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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองครังนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทย
โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 2) ศึกษาผลสมัฤทธทิางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 โรงเรียนบ้านห้วยนาํพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 28 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด 2) แบบทดสอบผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาภาษาไทย 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพท์โดยใช้แผนผัง
ความคิด สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 
Paired Sample t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 2) ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (t = 12.87*, Sig = 0.00) 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้
ความเข้าใจคาํศัพทโ์ดยใช้แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 
= 2.76, ส่วนเบียงเบน = 0.18 ) 
 

คาํสาํคัญ : ความสามารถเข้าใจคาํศัพท,์ วิชาภาษาไทย, การใช้แผนผังความคิด, นักเรียนชัน 

 ประถมศึกษาปีท ี1 
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ทีมาและความสําคญัของปัญหา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กาํหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึงได้กาํหนดสาระการเรียนทงั 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การ
ฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีความสัมพันธ์เชือมโยงกันและเป็นไปตามธรรมชาติภาษา 
ดังนัน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจึงมีความสาํคัญอย่างยิง เพราะเป็นพืนฐานของ
การศึกษาในรายวิชาอนื ๆ สอดคล้องกบั (กรมวิชาการ. 2545, น.3-6) การจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยถือว่ามีความสาํคัญยิง เพราะทกัษะทางภาษาเป็นสอืในการสร้าง
ความเข้าใจและค้นหาความรู้ ไม่ว่าจะเรียนวิชาใดกต้็องนาํไปใช้ เพือแสวงหาความรู้ในสาขาวิชา
นัน ๆ และเพือประกอบอาชีพ การอ่านเป็นประตูทเีปิดไปสู่อดีตและอนาคต ภาษาเป็นเครืองมือ
ศึกษาแสวงหาความรู้ประสบการณ์และรับสงิทเีป็นประโยชน์นันมาใช้พัฒนาตนเอง นอกจากนีการ
ใช้ภาษาโดยการเขียนเพือแสดงข้อมูลความรู้แลกเปลียนกับผู้อืน ทําให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ การอ่านและการเขียนจึงเป็นสงิจาํเป็นในการสอืสาร 

กรมวิชาการ (2545, น.4-5) กล่าวถึง ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
นับว่าเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการช่วยเหลือให้เดก็เริมต้นเรียนภาษาไทยทถูีกต้อง โดยเฉพาะชัน
ประถมศึกษาปีที 1 หรือเดก็เริมเข้าเรียนซึงเป็นชันทีจะต้องเพิมความละเอียดอ่อน หรือความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นการวางรากฐานทีสาํคัญ สาํหรับการศึกษาชันต่อ ๆ ไป และ
บทบาทของครูจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนด ถึงแม้ปัจจุบัน
การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นสาํคัญกต็าม ความสาํคัญของครูกไ็ม่ได้ลดลง หากแต่
ครูจะต้องลดบทบาทการสอนของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงบทบาทในกิจกรรม
การเรียนมากขึน กิจกรรมทคีรูและนักเรียนจัดขึนจะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกดิความสนใจกระตือรือร้นทจีะมีส่วนร่วมในกจิกรรมนัน ๆ  

กรมวิชาการ (2545, น.53-57) หลักสูตรประถมศึกษาได้กาํหนดกิจกรรมการอ่าน
และการเขียนเป็นกิจกรรมทีมีความสาํคัญในการเรียนรู้และกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยไว้เป็นสาระที 1 และสาระที 2 ในช่วงชันดังนี ช่วงชันที 1 ชัน
ประถมศึกษาปีที 3 อ่านสะกดคําทียากยิงขึนถูกต้องตามหลักการสะกดคําทีตรงตามมาตรา
ตัวสะกด และไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด อ่านจาํคาํได้แม่นยาํ อ่านได้คล่อง และเรว็ตามหลักการ
อ่าน ตลอดทงัเข้าใจความหมายของคาํยาก และเข้าใจข้อความทอี่าน เขียนอธิบายความหมาย นาํ
คาํแต่งประโยคหรือข้อความทยีาวขึน ใช้กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่าน เขียนอธบิายความหมาย 
นาํคาํแต่งประโยคหรือข้อความทยีาวขึนใช้กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่าน อ่านเรืองทมีีความยาว 
และยากขึนตามวัยของผู้เรียน อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้เร็วและคล่อง อ่าน
ถูกต้องตามอักขรวิธแีละลักษณะคาํประพันธด้์วยเสียงดังฟังชัดเจน ช่วงชันท ี1 ชันประถมศึกษาปี



ที 3 เขียนคาํยากทีมีความหมายทีสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เขียนแสดงความรู้สึก เขียน
เป็นเรืองราว เขียนเป็นข้อความสนั ๆ เป็นบันทกึส่วนตัว โดยใช้ถ้อยคาํทถูีกต้อง  

ดังนัน ครูผู้สอนจึงต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อาํนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทีเพือกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ และสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังท ีบุญเพญ็ สุวรรณศร 
(2548, น.29) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดคาํว่า ครูจะต้องมีความรู้
ความสามารถในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น สอนตามลาํดับขันตอนทถูีกต้อง การจัดกิจกรรม
การสอนแต่ละครังต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน เช่น สุขภาพ อารมณ์ 
ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน ในด้านกจิกรรมการสอนต้องมีบรรยากาศทสีนุกสนาน ไม่
เบือหน่าย สร้างเจตคติทดีีให้กับผู้เรียน ให้เหน็ถึงความสาํคัญของการเขียนคาํทถูีกต้อง รู้จักการ
ใช้กิจกรรมทีหลากหลาย เช่น การให้ทาํแบบฝึก การแข่งขันเขียนคาํ การจัดทาํบัญชีรวบรวมคาํ
ยากมาแต่งประโยค ฯลฯ นอกจากนันควรสอนให้สมัพันธก์นัทงั 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เพือให้นักเรียนนาํการเขียนไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง
กิจกรรมทีใช้ในการเรียนการสอนนันควรมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์ เช่น การใช้เกมปริศนาคาํทาย เกมใบ้คาํทายอักษร เกมตามล่าหา
พยัญชนะ เป็นต้น และเน้นการจัดการเรียนการสอนทีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมาก ๆ ตลอดจน
การจัดบรรยากาศในชันเรียนทสีนุกสนาน สร้างเจตคติทดีีต่อผู้เรียน แสดงให้เหน็ถึงความสาํคัญ
ของการเขียนคาํทีถูกต้อง โดยครูควรจะมีวิธีสอนเขียนคาํทีเป็นลําดับขันตอน เริมจากการเหน็
ลักษณะภาพรวมของคํานันก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ต่อให้ยากขึน ด้วยการจดจํา คํานันให้ได้ว่ามี
ลักษณะการเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไรบ้างจึงเขียนคาํและทบทวนความถูกต้องอีกครัง
เพือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ จดจาํและสามารถเขียนคาํได้อย่างถูกต้อง 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน ปัญหา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น เช่น การเขียนคาํไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาทพีบมากทสีุด ซึง
เกิดมาจากนักเรียนไม่แม่นยาํในเรืองของการสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด  อีกทงั
ไม่ทราบความหมายของคาํทีต้องการใช้ รวมถึงการพูดทีออกเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ขาด
ความสนใจและความใส่ใจ ความระมัดระวังในการเขียนคาํ นาํไปสู่การเขียนทไีม่ถูกต้อง ตลอดจน
สภาพแวดล้อมอนื ๆ เช่น นักเรียนไม่สนใจการเขียนว่าจะเขียนผิดหรือถูก หรือได้รับรู้มาอย่างไม่
ถูกต้อง จนเกิดการจดจาํแบบผิด ๆ และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจนเกิดเป็นความเคยชิน 
สอดคล้องกับ พัชรี วรจรัสรังสี (2542, น.52) กล่าวว่าสาเหตุททีาํให้นักเรียนคาํผิดนันมีหลาย
ประการ บางสาเหตุมาจากตัวของนักเรียน บางสาเหตุมากจากตัวผู้สอน ครูผู้สอนอาจจะละเลย
ทกัษะการเขียน เพราะเหน็ว่าใช้เวลามาก ตรวจลาํบากต้องใช้เวลานานในการตรวจทาํให้ตัดทกัษะ
ทางการเขียนออกไปให้น้อยลง นักเรียนจึงขาดประสบการณ์และขาดความเชียวชาญในการเขียน



ในบางโรงเรียนไม่ได้กาํหนดการฝึกการเขียนคาํไว้ในตารางเรียนอย่างชัดเจน ทาํให้ครูผู้สอนไม่ได้
ฝึกทกัษะการเขียนคาํให้กบันักเรียนทาํให้นักเรียนเขียนคาํผิดจาํนวนมาก 

วรรณี โสมประยูร (2544, น.157) สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2545, น.290-331) 
และวิลาวัณย์ สภุิรักษ์ (2550, น.20-21) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนผิดไว้ ดังนี 1) นักเรียน
มีประสบการณ์เกียวกบัคาํผิดโดยเหน็แบบอย่างทสีะกดผิด 2) นักเรียนไม่รู้จักหลักภาษา เช่น ไม่
รู้จักมาตราตัวสะกด หลักสะกดการันต์ หลักการผันวรรณยุกต์ หลักมาตราตัวสะกดอืน ๆ 3) 

นักเรียนไม่ทราบความหมายเพราะ คาํไทยมีคาํพ้องเสียง ทาํให้ความหมายสับสน 4) นักเรียนฟัง
ไม่ชัดเพราะคําไทยมีคําควบกลํา 5) นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดคําตามเสียง คําทีมาจาก
ภาษาองักฤษ ซึงเขียนแตกต่างจากเสียงได้ 6) นักเรียนใช้คาํทมีี ร ล ไม่ถูกต้อง การเขียนสะกดคาํ 
เกิดจากผู้เขียนเป็นสาํคัญซึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการสังเกต ขาดการฝึกฝน มีความ รู้ความ
เข้าใจในหลักการทางภาษาทีไม่ดีพอ ตลอดจนมีความไม่ระมัดระวังในเรืองของการเขียนคาํให้
ถูกต้องตามความหมายของคาํนัน ๆ จนเกดิความเคยชินในการเขียนคาํ 

ด้วยเหตุนีครูผู้สอนจึงควรนาํทฤษฎีวิธีการหรือหลักการต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพือให้นักเรียนเกดิการพัฒนาการเรียนรู้ทดีียิงขึน ซึงวิธกีารหนึงคือ การสร้าง
แผนผังความคิด (Mind Mapping) เพือเป็นเครืองบันทึกข้อมูลทีมีรูปแบบโครงสร้างเฉพาะตัว
ของผู้บันทกึ ดังท ีโทนี บูชาน (Tony Buzan. 1997, น.59) ได้ให้ความหมายของแผนทคีวามคิด
ไว้ว่า แผนทีความคิด เป็นแผนผังหรือแผนภาพทีแสดงออกของการคิดรอบทิศทาง ซึงเป็น
ลักษณะการทาํงานทีตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ และเป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพทีมี
พลังนาํไปสู่กุญแจสากลทจีะใช้ไขประตูไปสู่ศักยภาพของสมอง แผนทคีวามคิดนาํไปประยุกต์ใช้ได้
กับทุกแง่มุมของชีวิต ซึงทาํให้การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาและเกิดความคิดทีชัดเจนขึนจะนาํไปสู่
การกระทาํต่าง ๆ ของมนุษย์ นอกจากนี บูซานยังได้กล่าวถึง คุณลักษณะสําคัญของแผนที
ความคิดไว้ 4 ประการ ดังนี 1) หัวเรืองทีน่าสนใจจะถูกสร้างขึนตรงกลางของภาพ 2) ใจความ
หลักของหัวเรืองจะอยู่รอบหัวข้อซึงอยู่ตรงกลางออกไปทุกทิศทางซึงเปรียบเสมือนกิงก้านของ
ต้นไม้ทีแตกแขนงออกมา 3) กิงก้านทีแตกแขนงออกมาประกอบด้วยภาพหรือคาํสาํคัญทีเขียน
บนเส้นทีโยงกัน ส่วนของคาํอืน ๆ ทีมีความสาํคัญรองลงมาจะถูกเขียนบนกิงก้านทีแตกออกใน
ลําดับต่อ ๆ ไป  4) กิงก้านจะถูกเชือมโยงกันในลักษณะทีแตกต่างกันตามตําแหน่งและ
ความสาํคัญของประเดน็ต่าง ๆ  

 การสอนใช้แผนทคีวามคิด (Mind Mapping) จะเป็นการช่วยให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ (สมองด้านซ้าย) และสังเคราะห์ (สมองด้านขวา) จนเกิดความสัมพันธ์ทางความคิด
และรวบยอดเป็นข้อมูล จนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีโครงสร้างและมีวิจารณญาณทาง
ความคิด ดังท ีสมศักดิ สนิธุระเวชญ์ (2544, น.8) วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, น.19) และสาํลี 
รักสุทธี (2550, น.45) ได้กล่าวว่า การสอนโดยใช้แผนทคีวามคิด (Mind Mapping) จะเป็นการ
ฝึกวิเคราะห์ (สมองด้านซ้าย) และสังเคราะห์ (สมองด้านขวา) เป็นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้



ทจีะทาํให้ผู้เรียนได้พัฒนาเตม็ศักยภาพและมีความสมดุลทังร่างกาย ปัญญา และสังคม เป็นการ
ฝึกให้ ผู้ เ รียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตน  เพือให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็น 
ความสมัพันธข์องความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเกบ็ไว้ในหน่วยความจาํได้ง่ายและสอดคล้อง
กับสุวิทย์ มูลคาํ และอรทัย มูลคาํ (2550, น.89) วัชรา เล่าเรียนดี (2555, น.61) และทิศนา 
แขมมณี (2556, น.389) กล่าวถึง การจัดกลุ่มความคิดรวบยอด เพือให้ความสัมพันธ์ของ
ความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไปโดยนาํเสนอเป็นภาพหรือเป็นผัง สามารถ
นาํเสนอได้หลายลักษณะ  

ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทจีะพัฒนาความสามารถความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทย โดยการใช้
แผนผังความคิด เพือนาํไปใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนเพือพัฒนาความสามารถ
ความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 
1 โรงเรียนบ้านห้วยนาํพุ ซึงผลของการวิจัยในครังนีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือพัฒนาความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี1  
 2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทยก่อนและหลังเรียน
การใช้แผนผังความคิด 

 3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทย
โดยใช้แผนผังความคิด 

 

สมมติฐานของการวิจยั  
 1. นักเรียนมีความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด มีคะแนนไม่ตาํกว่า
ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน ความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้
แผนผังความคิด อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านห้วยนาํพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน นักเรียน 28 คน 

 



ตวัแปรทีศึกษา  
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด 

 ตัวแปรตาม  
  1. ความสามารถในความเข้าใจคาํศัพทวิ์ชาภาษาไทย 

  2. ผลสมัฤทธทิางการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพทวิ์ชาภาษาไทย 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทยโดยใช้แผนผัง
ความคิด 

ขอบเขตดา้นเนอืหา 
  แผนผังความคิดเพือพัฒนาความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทย จาํนวน 4 เรือง 1. มาตรา
ตัวสะกด 2. คาํควบกลาํ 3. อกัษรสามหมู่ 4. อกัษรนาํ 
ระยะเวลาในการทําวิจยั 

 การดาํเนินการวิจัยครังนี ใช้เวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชัวโมง รวม 20 ชัวโมง ภาค
เรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด  
 2. แบบทดสอบผลสมัฤทธทิางการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพทวิ์ชาภาษาไทย 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทยโดย
ใช้แผนผังความคิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยตามขันตอนเพือศึกษาผลการใช้แผนผังความคิดเพือพัฒนา

ความสามารถในความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 โดยมีขันตอน 
ดังนี 

1. ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอนและรายละเอียดให้นักเรียนทราบเกียวกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดเพือพัฒนาความสามารถในความเข้าใจ
คาํศัพทภ์าษาไทย 

2. ผู้วิจัยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-Test) 
โดยใช้แบบทดสอบ มีจาํนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชัวโมง  

3. ดาํเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 
จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 18 ชัวโมง ในการจัดกิจกรรมทุกครัง ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนทาํแบบทดสอบเพือเก็บคะแนนพัฒนาความสามารถในเรือง ความเข้าใจคําศัพท์
ภาษาไทย 

4. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (Post-Test) โดย
ใช้แบบ ทดสอบ มีจาํนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชัวโมง  



5. ให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ใช้แผนผัง
ความคิดเพือพัฒนาความสามารถในการเข้าใจคาํศัพท ์

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทังหมดเพือนําผลทีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
สรุปผล และแปลผลต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล  
 1. นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Paired-Simples t-test  
 2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจยั 
 ตอนที 1 ผลการพัฒนาความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 

 ตอนท ี2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทยก่อนและ
หลังเรียนการใช้แผนผังความคิด พบว่า นักเรียนได้คะแนนก่อนเรียน (  = 8.21, S.D. = 2.68) 

ได้คะแนนหลังเรียน (  = 20.43, S.D. = 4.02) และเมือทดสอบทางสถิติ Paired-Simples t-

test ความสามารถเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (t = 12.87, Sig = 0.00) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทตีังไว้ 

แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิทางการ

เรียน 

จํานวน
นกัเรียน 

 S.D. T Sig 

การทดสอบก่อนเรียน 28 8.21 2.65 12.87* .000 

การทดสอบหลังเรียน 28 20.43 4.02 

 *มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับเทา่กบั .05 

 

 ตอนท ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพท์
ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 2.76, S.D. 

= 0.18) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย คือ ด้านเนือหาในการ
เรียนรู้และด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (  = 2.79, S.D. = 0.05) ด้านสือการเรียนรู้ (  = 
2.77, S.D. = 0.03) และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (  = 2.69,S.D. = 0.01) ตามลาํดับ 

 



อภิปรายผล 

 ตอนที 1 ผลการพัฒนาความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
เนืองจากนักเรียนไม่เข้าใจในเรืองอักษรสามหมู่ ซึงมีคะแนน 15 คะแนน แต่นักเรียนได้คะแนน
ไม่ถึงครึง เรืองอกัษรควบกลาํมีนักเรียนจาํนวน 2 คน นักเรียนทมีีคะแนนไม่ถึงครึงของแต่ละครัง 
จาํนวน 1 คน เนืองจาก เป็นนักเรียนทีบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงมีคะแนนทีตาํกว่านักเรียนคน
อืนในชันเรียน ทงันีผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทบทวนเรืองทเีรียนทงัหมดและให้ทาํแบบทดสอบใหม่อกี
ครัง นักเรียนกส็ามารถทีจะทาํคะแนนได้เพิมขึน แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถเข้าใจ
คาํศัพทค์วบกลาํได้มากทสีุด มีคะแนนเฉลีย 14.03 รองลงมา คือ อักษร 3 หมู่ สาํหรับตัวสะกด
และอักษรนํา มีคะแนนเฉลียเท่า ๆ กัน ดังทีแสดงถึงพัฒนาความสามารถเข้าใจคําศัพท์ของ
นักเรียนเพิมขึน ดังท ีRasinski Padak and Newton (2008, น.13-14) ได้กล่าวถึง การรู้คาํศัพท ์
ได้แก่ การเพิมความเข้าใจในความหมายของคาํศัพท์โดยในแต่ละครังทีผู้เรียนพบคาํศัพท์ใหม่ 
ความรู้ของผู้เรียนทีมีต่อความหมายของคาํศัพท์นัน ๆ กค่็อย ๆ ชัดเจนมากยิงขึน เช่น เมือผู้
เรียนรู้ความหมายของคาํนัน ๆ แล้วเมือเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของคาํศัพท์ได้อย่าง
ลึกซึงมากขึน และการรู้คาํศัพทมั์กเกียวข้องกบัการรู้ลักษณะเฉพาะของคาํนัน ๆ และรวมถึงการที
คําศัพท์นันเชือมโยงถึงคําอืน ๆ หรือความคิดรวบยอดอืน ๆ ด้วย ทังนีผู้วิจัยได้ใช้แผนผัง
ความคิดมาประกอบการจัดการเรียนรู้เรืองมาตราตัวสะกด คําควบกลํา อักษรสามหมู่ และ
อักษรนาํ ซึง วัชรา เล่าเรียนดี (2555, น.61) กล่าวไว้ว่า แผนผังความคิด เป็นเทคนิคหนึงทช่ีวย
ในการเรียนรู้ทลึีกซึงกว้างขวางมากขึน ช่วยในการจาํ ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
แผนผังเชือมโยง และการคิดทีชัดเจน สามารถใช้ในการเรียนรู้ทุกสาระวิชา ถ้าฝึกการใช้แผนผัง
ความคิดอย่างสมาํเสมอจะสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้เรว็ขึน การใช้
แผนผังความคิดเป็นการใช้สายตาและสมองในเวลาเดียวกัน ช่วยทาํให้มองเหน็การทาํงานของ
สมองของตนเองชัดเจนยิงขนึ โดยมองเหน็ความเชือมโยงสมัพันธข์องคาํ ข้อความ สาระต่าง ๆ ได้
ชัดเจน และออซูเบล (ภพ เลาหไพบูลย์. 2534, น.74 -75; อ้างอิงจาก Ausubel. 1963. The 

Psychology of Meaningful Verbal Learning) กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนเมือ
เรียนรู้แล้วสามารถเชือมโยงความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กบัความรู้เดิม หรืออาจเรียกว่าการเรียนรู้แบบ
รับไว้เพือให้ได้ความหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินธุ์ชัย ทพิกุล (2553, น.73) ศึกษาวิจัย
เรือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาํ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind 

Mapping) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพิมขึนคิด
เป็นร้อยละ 80.12 และนักเรียนทีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด 
เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคํา ชันประถมศึกษาปีที 1 มีความคงทนในการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธินี วันชัย (2555, น.80) ศึกษาวิจัยเรือง ผลการจัดกิจกรรมการ



เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรืองการอ่านและการเขียนคาํทสีะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ชันประถมศึกษาปีท ี1 โดยใช้แผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่า ทนัีกเรียนได้เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรือง การอ่านและการเขียนคําทีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ชัน
ประถมศึกษาปีท ี1 โดยใช้แผนผังความคิด มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 76.02 
 ตอนท ี2 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทยก่อนและ
หลังเรียนการใช้แผนผังความคิด พบว่า ความสามารถเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 12.87, Sig = 0.00) ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยทตีังไว้ เมือเปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจะเหน็ได้ว่านักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนเพิมขึนทุกคน มีคะแนนเพิมขึนตังแต่ 9 - 20 คะแนน 
มีนักเรียนจาํนวน 3 คนทีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนเพิมขึน 2 คะแนนเนืองจาก
นักเรียนคนที 1 เป็นนักเรียนทีบกพร่องทางการเรียนรู้ คนที 2 – 3 มีพืนฐานวิชาภาษาไทย
ค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะเรือง การสะกดคาํ คิดเป็นร้อยละ 10.71 จากคะแนนผลสัมฤทธิทางการ
เรียนโดยใช้แผนผังความคิดเพือพัฒนาความเข้าใจคาํศัพท์ภาษาไทยสามารถทาํให้นักเรียนมี
พัฒนาความเข้าใจคําศัพท์ภาษาไทยเพิมขึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ์ สุพรรณ์  
(2554, บทคัดย่อ) วิจัยเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แผนผังความคิด ชันประถมศึกษาปีท ี1โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีท ี1 เรืองการอ่าน
และการเขียนสะกดคาํ โดยใช้แผนผังความคิด เรือง การอ่านและการเขียนสะกดคาํ โดยใช้แผนผัง
ความคิด มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 
.01 และ วัลยา อาํหนองโพธ ิ(2557, น.124) วิจัยเรือง การพัฒนาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํ เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.01 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  
 ตอนท ี  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพท์
ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 2.76, S.D. 

= 0.18) เมือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย คือ ด้านเนือหาในการ
เรียนรู้และด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (  = 2.79, S.D. = 0.05) ด้านสือการเรียนรู้ ( = 
2.77, S.D = 0.03) และด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (  = 2.69, S.D. = 0.01) ตามลาํดับ 
จากความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้านเนือในการเรียนรู้ สิงทีสาํคัญคือ ช่วยให้อ่านสะกดคาํและ
เขียนคาํได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคาํมากขึน ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนผังมี
ประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นอิสระ มีความสุข สนุกสนาน และได้ความรู้ ด้านสือการ



เรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอยากเรียนภาษาไทยมากขึน มีความหลากหลาย ด้านบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกจิกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และ
ผู้สอนใส่ใจต่อผู้เรียน สอดคล้องกับ วัลยา อาํหนองโพธิ (2557, น.124) วิจัยเรือง การพัฒนา
แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด สาํหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด 
สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1 อยู่ในระดับดีมาก และ วชิราภรณ์ เยียมแสง (2556) 
บทคัดย่อ การใช้ผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่าน เพือความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ จัดกจิกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาองักฤษโดยใช้ผังความคิด อยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

 1. การพัฒนาความสามารถเข้าใจคาํศัพทภ์าษาไทยโดยใช้แผนทคีวามคิด เป็นเทคนิค
ทีช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคําวิชาภาษาไทยได้ดี ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
คาํศัพทแ์ละรู้ความหมาย จึงทาํให้นักเรียนสามารถใช้คาํได้หลากหลายทงัการอ่านและเขียนมาก
ยิงขึน ซึงนักเรียนสามารถนาํไปใช้ในการเขียนข้อความหรือย่อหน้าในการเรียนทต่ีอเนืองจากการ
ทดลองมาได้ 

 2. การใช้แผนผังความคิด ทาํให้เกดิผลดีต่อการเรียนรู้ความเข้าใจคาํศัพทเ์มอืผู้เรียนรู้
ความหมายของคาํนัน ๆ แล้วเมือเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของคาํศัพทไ์ด้อย่างลึกซึงมาก
ขึน และการรู้คาํศัพท์มักเกียวข้องกับการรู้ลักษณะเฉพาะของคาํนัน ๆ และรวมถึงการทคีาํศัพท์
นันเชือมโยงถึงคาํอนื ๆ หรือความคิดรวบยอดอนื ๆ ด้วย ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียน
สะกดคาํได้ถูกต้องมากยิงขึน สามารถเข้าใจความหมายของคาํได้มากยิงขึน นอกจากนีนักเรียนยัง
รู้สกึมีความสุข สนุกสนาน ได้รับความรู้และสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดแบบใยแมงมุมช่วยให้นักเรียน
สามารถเขียนคาํศัพท์ได้หลากหลายมากยิงขึน เนืองจากเป็นแผนผังความคิดทีนักเรียนสามารถ
ลากเส้นเพือเขียนเพิมเติมคาํศัพทไ์ด้เรือย ๆ ตามทนัีกเรียนต้องการ ครูผู้สอนอาจต้องให้ความใส่
ใจในการจัดการเรียนการสอนเพือให้ผู้เรียนสามารถเขียนคาํศัพท์ได้อย่างถูกต้อง จนเกิดการ
เรียนรู้และจดจาํนาํไปสู่ความคิดรวบยอดในเรืองต่อ ๆ ไป 

 2. ความเข้าใจคาํศัพท์ ครูจะต้องอธิบายเพิมเติมเกียวกับคาํศัพท์บางคาํ เช่น เรือง
มาตราตัวสะกดส่วนใหญ่จะให้นักเรียนเขียนคาํทสีะกดตรงตามมาตรา แต่มีบางคาํอาจต้องอธิบาย



เพิมเติม เช่นคาํทีสะกดด้วยมาตราแม่ กก ตัวอย่างเช่น สุก สุข ศุกร์ เขียนต่างกัน ความหมาย
ต่างกัน ทงัสามคาํนีปรากฎอยู่ในชีวิตประจาํวัน ซึงนักเรียนจะสามารถเลือกใช้คาํได้อ ย่างถูกต้อง 
หรือเรืองอักษร 3 หมู่ ซึงประกอบด้วย อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตาํ ครูอาจต้องระบุว่า
อกัษรแต่ละหมู่จะเลือกใช้ตัวอกัษรใดบ้าง เพือให้เป็นไปในทางทศิเดียวกนั จากตัวอย่างทนีาํเสนอ 

 

  

 ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

 ควรศึกษาการใช้แผนผังความคิดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในชัน
ประถมศึกษาปีท ี2 เพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจคาํศัพทวิ์ชาภาษาไทย และในหัวข้อทต่ีอเนืองกนั 
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