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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองครังนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย
โดยใช้ แผนผังความคิด ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน 3) ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ แผนผังความคิด
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรียนบ้ านห้ วยนําพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 28 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
3) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ความเข้ าใจคําศัพท์โดยใช้ แผนผัง
ความคิด สถิติทีใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลีย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสถิติ
Paired Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 24
คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.14 2) ผล
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ .05 (t = 12.87*, Sig = 0.00) 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้
ความเข้ าใจคําศัพท์โดยใช้ แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย
= 2.76, ส่วนเบียงเบน = 0.18 )
คําสําคัญ : ความสามารถเข้ าใจคําศัพท์, วิชาภาษาไทย, การใช้ แผนผังความคิด, นักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 1
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ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ กาํ หนดให้ มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึงได้ กาํ หนดสาระการเรียนทัง 5 สาระ ได้ แก่ การอ่าน การเขียน การ
ฟั ง การดู และการพูด หลักการใช้ ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ทักษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียน ให้ มีความสัมพันธ์เชือมโยงกันและเป็ นไปตามธรรมชาติภาษา
ดังนัน การจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยจึงมีความสําคัญอย่างยิ ง เพราะเป็ นพื นฐานของ
การศึกษาในรายวิชาอืน ๆ สอดคล้ องกับ (กรมวิชาการ. 2545, น.3-6) การจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยถือว่ามีความสําคัญยิง เพราะทักษะทางภาษาเป็ นสือในการสร้ าง
ความเข้ าใจและค้ นหาความรู้ ไม่ว่าจะเรียนวิชาใดก็ต้องนําไปใช้ เพือแสวงหาความรู้ในสาขาวิชา
นัน ๆ และเพือประกอบอาชีพ การอ่านเป็ นประตูทเปิ
ี ดไปสู่อดีตและอนาคต ภาษาเป็ นเครืองมือ
ศึกษาแสวงหาความรู้ประสบการณ์และรับสิงทีเป็ นประโยชน์นันมาใช้ พัฒนาตนเอง นอกจากนีการ
ใช้ ภาษาโดยการเขี ย นเพื อแสดงข้ อมู ล ความรู้ แลกเปลี ยนกั บ ผู้ อื น ทํา ให้ เกิ ด ความรู้ และ
ประสบการณ์ การอ่านและการเขียนจึงเป็ นสิงจําเป็ นในการสือสาร
กรมวิ ช าการ (2545, น.4-5) กล่ า วถึง ครู ผ้ ู สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
นับว่าเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือให้ เด็กเริมต้ นเรียนภาษาไทยทีถูกต้ อง โดยเฉพาะชัน
ประถมศึ กษาปี ที 1 หรื อเด็กเริ มเข้ าเรี ยนซึ งเป็ นชันทีจะต้ องเพิ มความละเอียดอ่อน หรื อความ
ระมัดระวั งเป็ นพิ เศษ เพราะเป็ นการวางรากฐานทีสํา คัญ สําหรั บการศึ กษาชั นต่ อ ๆ ไป และ
บทบาทของครูจะช่ วยให้ การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุตามจุ ดมุ่งหมายทีกําหนด ถึงแม้ ปัจจุ บัน
การเรียนการสอนจะมุ่งเน้ นให้ นักเรียนเป็ นสําคัญก็ตาม ความสําคัญของครูกไ็ ม่ได้ ลดลง หากแต่
ครูจะต้ องลดบทบาทการสอนของตนเอง โดยเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ แสดงบทบาทในกิจกรรม
การเรียนมากขึน กิจกรรมทีครูและนักเรียนจัดขึนจะต้ องสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ นักเรียน
เกิดความสนใจกระตือรือร้ นทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน ๆ
กรมวิชาการ (2545, น.53-57) หลักสูตรประถมศึกษาได้ กาํ หนดกิจกรรมการอ่าน
และการเขียนเป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญในการเรี ยนรู้และกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ด้านการ
อ่ า นและการเขี ย นภาษาไทยไว้ เ ป็ นสาระที 1 และสาระที 2 ในช่ ว งชั นดั ง นี ช่ ว งชั นที 1 ชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที 3 อ่ า นสะกดคํา ทียากยิ งขึนถู ก ต้ อ งตามหลั ก การสะกดคํา ทีตรงตามมาตรา
ตัวสะกด และไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด อ่านจําคําได้ แม่นยํา อ่านได้ คล่อง และเร็วตามหลักการ
อ่าน ตลอดทังเข้ าใจความหมายของคํายาก และเข้ าใจข้ อความทีอ่าน เขียนอธิบายความหมาย นํา
คําแต่งประโยคหรือข้ อความทียาวขึน ใช้ กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่าน เขียนอธิบายความหมาย
นําคําแต่งประโยคหรือข้ อความทียาวขึนใช้ กระบวนการอ่านพัฒนาการอ่าน อ่านเรืองทีมีความยาว
และยากขึนตามวั ยของผู้ เรี ยน อ่า นออกเสียงบทร้ อยแก้ ว บทร้ อยกรองได้ เร็วและคล่ อง อ่า น
ถูกต้ องตามอักขรวิธแี ละลักษณะคําประพันธ์ด้วยเสียงดังฟั งชัดเจน ช่วงชันที 1 ชันประถมศึกษาปี



ที 3 เขียนคํายากทีมีความหมายทีสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เขียนแสดงความรู้สึก เขียน
เป็ นเรืองราว เขียนเป็ นข้ อความสัน ๆ เป็ นบันทึกส่วนตัว โดยใช้ ถ้อยคําทีถูกต้ อง
ดังนัน ครูผ้ ู สอนจึงต้ องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีให้ นักเรี ยนสามารถสร้ าง
องค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็ นผู้อาํ นวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทีเพื อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ และสามารถส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังที บุญเพ็ญ สุวรรณศร
(2548, น.29) ได้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดคําว่า ครูจะต้ องมีความรู้
ความสามารถในหลาย ๆ ด้ านประกอบกัน เช่น สอนตามลําดับขันตอนทีถูกต้ อง การจัดกิจกรรม
การสอนแต่ ล ะครั งต้ อ งสอดคล้ อ งกับ สภาพความเป็ นจริ ง ของผู้ เ รี ย น เช่ น สุข ภาพ อารมณ์
ความสามารถในด้ านการอ่าน การเขียน ในด้ านกิจกรรมการสอนต้ องมีบรรยากาศทีสนุกสนาน ไม่
เบือหน่าย สร้ างเจตคติทดีี ให้ กับผู้เรียน ให้ เห็นถึงความสําคัญของการเขียนคําทีถูกต้ อง รู้จักการ
ใช้ กิจกรรมทีหลากหลาย เช่ น การให้ ทาํ แบบฝึ ก การแข่งขันเขียนคํา การจัดทําบัญชีรวบรวมคํา
ยากมาแต่งประโยค ฯลฯ นอกจากนันควรสอนให้ สมั พันธ์กนั ทัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เพือให้ นักเรียนนําการเขียนไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง
กิจกรรมทีใช้ ในการเรี ยนการสอนนั นควรมี ความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวั ย ของ
ผู้เรี ยนตรงตามจุ ดประสงค์ เช่ น การใช้ เกมปริ ศนาคําทาย เกมใบ้ คาํ ทายอักษร เกมตามล่ าหา
พยัญชนะ เป็ นต้ น และเน้ นการจัดการเรี ยนการสอนทีให้ นักเรียนได้ มีส่วนร่ วมมาก ๆ ตลอดจน
การจัดบรรยากาศในชันเรียนทีสนุ กสนาน สร้ างเจตคติทดีี ต่อผู้เรียน แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญ
ของการเขียนคําทีถู กต้ อง โดยครู ควรจะมีวิธีสอนเขียนคําทีเป็ นลําดับขันตอน เริ มจากการเห็น
ลั กษณะภาพรวมของคํา นั นก่ อ นแล้ วจึ งค่ อย ๆ ต่ อให้ ยากขึน ด้ วยการจดจํา คํา นั นให้ ได้ ว่า มี
ลักษณะการเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อย่างไรบ้ างจึงเขียนคําและทบทวนความถูกต้ องอีกครัง
เพือให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ จดจําและสามารถเขียนคําได้ อย่างถูกต้ อง
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปั จจุบัน ปั ญหา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้ น เช่น การเขียนคําไม่ถูกต้ อง เป็ นปั ญหาทีพบมากทีสุด ซึง
เกิดมาจากนักเรียนไม่แม่นยําในเรืองของการสะกดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด อีกทัง
ไม่ทราบความหมายของคําทีต้ องการใช้ รวมถึงการพูดทีออกเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้ อง ขาด
ความสนใจและความใส่ใจ ความระมัดระวังในการเขียนคํา นําไปสู่การเขียนทีไม่ถูกต้ อง ตลอดจน
สภาพแวดล้ อมอืน ๆ เช่น นักเรียนไม่สนใจการเขียนว่าจะเขียนผิดหรือถูก หรือได้ รับรู้มาอย่างไม่
ถูกต้ อง จนเกิดการจดจําแบบผิด ๆ และไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริงจังจนเกิดเป็ นความเคยชิน
สอดคล้ องกับ พัชรี วรจรัสรังสี (2542, น.52) กล่ าวว่ าสาเหตุททํี าให้ นักเรี ยนคําผิดนันมีหลาย
ประการ บางสาเหตุมาจากตัวของนักเรียน บางสาเหตุมากจากตัวผู้สอน ครูผ้ ูสอนอาจจะละเลย
ทักษะการเขียน เพราะเห็นว่าใช้ เวลามาก ตรวจลําบากต้ องใช้ เวลานานในการตรวจทําให้ ตัดทักษะ
ทางการเขียนออกไปให้ น้อยลง นักเรียนจึงขาดประสบการณ์และขาดความเชียวชาญในการเขียน



ในบางโรงเรียนไม่ได้ กาํ หนดการฝึ กการเขียนคําไว้ ในตารางเรียนอย่างชัดเจน ทําให้ ครูผ้ ู สอนไม่ได้
ฝึ กทักษะการเขียนคําให้ กบั นักเรียนทําให้ นักเรียนเขียนคําผิดจํานวนมาก
วรรณี โสมประยูร (2544, น.157) สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2545, น.290-331)
และวิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2550, น.20-21) ได้ กล่าวถึงสาเหตุของการเขียนผิดไว้ ดังนี 1) นักเรียน
มีประสบการณ์เกียวกับคําผิดโดยเห็นแบบอย่างทีสะกดผิด 2) นักเรียนไม่ร้ ูจักหลักภาษา เช่น ไม่
รู้จักมาตราตัวสะกด หลักสะกดการั นต์ หลักการผันวรรณยุกต์ หลักมาตราตัวสะกดอื น ๆ 3)
นักเรียนไม่ทราบความหมายเพราะ คําไทยมีคาํ พ้ องเสียง ทําให้ ความหมายสับสน 4) นักเรียนฟัง
ไม่ ชั ด เพราะคํา ไทยมี คํา ควบกลํา 5) นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดคํา ตามเสี ย ง คํา ทีมาจาก
ภาษาอังกฤษ ซึงเขียนแตกต่างจากเสียงได้ 6) นักเรียนใช้ คาํ ทีมี ร ล ไม่ถูกต้ อง การเขียนสะกดคํา
เกิดจากผู้เขียนเป็ นสําคัญซึงส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการสังเกต ขาดการฝึ กฝน มีความรู้ความ
เข้ าใจในหลักการทางภาษาทีไม่ดีพอ ตลอดจนมีความไม่ระมัดระวั งในเรื องของการเขียนคําให้
ถูกต้ องตามความหมายของคํานัน ๆ จนเกิดความเคยชินในการเขียนคํา
ด้ วยเหตุนีครูผ้ ูสอนจึงควรนําทฤษฎีวิธีการหรือหลักการต่าง ๆ เข้ ามาปรับใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนเพือให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทดีี ยิงขึน ซึงวิธกี ารหนึงคือ การสร้ าง
แผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื อเป็ นเครื องบันทึกข้ อมูลทีมีรูปแบบโครงสร้ างเฉพาะตัว
ของผู้บันทึก ดังที โทนี บูชาน (Tony Buzan. 1997, น.59) ได้ ให้ ความหมายของแผนทีความคิด
ไว้ ว่ า แผนทีความคิ ด เป็ นแผนผั งหรื อ แผนภาพทีแสดงออกของการคิ ด รอบทิศ ทาง ซึ งเป็ น
ลักษณะการทํางานทีตามธรรมชาติของสมองมนุ ษย์ และเป็ นเทคนิคการแสดงออกด้ วยภาพทีมี
พลังนําไปสู่กุญแจสากลทีจะใช้ ไขประตูไปสู่ศักยภาพของสมอง แผนทีความคิดนําไปประยุกต์ใช้ ได้
กับทุกแง่มุมของชีวิต ซึงทําให้ การเรียนรู้ได้ รับการพัฒนาและเกิดความคิดทีชัดเจนขึนจะนําไปสู่
การกระทํา ต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ นอกจากนี บู ซ านยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะสํา คั ญ ของแผนที
ความคิดไว้ 4 ประการ ดังนี 1) หัวเรื องทีน่ าสนใจจะถูกสร้ างขึนตรงกลางของภาพ 2) ใจความ
หลักของหัวเรื องจะอยู่รอบหัวข้ อซึงอยู่ตรงกลางออกไปทุกทิศทางซึงเปรียบเสมือนกิงก้ านของ
ต้ นไม้ ทีแตกแขนงออกมา 3) กิงก้ านทีแตกแขนงออกมาประกอบด้ วยภาพหรือคําสําคัญทีเขียน
บนเส้ นทีโยงกัน ส่วนของคําอืน ๆ ทีมีความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนบนกิงก้ านทีแตกออกใน
ลํา ดั บ ต่ อ ๆ ไป 4) กิ งก้ า นจะถู ก เชื อมโยงกั น ในลั ก ษณะที แตกต่ า งกั น ตามตํา แหน่ ง และ
ความสําคัญของประเด็นต่าง ๆ
การสอนใช้ แผนทีความคิด (Mind Mapping) จะเป็ นการช่วยให้ นักเรียนฝึ กการ
วิเคราะห์ (สมองด้ านซ้ าย) และสังเคราะห์ (สมองด้ านขวา) จนเกิดความสัมพันธ์ทางความคิด
และรวบยอดเป็ นข้ อมูล จนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ อย่างมีโครงสร้ างและมีวิจารณญาณทาง
ความคิด ดังที สมศักดิ สินธุระเวชญ์ (2544, น.8) วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, น.19) และสําลี
รักสุทธี (2550, น.45) ได้ กล่าวว่า การสอนโดยใช้ แผนทีความคิด (Mind Mapping) จะเป็ นการ
ฝึ กวิเคราะห์ (สมองด้ านซ้ าย) และสังเคราะห์ (สมองด้ านขวา) เป็ นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้



ทีจะทําให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาเต็มศักยภาพและมีความสมดุลทั งร่างกาย ปัญญา และสังคม เป็ นการ
ฝึ กให้ ผู้ เรี ย นจั ด กลุ่ ม ความคิ ด รวบยอดของตน เพื อให้ เห็ น ภาพรวมของความคิ ด เห็ น
ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเป็ นภาพ สามารถเก็บไว้ ในหน่วยความจําได้ ง่ายและสอดคล้ อง
กับสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550, น.89) วัชรา เล่าเรียนดี (2555, น.61) และทิศนา
แขมมณี (2556, น.389) กล่ า วถึ ง การจั ดกลุ่ มความคิด รวบยอด เพื อให้ ความสัมพั น ธ์ ข อง
ความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไปโดยนําเสนอเป็ นภาพหรือเป็ นผัง สามารถ
นําเสนอได้ หลายลักษณะ
ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทีจะพัฒนาความสามารถความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย โดยการใช้
แผนผังความคิด เพือนําไปใช้ แก้ ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนเพือพัฒนาความสามารถ
ความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
1 โรงเรียนบ้ านห้ วยนําพุ ซึงผลของการวิจัยในครั งนีจะเป็ นแนวทางในการพั ฒนาการเรี ยนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความเข้ า ใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 1
2. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยก่อนและหลังเรียน
การใช้ แผนผังความคิด
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย
โดยใช้ แผนผังความคิด
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนมีความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด มีคะแนนไม่ตากว่
ํ า
ร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน ความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. ความพึ งพอใจของนั กเรี ยนต่ อ การเรี ยนรู้ ค วามเข้ า ใจคํา ศั พท์ภาษาไทยโดยใช้
แผนผังความคิด อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนบ้ านห้ วยนําพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 1 ห้ องเรียน จํานวน นักเรียน 28 คน



ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในความเข้ าใจคําศัพท์วิชาภาษาไทย
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ความเข้ าใจคําศัพท์วิชาภาษาไทย
3. ความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อความเข้ า ใจคํา ศัพท์ภาษาไทยโดยใช้ แ ผนผั ง
ความคิด
ขอบเขตด้านเนือหา
แผนผังความคิดเพือพัฒนาความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย จํานวน 4 เรือง 1. มาตรา
ตัวสะกด 2. คําควบกลํา 3. อักษรสามหมู่ 4. อักษรนํา
ระยะเวลาในการทําวิจยั
การดําเนินการวิจัยครังนี ใช้ เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัวโมง รวม 20 ชัวโมง ภาค
เรียนที 2 ปี การศึกษา 2562
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ความเข้ าใจคําศัพท์วิชาภาษาไทย
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดย
ใช้ แผนผังความคิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัยตามขันตอนเพือศึกษาผลการใช้ แผนผังความคิดเพือพั ฒนา
ความสามารถในความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 โดยมีขันตอน
ดังนี
1. ผู้ วิจัยชี แจงวั ตถุ ประสงค์ ขันตอนและรายละเอียดให้ นักเรี ยนทราบเกียวกับ การ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดเพื อพั ฒนาความสามารถในความเข้ าใจ
คําศัพท์ภาษาไทย
2. ผู้วิจัยให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-Test)
โดยใช้ แบบทดสอบ มีจาํ นวน 30 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้ เวลา 1 ชัวโมง
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจั ดการเรียนรู้ สําหรั บนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1
จํา นวน 4 แผนการจั ด การเรี ยนรู้ ใช้ เวลา 18 ชั วโมง ในการจั ดกิจ กรรมทุ ก ครั ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้
นั ก เรี ย นทํา แบบทดสอบเพื อเก็บ คะแนนพั ฒ นาความสามารถในเรื อง ความเข้ า ใจคํา ศั พ ท์
ภาษาไทย
4. ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (Post-Test) โดย
ใช้ แบบ ทดสอบ มีจาํ นวน 30 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้ เวลา 1 ชัวโมง



5. ให้ นั ก เรี ย นทํา แบบสอบถามความพึ ง พอใจทีมี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ช้ แ ผนผั ง
ความคิดเพือพัฒนาความสามารถในการเข้ าใจคําศัพท์
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพื อนํา ผลทีได้ มาวิ เคราะห์ ข้อ มู ลโดยวิ ธีการทางสถิ ติ
สรุปผล และแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ย
(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Paired-Simples t-test
2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลการพั ฒนาความเข้ าใจคําศั พท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.14
ตอนที 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยก่อนและ
หลังเรียนการใช้ แผนผังความคิด พบว่า นักเรียนได้ คะแนนก่อนเรียน (ݔҧ = 8.21, S.D. = 2.68)
ได้ คะแนนหลังเรียน (ݔҧ = 20.43, S.D. = 4.02) และเมือทดสอบทางสถิติ Paired-Simples ttest ความสามารถเข้ าใจคํา ศัพท์ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 (t = 12.87, Sig = 0.00) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
แบบทดสอบ
จํ านวน
S.D.
T
Sig
ഥ
࢞
ผลสัมฤทธิทางการ นักเรียน
เรียน
การทดสอบก่อนเรียน
28
8.21
2.65
12.87*
.000
การทดสอบหลังเรียน
28
20.43
4.02
*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับเท่ากับ .05
ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้ความเข้ าใจคําศั พท์
ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 2.76, S.D.
= 0.18) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านเรียงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย คือ ด้ านเนือหาในการ
เรียนรู้และด้ านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ݔҧ = 2.79, S.D. = 0.05) ด้ านสือการเรียนรู้ (ݔҧ =
2.77, S.D. = 0.03) และด้ านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (ݔҧ = 2.69,S.D. = 0.01) ตามลําดับ



อภิปรายผล
ตอนที 1 ผลการพั ฒนาความเข้ าใจคําศั พท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.86 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.14
เนืองจากนักเรียนไม่เข้ าใจในเรืองอักษรสามหมู่ ซึงมีคะแนน 15 คะแนน แต่นักเรียนได้ คะแนน
ไม่ถึงครึง เรืองอักษรควบกลํามีนักเรียนจํานวน 2 คน นักเรียนทีมีคะแนนไม่ถึงครึงของแต่ละครั ง
จํานวน 1 คน เนืองจาก เป็ นนักเรี ยนทีบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จึงมีคะแนนทีตํากว่านักเรียนคน
อืนในชันเรียน ทังนีผู้วิจัยได้ ให้ นักเรียนทบทวนเรืองทีเรียนทังหมดและให้ ทาํ แบบทดสอบใหม่อกี
ครั ง นั ก เรี ยนก็สามารถทีจะทํา คะแนนได้ เ พิ มขึน แต่ นั ก เรี ยนส่ วนใหญ่ มีค วามสามารถเข้ า ใจ
คําศัพท์ควบกลําได้ มากทีสุด มีคะแนนเฉลีย 14.03 รองลงมา คือ อักษร 3 หมู่ สําหรับตัวสะกด
และอัก ษรนํา มี ค ะแนนเฉลี ยเท่า ๆ กัน ดั งทีแสดงถึ งพั ฒ นาความสามารถเข้ าใจคําศั พ ท์ของ
นักเรียนเพิมขึน ดังที Rasinski Padak and Newton (2008, น.13-14) ได้ กล่าวถึง การรู้คาํ ศัพท์
ได้ แก่ การเพิ มความเข้ าใจในความหมายของคําศัพท์โดยในแต่ ละครั งทีผู้เรียนพบคําศัพท์ใหม่
ความรู้ ของผู้ เรี ยนทีมีต่อความหมายของคําศั พท์นัน ๆ ก็ค่อย ๆ ชั ดเจนมากยิงขึน เช่ น เมือผู้
เรียนรู้ความหมายของคํานัน ๆ แล้ วเมือเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของคําศัพท์ได้ อย่าง
ลึกซึงมากขึน และการรู้คาํ ศัพท์มักเกียวข้ องกับการรู้ลักษณะเฉพาะของคํานัน ๆ และรวมถึงการที
คํา ศั พ ท์นั นเชื อมโยงถึ ง คํา อืน ๆ หรื อ ความคิ ด รวบยอดอืน ๆ ด้ ว ย ทังนี ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ ผนผั ง
ความคิด มาประกอบการจั ด การเรี ยนรู้ เรื องมาตราตัว สะกด คํา ควบกลํา อักษรสามหมู่ และ
อักษรนํา ซึง วัชรา เล่าเรียนดี (2555, น.61) กล่าวไว้ ว่า แผนผังความคิด เป็ นเทคนิคหนึงทีช่วย
ในการเรียนรู้ทลึี กซึงกว้ างขวางมากขึน ช่วยในการจํา ช่วยให้ เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสร้ าง
แผนผังเชือมโยง และการคิดทีชัดเจน สามารถใช้ ในการเรียนรู้ทุกสาระวิชา ถ้ าฝึ กการใช้ แผนผัง
ความคิดอย่างสมําเสมอจะสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ เร็วขึน การใช้
แผนผังความคิดเป็ นการใช้ สายตาและสมองในเวลาเดียวกัน ช่วยทําให้ มองเห็นการทํางานของ
สมองของตนเองชัดเจนยิงขึน โดยมองเห็นความเชือมโยงสัมพันธ์ของคํา ข้ อความ สาระต่าง ๆ ได้
ชัดเจน และออซูเบล (ภพ เลาหไพบูลย์. 2534, น.74 -75; อ้ างอิงจาก Ausubel. 1963. The
Psychology of Meaningful Verbal Learning) กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนเมือ
เรียนรู้แล้ วสามารถเชือมโยงความรู้ใหม่ให้ สัมพันธ์กบั ความรู้เดิม หรืออาจเรียกว่าการเรียนรู้แบบ
รับไว้ เพือให้ ได้ ความหมาย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สินธุ์ชัย ทิพกุล (2553, น.73) ศึกษาวิจัย
เรือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคํา โดยใช้ แผนผังความคิด (Mind
Mapping) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความก้ าวหน้ าเพิมขึนคิด
เป็ นร้ อยละ 80.12 และนั กเรี ยนทีเรี ยนด้ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แผนผังความคิด
เรื องการอ่ า นและการเขี ยนสะกดคํา ชั นประถมศึ ก ษาปี ที 1 มีความคงทนในการเรี ยนรู้ และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สาธินี วันชัย (2555, น.80) ศึกษาวิจัยเรือง ผลการจัดกิจกรรมการ



เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรืองการอ่านและการเขียนคําทีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
ชันประถมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ แผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่า ทีนักเรียนได้ เรียนด้ วยแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยเรื อง การอ่ า นและการเขี ย นคํา ทีสะกดตรงตามมาตราตั ว สะกด ชั น
ประถมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ แผนผังความคิด มีความก้ าวหน้ าทางการเรียน ร้ อยละ 76.02
ตอนที 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยก่อนและ
หลังเรียนการใช้ แผนผังความคิด พบว่า ความสามารถเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ .05 (t = 12.87, Sig = 0.00) ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยทีตังไว้ เมือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจะเห็นได้ ว่านักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนเพิ มขึนทุกคน มีคะแนนเพิมขึนตังแต่ 9 - 20 คะแนน
มีนักเรียนจํานวน 3 คนทีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั งเรี ยนเพิ มขึน 2 คะแนนเนืองจาก
นั ก เรี ยนคนที 1 เป็ นนั ก เรี ยนทีบกพร่ อ งทางการเรี ยนรู้ คนที 2 – 3 มีพื นฐานวิ ชาภาษาไทย
ค่อนข้ างอ่อนโดยเฉพาะเรือง การสะกดคํา คิดเป็ นร้ อยละ 10.71 จากคะแนนผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนโดยใช้ แผนผังความคิดเพื อพั ฒนาความเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยสามารถทําให้ นั กเรี ยนมี
พั ฒ นาความเข้ า ใจคํา ศั พท์ภ าษาไทยเพิ มขึ น สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ วิ ภ าวรรณ์ สุพ รรณ์
(2554, บทคัดย่อ) วิจัยเรือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคํา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ แผนผังความคิด ชันประถมศึกษาปี ที 1โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที 1 เรืองการอ่าน
และการเขียนสะกดคํา โดยใช้ แผนผังความคิด เรือง การอ่านและการเขียนสะกดคํา โดยใช้ แผนผัง
ความคิด มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 และ วัลยา อําหนองโพธิ (2557, น.124) วิจัยเรือง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกด
คํา เรือง มาตราตัวสะกดโดยใช้ แผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิ ท ยา ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการเขีย นสะกดคํา วิ ชา
ภาษาไทยก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยแบบฝึ กทัก ษะการเขี ย นสะกดคํา แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
ตอนที ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู้ความเข้ าใจคําศั พท์
ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 2.76, S.D.
= 0.18) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านเรียงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้ อย คือ ด้ านเนือหาในการ
เรียนรู้และด้ านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ݔҧ = 2.79, S.D. = 0.05) ด้ านสือการเรียนรู้ (ݔҧ =
2.77, S.D = 0.03) และด้ านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ (ݔҧ = 2.69, S.D. = 0.01) ตามลําดับ
จากความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้ านเนือในการเรียนรู้ สิงทีสําคัญคือ ช่ วยให้ อ่านสะกดคําและ
เขียนคําได้ ถูกต้ อง เข้ าใจความหมายของคํา มากขึน ด้ านกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แผนผังมี
ประโยชน์ ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนคิดอย่างเป็ นอิสระ มีความสุข สนุ กสนาน และได้ ความรู้ ด้ านสือการ



เรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้ นักเรียนอยากเรียนภาษาไทยมากขึน มีความหลากหลาย ด้ านบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และ
ผู้สอนใส่ใจต่อผู้เรี ยน สอดคล้ องกับ วัลยา อําหนองโพธิ (2557, น.124) วิจัยเรือง การพัฒนา
แบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคํา เรื อง มาตราตัวสะกดโดยใช้ แผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคํา เรื อง มาตราตัวสะกดโดยใช้ แผนผังความคิด
สํา หรั บ นั กเรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที 1 อยู่ ใ นระดั บ ดี มาก และ วชิ ร าภรณ์ เยียมแสง (2556)
บทคัดย่อ การใช้ ผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการอ่าน เพือความ
เข้ าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ ผังความคิด อยู่ในระดับมาก
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
1. การพัฒนาความสามารถเข้ าใจคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้ แผนทีความคิด เป็ นเทคนิค
ทีช่ วยพั ฒ นาทัก ษะการอ่า นและการเขี ยนคําวิ ชาภาษาไทยได้ ดี ช่ วยให้ นั ก เรี ยนสามารถเข้ าใจ
คําศัพท์และรู้ความหมาย จึงทําให้ นักเรียนสามารถใช้ คาํ ได้ หลากหลายทังการอ่านและเขียนมาก
ยิงขึน ซึงนักเรียนสามารถนําไปใช้ ในการเขียนข้ อความหรือย่อหน้ าในการเรียนทีต่อเนืองจากการ
ทดลองมาได้
2. การใช้ แผนผังความคิด ทําให้ เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ความเข้ าใจคําศัพท์เมือผู้เรียนรู้
ความหมายของคํานัน ๆ แล้ วเมือเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของคําศัพท์ได้ อย่างลึกซึงมาก
ขึน และการรู้คาํ ศัพท์มักเกียวข้ องกับการรู้ลักษณะเฉพาะของคํานัน ๆ และรวมถึงการทีคําศัพท์
นันเชือมโยงถึงคําอืน ๆ หรือความคิดรวบยอดอืน ๆ ด้ วย ช่วยให้ นักเรียนสามารถอ่านและเขียน
สะกดคําได้ ถูกต้ องมากยิงขึน สามารถเข้ าใจความหมายของคําได้ มากยิงขึน นอกจากนีนักเรียนยัง
รู้สกึ มีความสุข สนุกสนาน ได้ รับความรู้และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แ ผนผังความคิดแบบใยแมงมุมช่ วยให้ นัก เรี ยน
สามารถเขียนคําศัพท์ได้ หลากหลายมากยิงขึน เนืองจากเป็ นแผนผังความคิดทีนักเรียนสามารถ
ลากเส้ นเพือเขียนเพิมเติมคําศัพท์ได้ เรือย ๆ ตามทีนักเรียนต้ องการ ครูผ้ ูสอนอาจต้ องให้ ความใส่
ใจในการจัดการเรี ยนการสอนเพื อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเขียนคําศัพท์ได้ อย่า งถูกต้ อง จนเกิดการ
เรียนรู้และจดจํานําไปสู่ความคิดรวบยอดในเรืองต่อ ๆ ไป
2. ความเข้ าใจคําศั พท์ ครู จะต้ องอธิบายเพิ มเติมเกียวกับคําศัพท์บางคํา เช่ น เรื อง
มาตราตัวสะกดส่วนใหญ่จะให้ นักเรียนเขียนคําทีสะกดตรงตามมาตรา แต่มีบางคําอาจต้ องอธิบาย



เพิ มเติม เช่ นคําทีสะกดด้ วยมาตราแม่ กก ตัวอย่างเช่ น สุก สุข ศุกร์ เขียนต่างกัน ความหมาย
ต่างกัน ทังสามคํานีปรากฎอยู่ในชีวิตประจําวัน ซึงนักเรียนจะสามารถเลือกใช้ คาํ ได้ อ ย่างถูกต้ อง
หรื อเรื องอักษร 3 หมู่ ซึงประกอบด้ วย อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํา ครูอาจต้ องระบุว่า
อักษรแต่ละหมู่จะเลือกใช้ ตัวอักษรใดบ้ าง เพือให้ เป็ นไปในทางทิศเดียวกัน จากตัวอย่างทีนําเสนอ

ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
ควรศึกษาการใช้ แผนผังความคิดในการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาภาษาไทยในชั น
ประถมศึกษาปี ที 2 เพือพัฒนาความรู้ความเข้ าใจคําศัพท์วิชาภาษาไทย และในหัวข้ อทีต่อเนืองกัน
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