมี

ความสุขและเต็มศักยภาพ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถใช้

นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน

ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

2. เพื่อศกึษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ

นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษ โดยใช้ใชน้ิทานพื้นบ้าน 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ โดยใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 
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วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย 

 ระยะที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนิทานพื้นบ้านและวิเคราะห์นิทาน

พื้นบ้านมีขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี 

 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านโดยเน้นนิทานพื้นบ้านในเขต

ภาคเหนือและน ามาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมและวิเคราะห์สถานการณ์ในท้องถิ่นของตนเองเกี่ยวกับนิทาน

พื้นบ้านของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ าเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ

ปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียน

ปกติ ผู้ปกครองนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ  

 ระยะที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้

สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ  

 ผู้วิจัยและครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันประชุมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  1) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษในปัจจุบัน วิเคราะหน์ิทานพืน้บ้าน วิเคราะหท์ักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ

อ่านและทักษะการเขียน และแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะภาษา

ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 2) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้        

3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์สถานการณ์ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและนิทานพื้นบ้านเรื่อง 

ต านาน ค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”และน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในส่วนความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามให้

ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกรอกข้อมูลทั้งก่อน-หลังการเข้าร่วม

กิจกรรมการวิจัย  
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 ครูผูส้อนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 1) ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

ด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษในกลุ่มเป้าหมาย 2) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทาง

ภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” 

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4–6 

 ระยะที่ 4 ศึกษาปัญหา อุปสรรค  พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้สามารถใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรยีนที่มีความต้องการพเิศษ  

 ผู้วิจัยด าเนินการ 1) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน เป็นข้อค าถาม

ปลายเปิดและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสรุปผลการวิจัย 2) น าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษโดยใช้นทิานพืน้บ้าน เป็นข้อค าถามปลายเปิดและเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อน าไปสรุปผลการวิจัย 3) ประชุมสรุปการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้สามารถใช้นิทานพืน้บ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษและผลการด าเนิน

โครงการวิจัย 4) สรุปข้อมูลทั้งหมดและจัดท าเป็นรายงานการวิจัย 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ

นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษโดยใช้นทิานพืน้บ้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถสร้างนิทานพื้นบ้าน

เรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” และน ามาประยุกต์ใช้กับ
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แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 

  2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ครูโดยใช้นทิานพืน้บ้าน มีทักษะทางภาษาดีขึ้น  

  3. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผูส้อนนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ

มีดังนี้ ครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน มีภาระงานสอนมาก 

งบประมาณมีจ านวนจ ากัด การวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยโดย

จ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการวิจัยที่ค้นพบ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สามารถใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง 

ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เพราะว่าผู้วิจัยและครูผู้สอนได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมคือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  วิเคราะห์

นิทานพื้นบ้าน วิเคราะห์ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการ

เขียน ร่วมกันหาแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาที่

เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน,ร่วมกันการสร้างแบบทดสอบก่อน

เรียน-หลังเรียนและสร้างนิทานพื้นบ้านร่วมกันเพื่อน ามาบูรณาการใช้กับแผนการ

จัดการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

โดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”  ท าให้ทั้ง

ผู้วิจัยกับครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

จนท าให้ครูผู้สอนได้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับ

ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน 

“โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ระดับช้ันละ 10 

แผนการสอน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรยีน เกี่ยวกับทักษะภาษาด้านการ

อ่านการเขียน 3) นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” 

จ านวน 1 เรื่อง  
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2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้นิทานพื้นบ้านมีทักษะทางภาษาดี

ขึน้ เป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 

 2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบก่อน

เรียน-หลังเรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน 

พบว่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 49 

คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 44.54  ซึ่งอยู่ใน

ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน  มีคะแนน

รวมเท่ากับ 18 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 

30.00  ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 4 

คน  มีคะแนนรวมเท่ากับ 13 คะแนน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 คะแนน มีร้อย

ละเท่ากับ 32.50  ซึ่งอยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 ระดับช้ันมีคะแนนจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้าน

ทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน อยู่ในระดับต่ ากว่า

เกณฑ์ขั้นต่ า เพราะว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เมื่อ

ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้วิเคราะห์จากพฤติกรรมของนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษทั้งพฤติกรรมจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคน และ

ผลการประเมินความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา 

2557 พบว่านักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ส่วนมากมีปัญหาการทักษะทางภาษา

เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนที่ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้าน  

ศรีบุญเรือง ซึ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการ

เขียนจะเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญในการพัฒนาที่จะเรียนรู้ในระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป   

 2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนจากแบบทดสอบหลัง

เรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน พบว่า ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ  82 คะแนน มี

คะแนนเฉลี่ย 7.45 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 74.54  ซึ่งอยู่ ในระดับ ดี  ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด 6 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 44 คะแนน มี
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คะแนนเฉลี่ย 7.33 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 80.00 ซึ่งอยู่ ในระดับ ดี ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 4 คน มีคะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนน มี

คะแนนเฉลี่ย 9.00 คะแนน มีร้อยละเท่ากับ 90.00  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 3 ระดับช้ันมีคะแนนจากการ

แบบทดสอบ หลังเรียนด้านทักษะทางภาษาที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านและทักษะ

การเขียน อยู่ในระดับดีและดีมาก เพราะว่า นักเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษที่อยู่ใน

กลุ่มมีปัญหาทางการเรียนรู้ ในช่วงช้ันที่ 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีค วาม

ต้องการพิเศษที่ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านและ

การเขียนส าหรับนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษโดยใช้นทิานพื้นบ้าน ในช่วงช้ันที่ 2 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ที่มีระดับช้ันละ 10 แผนการสอนท าให้นักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนอยู่สม่ าเสมอและมี

การทบทวนซ้ า ๆ กันหลายครั้งเพราะจะมีแบบฝึกหัดให้ท าหลังจากการเรียนการ

สอนเสร็จสิ้น ท าให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้และจดจ าจน

เข้าใจสามารถที่จะอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและดีขึ้น 2) มีสื่อการสอนที่ใช้

ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านและ

การเขียน คือ นิทานพื้นบ้านเรื่อง ต านานค ากลอน “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง” ซึ่ง

เป็นนิทานพื้นบ้านที่เขียนขึ้นมาจากประวัติของโรงเรียนโดยน ามาแต่งเป็นในแนว

ของค ากลอนประกอบรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม กระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ ท าให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและเสริมสร้าง

จินตนาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของวริษฐา อภิญดา (2551)  ได้ศึกษา  

พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นักเรียนเรียนช้า (Slow Learners) 

หลังจากใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการใช้อ่านค าของนักเรียนแล้ว นักเรียนมี

พฤติกรรมในการอ่านค าอยู่ในระดับคุณภาพดี และมีพัฒนาการในด้านการอ่านค า

หลังจากใช้หนังสือเล่มใหญ่สูงกว่าก่อนใช้หนังสือเล่มใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตกาญจนา รุกชาติ (2554) ได้ศึกษาความสามารถใน

การเขียนพยัญชนะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับช้ัน
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ประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยใช้ชุดแบบฝกึทักษะการเขียน

เทคนิคอักษรจาง ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 1 

หลังจากได้รับการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง มีความสามารใน

การเขียนพยัญชนะอยู่ในระดับดีและสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาดา 

ธาตุอินจันทร์  (2551) ได้ศึกษาการใชน้ิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะ การฟังและ การ

พูดของเด็กปฐมวัยผลการศกึษาพบว่า หลังจากใช้นทิานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการ

ฟังและการพูด นักเรียนมทีักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับดีมาก  

3. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โดยใช้นิทานพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีดังนี้  1) ด้านครูผู้สอน ไม่มีความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน มีประสบการณ์หรือความรู้นิทานพื้นบ้านน้อยมี

ประสบการณ ์เรื่อง การจัดการศกึษาพิเศษน้อยมากเพิ่งมาจับงานด้านเรียนรว่ม มี

ภาระงานสอนมากไม่ค่อยมีเวลา 2) ด้านงบประมาณ มีจ านวนจ ากัด 3) ด้านสื่อ

การสอน มีตัวอย่างผลงานที่ใช้นิทานพื้นบ้านมาจัดการเรียนการสอนน้อย ดังนั้น

ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรจะได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง

ในด้านวิชาการต่างๆเพื่อสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการอบรมและ

พัฒนาตนเองไปบูรณาการกับการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้

ประสบความส าเร็จในการเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ

ความเช่ือวา่การฝกึอบรมนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากร และ

น าไปสู่การปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาได้ (วิวรรธ์ จันทร์เทพย์ , 

2551)   

เอกสารอ้างอิง 

จติกาญจนา รุกชาติ. (2554). การเขียนพยัญชนะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

ด้านการเขียน ระดับช้ันประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเทคนิคอักษรจาง . ปริญญานิพนธ์ 

การศกึษามหาบัณฑติ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

 ประคอง นิมมานเหมินทร์. (2545) . นิทานพื้นบ้านศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  61 

 

พิชญาดา ธาตุอินจันทร์. (2551). การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและ

การพูดของเด็กปฐมวัย . ปริญญานิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์. (2558). จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. เชียงใหม่: 

หลักสูตรการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

สมเกตุ อุทธโยธา. (2554). การเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนปกติ. เชยีงใหม่: แพรวการพิมพ.์ 

วริษฐา อภิญดา. (2551). พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้

หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา. ปริญญา

นิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิ เศษ). เ ชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

วิวรรธ์ จันทร์เทพย์. (2551). การฝึกอบรม. สบืค้นจาก http://kruwattr.blogspot.com. 

วิเชยีร เกษประทุม. (2541). นิทานพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พัฒนาศกึษา. 
 

 


