
 
 

53255313 :สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

คาํสาํคญั:การอ่านและเขียนสะกดคาํ / พหุปัญญา/แผนผงัความคิด / แบบฝึกเสริมทกัษะ 

 ไพรินทร์ พึงพงษ์:การพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยใชย้ทุธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะอาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์,รศ. สมพร ร่วมสุข และ ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 
165  หนา้. 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ   1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  
แผนผงัความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะ   2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1 ทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะ  กลุ่มตวัอย่าง คือ  
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1  ห้องลีลาวดี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา)  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2556  จาํนวน 1หอ้งเรียน  มี
นกัเรียน33 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย กาํหนดระยะเวลาในการทดลอง  16 คาบ   
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้  เรืองการอ่านและเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสม2)  แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนแผนผงัความคิดสระประสม  3)  แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมี
สระประสม 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม5)  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญาแผนผงัความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะ   
รูปแบบทีใชใ้นการทดลองแบบกลุ่มทดลองหนึงกลุ่มมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   สถิติทีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย (x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกนั (t-test dependent) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) ผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะ   หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั   0.01 

 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  1ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธี        
พหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 The purposes of this research were 1) to compare the pre-test and post-test of first grade 
students in reading andspelling abilities taught achievement  through strategy multiple 
intelligence, mind  mapping  and supplementary  practice material and 2) to study the opinions of 
students about reading and spelling diphthong words  through multiple intelligence, mind  
mapping  and supplementary practice material.The sample of this research consisted of 33 
students from the first grade at The Demonstration school of Silpakorn University                   
(Early Childhood & Elementary), Amphoe  Mueang, Nakornpathom Province in the academic 
year 2013.  The school representatives gained by Simple Random Sampling.The duration of the 
experiment was 16  periods 
 The  instruments  used  for  this  study  included  1) lesson plans for reading  and  word 
spelling  abilities  taught,  2) exercises for writing diphthong words mind  mapping,  3) exercises    
to enhance reading and spelling diphthong words skill,  4)  reading and word spelling abilities 
taught academic test and 5) questionnaires of students’ opinions toward learning management 
through  multiple intelligence. The research design was the one group pretest - posttest  design. 
The data were analyzed by mean (x ), standard  deviation (S.D.) and t-test dependent. 
 The results of the research found that : 
 1.  The pre-test and  post-test  achievements of the  first  grade students  in  reading  and  
spelling abilities taught achievement  through strategy multiple  intelligence , mind mapping  and 
supplementary practice  meterial after  teaching  by  synectics  approach were significantly higher  
than  during  at  the  0.01  level. 
 2.  The opinions of students  about reading  and spelling abilities taught achievement  
through strategy multiple  intelligence,  mind  mapping  and supplementary practice  
meterial  were  strongly  agree. 
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  งานวิจยัฉบบันีสําเร็จได ้ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก ผศ.ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์               
รองศาสตราจารยส์มพร   ร่วมสุข    ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   ทีกรุณาให้คาํแนะนาํและช่วยตรวจ
งานวิจยัฉบบันีจนเสร็จสมบูรณ์     ผศ.ดร.ปรณัฐ    กิจรุ่งเรือง   กรุณาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์  อาจารย ์ดร.สุจิตรา    คงจินดา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํในการ
ทาํวจิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์าธิต   จนัทรวินิจ    อาจารย ์ดร.วิสูตร    โพธิเงิน   อาจารยด์วง
หทยั      โฮมไชยะวงศ ์ อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี     และอาจารย ์ดร.วิภาฤดี    วิภาวิน    ทีกรุณาตรวจ
และใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงคุณภาพเครืองมือในการวจิยั    
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปรณฐั    กิจรุ่งเรือง   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)  ทีกรุณาสนบัสนุนและใหโ้อกาสผูว้จิยัศึกษาต่อ 
 ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจดีๆ  และคาํแนะนําอันมีค่าจากเพือนๆ  พีๆ ทงัพีชาญชัย               
หมนัประสงค์    ลุงอุดม-ป้านรา   คาํดี   คุณศกัดิชยั   หุ่นนอก   ขอขอบพระคุณอาจารยโ์รงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ทุกท่านทีใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือตลอดเวลา 
 คุณประโยชน์ของงานวจิยัฉบบันี  ผูว้จิยัขอมอบแด่บุพการีทีให้กาํเนิดชีวิต  คู่ชีวิตทีให้กาํลงัใจ 
และครูอาจารยทุ์กท่านผูป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




