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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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บทท ี  
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นภาษาทีมีพฒันาการมายาวนานมีคุณค่าและความสาํคญัยงิทีคนไทยทุกคนควร
ภาคภูมิใจ รักษาและจรรโลงไวด้งัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทานในวนัประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เมือวนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  (พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล อดุลยเดชฯ, 

 : -  ) ความวา่ 

 

ภาษาเป็นวฒันธรรมอนัสาํคญัยงิของชาติไทย  เป็นเครืองแสดงความเป็นชาติมนัคงและสาํคญั
ยงิ ภาษาเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของชาติ ภาษาทงัหลายเป็นเครืองมือชนิดหนึงของมนุษย ์  คือเป็นทาง
สาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหนึง  เป็นสิงทีสวยงามอยา่งหนึง  เช่น  ในทางวรรณคดี  เป็นตน้  ฉะนนั
จึงจาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้ห้ดี  ประเทศไทยมีภาษาของเราเองซึงตอ้งหวงแหน  เราโชคดีทีมีภาษาของ
ตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิงจะรักษาไว ้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานีก็มีหลาย
ประการ อยา่งหนึงตอ้งรักษาให้บริสุทธิในทางออกเสียงคือการออกเสียงให้ถูกตอ้งชดัเจน    อีกอย่าง
หนึงตอ้งรักษาใหบ้ริสุทธิในวธีิใชห้มายความวา่วธีิใชค้าํมาประกอบเป็นประโยค  นบัเป็นปัญหาทีสาํคญั 
ปัญหาทีสามคือ ความรํารวยในคาํของภาษาไทย ซึงพวกเรานึกวา่ไม่รํารวยพอ จึงตอ้งมีการบญัญติัศพัท์
ใหม่มาใช ้

 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาํชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย นอกจากนนัยงัเป็นเครืองมือใน
การติดต่อสือสารเพือสร้างความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความคิด ความตอ้งการ ความรู้สึกและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั และเป็นเครืองมือแสวงหาความรู้เพือ
พฒันาความรู้และสร้างสรรคใ์ห้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันา
อาชีพให้มีความมนัคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (กรมวิชาการ,  ก : )  การพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยของเยาวชนไทยเป็นสิงสําคญัยิง   เนืองจากสังคมโลกตอ้งมีการ
สือสาร  การเรียนรู้สามารถเกิดขึนไดทุ้กทีทุกเวลา  นโยบายการจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงและมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือส่งสริมให้เยาวชนไทยสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ  จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดใ้ห้ความสําคญักบัการใชภ้าษาไทย  โดยระบุใน
พระ ร าชบัญญั ติ ก า ร ศึ กษ าแ ห่ งช า ติ   พ .ศ .  (ฉบับแก้ ไ ข เพิ ม เ ติ ม  พ .ศ .  ) 
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ประสิทธิภาพในการอ่านอยูม่าก  สังคมนนัก็ยอ่มจะเจริญพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ประเทศไทยจึงควร
สนบัสนุนและส่งเสริมให้เด็กไดอ่้านหนงัสืออย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ศิวกานท์  ปทุมสูติ 
(  : ) ; ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท ์(  ก : 3) และพรทิพย ์ ชาตะรัตน์ (  : 59 )  ไดก้ล่าวถึง
ความสําคญัของการอ่านไวส้รุปได้ว่า  การอ่านเป็นเครืองมืออย่างหนึง  ในการแสวงหาความรู้  
ดงันนัผูที้มีความสามารถในการอ่าน  คือ  สามารถอ่านไดม้าก  อ่านไดเ้ร็ว  และอ่านไดถู้กตอ้ง  ยอ่ม
มีโอกาสในชีวติหลายๆ ดา้นมากกวา่  เช่น  ดา้นการศึกษา  ดา้นสังคม  ดา้นการประกอบอาชีพ  เป็น
ตน้  ตลอดจนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วและทนัสมยักวา่ผูที้ขาดทกัษะในการอ่าน 

 นอกจากทกัษะการอ่านทีมีความสําคญัแลว้  การเขียนก็เป็นอีกทกัษะหนึงทีมีความสําคญั  
ดงัที วรรณี  โสมประยรู (  : 18)  กล่าววา่  การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความ
ตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษร  เพือสือความหมายให้ผูอื้นเขา้ใจและเป็น
เครืองมือพฒันาสติปัญญาของบุคคล  โดยถือวา่เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาเป็นเครืองมือในการ
ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมไดอี้กวิธีหนึง  นอกจากนี ผดุง  อารยะวิญ ู  (  : 23 ) ไดก้ล่าววา่ 
การเขียนเป็นทกัษะทีสูงทีสุดในกระบวนการทางภาษา  เป็นการแสดงออกถึงแนวความคิดของ
ผูเ้ขียน  โดยผูเ้ขียนจะตอ้งนาํคาํในภาษามาร้อยเรียงกนัอย่างเป็นระบบถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย  
ตลอดจนเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง หากสะกดผิดความหมายของคาํก็ผิดไปดว้ย  การเขียนให้มีความ
ถูกตอ้งนนัจะตอ้งใชก้ารฝึกฝนในการสะกดคาํ  เนืองจากการเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นทีจะ
เขียนให้เป็นประโยคหรือเรืองราวตอ้งเริมจากการฝึกสะกดคาํให้ถูกตอ้งก่อน จากทีกล่าวมาขา้งตน้
จะเห็นวา่การเขียนมีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของคนเรามากขึน การเขียนทีจะประสบผลนนัตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ  เช่น การสะกดคาํให้ถูกตอ้ง  การเวน้วรรคตอนถูกตอ้งและจะตอ้งใช้
เวลาพอสมควรทีจะทาํใหเ้กิดทกัษะ   
 การเขียนสะกดคาํนนันบัเป็นทกัษะพืนฐานทีสําคญัยิง ดงัที ดวงใจ  ไทยอุบุญ (  : 11) 
วรรณี  โสมประยรู (  : 1 )  บุปผา บุญทิพย ์(  : ) กล่าววา่ ครูผูส้อนภาษาไทยทุกคนควร
ฝึกฝนให้นักเรียนเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งเพราะ การสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการเขียน
อย่างหนึงตอ้งสะกดคาํให้ถูกตอ้งก่อนจึงสามารถเขียนประโยคและเรืองราวได้  ถ้าเด็กอ่านออก
เขียนไดถู้กตอ้ง เด็กก็สามารถนาํประโยชน์จากการเขียนไปใชก้บัวิชาอืนๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ถ้าเด็กเขียนสะกดคาํไม่ได้  เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรืองราวของผูอื้น และแสดงให้ผูอื้นเข้าใจ
ความคิดของตนเองไม่ได้  กล่าวคือ  สือสารกนัไม่ได้นนัเอง  ดงันันการเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง
นบัวา่เป็นสิงสาํคญัมาก  ในการเขียนเด็กควรเขียนสะกดคาํใหถู้กตอ้งเสียแต่เริมเรียนคาํ  เพือช่วยให้
เด็กรู้จกัคาํต่างๆ  ทีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั และช่วยให้เด็กใช้คาํต่างๆ  ไดถู้กตอ้งและกวา้งขวาง  
การเขียนสะกดคาํถือว่าเป็นการสือสารดว้ยการเขียน ถา้เขียนสะกดคาํผิดพลาด การสือสารจะไม่
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ชดัเจน ผูรั้บสารจะไม่เขา้ใจ หรือทาํให้เขา้ใจผิด การเขียนคาํให้ถูกตอ้งตามอกัขรวิธีจึงตอ้งฝึกฝน
และระมัดระวงัอย่าละเลย  ดังนันจึงกล่าวได้ว่าทักษะการเขียนสะกดคาํมีความสําคัญและมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการสือสาร   

กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและประโยชน์ของทกัษะทางภาษาทีมีต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน  จึงกาํหนดการอ่านและการเขียนไวใ้นหลกัสูตรประถมศึกษาฉบบัต่างๆ  
ต่อเนืองมาจนมีการประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช    โดย
กาํหนดทักษะการอ่านและเขียนไวเ้ป็นสมรรถนะทีจะต้องพฒันาให้เกิดขึนกับนักเรียน   คือ  
ความสามารถในการสือสารทงัในการรับสารและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา  ถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงักาํหนดเป็นมาตรฐานและ
ตวัชีวดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ดา้นการอ่านสะกดคาํ  ในสาระที  :  มาตรฐาน ท 1.1 :  
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพือนาํไปใช้ตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  
และมีนิสัยรักการอ่าน  ตวัชีวดัที  . อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง และขอ้ความสันๆ  ดา้นการเขียน
สะกดคาํในสาระที  :  มาตรฐาน ท 4.1 :  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การ
เปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของ
ชาติ   ตวัชีวดัที . เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ (กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิชาการ ,  

 :  7-4 )  และจากผลการสํารวจการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได ้ของสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ปีการศึกษา   พบวา่  นกัเรียนชนั ป.   จาํนวน  ,   คน  อยูใ่นข่ายที
ตอ้งปรับปรุงประมาณ  ,  คน  แยกเป็นอ่านไม่ไดเ้ลย  ,   คน  อ่านไดแ้ต่ตอ้งปรับปรุง  

,   คน  อ่านได้แต่ไม่เข้าใจ  ,  คน   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงได้จดัทาํ
โครงการนวตักรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้วฒันธรรม  ศิลปะ  และการงานอาชีพ  จากภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน  มาจดัเป็นบทเรียน  กระตุน้การอ่านไม่ออก-เขียนไม่ไดโ้ดยใช้เครือข่ายครู (สํานกั
ข่าวแห่งชาติ  กรมประชาสัมพนัธ์ , 2556)  นอกจากนีในการประชุมผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาทวัประเทศ  ไดน้าํเสนอผลการประเมินในการทดสอบนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที  

 และ   และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานการศึกษาขนัพืนฐานทวั
ประเทศปีการศึกษา    ซึงตวัเลขผลการประเมินทีออกมานัน  ยงัไม่เป็นทีน่าพอใจเช่นกัน 
เพราะมีนกัเรียนทีอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้และตอ้งปรับปรุงอีกจาํนวนมาก (จุไรรัตน์  พงศาภิชาติ,   : 
1-3)   

อย่างไรก็ตามผูป้ระเมินจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาภายนอกของ
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง (พ.ศ. - ) มี
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ขอ้สังเกตวา่  นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา  มีปัญหาเรืองการอ่านออกเขียนได ้ โดย
พบวา่มีนกัเรียนหลายโรงเรียนเขียนคาํภาษาไทยผิด การเรียงรูปประโยคไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ขอ้ความที
เขียนไม่สามารถสือความหมายได้ (ฟาฏินา  วงศ์เลขา , 2552)   จากขอ้มูลการสํารวจขา้งต้น 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย นกัเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้ ตอ้งไม่มี  โดยให้สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานคิดกระบวนการดูแลแกไ้ขปัญหานี โดยกาํหนดให้เป็นมาตรการ
เร่งรัดในปีการศึกษา    ดว้ยการสร้างเครืองมือทดสอบและคดักรองนกัเรียนทุกคนในชนั ป.  
และ ป.  เพือให้เขตพืนทีการศึกษาทุกแห่งทวัประเทศตรวจสอบ   พร้อมกบัการเร่งรัดพฒันาครูที
สอนภาษาไทยใหแ้ลว้เสร็จในช่วงปิดภาคเรียนที  ปีการศึกษา    จากนนัจะมีการนิเทศติดตาม
ผล และรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ทุกภาคเรียน  โดยยาํให้
สถานศึกษาทุกแห่งดาํเนินการทุกวิธีทีจะทาํให้นักเรียนตามเป้าหมายดังกล่าวอ่านออกเขียนได ้   
ร้อยละ    รวมทงัมีแผนดาํเนินการซ่อมเสริมให้แลว้เสร็จภายในภาคเรียนที   ปีการศึกษา  
(กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการวดัการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 

2555 )   
จากปัญหาข้างต้นผู ้วิจ ัยเห็นว่าการอ่านและการเขียนได้เป็นปัญหาสําคัญระดับชาติ              

อีกทงัมีความสําคญัและความจาํเป็นอย่างยิงสําหรับนักเรียนระดบัชันประถมศึกษาปีที  ทีเป็น
ระดบัชนัอยูใ่นวยัเริมเรียนทีตอ้งมีพืนฐานการอ่านและการเขียนทางภาษาไทยทีดีโดยเฉพาะการอ่าน
และการเขียนสะกดคาํเพราะการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งใชภ้าษาไทยในการสือสาร  หาก
นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที  อ่านและเขียนสะกดคาํไม่คล่องจะทาํใหก้ารพฒันาทางดา้นการ
เรียนไม่ประสบผลสาํเร็จ  อีกทงัผูว้จิยัไดพ้ิจารณาผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
และผลการทดสอบนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา)  ปีการศึกษา  -   พบวา่นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านและการเขียนยงั
ไม่บรรลุเป้าหมายทีโรงเรียนตงัไว ้ คือ  ร้อยละ      เนืองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) มีนโยบายสําคญัทีต้องการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคาํนึงถึงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสูงสุดไดน้นั  ในเบืองตน้จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งพฒันานกัเรียนให้
สามารถอ่านออกเขียนไดเ้ป็นอนัดบัแรก  เพราะการอ่านออกเขียนไดถื้อเป็นเครืองมือสําคญัทีจะ
ส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน  หากไม่มีการพฒันาแก้ไขในแนวทางทีถูกตอ้งตงัแต่
เริมแรกคือระดบัชนัประถมศึกษาปีที   คงยากทีจะพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพได ้  และจากผลการ
ทดสอบนกัเรียน ปีการศึกษา    (ฝ่ายวดัและประเมินผลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) , 2555 )  พบว่ามีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก ไม่คล่องและเขียน
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หนงัสือไม่ถูก  โดยนกัเรียนมีคะแนนการอ่านและการเขียนสะกดคาํอยูใ่นเกณฑ์เฉลียร้อยละ  .    
นกัเรียนส่วนใหญ่อ่านและเขียนสะกดคาํไม่ถูกตอ้ง  โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมี
สระประสม   เมือนกัเรียนสะกดคาํผิด  ความหมายของคาํก็ผิดไปดว้ย  ดงันนัการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีมีสระประสมจึงเป็นปัญหาดา้นการใช้ภาษาทีสําคญัอย่างหนึงทีผูส้อนจะตอ้งเร่งแกไ้ข  
สอดคลอ้งกบั  เทียมจนัทร์ ไสยวรรณ ( 255  : 4 ) ทีกล่าววา่   นกัเรียนมีปัญหาการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีประสมดว้ยสระประสม สระเกิน เช่น เอะ  เอือ  เออ   เอาะ  และ โอะ  

สาเหตุสําคญัทีทาํให้นกัเรียนส่วนใหญ่อ่านหนงัสือไม่ออก ไม่คล่องและเขียนหนงัสือไม่
ถูก เพราะไม่ไดรั้บการฝึกสะกดคาํอย่างถูกวิธี ซึงจะส่งผลให้นกัเรียนเรียนภาษาไทยไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ บนัลือ พฤกษะวนั (2542 : 26) ทีวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่
มกัจะเขียนหนงัสือไม่ถูกตอ้งทงัการสะกดคาํ  การใช้การันต์  การใชห้ลกัภาษา ทงันีเพราะเขาไม่
สามารถอ่านสะกดคาํและเขียนได้ถูกตอ้งตามเจตนาของเขา   การอ่านและการเขียนสะกดคาํไม่
ถูกตอ้งมาจากการจาํรูปสระของไทยไม่ได ้โดยเฉพาะสระประสมจึงทาํให้นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่
ออก  อ่านไม่คล่องและเขียนไม่ได ้เนืองจากนกัเรียนยงัใหม่และเพิงจะผา่นการเรียนชนัอนุบาลซึง
ไดรั้บการฝึกความพร้อมทางดา้นการพูดและการฟังภาษาไทย  ยงัไม่เนน้การฝึกทกัษะดา้นการอ่าน
และการเขียน เมือนกัเรียนเขา้มาเรียนในชนัประถมศึกษาปีที  ทาํให้เกิดปัญหาในดา้นทกัษะภาษา
อ่านหนงัสือไม่ออก ไม่คล่อง และเขียนไม่ถูกตอ้ง (กรมวชิาการ, 2545 ก : 22)   
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ถา้หากไม่มีการฝึกฝนดว้ยวิธีการและเครืองมือทีเหมาะสมแลว้ 
จะพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนของนกัเรียนไดไ้ม่ดีเท่าทีควร การแกปั้ญหาการ
อ่านและการเขียนของนกัเรียนสามารถแกไ้ดห้ลายวิธี  เช่น   การจดักิจกรรมดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ 
STAD    การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบบทเรียนสําเร็จรูป   การจดักิจกรรม
แบบอุปนยักบัแบบนิรนยั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัดว้ยทฤษฎีพหุปัญญา 
ฯลฯ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัด้วยทฤษฎีพหุปัญญาซึงเป็นวิธีหนึงทีมุ่ง
พฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ทางปัญญาของมนุษย ์  ดงัที โฮเวิร์ด   การ์ดเนอร์ (วนิษา   เรซ,  
: - )  ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวไวว้า่  มนุษยเ์รามีอจัฉริยภาพหรือความฉลาด อยา่งนอ้ยแปด
ดา้น  และในคนหนึงคนก็มีครบทงัแปดดา้น  ดงันี   ) ดา้นภาษาและการสือสาร ) ดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร์   ) ด้านมิติสัมพนัธ์   ) ดา้นร่างกายและการเคลือนไหว    ) ดา้นดนตรี     ) ดา้น
เขา้ใจผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์   ) ดา้นการเขา้ใจตนเอง     ) ดา้นธรรมชาติ      เพียงแต่วา่จะมีบาง
ดา้นทีเด่นกวา่ดา้นอืน   ทงันีขึนอยูก่บักายภาพของคน และสภาพแวดลอ้มของการฝึกฝนทีไดรั้บมา
แต่เยาวว์ยั  ปัจจุบนัทฤษฎีพหุปัญญา ไดก้ล่าวถึงความฉลาดของมนุษยว์า่มี     ดา้น    โดยเพิมดา้นที 
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  คือ  ความฉลาดทางดา้นอตัถิภาวนิยม (แพง   ชินพงศ ์ และสุพาพร  เทพยสุวรรณ ,   : คาํนาํ
ผูเ้ขียน)  

ทฤษฎีพหุปัญญาแนะวา่ไม่มียทุธวธีิการสอนชุดใดทีดีทีสุดสําหรับเด็กทุกคน  เพราะเด็กแต่
ละคนมีความสามารถ ความฉลาดและความชอบแตกต่างกนั  ยุทธวิธีการสอนทีเหมาะกบัเด็กกลุ่ม
หนึงอาจจะไม่เหมาะกบัเด็กอีกกลุ่ม เช่น ถา้ผูส้อนสอนโดยใชเ้พลง ดนตรี จงัหวะ วิธีสอนนี  เด็กที
ฉลาดดา้นดนตรีจะสนใจเป็นพิเศษ  แต่เด็กทีไม่ถนดัดนตรีอาจไม่สนใจเลย  หรือการสอนโดยใช้
ภาพอาจจะเหมาะสําหรับเด็กทีฉลาดดา้นมิติ  แต่เด็กทีฉลาดดา้นภาษาจะไม่สนใจ  เพราะว่าเด็กมี
ความแตกต่างกนัมาก  ผูส้อนจึงควรใชยุ้ทธวิธีการสอนหลายวิธี  ถา้ผูส้อนสอนโดยวิธีทงั    ดา้น  
ในวนัหนึงๆ  เด็กแต่ละคนจะไดรั้บในสิงทีตรงกบัความถนดัของตน (อารี  สัณหฉวี,   : 64)   
ทงันีเพราะความสามารถความเก่งของมนุษยน์นัเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีจะตอ้งอาศยักระบวนการ
ทางปัญญาซึงผูส้อนจะตอ้งฝึกทกัษะต่างๆ ให้เกิดขึนแก่นกัเรียนดว้ยการนาํกระบวนการทางปัญญา
ไปใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้  ซึงผูส้อนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละขนัตอนให้เขา้ใจ
ลึกซึงและ ลงมือปฏิบติัจนเกิดความชาํนาญแลว้จึงจะนาํไปประยุกต์หรือปรับใช้กบันกัเรียนอย่าง
เหมาะสม   โดยพิจารณา ถึงปัจจยัต่างๆ เช่น เนือหา กิจกรรม จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วดัความพร้อม
ของนักเรียน เป็นต้น  อนึงในด้านการศึกษานัน ผูส้อนตอ้งพยายามคน้หาความเก่งของนักเรียน 
ตลอดจนหาวิธีการส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้เก่งหลายๆ ดา้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์,  : 4-15)  
ดงันนัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาจึงเป็นวธีิการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง
ของนักเรียนได้ดี ส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการด้านภาษาทีสอดคล้องกับพหุปัญญาด้านอืนๆ 
สามารถพฒันาการคิดเชิงเหตุผลของนกัเรียนไดดี้ยงิซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพิตร  สมหนอง
หวา้ (  : 178-183) ไดว้ิจยัเรืองการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรืองเทียวรอบหมู่บา้น 

โดยใชกิ้จกรรมตามทฤษฎีพหุปัญญา สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 พบวา่รูปแบบการสอน
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สามารถพฒันาความสามารถดา้นภาษา กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและ
สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความสามารถเฉพาะดา้นของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
งานวิจยัของกาญจนา  ไชยชาติ   (  : )  ไดว้ิจยัเรือง  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา ชนัประถมศึกษาปีที   ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาในบทเรียน นกัเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 

71.38 และนกัเรียนทีเรียนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.01   และงานวิจยัของประยูร   ยืนยิง (  :85 ) ได้วิจยัเรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เรืองการอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิดทฤษฎี
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พหุปัญญา ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน ร้อยละ 65.95 เมือจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ทงั 8 ดา้น ครบ 9 แผน นกัเรียนสามารถอ่านและ
เขียนคาํทีมีสระประสมได้เต็มตามศกัยภาพโดยอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนและเขียนคาํได้
ถูกตอ้งตามความหมาย   

การสอนโดยใช้แผนผงัความคิด (Mind Mapping) ก็เป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึงทีเปิด
โอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งเต็มที เนืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง อีกทงั
เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีทาํให้นักเรียนมีทกัษะทีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต  ซึงเกิดจากการสรุป
ความคิดสร้างเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง   โดยการนาํขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ เรืองราวต่างๆ มา
จดัเป็นระบบและเป็นเครืองมือให้ครูกบันักเรียน นักเรียนกบันักเรียน แลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์ ทาํให้นกัเรียนรู้จกัวางแผนงาน  การกาํหนดงานทีจะตอ้งปฏิบติั และรู้จกัการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545 : 187) แผนผงัความคิด เป็นการนาํเอาทฤษฎีทีเกียวกบั
สมองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด การเขียนแผนผงัความคิดเกิดจากการใชท้กัษะทงัหมดของ
สมอง หรือเป็นการทาํงานร่วมกนัของสมองทงั 2 ซีก คือ สมองซีกซา้ย และสมองซีกขวา   สมองซีก
ซ้าย ทาํหนา้ทีในการวิเคราะห์คาํภาษา สัญลกัษณ์ ระบบ ลาํดบัความเป็นเหตุเป็นผล  ตรรกวิทยาฯ   
สมองซีกขวา ทาํหน้าทีสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม  ศิลปะ จงัหวะ โดยมี
เส้นประสาทส่วนหนึงเป็นตวัเชือมโยงสมองทงัซีกซ้ายและขวา ให้ทาํงานประสานกนั การเรียนรู้
วชิาต่างๆ ใชแ้ผนผงัความคิดช่วยในการศึกษาเล่าเรียนทุกวิชาไดเ้ด็กเล็กจะเขียนแผนผงัความคิดได้
ตามวยัของตน ส่วนในชนัทีโตขึนความละเอียดซบัซอ้นจะมากขึนตามเนือหา และวยัของเด็ก แต่ไม่
วา่จะเป็นระดบัชนัใด แผนผงัความคิดก็ช่วยให้เกิดความคิดไดก้วา้งขวาง หลากหลาย ช่วยความจาํ 
ช่วยให้งานต่างๆ  มีความสมบูรณ์ ความคิดต่างๆ ไม่ขาดหายไป  (จุไรรัตน์  พงศาภิชาติ, 2553)      
นงเยาว ์ เลียมขุนทด (  : 59-63 ) ไดพ้ฒันาแผนการเรียนรู้ภาษาไทยเรืองการอ่านและการเขียน
สะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด ชนัประถมศึกษาปีที  นกัเรียนทีเรียนดว้ยแผนการเรียนรู้ภาษาไทย
เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด  มีคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .    ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคําโดยใช้แผนผงัความคิด           
ชนัประถมศึกษาปีที   เท่ากบั  .   แสดงว่านกัเรียนมีความรู้เพิมขึนร้อยละ     การนาํแบบฝึก
ทกัษะด้วยแผนผงัความคิด (Mind Mapping) มาใช้เป็นสือในการจดักิจกรรม การเรียนรู้นนัเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูที้จดัการเรียนรู้   เริมตงัแต่การวางแผนจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น สามารถช่วยคิด จาํ บนัทึก เขา้ใจเนือหาการนาํเสนอขอ้มูลและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมทาํให้การเรียนรู้เป็นเรืองทีสนุกสนานมีชีวิตชีวามาก ส่งผลให้
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นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ทาํให้เกิดความสนุกสนานจากการ
เรียนทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนดีขึน  
 นอกจากนีแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1          
ทีพึงตระหนกัอีกประการหนึงทีจะทาํให้การสอนมีประสิทธิภาพ  คือการหมนัฝึกฝนให้นกัเรียนมี
โอกาสฝึกยาํ ซาํ ทวน อยูบ่่อย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงการฝึกสะกดคาํ การฝึกแจกลูก ซึงจะทาํให้
นกัเรียนจาํได ้ฟังเขา้ใจ พดู อ่าน เขียนไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและวิธีทีจะฝึกเสริมทกัษะการอ่าน การ
เขียนของนกัเรียนใหไ้ดผ้ลวธีิหนึงโดยการใชสื้อการสอนทีใกลต้วั ใชเ้ทคนิคการสอนทีหลากหลาย 

ไม่วา่จะเป็น รูปภาพ เพลง เกมทาํให้นกัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และแบบฝึกเสริม
ทกัษะการประสมคาํเป็นอีกวิธีหนึงทีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในบทเรียนไดดี้ขึนเพราะแบบฝึกเสริม
ทกัษะเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัในการสอนภาษา แบบฝึกเสริมทกัษะจะทาํให้เด็กเกิดความแม่นยาํ 
คล่องแคล่วในแต่ละทกัษะ สามารถใชภ้าษาสือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคิดและ
เหตุผลและยงัสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีและสร้างความสนุกสนานโดยไม่
เกิดความเบือหน่ายในการฝึกซาํ (กรมวิชาการ, 2545 : 64 , วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545 : 69, 

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,   : 146)  ยิงไปกวา่นนัแบบฝึกเสริมทกัษะ
ยงัเป็นส่วนเพิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียน เป็นอุปกรณ์การสอนทีช่วยลดภาระของครู
ไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิงทีจดัทาํขึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ  ช่วยเสริมทกัษะทางการใชภ้าษาได้
ดี  ช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทนเพราะ ฝึกทนัทีหลงัจากทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้เรืองนนั   ฝึกซาํ
หลาย ๆ ครัง  เนน้เฉพาะเรืองทีตอ้งฝึก  แบบฝึกทีใชเ้ป็นเครืองมือวดัผลการเรียนรู้หลงัจากบทเรียน
ในแต่ละครัง  นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเ้พือเป็นแนวทางและทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป       
การให้นักเรียนทาํแบบฝึกช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้ชัดเจน          
ซึงจะช่วยให้ครูดาํเนินการปรับปรุงแก้ปัญหานนัๆ ได้ทนัท่วงที ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนเพือช่วยเหลือนกัเรียนไดดี้ทีสุดตามความสามารถของนกัเรียน  ฝึกให้นกัเรียนมีความ
เชือมนัและสามารถประเมินผลงานของตนเองได้    ฝึกให้นักเรียนได้ทาํงานด้วยตนเอง   ฝึกให้
นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่องาน   คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดฝึ้กทกัษะของตนเองโดยไม่คาํนึงเวลาหรือความกดดนัอืน    

จากการศึกษาสภาพปัญหา   แนวคิด   ทฤษฎี   และเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีพหุ
ปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ   พบวา่ไดมี้ผูน้าํแนวคิดทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้    มา
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยในเรืองต่างๆ  แลว้ทาํให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ดา้นการอ่านและการเขียนสะกดคาํไดดี้ขึน  เพราะเป็นยุทธวิธีทีใชแ้นวคิด  วิธีการเป็นขนัตอน การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้พหุปัญญา  เป็นการตอบสนองความตอ้งการทีหลากหลายตามความสามารถ
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และความถนดัทีแตกต่างกนัของนกัเรียนทงั    ดา้น  แผนผงัความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
ขอ้มูลต่างๆ ทีมีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใชภ้าพ สี และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที
เป็นบรรทดั ๆ ทาํให้นกัเรียนจดจาํความรู้ไดอ้ยา่งคงทน แบบฝึกเสริมทกัษะช่วยเสริมให้ทกัษะทาง
ภาษาคงทน เพราะฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเนือหา  ฝึกซําๆ ในเรืองทีเรียน  ทาํให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดได ้เมีอนกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจก็จะสามารถนาํความรู้นนัไป
ใชใ้นการทาํกิจกรรมต่างๆ  หรือสถานการณ์ต่างๆ  ได ้  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพ  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  มาใช้
ร่วมกนัโดยพฒันาเป็นยุทธวิธีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม  
ชนัประถมศึกษาปีที 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยั
และประถมศึกษา)  เพือช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสม  ทาํให้นักเรียนมีเจตคติทีดีในการเรียนภาษาไทย  นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน มี
ความสุขในการเรียน  และเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึน ส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแกปั้ญหานกัเรียนทีมีปัญหาดา้น
การอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมใหมี้การพฒันาขึน 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมโดยใช้

ยทุธวธีิทฤษฎีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  
ครังนีผูว้ิจยั  ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด   การ์ดเนอร์ (อารี  สัณหฉวี,   : 64)    
ทีกล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยว์า่จะตอ้งประกอบดว้ยทกัษะในการแกปั้ญหา ซึง
จะผลักดันให้บุคคลคิดแก้ปัญหาหรือความยากลําบากทีต้องเผชิญได้และในกรณีทีเหมาะสม  
สามารถสร้างผลงานทีมีประสิทธิภาพตามความสามารถทางปัญญาทีหลากหลายของแต่ละบุคคล  
โดยความสามารถทางปัญญาทงั    ดา้น  ไดแ้ก่  ) ดา้นภาษาและการสือสาร ) ดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ) ดา้นมิติสัมพนัธ์  ) ดา้นร่างกายและการเคลือนไหว  ) ดา้นดนตรี  ) ดา้นเขา้ใจ
ผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์   ) ด้านการเข้าใจตนเอง    ) ด้านธรรมชาติ   ) ด้านอตัถิภาวะนิยม   
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีทีส่งเสริมความสามารถของบุคคลในทุกดา้นโดยคาํนึงถึงศกัยภาพของ
บุคคลทีมีความแตกต่างกนั  มีงานวิจยักาญจนา ไชยชาติ (25  : 95) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาชนัประถมศึกษาปีที 1   ผลการศึกษาคน้ควา้
พบว่า ผูเ้รียนได้รับความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาในบทเรียนสามารถอ่านจบัใจความมาตรา
ตวัสะกด สระลดรูป ผูเ้รียนความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม มีการ
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แสดงความคิดเห็น มีความพึงพอใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง มีพฒันาการทุกดา้นเพิมขึนและ
สามารถปฏิบติังานเสร็จทนัตามเวลาทีกาํหนด แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.28/85.30  ซึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีตงัไว ้  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  และประยรู   ยืนยิง (  : ) ไดว้ิจยัเรือง ผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรืองการอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน ร้อยละ 65.95 นกัเรียน
สามารถอ่านและเขียนคาํทีมีสระประสมไดเ้ตม็ตามศกัยภาพโดยอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งชดัเจนและ
เขียนคาํไดถู้กตอ้งตามความหมาย  การนาํแผนผงัความคิด และแบบฝึกเสริมทกัษะมาใช้ร่วมกนั
เพือให้การจดัการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างและความถนัดของผูเ้รียน การใช้ความคิดและ
ความเขา้ใจในการสรุปความรู้ดว้ยตนเองจนเกิดพฒันาการดา้นการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมี
สระประสมอย่างมีประสิทธิภาพ  การได้ฝึกฝนทกัษะการอ่านและการเขียนอย่างเพียงพอ  ดัง
แผนภูมิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภูมิที   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

ขันตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวธีิพหุปัญญา  
แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ 

1. ขนัประมวลความรู้เดิม 

 -ทบทวนความรู้เดิมโดยใชเ้กม เพลง  นิทาน 

2. ขนัสร้างเสริมความรู้ใหม่ 

 -จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายทงัราย
กลุ่มและรายบุคคลเวียนตามพหุปัญญาแต่ละดา้น โดย
ไม่จาํกดัวา่ตอ้งเริมจากดา้น  
3. ขนัสรุปใชแ้ละสร้างสรรค ์

 -ครูนาํนกัเรียนอภิปรายเกียวกบัการนาํความรู้
เรืองสระประสมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 -นกัเรียนทาํแผนผงัความคิดเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

 -นกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มประเมินการเรียนรู้ทงัระบบนกัเรียน-
นกัเรียน และครู-นกัเรียน 

ผลสมัฤทธิทางการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีมีสระประสม 

ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธวิธี 

พหุปัญญา แผนผงัความคิดและ 

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
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คําถามการวจัิย 
1. ผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมหลงัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
2. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผงัความคิด

และแบบฝึกเสริมทกัษะ อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของนกัเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและ
แบบฝึกเสริมทกัษะ 

2.  เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ยทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 

สมมติฐานการวจัิย 
  ผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยั  ศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)   อาํเภอเมือง    จงัหวดันครปฐม    ภาคเรียนที     
ปีการศึกษา    รวม    หอ้งเรียนจาํนวน    คน  ซึงจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ 
      กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที   โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)  อาํเภอเมือง    จงัหวดันครปฐม   ภาคเรียนที      ปี
การศึกษา    จาํนวน    ห้อง  คือห้องลีลาวดีมีนกัเรียนจาํนวน    คน  ไดม้าโดยการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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.   ตวัแปรทีศึกษา 
ตวัแปรทีศึกษา ในการวจิยัครังนี คือ 

.  ตวัแปรตน้  คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิด
และแบบฝึกเสริมทกัษะ 

        .  ตวัแปรตาม  คือ  
               . . . ผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม 

. .   ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธี   
พหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

.  เนือหา 
     เนือหาทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชันประถมศึกษาปีที    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐานพุทธศกัราช   และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยั
และประถมศึกษา)  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที    ปีการศึกษา     

.  ระยะเวลา 
     ระยะเวลาทีทดลองจัดการเรียนรู้เรืองการอ่านและเขียนสะกดคําทีมีสระประสม         

ชนัประถมศึกษาปีที   ภาคเรียนที     ปีการศึกษา     จาํนวน     คาบตามตารางเรียนปกติ  
โดยเริมดาํเนินการทดลองตงัแต่วนัที    กนัยายน    และสินสุดการทดลองวนัที   กนัยายน  

  ทดลองเป็นเวลา    สัปดาห์  สัปดาห์ละ    คาบ (สัปดาห์ที  ทดลองได ้  คาบ  สัปดาห์ที    
-   สัปดาห์ละ   คาบ)   รวม     คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การอ่านสะกดคํา   หมายถึง   การออกเสียงโดยนาํเสียงพยญัชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และ

ตวัสะกด มาประสมกนัเป็นคาํอ่าน เพือช่วยใหน้กัเรียนสามารถออกเสียงไดถู้กตอ้ง  

 การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียนคาํ โดยเรียงพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ตวัสะกดและ
ตวัการันตใ์หถู้กตอ้งตามหลกัภาษาไทยและพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  
 ทฤษฎีพหุปัญญา   หมายถึง  ความฉลาด หรือเชาวน์ปัญญาของมนุษย์  9  ด้าน  
ประกอบดว้ย      ดา้นภาษาและการสือสาร   ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์    ดา้นมิติสัมพนัธ์    ดา้น
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ร่างกายและการเคลือนไหว     ดา้นดนตรี     ดา้นเขา้ใจผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์    ดา้นการเขา้ใจ
ตนเอง   ด้านธรรมชาติและด้านอัตถิภาวะนิยม ทีนํามาประยุกต์ใช้เพือพฒันาความสามารถที
หลากหลายของนกัเรียนและส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม  

1.   ปัญญาดา้นภาษาและการสือสาร (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถทางดา้น
ภาษาสูง มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน และการสือสารกบัผูอื้น 

2.  ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) คือ
ความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข   มองเห็นความสัมพนัธ์  แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิง
นามธรรม การคิดทีเป็นเหตุผล  

3.  ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการมองเห็นพืนที  
ความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนือที  การมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิงทีเห็น และความคิด
เกียวกบัพืนที 

4.  ปัญญาด้านร่างกายและการเคลือนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) คือ
ความสามารถในการใชร่้างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ความสามารถในการใชมื้อ ทกัษะ
ทางกาย และความไวทางประสาทสัมผสั 

5.  ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางดา้นดนตรี มีสุนทรียะใน
การฟัง  ขบัร้อง  และเล่นดนตรี  ความไวในเรืองจงัหวะ ทาํนอง เสียงตลอดจนความสามารถในการ
เขา้ใจและวเิคราะห์ดนตรี 

6.  ปัญญาดา้นเขา้ใจผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์(Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผูอื้น สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มชนปฏิบติัตาม 

7. ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จกั
ตนเอง  มีความสามารถในการฝึกฝนตนเองและเขา้ใจตนเอง  รู้จุดอ่อนและจุดแขง็ของตนเอง 

8. ปัญญาดา้นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ ความเขา้ใจการเปลียนแปลงของ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความสําคญัของตนเองกบัสิงแวดล้อม รู้จกั
ธรรมชาติของพืชและสัตว ์

9. ปัญญาดา้นอตัถิภาวะนิยม (Existential Intelligence)  คือ  ความไวและความสามารถใน
การจบัประเด็นคาํถามทีเกียวกบัการดาํรงอยูข่องมนุษย ์ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตงัคาํถามกบัตวัเองใน
เรืองความเป็นไปของชีวติ  
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การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา   หมายถึง แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้เพือ
พฒันาการอ่านและการเขียน  ดงันี  ) ดา้นภาษาและการสือสาร นกัเรียนจะไดท้าํกิจกรรมเกียวกบั
การอ่าน  ฟัง  พดู  เขียน  และอภิปราย  ) ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ เนน้กิจกรรมเกียวกบัรูปแบบ
และตวัเลข  แยกหมวดหมู่และประเภท ทาํงานเกียวกบัสิงทีเป็นนามธรรม  ) ดา้นมิติสัมพนัธ์ เนน้
ทาํกิจกรรมเกียวกบัรูปภาพ  สี  ใช้จินตนาการ  วาดและสร้างตวัแทนภาพ  ) ดา้นร่างกายและการ
เคลือนไหว เนน้กิจกรรมเกียวกบัการสัมผสั  เคลือนยา้ย  รับรู้ผา่นความรู้สึกทางกาย  ) ดา้นดนตรี 

เน้นกิจกรรมเกียวกบัการร้องเพลง  ฟังเพลง  และทาํนองเพลง  เล่นจงัหวะ ) ดา้นเขา้ใจผูอื้นและ
มนุษยสัมพนัธ์ เนน้กิจกรรมเกียวกบัความร่วมมือแบบกลุ่ม  เล่าสู่แบ่งปัน  เปรียบเทียบ  เชือมโยง  
สัมภาษณ์  ทาํงานกบัเพือน  ) ดา้นเขา้ใจตนเอง เน้นกิจกรรมเกียวกบัการทาํงานโดยลาํพงั  ทาํ
กิจกรรมอยา่งอิสระและกาํหนดอตัราเร็วชา้ดว้ยตนเองไดเ้สร็จสมบูรณ์ มีทีส่วนตวัยอ้นคิดไตร่ตรอง  

) ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ เนน้กิจกรรมเกียวกบัการทาํงานในธรรมชาติ  สํารวจสิงมีชีวิต ศึกษา
เรืองตน้ไมแ้ละเหตุการณ์ทางธรรมชาติ   ) ดา้นอตัถิภาวะนิยม เนน้กิจกรรมเกียวกบัการตงัประเด็น
คาํถามทีเกียวกบัการดาํรงอยูข่องมนุษย ์ คาํถามในเรืองความเป็นไปของชีวติ   

แผนผังความคิด  หมายถึง การบนัทึกและถ่ายทอดความคิด ความคิดรวบยอด หรือขอ้มูล
ต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบลงบนกระดาษ โดยใชภ้าพ สี เส้น และการโยงใย
ใหเ้กิดเป็นแผนผงัทีสะทอ้นความคิดความเขา้ใจของนกัเรียน 

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา  หมายถึง  สือสิงพิมพ์ทีมีรูปแบบ
กิจกรรมทีหลากหลายเนน้การบูณาการการอ่านและการเขียน  สร้างขึนเพือใชฝึ้กทกัษะการอ่านและ
การเขียนคาํทีมีสระประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที     รวมจาํนวน     แบบฝึก  คือ  แบบ
ฝึกเสริมทกัษะสระเอียะ   สระเอีย   สระเอือะ   สระเอือ    สระอวัะและสระอวั      

ยุทธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิด และแบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง  กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 3 ขนัตอน ทีมีการผสมผสานแนวคิดพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ ไว้
ในขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเด่นของแนวคิด  วิธีการและสือการเรียนรู้ดงักล่าว 
ประกอบดว้ย  ) ขนัประมวลความรู้เดิมเป็นการทบทวนความรู้เดิมโดยใชเ้กม เพลง  นิทาน  2) ขนั
สร้างเสริมความรู้ใหม่  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายทงัรายกลุ่มและรายบุคคลเวียนตาม     
พหุปัญญาแต่ละด้าน โดยไม่จาํกัดว่าตอ้งเริมจากด้านใด  3) ขนัสรุปใช้และสร้างสรรค์ ครูและ
นกัเรียนอภิปรายเกียวกบัการนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผงั
ความคิดเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และนกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ประเมินการเรียนรู้ทงัระบบนกัเรียน-นกัเรียน และครู-นกัเรียน 
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ผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคําทีมีสระประสม   หมายถึง  คะแนนรวมทีได้
จากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนซึงมีลักษณะเป็นแบบปรนัย จาํนวน   ข้อ และแบบอตันัย 
จาํนวน   คาํ วดัทกัษะการอ่านออกเสียงสะกดคาํทีมีสระประสมทีใชก้ลุ่มคาํพืนฐานทีประสมกบั
สระประสมทีผูว้จิยัสร้างขึน 

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง  ความรู้สึก ความคิด หรือทศันะของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้เรืองการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมโดยใชยุ้ทธวิธีทฤษฎีพหุปัญญาแผนผงั
ความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะโดยใช้มาตรประเมินค่า (rating  scale)  3  ระดบั  คือ  มาก         
ปานกลาง  นอ้ย ทีผูว้จิยัสร้างขึน 

นักเรียน  หมายถึง  ผูที้กําลังศึกษาในระดับชันประถมศึกษาปีที   ในภาคเรียนที               
ปีการศึกษา    ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
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บทท ี  
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือเป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิ
การอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    โดยใช้ยุทธวิธี      
พหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ ดงันี 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช    และหลกัสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชนัประถมศึกษา 
 1.   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  

 . .  โครงสร้างหลักสูตรโรง เ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศิลปากร(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที  

.  การอ่านและการเขียนสะกดคํา 
 2.1 การอ่านสะกดคาํ 
 . .   ความหมายของการอ่านสะกดคาํ 
 . .   ความสาํคญัของการอ่านสะกดคาํ 
 . .   ปัญหาการอ่านภาษาไทย 

 . .   การสอนอ่านสะกดคาํ 
    .  การเขียนสะกดคาํ   
 . .   ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
 . .   ความสาํคญัของการเขียนสะกดคาํ 
 . .   ปัญหาการเขียนสะกดคาํ 

 . .   การสอนเขียนสะกดคาํ 
 .  ทฤษฎพีหุปัญญา 

 .   ความหมายของพหุปัญญา 
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   .   ประเภทของพหุปัญญา 

 .   ลกัษณะของพหุปัญญา 
 .   พหุปัญญากบัความโนม้เอียง 

 .   พหุปัญญากบัยทุธวธีิการสอน 

 .   การวดัและประเมินผลพหุปัญญา 
.  แผนผงัความคิด   

 .  ความเป็นมาของแผนผงัความคิด 

 .  หลกัการทาํแผนผงัความคิด 

 .  วธีิการเขียนแผนผงัความคิด 

 .  ขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิด 

5. แบบฝึกเสริมทกัษะ 
 5.1 ความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 5.2 หลกัการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 5.3 ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะทีดี 

 5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทกัษะ 

. การวดัประเมินผลด้านการอ่านและการเขียนสะกดคํา 
 6.   แนวการวดัและประเมินผลทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนสะกดคาํ  
 . งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 .  งานวจิยัในประเทศ 

 .2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

. .  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช    และหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช   

                   ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครืองมือในการ
ติดต่อสือสารเพือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การ
งาน และดาํรงชีวติร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   
เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะ 
                ภาษาไทยเป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพือการสือสาร การ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ   
การอ่านในใจเพือสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิงทีอ่าน   เพือนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนสือสาร โดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบต่างๆ 
ของการเขียน  ซึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พดูลาํดบัเรืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทงัเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และการพดูเพือโนม้นา้วใจ  

หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล   การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพืนบา้นทีเป็นภูมิปัญญาทีมีคุณค่าของไทย   ซึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพือให้เกิด
ความซาบซึงและภูมิใจในบรรพบุรุษทีไดส้งัสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 

คุณภาพผู้เรียน 
                  จบชันประถมศึกษาปีท ี  

อ่านออกเสียงคาํ  คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ  เรืองสันๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง
คล่องแคล่ว  เขา้ใจความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน  ตงัคาํถามเชิงเหตุผล  ลาํดบัเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้ขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน  ปฏิบติัตามคาํสัง  คาํอธิบายจากเรืองทีอ่าน
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ได ้  เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนที  และแผนภูมิ    อ่านหนงัสืออยา่งสมาํเสมอ   
และมีมารยาทในการอ่าน 

มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจาํวนั  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเรืองเกียวกบัประสบการณ์  เขียนเรืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการ
เขียน 

เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ   ตังคาํถาม   ตอบคาํถาม   รวมทังพูดแสดง
ความคิดความรู้สึกเกียวกบัเรืองทีฟังและดู  พูดสือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนาํ   หรือพูด
เชิญชวนใหผู้อื้นปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ   ความแตกต่างของคาํและพยางค ์  หนา้ทีของคาํ  
ในประโยค   มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ   แต่งประโยคง่ายๆ   แต่ง
คาํคลอ้งจอง  แต่งคาํขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดทีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพือนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีทีอ่าน รู้จกัเพลงพืนบา้น  เพลงกล่อมเด็ก   ซึงเป็น
วฒันธรรมของทอ้งถิน  ร้องบทร้องเล่นสาํหรับเด็กในทอ้งถิน ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที
มีคุณค่าตามความสนใจได ้

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท ี     การอ่าน 
      มาตรฐาน  ท .   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระท ี     การเขียน  
     มาตรฐาน ท .   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                   
สาระท ี     การฟัง การดู และการพูด 
                  มาตรฐาน ท .   สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณและพดูแสดงความรู้ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
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สาระท ี     หลกัการใช้ภาษาไทย 
                 มาตรฐาน  ท .  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ     
สาระท ี     วรรณคดีและวรรณกรรม 
                 มาตรฐาน  ท . เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง
เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

   สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ( : ) ไดก้าํหนด
สาระที  การอ่าน  และสาระที     หลกัการใชภ้าษาไทย   ชนัประถมศึกษาปีที   ดงันี 

   มาตรฐาน  ท .  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      
 

ตารางที  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   

ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  . อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจอง 

และขอ้ความสนัๆ 

.บอกความหมายของคาํและ
ขอ้ความทีอ่าน 

 

 การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น 

 - นิทาน 

 - เรืองสันๆ 

 - บทร้องเล่นและบทเพลง 

 - เรืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 

. ตอบคาํถามเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

. เล่าเรืองยอ่จากเรืองทีอ่าน 

. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่าน 

 

การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น 

- นิทาน 

- เรืองสันๆ 

- บทร้องเล่นและบทเพลง 

- เรืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 

6. อ่านหนงัสือตามความสนใจ
อยา่งสมาํเสมอและนาํเสนอเรือง
ทีอ่าน 

การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น  
- หนงัสือทีผูเ้รียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 
- หนงัสือทีครูและผูเ้รียนกาํหนดร่วมกนั 
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ตารางที  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้(ต่อ)   

ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 . บอกความหมายของ

เครืองหมายหรือสัญลกัษณ์สาํคญั
ทีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั 

• การอ่านเครืองหมายหรือสัญลกัษณ์ประกอบดว้ย 

- เครืองหมายสัญลกัษณ์ต่างๆ ทีพบเห็นใน
ชีวติประจาํวนั 

- เครืองหมายแสดงความปลอดภยัและแสดงอนัตราย 

 

มาตรฐาน  ท .  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ    
 

ตารางที   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้                            
ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  . บอกและเขียนพยญัชนะ   สระ  

วรรณยกุต ์ และตวัเลขไทย 

• พยญัชนะ  สระ  และวรรณยกุต ์

• เลขไทย 

. เขียนสะกดคาํและบอก
ความหมายของคาํ 

• การสะกดคาํ  การแจกลูกคาํ  และการอ่านเป็นคาํ 
• มาตราตวัสะกดทีตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา 
• การผนัคาํ 
• ความหมายของคาํ 

. เรียบเรียงคาํเป็นประโยคง่ายๆ • การแต่งประโยค 

. ต่อคาํคลอ้งจองง่ายๆ  • คาํคลอ้งจอง 

 

จากหลกัสูตร  สรุปไดว้า่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มทีมุ่งพฒันาทกัษะพืนฐาน
ทางภาษาทีจาํเป็นและสําคญัสําหรับผูเ้รียน  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนทุกคนมีพฒันาการทางด้านการใช้
ภาษาให้มีประสิทธิภาพ  การสะกดคาํเป็นทกัษะทีสําคญัอย่างยิงในหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที   โดยจดัไวใ้นสาระที  และสาระที   
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.   โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ระดับชันประถมศึกษาปีท ี  

คําอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                        ชันประถมศึกษาปีที   
เวลา       คาบ 
 ศึกษา   สังเกต   สนทนาซักถาม     ทายปริศนา    เล่นเกม    ร้องเพลง     พูดหนา้ชนัเรียน
อภิปรายแสดงบทบาทสมมติ        อ่านและฟังจบัใจความ     โดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนทกัษะ
การอ่าน   การเขียน การฟัง การดู และการพูด ซึงใช้สระเป็นแกนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้   
เชือมโยงไปสู่คาํพืนฐานทีใช้ในชีวิตประจาํวนัและคาํในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนๆ ผ่านการบูรณา
การทกัษะเรืองการอ่านแจกลูก มาตราตวัสะกดต่างๆทีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   คาํทีมี
รูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   อักษรควบกลํา    อักษรนํา    การผนัวรรณยุกต์คาํทีมี
พยญัชนะตน้  เป็นอกัษรกลาง  อกัษรสูง   อกัษรตาํ    การแต่งประโยค  คาํคลอ้งจอง  จบัใจความ
จากสือต่างๆ  อาทิ นิทาน เรืองสัน บทร้องเล่น  เรืองราวในบทเรียน     โดยหาคาํสําคญั  ตงัคาํถาม  
คาดคะเนเหตุการณ์โดยใช้แผนภาพโครงเรืองหรือแผนภาพความคิด เลือกอ่านหนงัสือตามความ
สนใจ  อ่านเครืองหมายสัญลักษณ์ทีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั  รวมถึงเครืองหมายแสดงความ
ปลอดภยัและอนัตราย  คดัลายมือด้วยตวับรรจงเต็มบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย    
เขียนสือสารกบัผูอื้นได ้ ฟังและปฏิบติัตามคาํแนะนาํ  ฟังจบัใจความจากนิทาน เรืองเล่า สารคดี
สําหรับเด็ก  การ์ตูน หรือเรืองขบขนั  แล้วพูดแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทีฟัง  รวมถึงพูด
สือสารในชีวิตประจาํวนั    เรียนรู้ความหมายของคาํและขอ้ความทีอ่าน การเขียน  พยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และการประสมคาํ    แต่งคาํคลอ้งจองง่ายๆ   ตงัคาํถามและตอบคาํถาม     รวมถึงมีนิสัย
การรักการอ่าน   การเขียน  มีสุขลักษณะในการอ่านการถนอมรักษาหนังสือทังส่วนตนและ
ส่วนรวม   มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู 

เพือใหผู้เ้รียนรู้จกัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์สามารถประสมคาํ อ่านและเขียนคาํง่ายๆ ทีใช้
ในชีวิตประจาํวนั รวมถึงเป็นพืนฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พฒันากระบวนการ
สือสาร การคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี   รวมถึงแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ   อีกทงัมีมารยาทในการใชภ้าษาและการอ่าน   ฟัง พูด   ดู และเขียนหนงัสือพร้อมทีจะ
เรียนรู้ทีอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข 
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รหัสตัวชีวดั 
ท .     ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /     

ท .     ป.  /    ป.  /    ป.  /     
ท .   ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /   ป.  /     
ท .   ป.  /    ป.  /    ป.  /    ป.  /     

ท .   ป.  /    ป.  /     
รวม       ตัวชีวดั 

 
ตารางที    หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชนัประถมศึกษาปีที   

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา 
5  เ - ยะ  เ - ย   เ – ือะ  เ – ือ   -  ัว ะ  และ -  ัว     

การอ่าน-เขียนเรียนรู้อกัษรไทย (พยญัชนะ น – ภ  )  

การประสมคาํกบัสระ  เ - ยะ  เ  -ย   เ – ือะ  เ – ือ   -  ัว ะ  และ -  ัว    12 

การอ่าน-เขียนเรียนรู้อกัษรไทย (พยญัชนะ ห-ฮ  สระ ฤ   ฤๅ    ฦ    ฦๅ )  

การอ่านสะกดคาํทีมีรูปวรรณยกุต ์  

ท่องกลอนใหพ้ีฟัง  

การพดูเล่าเรือง  

วรรณคดีและวรรณกรรม 

     -โรงเรียนลูกชา้ง      
 

 

การทาํชินงาน  

ทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนรู้ที   
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รหสัวชิา   ท      
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที    ภาคเรียนที         เวลา     คาบ 

          
ตารางที  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ลาํดบั
ที 

หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตวัชีวดั 

สาระสําคัญ เวลา 
( คาบ ) 

คะแนนระหว่างเรียน 

ชินงาน / 
ทดสอบ 

นําหนัก 
(คะแนน) 

 
. เ -ยะ  

เ - ย  
เ – ือะ  
เ – ือ    
-  ัว ะ  
และ 
 -  ัว    

มาตรฐาน ท .  
ใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้และ
ความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ  
แกปั้ญหาในการ
ดาํเนินชีวิต และมี
นิสยัรักการอ่าน 

 ท .  ป. /  อ่าน
ออกเสียงคาํ   คาํ
คลอ้งจอง  และ
ขอ้ความสนัๆ  

     ท .  ป. /  
บอกความหมาย
ของคาํ และ
ขอ้ความทีอ่าน 

    ท .  ป. /  ตอบ
คาํถามเกียวกบั
เรืองทีอ่าน 

มาตรฐาน ท .  
ใชก้ระบวนการ 

. การอ่าน-เขียนเรียนรู้
อกัษรไทย (พยญัชนะ 

น - ภ) 
. การประสมคาํกบัสระ 
เ - ี ยะ  เ - ี ย   เ – ือะ  
เ – ือ   -  ัว ะ  และ -  ัว    
. การอ่าน-เขียนเรียนรู้
อกัษรไทย (พยญัชนะ  
ห-ฮ   สระ  ฤ   ฤๅ    ฦ     
ฦๅ ) 
. การอ่านสะกดคาํทีมีรูป
วรรณยกุต ์
. ท่องกลอนใหพี้ฟัง 

. การพดูเล่าเรือง 

. วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

     .  โรงเรียนลกูชา้ง      
. การทาํชินงาน 

. ทดสอบทา้ยหน่วยการ
เรียนรู้ที  
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. ชินงาน
ส่วนประ 

กอบของคาํ 
. ทดสอบ
ทา้ยหน่วย
การเรียนรู้ที 
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ตารางที  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ลาํดบั
ที 

หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตวัชีวดั 

สาระสําคัญ เวลา 
( คาบ ) 

คะแนนระหว่างเรียน 

ชินงาน / 
ทดสอบ 

นําหนัก 
(คะแนน) 

 

  

เขียนสือสาร เขียน
เรียงความ   ยอ่
ความ  และเขียน
เรืองราวใน
รูปแบบต่างๆ  
เขียนรายงาน
ขอ้มลูสารสนเทศ
และรายงาน
การศึกษาคน้ควา้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ท .  ป. /  คดั
ลายมือตวับรรจง
เตม็บรรทดั 

มาตรฐาน ท .   
สามารถเลือกฟัง
และดูอยา่งมี
วิจารณญาณ และ 

พดูแสดงความรู้ 
ความคิด และ
ความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อยา่ง
มีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์
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ตารางที  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ลาํดบั
ที 

หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตวัชีวดั 

สาระสําคัญ เวลา 
( คาบ ) 

คะแนนระหว่างเรียน 

ชินงาน / 
ทดสอบ 

นําหนัก 
(คะแนน) 

 

  

ท .  ป. /  ตอบ
คาํถามและเล่า
เรืองทีฟังและดูทงั
ทีเป็นความรู้และ
ความบนัเทิง 

มาตรฐาน ท .   

เขา้ใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกั
ภาษาภาษาไทย    
การเปลียนแปลง
ของภาษาและพลงั
ของภาษา 
ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็น
สมบติัของชาติ 

  ท .  ป. /  เขียน
สะกดคาํและบอก
ความหมายของคาํ 
มาตรฐาน ท .   

เขา้ใจและแสดง
ความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรม 
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ตารางที  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ลาํดบั
ที 

หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตวัชีวดั 

สาระสําคัญ เวลา 
( คาบ ) 

คะแนนระหว่างเรียน 

ชินงาน / 
ทดสอบ 

นําหนัก 
(คะแนน) 

 

  

ไทยอยา่งเห็น
คุณค่าและนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั          
  ท .  ป. /  บอก
ขอ้คิดทีไดจ้ากการ
อ่าน หรือการฟัง
วรรณกรรมร้อย
แกว้  และร้อย
กรองสาํหรับเดก็      
  ท .  ป. /  
ท่องจาํบทอาขยาน
ตามทีกาํหนดและ
บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 
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. การอ่านและการเขียนสะกดคํา 
 

      การอ่านและการเขียนสะกดคาํเป็นเครืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และคุณภาพ
การอ่านและการเขียนสะกดคาํของผูเ้รียนยอ่มส่งผลกระทบถึงคุณภาพของการจดัการศึกษา   ดว้ย
ความสาํคญัดงักล่าวครูตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้อ่านและเขียนสะกดคาํใหถู้กตอ้ง  เพือเป็นการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียนให้ดียงิขึน 
 

.  การอ่านสะกดคํา  

      . .   ความหมายของการอ่านสะกดคํา 
                 การอ่านสะกดคาํเป็นเครืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และคุณภาพการอ่านสะกด
คาํของผูเ้รียนย่อมส่งผลกระทบถึงคุณภาพของการจดัการศึกษา นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการอ่านสะกดคาํ ไวด้งันี 

     บนัลือ  พฤกษะวนั  (2538 : 2)  ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านสะกดคาํไวว้า่  การอ่าน
สะกดคาํเป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นคาํพดู  โดยการผสมผสานเสียงเพือใชใ้นการอ่านออกเสียงให้
ตรงกบัคาํพดู   

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 92)  เสนอไวว้า่  หมายถึง 
การอ่านออกเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด แต่เนน้ออกเสียง เฉพาะคาํ ๆ หนึงและเนน้ 
การเขียนใหถู้กตอ้ง เช่น  

         เรือน   เรือ -เอือ - นอ – เรือน 

บา้น   บาน - โท - บา้น  

      กรมวิชาการ (2546 : 133) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านสะกดคาํไวว้า่  หมายถึง การ
อ่านโดยนาํเสียงพยญัชนะตน้ สระ วรรณยุกต ์และตวัสะกดมาประสมเป็นคาํอ่าน การอ่านสะกดคาํ
จะตอ้งให้ผูเ้รียนสังเกตรูปคาํ พร้อมๆ กับการอ่านและสอนอ่านสะกดคาํพร้อมกบัการเขียน ครู
จะตอ้งให้อ่านสะกดคาํแลว้เขียนคาํ พร้อมๆ กบัการสอนสะกดคาํ จะนาํคาํทีมีความหมายมาสอน 
เมือสะกดคาํจนจาํคาํไดแ้ลว้ ต่อไปจะตอ้ง ไม่ใชว้ิธีการสะกดคาํเพราะการสะกดคาํจะเป็นเครืองมือ
การอ่านคาํใหม่ จึงให้อ่านเป็นคาํโดยไม่สะกดคาํ มิฉะนนัผูเ้รียนจะอ่านจบัใจความไม่ไดแ้ละอ่าน
ไดช้า้    

สรุปได้ว่า การอ่านสะกดคํา หมายถึง  การออกเสียงโดยนําเสียงพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และตวัสะกด มาประสมกนัเป็นคาํอ่าน เพือจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถออกเสียงไดถู้กตอ้ง 
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      . .  ความสําคัญของการอ่านสะกดคํา 
       การสะกดคาํ เป็นพืนฐานของการอ่านทีมีความสําคญัและจาํเป็นทีจะตอ้งฝึกฝนให้
ผูเ้รียนอ่านให้ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี ซึงจะตอ้งเริมฝึกทกัษะตงัแต่ เริมเรียนเพือเป็นพืนฐานในการ
เรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระอืนๆ ช่วยให้อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นาํไปใชใ้นการศึกษาเล่า
เรียนและในชีวิตประจาํวนั ซึงนกัวิชาการ นกัการศึกษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการ
อ่านสะกดคาํ ไวด้งันี  

วรรณี โสมประยรู (2539 : 156-159) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสะกดคาํ เป็นพืนฐาน ทีจาํเป็น
ของการเรียนรู้อย่างหนึง เพราะผูเ้รียนตอ้งรู้จกัสะกดคาํได้ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถเขียนเป็น 
ประโยคและเรืองราวได ้ถา้ผูเ้รียนเขียนสะกดคาํไม่ได ้ ผูเ้รียนจะไม่สามารถเขา้ใจเรืองราวจากผูอื้น
และ แสดงให้ผูอื้นเขา้ใจความคิดของตนเองไม่ได้ กล่าวคือ สือสารกันไม่ได้นันเอง ดงันันการ
สะกดคาํใหถู้กตอ้ง  นบัวา่เป็นสิงสาํคญัมากในการอ่านเขียน ควรสะกดคาํใหถู้กตอ้งเสียแต่เริมเรียน
คาํ เพือช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคาํต่างๆ  ทีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั และช่วยให้ผูเ้รียนใช้คาํต่าง ๆ ได้
ถูกตอ้ง  

เนาวรัตน์ ชืนมณี (2540 : 18) กล่าวว่า การสะกดคาํ มีความสําคญัต่อการ ดาํรง
ชีวิตประจาํวนั และความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบนั เพราะการสะกดคาํทีถูกจะช่วยให้อ่านและ
เขียนหนังสือได้ถูกต้อง สือความหมายได้แจ่มชัด นอกจากนียงัอาจจะเป็นตัวบ่งชีถึงคุณภาพ
การศึกษาของบุคคลนนั  

      กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (  : 133 – 144) กล่าววา่ การสอนแจกลูกสะกดคาํ
เป็นเรืองจาํเป็นมากสาํหรับผูเ้ริมเรียน หากครูไม่ไดส้อนแจกลูกสะกดคาํแก่ผูเ้รียนในระยะเริมเรียน
การอ่านผูเ้รียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมคาํ ทาํให้เมืออ่านหนังสือมากขึนจะสับสน อ่าน
หนงัสือไม่ออกเขียนหนงัสือผดิ ซึงเป็นปัญหามากของเด็กผูเ้รียนไทยในปัจจุบนั ผลจากการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได ้ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนวชิาอืนๆ ดว้ย เพราะการอ่านเป็นเครืองมือสําคญัของ
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การสอนอ่านแจกลูก ครูควรเริมเมือผูเ้รียนอ่านเป็นคาํไปไดส้ักระยะ
หนึงแลว้ ซึงในระยะเริมแรกนีอาจอยู่ในช่วงปฐมวยัหรือก่อนประถมศึกษา เด็กเรียนการอ่านโดย
การจาํรูปคาํทีเป็นคาํพืนฐาน กล่าวคือ เป็นคาํทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั และเป็นคาํใกลต้วัเด็ก แต่เมือ
ขึนชันประถมศึกษาปีที  จาํนวนคาํทีตอ้งเรียนเพิมจาํนวนมากขึน ผูเ้รียนไม่สามารถจาํรูปคาํได้
ทงัหมด การอ่านแบบแจกลูกสะกดคาํจะช่วยให้ผูเ้รียนประสมคาํอ่าน และสามารถอ่านหนงัสือได้
ดว้ยตวัเอง การสอนอ่านแจกลูกสะกดคาํควรสอนในช่วงชนัประถมศึกษาปีที  –  หากผูเ้รียนอ่าน
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ไดแ้ลว้การแจกลูกสะกดคาํ ก็ไม่จาํเป็นอีกต่อไป ครูจึงสังเกตการอ่านของผูเ้รียนดว้ยว่าควรสอน
แจกลูกสะกดคาํมากน้อยเพียงใด ทงันี ขึนอยูก่บัความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนแต่ละคนเป็น
ประการสาํคญั 

     จากความสาํคญัของการอ่านสะกดคาํดงักล่าว สรุปไดว้า่ การอ่านสะกดคาํมีความสําคญั
ต่อการเรียนรู้และเป็นเรืองจาํเป็นมากสําหรับผูเ้ริมเรียน เพราะการอ่านสะกดคาํทีถูกจะช่วยให้
ผู ้เ รียนอ่านหนังสือได้ถูกต้อง  สือความหมายได้ชัดเจน  ผู ้เ รียนรู้จักคําต่างๆ   ทีจําเป็นใน
ชีวติประจาํวนั และช่วยใหผู้เ้รียนใชค้าํต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง  
 

     . .  ปัญหาการอ่านภาษาไทย 
    ปัญหาการอ่านหนังสือของเด็กไทย นับว่าเป็นโจทย์ข้อสําคัญอย่างยิงในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะเด็กผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ซึงอาจกล่าวไดว้่าเกือบจะทุกโรงเรียนในหมู่บา้น ตาํบล 
อาํเภอ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา จงัหวดั และในทุกภาคของประเทศไทย คงมีเด็กผูเ้รียนจาํนวน
ไม่น้อยทียงัอ่านหนังสือภาษาไทยไม่คล่อง เด็กผูเ้รียนทีอ่านสะกดคาํไม่ได้และอ่านออกเสียงไม่
ถูกตอ้ง  จนน่าเป็นห่วง เพราะการอ่านมีความสําคญัต่อชีวิตและการเรียนรู้ในวิชาอืนๆ  ทงัยงัส่งผล
ต่อการพฒันาชาติ เพราะประเทศทีจะพฒันาไดต้อ้งอาศยัประชาชนในชาติทีมีความสามารถในการ
อ่านเลือกนาํความรู้และความคิดมาพฒันาชาติให้เจริญรุ่งเรือง การอ่านมีความสําคญัต่อการพฒันา
ตนเองในทุกดา้น หากเด็กอ่านไม่ออกก็จะเป็นปัญหาในการพฒันาทุกดา้น มีนกัวิชาการหลายท่าน
ไดก้ล่าวถึงปัญหาการอ่านไวด้งันี 

     ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท ์ (  : 24)  ไดก้ล่าวถึงปัญหาในการสอนอ่านว่า ในการสอน
อ่านนนัมี 2 แบบ คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ปัญหาทีพบมากทีสุด คือ การอ่านออก
เสียง ส่วนในการอ่านในใจเท่าทีพบมกัจะไดแ้ก่  อ่านช้ามาก อ่านขา้ม อ่านเก็บความไม่ครบ อ่าน
แลว้จบัใจความไม่ได ้เวลาอ่านทาํปากขมุบขมิบ และเวลาอ่านตอ้งใช้นิวชีทุกคนทีอ่านปัญหาการ
อ่านออกเสียงมีหลายประการ ไดแ้ก่ 

                   .อ่านไม่ออก  ส่วนมากมกัจะ ไดแ้ก่ ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที -  ทียงัจาํหลกัเกณฑ์
ในการอ่านสะกดคาํต่างๆไม่ได ้เช่น 

    .  อ่านคาํทีใชอ้กัษรตาํและอกัษรสูงทีมีวรรณยกุต ์เช่น ฝ้า ฟ้า น่า ท่า ฯลฯ 

    .  คาํทีประสมกบัสระประสม เช่น เปลือก เปลียน เหมือน ฯลฯ 

    .  คาํทีใชต้วัสะกดไม่ตรงตามตวัสะกด เช่น พืช เมฆ บริเวณ สมบติั ฯลฯ 
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                   . อ่านคาํผิด ลกัษณะทีอ่านผดิส่วนมากมีดงันี 

    .  อ่านคาํทีมีอกัษรนาํผิด เช่น ผลิต (ผะ-หลิต) อ่าน ผลิด ปรัมปรา (ปะ-รํา-ปะ-
รา) อ่านปรัมปรา ขมุกขมวั (ขะ-หมุก-ขะ-มวั) อ่าน ขะมุกขะมวั ฯลฯ 

    .   คาํพอ้งรูป เช่น เพลา-เพลา (เพ-ลา) อ่านวา่ เพลา  แหน-แหน(แหน) อ่านออก
เสียง น สะกด ทงัสองคาํ พลี-พลี (พะ-ลี) อ่านออกเสียง พลี อ่านเป็น ล ควบทงั  คาํ 

     .   อ่านคาํหรือข้อความทีมีเครืองหมายประกอบผิด เช่น คาํทีมีเครืองหมาย
ไปยาลน้อย (ฯ)  เครืองหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) โปรดเกลา้ฯ อ่านว่า โปรดเกลา้ ไปยาลน้อย การ
อ่านทีถูกคือ  โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ในห้องเรียนมีกระดานดาํ พดัลม ชนั ฯลฯ อ่านผิดวา่ ใน
ห้องเรียนมีกระดานดาํ พดัลม ชนั ไปยาลใหญ่ ทีถูกตอ้งอ่านว่า ในห้องเรียนมี กระดานดาํ พดัลม 
ชนั ละ 

   .  อ่านแยกคาํหรืออ่านแบ่งวรรคตอนผิด ลกัษณะ ดงันี 

          . .   แยกคาํผดิ เช่น โฉนด (แ-โหนด) อ่านผดิเป็น โฉ-นด 

          . .   แยกพยางค์ผิด เช่น เพลงเขมรอกโครง (ขะ-เหมน-อก-โครง) อ่านผิด
เป็น                   เพลง-เขม-รอก-โครง 

          . .   อ่านแยกคาํหรืออ่านแบ่งวรรคตอนผิด เช่น ขอ้ความทีอยู่ในวงเล็บ คือ 
ขอ้ความขยายหรือรายละเอียดซึงตดัออกแลว้ ไม่ทาํให้เสียใจความเดิมจะเหลือขอ้ความดงันี ทีถูก
ควรอ่านว่าขอ้ความทีอยูใ่นวงเล็บ คือ ขอ้ความทีขยายหรือรายละเอียดซึงตดัออกแลว้ไม่ทาํให้เสีย
ใจความเดิม 

     .  การอ่านออกเสียงผดิ มีลกัษณะดงันี 

         . .   อ่านตู่ตวั ออกเสียงพยญัชนะตวัหนึงเป็นพยญัชนะอีกตวัหนึง เช่น เราไป
เทียวภูเขาสนุกมาก อ่านว่า เราไปเทียวถูเขาสนุกมาก มองเห็นอาหารเป็นคาํๆ อยู่ในจาน อ่านว่า 
มองเห็นอาหารเป็นดาํๆ อยูใ่นจาน 

        . .   ออกเสียงคาํทีใช้ ร เป็น ล เช่น โรงเรียน เป็น โลงเลียน เรียบร้อย เป็น 
เลียบลอ้ย                   รืนเริง เป็น ลืนเลิง ฯลฯ 

        . .   ออกเสียงคาํควบกลาํผิด เช่น ปรับปรุง อ่าน ปับปุง คลาน อ่านว่า คาน 
แกวง่ไกว อ่านวา่ แฝ่งไฟ หรือ แก่งไก 

       . .   ออกเสียงคาํผิดตามลกัษณะของภาษาถินเช่นเดียวกบัคาํพูด เช่น ผูเ้รียนที
พูดภาษาถินอีสาน อ่านขอ้ความ เขียนหนงัสือ ว่า เฉียนหนงัสือ ผูเ้รียนทีพูดภาษาไทยถินใต ้อาน
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ขอ้ความ ตาพบงูใหญ่ ว่า ตาพบงูใหญ๊ ผูเ้รียนทีพูดภาษาไทยถินเหนือ อ่านขอ้ความ เขาเดินไปพบ
ชา้ง วา่ เขาเดินไปพบจา๊ง เป็นตน้ 

       . .   ออกเสียงคาํทีมาจากภาษาต่างประเทศผิด เช่น อ่านคาํ คอมพิวเตอร์ ตาม
รูปคาํที สะกด คือ คอม-พิว-เตอ ทีถูกตอ้งอ่านวา่ คอม-พิว-เตอ้ 

      . .   ใช้นําเสียงไม่เหมาะกับเนือหาทีอ่าน เช่น ฉันจะซือลูกม้าสักตัวหนึง 
ผูเ้รียนจะอ่านออกเสียงตามรูปคาํทีมองเห็น ทีถูกตอ้งจะอ่านออกเสียงว่า ฉนัจะซือลูกมา้ซักตวันึง  
ขโมยดอกไมอี้กละซี ตอ้งอ่านออกเสียงวา่ ขโมยดอกไมอี้กละซี เธอมาถึงเมือไร ตอ้งอ่านออกเสียง
วา่ เธอมาถึงเมือไหร่ เป็นตน้ 

      . .   อ่านลากเสียง ยานคาง โดยมากเน้นผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที  จะอ่าน
ออกเสียงในลกัษณะเช่นนี เมือให้อ่านพร้อมๆกนั คือ จะลากเสียงยาว หลงัจากอ่านคาํแต่ละคาํ มา้-
แก่-ตวั-หนึง      เป็นตน้  การอ่านลากเสียงหรือยานคาง ทาํให้เกิดผลเสียหายหลายประการ เช่น ทาํ
ให้เกิดคิดช้า ความคิดเกียวกับเนือเรืองไม่ต่อเนืองกัน ถ้าไม่แก้ไขจะติดเป็นนิสัยทําให้เสีย
บุคลิกภาพในการอ่าน และทาํให้เป็นคนเฉือยชา อ่านชา้ ทงัอ่านในใจและอ่านออกเสียงใช้เวลาใน
การอ่านขอ้ความแต่ละบรรทดัมากเกินไป โดยเฉพาะในการอ่านในใจ ซึงจะตอ้งอ่านไดเ้ร็วกวา่การ
อ่านออกเสียง การอ่านหนงัสือช้ามีผลเสียทาํให้คิดชา้ ทาํให้รู้เรืองชา้ไม่ทนัคนอืน ถา้ทาํจนติดเป็น
นิสัยจะทาํให้เสียโอกาสในการพฒันาตนเอง ในระดบัประถมศึกษาผูเ้รียนควรจะสามารถอ่านได้
ประมาณ -  คาํต่อนาที 

    ฟาฏินา  วงศเ์ลขา ( ) กล่าววา่ ปัญหาการอ่านไม่ออกของผูเ้รียน มีดงันี 

    . ครูไม่สอนแบบแจกลูก-สะกดคาํ-ผนัเสียงผูเ้รียนจึงอ่านไม่ได ้  

    . นโยบายไม่มีการซาํชนัปล่อยใหเ้ด็กทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดเ้ลือนชนัขึนมา 
  . หนังสือเรียนยุคนีไม่ดีพอขาดประสิทธิภาพในลาํดบัขนัตอนจากง่ายไปหายากและ

ขาดระบบในการนาํฝึกทีดี  

  4. ผูบ้ริหารวางตวัครูผูส้อนชนั ป.1 ทีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมไม่เขา้ใจวถีิภาษาไทย  

      อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ ์(2551 : 47-49) ไดก้ล่าวถึง เด็กจาํนวนไม่นอ้ยในปัจจุบนัมีปัญหา
การอ่านมากขึนเพราะเด็กมีสือสาํเร็จรูปมากมายหลายรูปแบบทงัคอมพิวเตอร์ และทีสาํคญัคือ
โทรทศัน์ สาเหตุของการเสียนิสัย เรืองการอ่านของเด็กๆ ดงันี 

                  1. ขาดการกระตุน้ใหรั้กการอ่านตงัแต่ยงัเยาว ์

                  2. ถูกเร่งรัดใหจ้ดจาํในสิงทีผดิ เช่น ใหอ่้าน ก ข ค ผสม สระ อะ อาฯลฯ เป็นตน้ 
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                  3. อ่านในสิงทีไม่มีความหมาย หรือเป็นสิงทีเขาไม่ชอบ 

                  4. สอนใหอ่้านแบบขาดเทคนิค ไม่จูงใจ หรือชอบลงโทษเด็ก 

                 5. ถูกบงัคบัใหอ่้านโดยขาดความพร้อม 

                  6. เด็กใชเ้วลากบัสิงอืนๆ  เช่น โทรทศัน์ วดีีโอ ฯลฯ มากเกินไป 

    กล่าวโดยสรุป ปัญหาการอ่านภาษาไทย มีหลายประการ  ไดแ้ก่  การอ่านไม่ออก  การ
อ่านคาํผิดโดยเฉพาะการสะกดคาํทีมีสระประสม  ขาดการกระตุน้  สอนให้อ่านแบบขาดเทคนิค  
ถูกบงัคบั  และผูเ้รียนใช้เวลาไปกบัสิงอืนมากเกินไป  ทาํให้ผูเ้รียนทีอ่านสะกดคาํไม่ไดแ้ละอ่าน
ออกเสียงไม่ถูกตอ้ง  มีจาํนวนมากจนน่าเป็นห่วงเพราะการอ่านมีความสําคญัต่อชีวิตและการเรียนรู้
ในวชิาอืนๆ 

 

2.1.4  การสอนอ่านสะกดคํา 
     การสอนแจกลูกสะกดคาํเป็นเรืองจาํเป็นมากสําหรับผูเ้ริมเรียน การสะกดคาํทาํให้อ่าน

หนงัสือออก เป็นเครืองมือสําคญัของการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  การสอนอ่านสะกดคาํให้ได้
ตามวตัถุประสงคน์นั จะตอ้งศึกษาการสอนอ่านสะกดคาํใหเ้ขา้ใจ  มีนกัการศึกษากล่าวไวด้งันี 

                 ประเทิน  มหาขนัธ์ ( : ) กล่าวถึงการเรียนรู้การอ่านสะกดคาํและคาํศพัทว์า่ควร
ตอ้งทราบความหมายของคาํเสียก่อน ความหมายของคาํแบ่งไว ้  อยา่งคือ 

                 . ความหมายทีแทนรูปเป็นความหมายของสิงทีเป็นรูปธรรม เช่น วตัถุสิงของ คน สัตว ์
ฯลฯ ซึงมีตวัตนและเห็นได ้

                 . ความหมายทีแทนนามธรรม เป็นความหมายทีแทนนามธรรม ความรู้สึก ความคิด ซึง
ไม่เกียวกบัรูปธรรม 

                . ความหมายของคาํทีมีบริบทหรือตาํแหน่งเป็นตวับงัคบัคาํประเภทนีอยู่คาํเดียวโดดๆ 
จะบอกความหมายไม่ไดจ้นกวา่จะนาํเขา้ประโยคจึงจะทราบความทีแทจ้ริง 

               ในการเรียนรู้คาํทีมีความแตกต่างตามระดบัความยากง่ายของคาํ คาํทีเขา้ใจง่าย ทงัในดา้น
การเขียน ตลอดจนความหมายย่อมเรียนรู้ได้ง่ายกว่าคําทีเขียนยาก มีความซับซ้อนทังยงัมี
ความหมายทีลึกซึง คาํต่างๆทีผูเ้รียน เรียนรู้ไดง่้ายนนัเป็นคาํทีผูเ้รียนคุน้เคยมีประสบการณ์กบัคาํ
นนัๆ 

     กรมวิชาการ  (2546 : 134)   กล่าววา่  การสะกดคาํ หมายถึง การอ่านโดยนาํเสียง
พยญัชนะตน้ สระ วรรณยกุตแ์ละตวัสะกด มาประสมเป็นคาํอ่าน การอ่านสะกดคาํจะตอ้งให้ผูเ้รียน
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สังเกตรูปคาํพร้อมๆ  กบัการสอนสะกดคาํจะนาํคาํทีมีความหมายมาสอน เมือสะกดคาํจนจาํคาํได้
แลว้ ต่อไปจะตอ้งไม่ใชว้ิธีสะกดคาํเพราะการสะกดคาํจะเป็นเครืองมือการอ่านคาํใหม่ จึงให้อ่าน
เป็นคาํ โดยไม่สะกดคาํ มิฉะนนัผูเ้รียน จะอ่านจบัใจความไม่ไดแ้ละอ่านไดช้า้ การสะกดคาํ มี
วธีิการสะกดคาํ หลายวธีิ ถา้สะกดคาํ เพืออ่านจะสะกดคาํ ตามเสียงถา้สะกดคาํ เมือเขียนจะสะกดคาํ
ตามรูป ดงันี 

    1. วธีิการสะกดคาํตามรูปคาํ เช่น กา สะกดวา่ กอ - อา - กา 
    2. วธีิสะกดคาํโดยสะกดแม่ ก กา ก่อนแลว้จึงสะกดมาตราตวัสะกด  เช่น คาง สะกด คอ 

- อา - คา - คา - งอ - คาง 

3. วิธีสะกดคาํโดยสะกดแม่ ก กา ก่อนแลว้จึงสะกดมาตราตวัสะกดตวัสะกดจะเป็นคาํ
ทีมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น คาํทีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร  ภาษาองักฤษ มีวิธีการ สอน
อ่านและเขียนดงันี 

3.1 เห็นรูปคาํ และอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้ง 

3.2 จาํรูปคาํและรู้ความหมายของคาํ 
3.3 รู้หลกัการสะกดคาํ เช่น แม่กง ใช ้ง สะกด แม่กน ใช ้น ร ล  ฬ ญ ณ แม่กบ ใช ้

บ ภ พ ป เป็นตน้ 

4. วิธีการสะกดคาํอกัษรควบ มีวิธีการสะกดคาํ 2 วิธี คือ สะกดคาํเพืออ่านจะมุ่งทีเสียง
ของคาํดว้ยการอ่านอกัษรควบก่อน เช่น กร ออกเสียง กรอ ปล ออกเสียง ปลอ  แลว้นาํเสียง กรอ 

ปลอ สะกดคาํ กรอ - ออ - งอ - กรอง   ออกเสียงพยญัชนะตน้เป็นเสียงกลาํก่อน วิธีนีผูเ้รียนจะออก
เสียงกลาํชดัเจน อีกวิธีหนึงเป็นการสะกดคาํแบบเรียงพยญัชนะตน้ วิธีนี_จะใชใ้นการสะกดคาํเพือ
เขียน เช่น  กอ - รอ - อา - บอ - กราบ ถา้สะกดคาํแบบเรียงพยญัชนะตน้ผูเ้รียนจะออกเสียงเฉพาะ
พยญัชนะตวัแรกและทิงเสียงพยญัชนะตวัทีสอง ทาํใหอ้อกเสียงควบไม่ชดั 

5. วธีิการสะกดคาํอกัษรนาํ มีวธีิการสะกดคาํดงันี 

5.1 ห นาํ ย ร ล ว ให้ออกเสียงพยญัชนะนาํก่อน หน ออกเสียง หนอ หย ออกเสียง 

หยอ เป็นตน้ แลว้จึงสะกดคาํ เช่น หยา สะกดคาํวา่  หยอ - อา - หยา       หนู สะกดวา่ หนอ - อู - หนู 

ใหเ้ห็นวา่อกัษรตวัแรกมีอิทธิพลต่ออกัษรตวัทีสอง บางคนจะให้อ่านเทียบเสียง เช่น ลา - หลา มา - 
หมา ลาด -  ตลาด   เพือสังเกตเสียงอ่าน ส่วนสะกดคาํเพือมุ่งเขียนสะกดคาํถูกตอ้ง จะสะกดแบบ
เรียงพยญัชนะก็ได ้มุ่งการจาํรูปคาํ เช่น  หอ - ยอ - อา -  หยา   หอ - นอ - อู - หนู ก็ได ้
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5.2 อ นาํ ย ให้ออกเสียง อย เป็นเสียง ย แลว้สะกดคาํ  อยา่ สะกดวา่ ยอ - อา - ยา -
ยา - เอก - อยา่  ออกเสียง อยา่ เพราะอิทธิพลของเสียง อ ทีเป็นอกัษรนาํ   ออ - ยอ - อา - ยา -ไมเ้อก - 

อยา่ อีกวธีิหนึงไม่สะกดคาํใหจ้าํรูปคาํทงั 4 คาํ คือ อยา่  อยู ่อยา่ง อยาก 

5.3 การสะกดคาํทีอกัษรสูงนาํอกัษรตาํเดียว หรืออกัษรกลางนาํ อกัษรตาําเดียว 

เช่น สง สน สม ผล กล ถง ตล เป็นตน้ ให้ออกเสียงนาํก่อน เช่น สน ออก  เสียง สะ - หนอ สม ออก
เสียง สะหมอ ผล ออกเสียง ผะหลอ ตล ออกเสียง ตะลอ  แลว้จึงสะกดคาํเพื(อ ออกเสียงให้ถูกตอ้ง 

เช่น เสมอ สะกดวา่ สะหมอ - เออ - สะ - เหมอ หรือจะสะกดคาํแบบ เรียงตวัพยญัชนะก็ได ้ เช่น 

สนอง สะกดวา่ สอ - นอ - ออ - งอ - สะหนอง   การสอนอ่านอกัษรนาํควรให้ผูเ้รียนทราบวา่คาํใด
เป็นอกัษรนาํ เสียงจะตามตวัหนา้ 

6. วธีิการสะกดคาํทีสระเปลียนรูปและลดรูป มีสระบางสระเมือมีตวัสะกดจะเปลียนรูป
คาํ เช่น สระโอะ มีตวัสะกด จะลดรูปลด สะกดวา่ ลอ -โอะ - ดอ - ลด   สระอะ มีตวัสะกด จะเปลี
(ยนรูปเป็นไมห้นัอากาศ วนั สะกดวา่ วอ - อะ - นอ - วนั    สระเอะ มีตวัสะกด จะเปลียนรูปโดยใช้
ไมไ้ต่คู ้เป็ด สะกดวา่ ปอ - เอะ - ดอ - เป็ด 

สระเออ มีตวัสะกด จะเปลียนรูป เดิน สะกดวา่ ดอ - เออ - นอ - เดิน สระแอะ มีตวัสะกดจะเปลียน
รูป แขง็ สะกดวา่ ขอ - แอะ - งอ - แขง็ สระอวั มีตวัสะกด จะเปลียนรูป ลวด สะกดวา่ ลอ - อวั - ดอ 

- ลวด 

7. วธีิสะกดคาํทีมีตวัการันตเ์ป็นคาํทีมาจากภาษาอืน คาํทีมาจากภาษาอืน เช่น ภาษาบาลี 

ภาษาสันสกฤต จะมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรตวัสะกด การสะกดคาํทีมีตวัการันต์ จะให้อ่าน เป็น
คาํแลว้สังเกตรูปคาํ แลว้รู้กฎเกณฑต์ามหลกัภาษา คาํทีมีตวัการันต ์พยญัชนะการันต์ จะไม่ออกเสียง
การสะกดคาํจึงมีความหมายว่า การเรียงหรือการออกเสียงตามพยญัชนะ สระและ วรรณยุกต์ที
ประสมกนัเป็นคาํ 

สรุปไดว้า่ การสอนสะกดคาํเป็นพืนฐานทีสําคญัมากในการเรียนภาษาไทย  การสะกด
คาํเป็นการอ่านโดยนาํเสียงพยญัชนะตน้ สระ วรรณยุกตแ์ละตวัสะกด มาประสมเป็นคาํอ่าน การ
อ่านสะกดคาํจะตอ้งให้ผูเ้รียนสังเกตรูปคาํพร้อมๆ  กบัการสอนสะกดคาํ  การสอนสะกดคาํมีหลาย
วธีิ ผูส้อนภาษาไทยทุกคนควรไดฝึ้กฝนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กแจกลูกสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ฝึกบ่อยๆ จนเกิด
ทกัษะ ซึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือได ้

 

 



37 

 

 

 

 

  .  การเขียนสะกดคํา 
   . .  ความหมายของการเขียนสะกดคํา 

มีผูใ้หค้วามหมายของการเขียนสะกดคาํไวด้งันี 

                พจนานุกรมเวบ็สเตอร์ (Webster : 1981 : 2190) กล่าวว่า การเขียนสะกดคาํ  หมายถึง 
ศิลปะ  หรือเทคนิคการสร้างคาํโดยจดัเรียงพยญัชนะ  สระ  ตามทีสังคมยอมรับ  
                 ฮนันา  และคณะ  (Hanna and others 1971 : 15) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความเกียวกบัการเขียน
สะกดคาํวา่ การเขียนสะกดคาํ คือ การถ่ายทอดภาษา เมือใดก็ตามทีตอ้งการจะถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกเป็นภาษาเขียน จะตอ้งเกียวขอ้งกบัการเขียนสะกดคาํโดยเขียนเป็นตวัอกัษรลงบนวสัดุให้
ผูอื้นมองเห็นและเขา้ใจได ้

 บนัลือ  พฤกษะวนั (  : )  กล่าววา่ การเขียนสะกดคาํ  หมายถึง  การสอนให้เด็ก
รู้จกักฎเกณฑข์องการเรียงลาํดบัอกัษรภายในคาํหนึงๆ  เพือใหอ้อกเสียงไดช้ดัเจน 

      กรมวิชาการ (  ข : ) กล่าวถึงการเขียนสะกดคาํว่า การเขียนสะกดคาํเป็นการ
เขียนโดยนาํพยญัชนะตน้ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกดมาประสมเป็นคาํ  การเขียนคาํจะต้องให้
ผูเ้รียนอ่านสะกดคาํและเขียนคาํพร้อมๆ กนั เพือการเขียนคาํไดถู้กตอ้ง  

                  จากความหมายทีกล่าวมา สรุปไดว้่า การเขียนสะกดคาํ หมายถึง การเขียนคาํโดยเรียง
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัสะกดและตวัการันต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและตามหลัก
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.    เพือให้สามารถเขียนสะกดคาํและสือความหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
. .   ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 

                ในการเขียนนอกจากจะต้องคาํนึงถึงเนือความตามจุดประสงค์ สํานวนสละสลวย
ถูกตอ้งตามหลกัภาษาแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงการเขียนสะกดคาํดว้ย เพราะการเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง 
จะช่วยใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจขอ้ความทีเขียนไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทงัจะช่วยให้เกิดทศันคติทีดีแก่ผูที้
อ่านขอ้ความทีเขียนนนัดว้ย (สุภาพ  ดวงเพช็ร  :  ) นอกจากนี ยงัทาํให้ผูเ้ขียนเกิดความมนัใจ
ในตนเอง การเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งจึงเป็นสิงจาํเป็นในการเรียนทุกวิชาและเป็นทกัษะทีจาํเป็น
ในการวางพืนฐานของการเขียนดา้นอืนๆ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เขียนสะกดคาํผิด จะก่อให้เกิด
ผลเสียในดา้นการใชภ้าษา คือ ผูอื้นตีความหมายผิด ไม่เขา้ใจขอ้ความทีเขียน ทาํให้งานเขียนขาด
ประสิทธิภาพ และยงัทาํลายบุคลิกภาพของผูเ้ขียน คือจะทาํให้ผูอ่้านมองความสามารถหรือคุณค่า
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ของผูเ้ขียนตาํลง (สาลินี  ภูติกนิษฐ ์  : ) ดงันนั การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้งจึงมีความสําคญัใน
การสือความหมายดว้ยภาษาเขียน ซึงมีผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเขียนสะกดคาํไวด้งันี 

                 วรรณี  โสมประยรู (  : ) กล่าววา่ การเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นของการ
เรียนอยา่งหนึง เพราะผูเ้รียนตอ้งรู้จกัสะกดคาํไดถู้กตอ้งก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและเรืองราว
ได ้ถา้ผูเ้รียนเขียนสะกดคาํผิดเสมอ จะไม่สามารถแสดงให้ผูอื้นเขา้ใจความคิดของตนเอง ดงันัน 
การเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง นบัว่าเป็นสิงสําคญัในการเขียนอยา่งยิง ผูเ้รียนควรเขียนสะกดคาํให้
ถูกตอ้งเสียแต่เมือเริมเรียนคาํ เพือช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคาํต่างๆ ทีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั ช่วยให้
ผูเ้รียนใชค้าํต่างๆ ไดถู้กตอ้ง กวา้งขวาง ครูจึงตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอทุกระดบัชนั 

               บนัลือ  พฤกษะวนั (  :   ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเขียนสะกดคาํใหถู้กตอ้งเป็นสิงสําคญั
ของการเขียน หากเขียนผิดจะสือความหมายกนัไม่ได ้บางครังพอเดาความไดแ้ต่ก็แสดงความไม่รู้
ของผูเ้ขียน อนัเป็นสิงทีจะลดความศรัทธาของผูอ่้านทีมีต่อผูเ้ขียน 

     สรุปได้ว่าการเขียนสะกดคาํมีความสําคญัมากเพราะการเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานที
จาํเป็นของการเรียนผูเ้รียนตอ้งรู้จกัสะกดคาํให้ไดถู้กตอ้งก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและสือสาร
เรืองราวต่างๆ ได ้อีกทงัการเขียนสะกดคาํเป็นพืนฐานทีจาํเป็นในการเรียนวิชาอืน  ครูจึงตอ้งฝึกฝน
ผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอ 

 

. .  ปัญหาการเขียนสะกดคํา 
                การเขียนสะกดคาํผิด  เป็นสิงสําคญัของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เพราะการเขียนสะกดคาํมี
ความสาํคญัในการสือสาร  แสดงใหผู้อื้นเขา้ใจในความคิดของตนเอง ในปัจจุบนัการเขียนสะกดคาํ
เป็นปัญหาสําคญัของผูเ้รียนและครูสอนภาษาไทย   จากการศึกษาพบวา่  การเขียนสะกดคาํผิดเกิด
จากปัญหาหลายประการดงันี   

ยุพดี พุลเวชประชาสุข (  : ) ไดก้ล่าวถึง การเขียนสะกดคาํผิด คือ “ธรรมชาติของ
ภาษาไทย มีพยญัชนะถึง  ตวั แต่มีเพียง  เสียงทาํให้ภาษาไทยมีคาํซาํกนัมากและมีความหมาย
ต่างกนั ซึงหากสังเกตหลกัเกณฑใ์นการจดจาํแลว้ก็มีโอกาสเขียนสะกดคาํผดิมาก” 

           ศรียา  นิยมธรรม และประภสัสร นิยมธรรม ( : - ) ไดใ้ห้ความเห็นทีน่าสนใจ
เกียวกบัการเขียนสะกดคาํ โดยคาํนึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นประเด็นสําคญั พร้อมทงัไดเ้สนอแนะการฝึก
สะกดคาํ โดยพิจารณาจากสาเหตุการเขียนสะกดคาํของผูเ้รียน  ดงันี  สะกดผิดเพราะความเลินเล่อ   
ผูเ้รียนทีเขียนเลินเล่อและอ่านไม่เก่ง ครูควรฝึกดา้นการอ่านให้ก่อนแลว้ค่อยมาฝึกหดัเขียน โดยให้
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สัมพันธ์กับเรืองทีอ่าน   เลินเล่อแต่อ่านเก่งครูต้องให้ผู ้เ รียนเข้าใจว่าการสือความคิดจะมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใดขึนอยูก่บัความถูกตอ้งในการเขียนและการสะกดคาํดว้ย   สะกดคาํผิดเพราะ
ไม่ชอบอ่าน ผูเ้รียนทีไม่ชอบอ่านมกัจะขาดความสังเกต ขาดประสบการณ์ ควรแก้ไขดว้ยการหา
หนังสือดีๆทีนอกเหนือจากตาํราเรียนมาอ่านหรือฝึกใช้พจนานุกรมเมือสงสัยในตวัสะกดตวัใด  
สะกดผดิ เพราะแยกเสียงไม่ดี อาจมีภาวะบกพร่องทางดา้นการฟัง ควรแกไ้ขดว้ยการเนน้ทกัษะการ
ฟัง    สะกดผิดเพราะสายตาไม่ดี เนืองมาจากเป็นคาํทีคลา้ยคลึงกนั เช่น การ กานต์ เป็นตน้ ควร
แกไ้ขดว้ยการฝึกจาํแนกคาํ ฝึกสังเกตตวัสะกดอย่างละเอียด หากมีการอ่านไม่ดีขึนอาจใชว้ิธีใชนิ้ว
มือลากหรือสัมผสัไปตามอกัษร จนกระทงัจาํตวัสะกดไดแ้ละให้เขียนสะกดคาํในรูปประโยคหรือ
เล่าเรืองเมือคล่องขึนก็ตดัอนัแรกออกไป เขียนสะกดคาํโดยไม่ตอ้งใช้การสัมผสัแต่ใช้มองด้วย
สายตา  สะกดผดิเพราะขาดหลกัเกณฑ ์แกไ้ขดว้ยการใหเ้ขา้ใจหลกัเกณฑน์นัๆ เช่น หลกัการใชส้ระ
ไอไมม้ว้น “ ใ ” เป็นตน้ 

           ดุษฎีพร  ชาํนิโรคศาสนต์  (  : ) ไดเ้สนอความคิดว่า “ ขอ้บกพร่องในการใช้
ภาษาอาจเกิดจากการใช้คาํผิดความหมาย ซึงอาจเกิดจากการทีมีคาํทีมีรูปและเสียงหรือความ
ใกลเ้คียงกนั หรืออาจเกิดจากการทีผูใ้ช้ภาษา ไม่รู้ความหมายหรือความหมายแฝงของคาํจึงทาํให้
เขียนสะกดคาํ” 

  กรรณิการ์   พวงเกษม (  : ) กล่าวถึง  ปัญหาของการเขียนสะกดคาํผิด มีดงันี   
เขียนพยญัชนะผดิที  ตดัและเติมสระ สระเปลียนรูป การเขียนสระผดิ  เขียนตามความเคยชิน ปัญหา
การเขียนสะกดคาํผดิมีหลายอยา่ง 
        สรุปไดว้่าปัญหาการเขียนสะกดคาํผิด เกิดจากนกัเเรียนมีพืนฐานไม่แม่นยาํ   ขาดการ
สังเกต   ขาดความเอาใจใส่  ขาดการฝึกฝน ขาดหลกัการทีถูกตอ้ง  สะกดผิดเพราะเลินเล่อ  สะกด
ผิดเพราะไม่ชอบอ่าน  และสะกดผิดเพราะสายตาไม่ดี  ควรแก้ไขด้วยการให้นักเรียนเข้าใจ
หลกัเกณฑก์ารเขียนสะกดคาํ  ฝึกจาํแนกคาํและฝึกสังเกตตวัสะกดอยา่งละเอียด 

 

. .   การสอนเขยีนสะกดคํา 
        นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการเขียนสะกดคาํไวด้งันี    คิง (King : ) ไดเ้สนอ
การสอนเขียนสะกดคาํไว ้  ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

                . ตรวจสอบ (Examine) ได้แก่ การตรวจสอบคาํทีจะให้ผูเ้รียนเขียนสะกดคําอย่าง
ระมดัระวงั เช่น คาํทีมีอุปสรรค (Prefix) และคาํทีมีปัจจยั (Suffix) แลว้บนัทึกไว ้
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                . ออกเสียง (Pronounce) ไดแ้ก่การออกเสียงคาํทีจะเขียนสะกดคาํใหถู้กตอ้ง 

                . สะกดคาํ (Spell) ไดแ้ก่ การฝึกหัดสะกดคาํทีจะเขียนดว้ยปากเปล่า โดยออกเสียงดงัๆ 
ทาํเช่นนีหลายๆ ครัง 

  . เขียน (Write) ไดแ้ก่ การฝึกเขียนสะกดคาํนนัๆ  –  ครัง แลว้ตรวจ 

            . ใช ้(Use) นาํคาํทีเขียนสะกดคาํมาแต่งเป็นประโยค 

                 . ทบทวน (Review) ทบทวนคาํทีเขียนสะกดคาํแต่ละคาํในโอกาสต่อไป 

 รองรัตน์  อิศรภกัดี และ เทือก กุสุมา ณ อยธุยา (  : ) ไดเ้สนอวิธีสอนเขียนสะกดคาํ
ไวว้า่ 
               . สอนคาํทีอยูใ่กลต้วัผูเ้รียนและสิงทีไดพ้บเห็นในชีวติประจาํวนั  
               . สอนคาํทีผูเ้รียนสนใจ และเขา้ใจความหมาย 

              . ทุกครังทีสอนคาํใหม่เพิมเติม จะตอ้งทบทวนคาํเก่าทีเคยเรียนมาแลว้ 

              . ช่วยเหลือผูเ้รียนทีเรียนอ่อนเป็นพิเศษ โดยให้รู้จกัสระ พยญัชนะก่อน พร้อมกนันนั
เมือพบคาํเหล่านนัในวชิาอืน ตอ้งทบทวนใหผู้เ้รียนไดนึ้กถึงคาํทีเคยเรียนมาแลว้ 

             . การทดสอบตอ้งทาํสมาํเสมอ เพือจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถในการสะกดคาํ
มากนอ้ยเพียงใด 

          . บนัทึกผลงานผูเ้รียนแต่ละคนวา่ ตงัแต่เริมเรียนมีพฒันาการไปมากนอ้ยเพียงใดจะได้
ช่วยเหลือและส่งเสริมผูเ้รียนแต่ละคนไดถู้กตอ้ง 

        . ดาํเนินวธีิสอนอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นขนัๆ ดงันี 

               .  ใหผู้เ้รียนไดย้นิคาํทีสะกดนีอยา่งชดัเจน 

               .  ใหผู้เ้รียนเขียนสะกดคาํอยา่งระมดัระวงั 

               .  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํสังต่างๆ นนัได ้

               .  ทบทวนคาํทีสะกดนนัวา่ถูกตอ้งเพียงใด 

        . ถา้ครูเขียนคาํใหม่บนกระดานดาํแลว้ ให้ผูเ้รียนลอกตาม ครูตอ้งเขียนให้ชดัเจน และ
อ่านง่าย 

       . ครูตอ้งตรวจสมุดงานทีผูเ้รียนจดคาํใหม่ทุกครัง เพือป้องกนัความผดิพลาด 

       . เมือสอนสะกดคาํไปแล้ว ถ้าผูเ้รียนคนใดสะกดผิด ครูตอ้งแก้บนกระดานดาํให้
ชดัเจน หรือแกไ้ขเป็นรายบุคคล 
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 ประทิน  มหาขนัธ์ ( : ) ไดเ้สนอแนะวา่การสอนสะกดคาํมี    ขนั  ดงัต่อไปนี 

       . ความหมายและการออกเสียง ครูตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของคาํมองดูคาํ ๆ 
นนัและสามารถพดูออกมาใหเ้ป็นประโยคโดยใชค้าํนนั 

       . การมองเห็นรูปคาํ ในขนันีครูตอ้งให้ผูเ้รียนเห็นรูปคาํทีสะกด  ให้ผูเ้รียนแยกคาํนนั
ออกเป็นพยางค ์ๆ ออกเสียงแต่ละพยางคแ์ลว้สะกดเป็นคาํอีกครังหนึง การมองเห็นรูปคาํจะช่วยให้
การสะกดคาํไดม้าก  เมือผูเ้รียนไดเ้ห็นคาํในขอ้ความจะเป็นพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ ควรให้
ผูเ้รียนเห็นทงัหมดเสียก่อนแลว้จึงแยกเป็นส่วนยอ่ย 

. การรําลึกถึงคาํ ให้มองดูทงัคาํ แล้วเขียนสะกดโดยไม่ตอ้งมองคาํๆ นนั เสร็จแล้ว
ตรวจดูวา่การสะกดของตนถูกตอ้งหรือไม่ หาดสะกดผดิก็ใหก้ลบัไปทาํขนั  -  

 . การเขียนสะกดคาํในขนันีผูเ้รียนจะฝึกหัดเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ตรวจสอบการ
เขียนและการสะกดคาํทุกตวัใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 

     . การทบทวน ให้ผูเ้รียนเขียนสะกดคาํโดยไม่ตอ้งดูแบบ หากเขียนแบบถูกถึง    ครัง      
ก็แสดงว่าผูเ้รียนรู้คาํนนัแลว้ ในขนันีถา้จะให้ผูเ้รียนจดจาํมากยิงขึน ก็ควรให้ผูเ้รียนลองนาํไปใช ้
เช่น ใชใ้นการเขียนประโยค เขียนเรียงความ และเขียนจดหมาย เป็นตน้ 

           สนิท   ตงัทว ี (  : - ) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคาํไวด้งันี 

       . ครูจดัหาเรียงความซึงอาจจะเป็นข่าวหรือบทความมาแจกให้นดัเรียนอ่านในเวลาที
กาํหนดแลว้ใหผู้เ้รียนลอกขอ้ความทีเห็นวา่ น่าจะมีประโยชน์และขอ้คิดทีเห็นวา่ดีมาส่งครูโดยทีครู
จะตอ้งเนน้ในเรืองความถูกตอ้งของการเขียนสะกดคาํ รวมทงัความประณีตสวยงามของตวัหนงัสือ 

      . ครูมอบให้ผูเ้รียนไปอ่านบทความจากหนงัสือพิมพ ์หรือจากวารสารต่างๆ   แลว้ให้
ผูเ้รียนคดัลอกข้อความทีน่าสนใจลงไปในบตัรรายการ โดยบอกแหล่งทีมาของข้อความนันให้
ชดัเจน 

                  . แบ่งกลุ่มใหไ้ปหาคาํยากจากหนงัสือเรียน หรือหนงัสืออืนๆ แลว้บอกใหเ้ขียน 

         . รวบรวมคาํศพัทต่์างๆ โดยเขียนเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น อาจจะเรียงตวัตาม อกัษร 
หรือรียงตามความหมาย 

         . ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนสะกดคาํศพัท์ลงในบตัรคาํ แล้วใช้คาํเหล่านันเขียน เป็น
ขอ้ความลงบนแถบประโยค 

    . แข่งขนัสะกดคาํบนกระดานหนา้ชนั 
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    . ให้ผูเ้รียนเขียนประกาศ โฆษณา บตัรเชิญ หรือบตัรอวยพร โดยครูเนน้ถึงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงามและประณีต  
       . ครูทาํบญัชีคาํยาก แลว้นาํคาํมาให้ผูเ้รียนเขียนสะกดเป็นคาํๆ โดยเน้นความถูกตอ้ง
ชดัเจน ครูอาจให้ผูเ้รียนผลดักนัตรวจแลว้ให้คะแนนแต่ละคนให้ผูเ้รียนบนัทึกผลการสะกดคาํยาก
ของตนไว ้เพือดูพฒันาการของตน 

    . ครูให้ผูเ้รียนแต่งประโยคโดยการกาํหนดคาํทีมกัเขียนสะกดผิดให้ เช่น กังสดาล 
ขโมย ครหา ชนวน ประติมากรรม นยัน์ตา เวทมนต ์ฯลฯ 

   . ครูแบ่งผูเ้รียนออกเป็นหมู่ๆ ใหแ้ข่งขนัเขียนสะกดคาํทีมกัเขียนผดิ 

    กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( : - ) ไดเ้สนอแนะการสอนเขียนไวว้า่การ
เขียนตอ้งควบคู่ไปกบัการอ่านและกระบวนการสอนเขียนสะกดคาํ ควรเป็นดงันี 
       . ใหผู้เ้รียนออกเสียงคาํทีชดัเจน 

       . ใหผู้เ้รียนฝึกหดัออกเสียงคาํนนัอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

      . ใหผู้เ้รียนรู้ความหมายของคาํนนั 

       . ใหผู้เ้รียนสะกดคาํใหไ้ด ้

             สราวดี  เพ็งศรีโคตร ( : ) ไดส้รุปหลกัการสอนเขียนคาํสะกดไวว้่า การสอนให้
ผูเ้รียนสามารถเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งแม่นยาํ ครูตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของการเขียนสะกด
คาํและหลกัการสอนเขียนสะกดคาํ ซึงพอจะสรุปวธีิการสอนเขียนสะกดคาํภาษาไทยไดด้งันี 

              . ให้ผู ้เรียนได้มองเห็นรูปคําว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย พยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และตวัสะกดอะไรบา้ง 

        . ฝึกใหผู้เ้รียนออกเสียงคาํนนัๆ ใหช้ดัเจนเป็นคาํๆ 

        . ฝึกใหผู้เ้รียนสะกดคาํปากเปล่า โดยวธีิแจกลูกสะกดคาํโดยออกเสียงดงัๆอยา่งชดัเจน 

        .สอนให้ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจความหมายของคาํนนัๆ และยกตวัอย่างการใช้คาํนนัๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

        . ฝึกใหล้งมือเขียนสะกดคาํนนัๆ  หลายๆ  ครัง 

        . ใหผู้เ้รียนระลึกคาํทีเขียนแลว้เขียนสะกดคาํโดยไม่ตอ้งดูแบบ 

        . ตรวจสอบดูวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งใหก้ลบัไปดูคาํนนัใหม่ 
        . ใชค้าํทีเขียนนนั มาแต่งประโยค โดยอาจแต่งดว้ยปากเปล่าก็ได ้

       . ทบทวนการเขียนสะกดคาํอีกครังหนึง โดยทาํแบบฝึกทกัษะ 
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 สรุปไดว้า่ วีธีการสอนเขียนสะกดคาํมีมากมายหลายวิธี เช่น การสอนควบคู่ไปกบัการ
อ่าน  การสอนเป็นขนัตอน   การสอนโดยฝึกตามประเภทของคาํ  การสอนแบบยาํทวน  เป็นวิธีการ
สอนเขียนสะกดคาํทีสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์เพือให้นกัเรียนเรียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจ ความสนใจ สนุกสนานและประสบความสาํเร็จในการเขียนสะกดคาํ 

 

. ทฤษฎพีหุปัญญา 
.   ความหมายของพหุปัญญา 

 ความฉลาดของมนุษย์นันมีหลากหลายด้าน และทุกคนก็ล้วนมีความฉลาดด้วยกัน
ทงัสิน แต่ความฉลาดซึงมีหลากหลายด้านนัน บางคนอาจมีความฉลาดทีไม่เหมือนกนั และไม่
เท่ากนั  หลายคนอาจฉลาดในดา้นใดดา้นหนึง ในขณะทีบางคนอาจมีความฉลาดในหลาย ๆ ดา้น  
ครู พอ่แม่และผูป้กครองตอ้งตระหนกัและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพือการคน้หาให้พบวา่ 
เด็กมีลกัษณะการเรียนรู้หรือความสามารถทีจะเรียนรู้ในทางใด เพือจะไดด้าํเนินกิจกรรมการพฒันา
เด็กใหเ้ตม็ตามศกัยภาพและไดใ้ชค้วามสามารถไดสู้งสุด 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 1983 : 60-61 อา้งถึงใน มลัลิกา พงศป์ริตร.  : 2) กล่าวว่า    
พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ จะต้องประกอบด้วยทกัษะในการ
แกปั้ญหา ซึงจะผลกัดนัให้บุคคลคิดแกปั้ญหาหรือความยากลาํบากขนานแทที้ตอ้งเผชิญไดแ้ละใน
กรณีทีเหมาะสม จะสามารถสร้างผลผลิตหรือผลงานทีมีประสิทธิภาพ นอกจากนีจะตอ้งมีศกัยภาพ
ในการสร้างปัญหาเพือเป็นการปูพืนฐานของการได้มาซึงความรู้ใหม่ ในรูปแบบสิงของ ซึงอาจ
ได้รับการตีค่าแตกต่างกนัไปอย่างสุดขวัและชัดเจนในแต่ละวฒันธรรม ในสภาพแวดล้อมบาง
ประเภท การสร้างสรรคผ์ลผลิตใหม่ หรือการเสนอปัญหาใหม่ ๆ ก็อาจมีความสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย 

 พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( : 687,775) ไดอ้ธิบายความหมายไวด้งันี พหุ 
เป็นคาํวเิศษหมายถึง  มาก  ปัญญาเป็นคาํนาม  หมายถึง  ความรู้  ความรู้ทวั  ความฉลาดเกิดแต่เรียน
และคิด 

 พีระ  รัตนวิ จิตร  และคณะ  ( :2)  กล่าวว่า  “พหุปัญญา  หมายถึง  ศักยภาพ
ความสามารถของมนุษยใ์นการแกปั้ญหา หรือออกแบบงานและผลงานชนิดต่าง ๆ ในสถานการณ์
ธรรมชาติ” 

 กรมวิชาการ (2545 ค : 6) กล่าววา่ “พหุปัญญา คือ ความรู้ ความสามารถและปัญญาที
หลากหลาย” 
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 เทิดศกัดิ  โพธิสาขา (  : 27) สรุปว่า “พหุปัญญา หมายถึง ศกัยภาพความสัมพนัธ์
ของสมองกบัการเรียนรู้ทีบ่งบอกถึงความเป็นอจัฉริยะของแต่ละบุคคลทีมีความแตกต่างกนัหรือ
ความสามารถพิเศษทีแตกต่างกนั” 
 กล่าวโดยสรุป พหุปัญญา หมายถึง ความเก่ง ความฉลาด ความสามารถของมนุษยที์ใช้
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ซึงในแต่ละบุคคลจะมีความสามารถทีแตกต่างกนั 
 

.   ประเภทของพหุปัญญา 
 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ เขียนไวใ้นหนงัสือ Frames of Mind ซึงตีพิมพเ์มือปี พ.ศ. 2526 วา่
ปัญญาของ มนุษยห์รือความเก่งของมนุษยมี์อยู ่7 ดา้น และในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้พิมเป็น 8 ดา้น 
เรียกวา่พหุปัญญา 8 ประการ  (โกวิท  ประวาลพฤกษ ์  : 134)  ภายหลงัเพิมเติมอีก    ดา้น  
ปัญญาทงั    ดา้น  ดงัทีนกัการศึกษาหลายๆ ท่านไดอ้ธิบายเกียวกบัพหุปัญญาทงั    ดา้นตามแบบ
ของการ์ดเนอร์ทีเรียกว่า ทฤษฎีพหุปัญญา(เยาวพา  เดชะคุปต์ : )(Theory of Multiple 

Intelligence – M.I.) (อารี สัณหฉวี. 2543: 2–4,   มลิวลัย ์ ลบัไพรี. 2549: 11–12,  นรรัชต ์ ฝันเชียร 
: 1-4  แพง   ชินพงศ ์2552, สุพาพร  เทพยสุวรรณ   : บทนาํ) ไวด้งันี   

 1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ผูที้มีความสามารถทางดา้นภาษาสูง  มี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน และการสือสารกบัผูอื้น เช่น นกัเล่านิทาน นกัพูด นกัการเมือง 
หรือดา้นเขียน เช่น กวี นกัเขียนบทละคร บรรณาธิการนกัหนงัสือพิมพ ์ซึงปัญญาดา้นนียงัรวมถึง
ความสามารถในการจดักระทาํเกียวกบัโครงสร้างของภาษาเสียง ความหมายและเรืองทีเกียวกบั
ภาษา  เช่น    ความสามารถใชภ้าษาในการหวา่นลอ้ม   การอธิบายเป็นตน้ 

                2. ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) คือผูที้มี
ความสามารถสูงในการใชต้วัเลขความสามารถสูงในการใช้ตวัเลข   มองเห็นความสัมพนัธ์  แบบ
แผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดทีเป็นเหตุผล   เช่น นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ 
และผู ้ให้เหตุผลทีดีเช่น  นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนีปัญญาดา้นนี ยงัรวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพนัธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การ
คิดเชิงนามธรรม การคิดทีเป็นเหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (if-then) วิธีการทีใช้ใน
การคิด ได้แก่ การจาํแนกประเภท การจดัหมวดหมู่ การสันนิฐาน การสรุป การคิดคาํนวณ การ
ตงัสมมติฐาน 
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                3. ปัญญาดา้นมิติ (Spatial Intelligence) คือ ผูที้มีความสามารถในการมองเห็นพืนที  
ความคิดเกียวกบัพืนที  ความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนือที  การมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึง
สิงทีเห็น ไดแ้ก่ นายพราน ลูกเสือ ผูน้าํทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชเ้นือทีไดดี้ เช่น สถาปนิก 
มณัฑนากรศิลปิน นักประดิษฐ์ ปัญญาด้านนีรวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนือที และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงเหล่านนั นอกจากนียงัหมายถึงการมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึง
สิงทีเห็น และความคิดเกียวกบัพืนที  

  4. ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลือนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) คือ
ความสามารถในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด  ความรู้สึกความสามารถในการใช้ร่างกาย
ของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ความสามารถในการใช้มือ   ทกัษะทางกาย และความไวทาง
ประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ นกัแสดง นกัแสดงท่าใบน้กักีฬา นาฏกร นกัฟ้อนรํา และความสามารถใน
การใช้มือประดิษฐ์ เช่น นกัปัน ช่างแกร้ถยนต์ศลัยแพทย ์ปัญญาดา้นนีรวมถึงทกัษะทางกาย เช่น 
ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง ความรวดเร็วความยดืหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาท
สัมผสั 

                5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางดา้นดนตรี  มีสุนทรียะ
ในการฟัง  ขบัร้อง  และเล่นดนตรี  ความไวในเรืองจงัหวะ ทาํนอง เสียงตลอดจนความสามารถใน
การเขา้ใจและวเิคราะห์ดนตรี  ไดแ้ก่นกัแต่งเพลง  นกัดนตรี  นกัวจิารณ์ดนตรี ปัญญานีรวมถึงความ
ไวในเรืองจงัหวะ ทาํนอง เสียงตลอดจนความสามารถในการเขา้ใจและวเิคราะห์ดนตรี 

               6. ปัญญาดา้นเขา้ใจผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์(Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผูอื้น สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผูอื้น 
ทงันีรวมถึงความไวในการสังเกตนําเสียงใบหน้า ท่าทาง ทงัยงัมีความสามารถสูงในการรู้ถึง
ลกัษณะต่างๆ ของสัมพนัธภาพของมนุษย ์และความสามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มชนปฏิบติัตาม   

               7. ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง หรือ การเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ 
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบติัตนไดด้ว้ยตนเอง  มีความสามารถใน
การฝึกฝนตนเองและเข้าใจตนเอง  รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ได้แก่ การรู้จกัตนเองตาม
ความสามารถเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็งในเรืองใด มีความสามารถรู้เท่าทนัอารมณ์ ความคิด 
ความปรารถนาของตน 
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                8. ปัญญาดา้นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ การเขา้ใจการเปลียนแปลงของ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความสําคญัของตนเองกับสิงแวดล้อม   รู้จ ัก
ธรรมชาติของพืชและสัตว์ ตระหนักถึงความสามารถของตนทีจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  เขา้ใจถึงพฒันาการของมนุษย ์และการดาํรงชีวิตของมนุษยต์งัแต่เริมจนตาย เขา้ใจและ
จาํแนกความเหมือนกนัของสิงของ เขา้ใจการหมุนเวียนเปลียนแปลงของสสาร  ความเขา้ใจการ
เปลียนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

                9. ปัญญาดา้นอตัถิภาวะนิยม (Existential Intelligence) ปัญญาดา้นนี หมายถึง ความไว
และความสามารถในการจบัประเด็นคาํถามทีเกียวกบัการดาํรงอยูข่องมนุษยช์อบคิด สงสัยใคร่รู้ ตงั
คาํถามกบัตวัเองในเรืองความเป็นไปของชีวิต  เช่นความหมายของชีวิต ทาํไมคนเราถึงตาย และเรา
มาอยูที่นีไดอ้ยา่งไร    
 ปัจจุบนัทฤษฎีพหุปัญญาไดจ้าํแนกความสามารถของคนไว ้     ดา้น   คือ   ดา้นภาษา    
ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์    ดา้นมิติสัมพนัธ์    ดา้นดนตรี     ดา้นการเคลือนไหวร่างกาย    ดา้น
ความมีมนุษยสัมพนัธ์     ดา้นการเขา้ใจตนเอง   ดา้นธรรมชาติ    และปัญญาดา้นอตัถิภาวะนิยม  
 

.   ลกัษณะของพหุปัญญา 
 ลกัษณะสําคญัของพหุปัญญามี    ด้าน  โดยการ์ดเนอร์ (เยาวพา  เดชะคุปต์.  )  
นาํเสนอทฤษฎี   พหุปัญญา  อธิบายลกัษณะทีสาํคญัของปัญญาทงั    ดา้น  ดงันี 

 . ปัญญามีลกัษณะเฉพาะดา้น 

 . ทุกคนมีปัญญา    ดา้น  มากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกนัไป  ซึงบางคนอาจจะมีปัญญา
ทงั    ดา้นสูงมากทุกดา้น  แต่บางคนก็อาจจะมีเพียงหนึงหรือสองดา้นทีเด่น  ส่วนดา้นอืนไม่สูงนกั 

 . ทุกคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึนถึงระดับใช้การได้  ถ้ามีการให้
กาํลงัใจฝึกฝนอบรม  มีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม  เช่น  ความร่วมมือของผูป้กครอง  และการไดรั้บ
ประสบการณ์ก็อาจจะสามารถเสริมสมรรถภาพของปัญญาดา้นต่างๆ ได ้  
 . ปัญญาด้านต่างๆ  สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ การ์เนอร์  ชีแจงว่า  การแบ่งลกัษณะ
ของปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการอธิบายลกัษณะของปัญญาแต่ละดา้นเท่านนั  แทที้จริงแลว้ปัญญา
หลายๆ  ดา้นจะทาํงานรวมกนั  เช่น  ในการประกอบอาหาร  ก็ตอ้งสามารถอ่านวิธีทาํ (ดา้นภาษา)  
คิดปริมาณของส่วนผสม (ดา้นคณิตศาสตร์) เมือประกอบอาหารเสร็จ ก็ทาํให้สมาชิกในบา้นทุกคน
พอใจ (ด้านความเขา้ใจระหว่างบุคคล) และทาํให้ตนเองมีความสุข (ด้านการเขา้ใจรู้จกัตนเอง)    
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เป็นตน้  การกล่าวถึงปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการนาํลกัษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพือหาทาง
ใหเ้หมาะสม 

 .  ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง  เช่น   บางคนไม่มี
ความสามารถดา้นการอ่าน  ก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่มีความสามารถทางดา้นภาษา  เพราะเขาอาจจะ
เป็นคนทีเล่านิทาน และเล่าเรืองเก่ง  ใช้ภาษาพูดไดค้ล่องแคล่ว  หรือคนทีไม่มีความสามารถทาง
กีฬา  ก็อาจจะใช้ร่างกายไดดี้ในการถกัทอผา้  หรือเล่นหมากรุกได้เก่ง   ซึงจะเห็นได้ว่าแมแ้ต่ใน
ปัญญาดา้นใดดา้นหนึง  ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถหลากหลาย  ดงัตารางที 5  
ตารางที   5   แสดงลกัษณะของพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของ
บุคคล 

1) ดา้นภาษา 
(Linguistic 

Intelligence) 

1.เขา้ใจคาํสงัและความหมายของคาํ 
2.ชอบอ่านเขียน เล่าเรือง 

3.อธิบายไดช้ดัเจน 

4.ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดี้ถา้มีโอกาสไดพ้ดู ฟัง 
และเห็น 

5.มีอารมณ์ขนั 

6.มีความจาํดี จาํสถานที วนัเดือนปี และสิงละอนัพนัละนอ้ย 

1. กว ี

2. นกัเขียน 

3. นกัพดู 

4. นกัโตว้าที 

 

2) ดา้นตรรกะ – 
คณิตศาสตร์ 

(Logical – 

Mathematical 

Intelligence) 

1. สามารถจาํสิงทีเป็นแบบแผนทีเป็นนามธรรมได ้

2. มีเหตุผลเชิงสรุปความ 

3. สามารถเชือมโยงความสมัพนัธ์ของสิงต่างๆ 

4. ชอบทาํการทดลอง คน้หาคาํตอบ ทาํงานกบัตวัเอง หาคาํตอบ
ดา้นรูปแบบและความสัมพนัธ์ 

5. ชอบคณิตศาสตร์ คิดในเชิงเหตุผล และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ
ไดดี้ 

6. เรียนไดดี้โดยการจดัหมวดหมู่และแยกประเภท 

1. นกัวิทยาศาสตร์ 

2. นกัคณิตศาสตร์ 

3. นกัคิด 

4. นกัสถิติ 
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 ตารางที   5   แสดงลกัษณะของพหุปัญญา (Multiple Intelligences)(ต่อ) 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของ
บุคคล 

3) ดา้นดนตรี 

(Musical 

Intelligence) 

1. ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี และตอบสนองต่อ
เสียงดนตรี 

2. แยกแยะจาํทาํนอง เรียนรู้จงัหวะดนตรีได ้

3. เรียนจงัหวะ เสียง และดนตรีไดดี้ 

4. รู้จกัโครงสร้างของดนตรี โครงสร้างในการฟังเพลง 

5. ไวต่อเสียง 

6. คิดท่วงทาํนอง หรือจงัหวะได ้

1. นกัดนตรี 

2. นกัแต่งเพลง 

3. วาทยกร 

4) ดา้นความ
ถนดัทางกาย 

(Bodily – 

Kinesthetic 

Intelligence) 

1. สามารถควบคุมการเคลือนไหวของร่างกาย 

2. รู้จกัส่วนต่างๆของร่างกาย และสามารถแสดงออกได ้

3. ชอบการเคลือนไหว สมัผสั พดู และใชภ้าษาทางกาย (Body 

Language) 

4. ทาํกิจกรรมทีตอ้งใชร่้างกาย เช่น กีฬา เตน้รํา การแสดง และ
ประดิษฐสิ์งของไดดี้ 

5. มีความสามารถในการแสดงท่าทาง 

6. สามารถพฒันาการทาํงานของร่างกาย 

7. เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสสมัผสั เคลือนไหวและมีปฏิบติัสัมพนัธ์กบั
พืนทีวา่งและการสมัผสั 

1. นกัเตน้รํา 

2. ศลัยแพทย ์

3. นกัประดิษฐ์ 
4. นกักีฬา 

5) ดา้นมิติ 

(Spatial 

Intelligence) 

1. สามารถมองเห็นแง่มุมต่างๆได ้

2. เห็นความสมัพนัธ์ของพืนที 

3. สามารถแสดงออกดว้ยภาพ 

4. สามารถมองเห็นรูปลกัษณ์ของสิงต่างๆ 

5. สามารถหาทิศทางในทีวา่งได ้

6. สามารถจดัรูปฟอร์มต่างๆในสมองได ้

7. มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลียนแปลง อ่านแผนที แผนภูมิได้
ดี 

1. นกัเดินเรือ 

2. นกับิน 

3. ประติมากร 

4. ศิลปิน 

5. นกัวาดภาพ 

6. สถาปนิก 
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ตารางที   5   แสดงลกัษณะของพหุปัญญา (Multiple Intelligences)(ต่อ) 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของ
บุคคล 

6) ดา้นความเขา้ใจ
ระหวา่งบุคคล 

(Interpersonal 

Intelligence) 

 

1. เขา้ใจผูอื้น นาํผูอื้น จดักลุ่ม สือสาร ระงบัขอ้พิพาทได ้

2. ทาํงานเป็นกลุ่มได ้

3. แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้

4. สามารถสือความหมายโดยไม่ใชภ้าษาพดูได ้

5. ชอบมีเพือนมากๆ ชอบพดูกบัคนและร่วมสังสรรคก์บัคนอืน 

6. เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสไดแ้บ่งปันหรือร่วมทาํงาน 

7. เปรียบเทียบ สมัพนัธ์ใหค้วามร่วมมือ และมีโอกาสสมัภาษณ์
ผูอื้น 

1. ครู 

2. นกัสงัคม
สงเคราะห์ 
3. นกัแสดง 

4. นกัการเมือง 

5. พนกังานขาย
ของกบัคนอืน 

7) ดา้นความเขา้ใจ
ตนเอง 

(Intrapersonal 

Intelligence) 

1. มีสมาธิดี 

2. เป็นคนทีมีจิตใจอ่อนโยน 

3. มีความเขา้ใจตนเอง ชอบคิดฝัน และหมกมุ่นอยูก่บัความรู้สึก 
หรือความคิดของตนเอง ใหส้ัญชาติญาณเป็นเครืองนาํทาง 

4. ตระหนกัและแสดงความรู้สึกของตนเองไดห้ลายๆอยา่ง 

5. มีความรู้สึกทีเกียวกบัตวัตนของตนเอง 

6. มีความคิดระดบัสูง และมีเหตุผล 

7. ชอบทีจะทาํงานคนเดียว และสนใจติดตามสิงทีตนเองสนใจ
เป็นพิเศษ เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสทาํงานโดยลาํพงั ทาํโครงการ
เดียวๆ 

8. แสวงหาความสาํเร็จในความสนใจ และเป้าหมายของตนเอง 
และตอ้งการเป็นผูส้ร้างสรรค ์

9. เรียนโดยวิธีเรียนดว้ยตนเอง ตามจงัหวะการเรียนเฉพาะตน 

1. นกัจิตวิทยา 
2. ผูน้าํทางศาสนา 
3. นกัปรัชญา 

8) ดา้นธรรมชาติ 

(Naturalist 

Intelligence) 

1. เขา้ใจการเปลียนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

2. เขา้ใจความสาํคญัของตนเองกบัสิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึง
ความสามารถของตนทีจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษธ์รรมชาติ 

 

นกัวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที   5   แสดงลกัษณะของพหุปัญญา (Multiple Intelligences)(ต่อ) 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของ
บุคคล 

 

3. เขา้ใจถึงพฒันาการของมนุษย ์และการดาํรงชีวิตของมนุษย์
ตงัแต่เกิดจนตาย 

4. เขา้ใจและจาํแนกความเหมือนกนัของสิงของ 

5. เขา้ใจการหมุนเวียนเปลียนแปลงของสสาร 

7. ชอบทีจะทาํงานคนเดียว และสนใจติดตามสิงทีตนเองสนใจ
เป็นพิเศษ เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสทาํงานโดยลาํพงั ทาํโครงการ
เดียวๆ 

8. แสวงหาความสาํเร็จในความสนใจ และเป้าหมายของตนเอง 
และตอ้งการเป็นผูส้ร้างสรรค ์

9. เรียนโดยวิธีเรียนดว้ยตนเอง ตามจงัหวะการเรียนเฉพาะตน 

 

9) ปัญญาดา้นอตัถิ
ภาวะนิยม จิตนิยม 
หรือการดาํรงอยู่
ของชีวิต 

(Existential 

Intelligence) 

. ความไวและความสามารถในการจบัประเดน็คาํถามทีเกียวกบั
การดาํรงอยูข่องมนุษย ์

. เรียนรู้บริบทการดาํรงคงอยูข่องมนุษย ์

. เขา้ใจความสมัพนัธ์ของโลกทีเป็นกายภาพและโลกของจิตใจ 

. มีความรักผูอื้น 

. การตืนตวัในการแสดงออกในสถานการณ์บางอยา่ง 

. การเขา้ใจในวฒันธรรม การแสดงออกในดา้นอารมณ์ สงัคม 
จริยธรรม 

. เขา้ใจหลกัปรัชญา หลกัของศาสนาต่างๆ 

นกัปรัชญา 

ทีมา :  เยาวพา   เดชะคุปต ์ ( )  แปลมาจาก  Multiple Intelligences.  โดย   Leonard  Finkelstein  

&  Leila  Finkelstein .  เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบติัการเรือง “ทกัษะการคิด  และรูปแบบการ
เรียนรู้”  ณ  หอ้งประชุมชาญอิสสระ  ระหวา่งวนัที  -   กุมภาพนัธ์  .  
      สรุปไดว้่า  ปัญญาของแต่ละคนมีหลายดา้น  ซึงแต่ละดา้นจะมีไม่เท่ากนั  แต่สามารถ
พฒันาไดโ้ดยการฝึกฝนอบรมและสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 
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.   พหุปัญญากบัความโน้มเอยีง 
       การพฒันาความเก่งแต่ละดา้นนนัมีกิจกรรมเฉพาะทีช่วยให้ความเก่งนนัๆ เจริญสูงสุด
และพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในการพฒันานนัควรจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภท ทงักิจกรรมให้
ไดรั้บรู้ และกิจกรรมให้แสดงออกในสิงทีเรียนรู้  กิจกรรมทงั 2 ประเภทตอ้งมีความแตกต่างและ
เหมาะสมกับความเก่งทีจะพฒันา  เช่น ในการรับรู้ข้อมูลความรู้นัน คนเก่งภาษาอาจจะให้ทาํ
กิจกรรมการฟัง การอ่านหนงัสือ คนเก่งดา้นตรรกะใชว้ธีิการสํารวจ สังเกตให้ไดข้อ้มูลสิงต่างๆ คน
เก่งดา้นพืนทีใชว้ธีิการเรียนรู้จากพืนที แผนผงั ฯลฯ หลงัจากรับความรู้โดยวธีิการทีเหมาะสม 

     ซิลเวอร์ ฮาร์ย เอฟ (  : 15) กล่าวถึงในการศึกษาพหุปัญญาให้ลึกซึง จะใช้ทฤษฎี
ความโนม้เอียงดา้นการคิดวิเคราะห์ของเปอร์กิน, เจย ์และทิชแมน (Perkins, jay and Tishman) เป็น
แนวทาง ซึงกล่าวว่านกัคิดทีดีจะมีลกัษณะโน้มเอียงบางประการทีช่วยให้มีความสามารถในการ
ประมวลข้อมูลและนํามาใช้ได้เต็มที ซึงจะช่วยให้เห็นความไว และความถนัดของบุคคลใน
พฤติกรรมบางอยา่ง ซึงเมือพฒันาเพิมขึนแลว้จะกลายเป็นความสามารถและเลือกพฤติกรรมของตน
ไดใ้นบริบทต่างๆ   ดงัตารางที   

ตารางที     ความโนม้เอียงของปัญญา 

ปัญญา มคีวามไวต่อ ถนัด/โน้มเอยีงทาง ความสามารถ 
ดา้นภาษา เสียง ความหมาย 

โครงสร้าง  ลีลา
ของภาษา 

การพดู การเขียน การฟัง  
การอ่าน 

พดูเก่ง (ครู นกัการเมือง) เขียนเก่ง  (กวี 
นกัเขียน  หนงัสือพิมพ ์  นกัประพนัธ์ 
บรรณาธิการ) 

ดา้นตรรกะ
และ 

คณิตศาสตร์ 

รูปแบบจาํนวน 
ตวัเลข ขอ้มลู 
การใหเ้หตุผลที
เป็นกลาง และ
ใหเ้หตุผลเชิง
ปริมาณ 

การหารูปแบบการคิดคาํนวณ 
ตงัและพิสูจนส์มมติฐานดว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คิดเชิงอนุมานและอุปมาน 

ทาํงานเกียวกบัตวัเลขไดค้ล่อง (นกั
บญัชี นกัสถิติ) มีเหตุมีผล (วิศวกร 
นกัวิทยาศาสตร์ นกัสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

ดา้นมิติ
สมัพนัธ์ 

สี  รูปร่าง ภาพ
ตดั ต่อเสน้  รูป
สมมาตร 

แสดงความคิดเห็นดว้ยภาพวาด 
สร้างจินตนาการภาพมองเห็น
รายละเอียดของภาพวาดสเกตซ์
ภาพ 

สร้างภาพเก่ง (นกัวาด นกัถ่ายรูป 
มณัฑนากร สงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 
ลกูเสือ มคัคุเทศก ์ผูดู้แลป่า) 
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ตารางที     ความโนม้เอียงของปัญญา (ต่อ) 
ปัญญา มคีวามไวต่อ ถนัด/โน้มเอยีงทาง ความสามารถ 

ดา้นดนตรี เสียง ระดบัเสียง 
จงัหวะ ทาํนอง 

การฟัง การร้องเพลง การเล่น
เครืองดนตรี 

สร้างดนตรี (นกัดนตรี นกัแต่งเพลง 
วาทยกร) และนกัวิเคราะห์ดนตรี 

 (นกัวิจารณ์ดนตรี) 
ปัญญาดา้น
มนุษย
สมัพนัธ์ 

ภาษากาย  
อารมณ์ เสียง  
ความรู้สึก 

ช่างสงเักตและปฏิบติั
สนองตอบ  อารมณ์
ความรู้สึก และบุคลิกภาพ
ของผูอื้น 

ทาํงานไดดี้กบัผูอื้น (นกับริหาร,

ผูจ้ดัการ,ครู,นกัแนะแนว) ช่วยใหผูอื้น 

แกปั้ญหาได ้(นกัจิตวทิยา) 

ดา้นการ
เคลือนไหว
ร่างกาย 

สมัผสัการ
เคลือนไหวร่างกาย
ของตนเอง การ
กีฬา 

กิจกรรมทีใชก้าํลงัความเร็ว 
ความยืดหยุน่ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งมือและตา การทรง
ตวั 

ใชมื้อไดดี้ (ช่างยนต ์ช่างไม ้ช่างปัน 
ช่างปูน ศลัยแพทย)์ ใชร่้างกาย
แสดงออกไดดี้ (นกักีฬา นกัแสดง 
ศิลปิน) 

ดา้นเขา้ใจ
ตนเอง 

จุดเด่น จุดดอ้ยของ
ตน ความ
ปรารถนาและ
จุดมุ่งหมายในชีวิต
ของตนเอง 

ตงัเป้าหมายประเมิน
ความสามารถและสิงทีตน
ตอ้งรับผิดชอบติดตามดูแล
ความคิดของตนเอง 

ตงัสมาธิ ไตร่ตรอง ควบคุมตนเอง มี
สติและใชป้ระโยชนจ์ากตนเองไดดี้ 

 

 

ดา้น
ธรรมชาติ 

พืช สตัว ์สิงของ 
รูปแบบต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เรืองราว
ทางนิเวศ 

รู้จกัและจาํแนกสิงมีชีวิตและ
สิงไม่มีชีวิตในธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

วิเคราะห์สภาพธรรมชาติและ
นิเวศวิทยา (ผูดู้แลป่า นกันิเวศวิทยา) 
ชอบเรียนจากสิงมีชีวิต (สตัวแ์พทย ์
นกัพืชวิทยา นกัสตัวว์ิทยา) ชอบ
ทาํงานกลางแจง้ในธรรมชาติ  

 

  สรุปได้ว่าการพฒันาความโน้มเอียงจะขึนอยู่กบับุคคลทีสําคญัต่อตนให้ความสําคญัต่อ
ความโนม้เอียงนนัหรือไม่    มีครูหรือผูช้าํนาญ ช่วยให้กาํลงัใจและฝึกให้หรือไม่    ประวติัศาสตร์
และสังคมทีแวดลอ้มผูน้นั ยอมรับความโนม้เอียงนนัหรือไม่   บุคคลสามารถไดรั้บการศึกษาฝึกฝน
ทีจะใหค้วามโนม้เอียงนนั พฒันาเป็นความสามารถพิเศษอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
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.  พหุปัญญากบัยุทธวธีิการสอน 
 จากการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา และแนวทางการพฒันาพหุปัญญาของผูเ้รียนทงั  9  ดา้น
ทาํให้เห็นความสําคญัในการพฒันาพหุปัญญาของผูเ้รียน เพือพฒันาความเก่ง ดี มีความสุขของ
ผูเ้รียน ครูทาํหน้าทีจดัการเรียนรู้เพือเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั พฒันาพหุปัญญาของผูเ้รียนและสนอง
ความต้องการ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลเพือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนตามทฤษฎีพหุ
ปัญญา เนน้การพฒันาความสามารถทงั 9 ดา้น ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายใชสื้อ
และแหล่งเรียนรู้เชือมโยงความรู้อย่างบูรณาการ ให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะและความเก่ง 
ความสามารถ ความฉลาดดา้นต่างๆ  ของผูเ้รียน 

อาร์มสตรอง โธมสั (  : 15-26) กล่าวว่า ทฤษฎีพหุปัญญาเปิดประตูกวา้งให้แก่
ยทุธวธีิ การสอนหลากหลายทีจะนาํมาใชใ้นชนัเรียน เปิดโอกาสให้ครูไดว้ิธีการสอนใหม่ๆ แต่ทงันี
มิไดห้มายความวา่ วธีิการสอนแบบพหุปัญญาจะใชส้อนไดดี้สําหรับเด็กทุกคน เพราะเด็กแต่ละคน
มีความสามารถ ความฉลาดแตกต่างกนั ยุทธวิธีการสอนทีเหมาะสมกบัเด็กกลุ่มหนึงอาจจะไม่
เหมาะกบัเด็กอีกกลุ่มหนึง  ยทุธวธีิดงักล่าว  มีดงันี 
 .  ยุทธวิธีการสอนสําหรับปัญญาดา้นภาษา อาจจะง่ายทีสุดเป็นยุทธวิธีทีใช้กนัมาอยู่
แลว้ในโรงเรียน มีกิจกรรมแบบเปิด ทีจะดึงปัญญาดา้นภาษาของผูเ้รียนออกมา คือ 

  .   การเล่านิทาน (Storytelling) การเล่านิทานเป็นเครืองมือการสอนทีสําคญั
เพราะเป็นเรืองราวทีมีอยู่ในวฒันธรรมสืบทอดกันมา เวลาเล่านิทานในห้องเรียนครูควรตัง
จุดประสงคที์จะสอน ซึงใหนิ้ทานเป็นเรืองทีสอนหรือสือกบัเด็กโดยตรง 

  .   การระดมพลงัสมอง (Brainstorming) การระดมพลงัสมอง คือ แสดงความ
คิดเห็นทุกอยา่งทีคิดว่าสัมพนัธ์กบัเรืองไม่มีการติวิจารณ์ ทุกความคิดมีความสําคญั และเมือทุกคน
ได้ออกความเห็นแล้ว จึงจดักลุ่มขอ้คิดให้ผูเ้รียนคิดไตร่ตรองในข้อคิดเห็นเหล่านันและหาทาง
นาํไปใชย้ทุธวธีินีจะทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ความคิดของตนไดรั้บการยอมรับ 

  .   การเขียนบนัทึกประจาํวนั (Journal Writing) การให้ผูเ้รียนเขียนบนัทึก
ประจาํวนั เช่น ใหผู้เ้รียนส่งเรืองทีคิดและรู้สึกในวนันี หรือในวชิาวทิยาศาสตร์ ให้ผูเ้รียนบนัทึกการ
ทดลองเริมตงัแต่การตงัสมมติฐาน การทดลองและผลทีได ้หรือในวิชาวรรณคดีให้บนัทึกสิงทีได้
จากการอ่านเรืองใดเรืองหนึง ในการบนัทึกนีผูเ้รียนอาจใชปั้ญญาดา้นอืนเขา้มาใชด้ว้ย เช่น วาดภาพ 
มีภาพถ่าย หรือบทสนทนา 
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  .   การตีพิมพห์นงัสือ (Publishing) การตีพิมพห์นงัสือสามารถทาํไดห้ลายแบบ
ผูเ้รียนอาจจะพิมพ์แล้วโรงเรียนแจก หรือถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ งานเขียนเอง 
ผูเ้รียนควรเยบ็เป็นเล่มและนาํไปไวที้ส่วนหนึงของหอ้งสมุดให้อ่านทวั ๆ ไป 

 .  ยทุธวธีิการสอนสาํหรับปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ 

  .   การคิดคาํนวณและจาํนวน 

  .   การจดัหมวดหมู่และแยกประเภท 

  .   คาํถามแบบโซกราตีส เป็นกระบวนการสอนให้คิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical   

Thinking  Movement)  

2.4 วธีิสอนแบบฮิวรีสติค เป็นการนาํยทุธวธีิสอนแบบต่าง ๆ กฎเกณฑ์ระเบียบต่าง 
ๆ มาใชใ้การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

  .   วธีิสอนการคิดเชิงวทิยาศาสตร์ 

 .  ยทุธิวธีิการสอนปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ 

  .   การให้เห็นภาพ (Visualization) ให้ผูเ้รียนแปลขอ้ความหรือเนือหาทีเรียนให้
เป็นภาพ 

  .   สี เด็กทีมีปัญญาสูงดา้นมิติจะไวต่อสี 

  .   รูปภาพเปรียบเทียบ หมายถึง การคิดเปรียบเทียบความคิดของตนออกมาเป็น
รูปภาพ 

  .   การวาดภาพ ความสาํคญัของการคิดเป็นภาพ ช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจดีขึน 

  .   การใชส้ัญลกัษณ์กราฟฟิค การใหส้ัญลกัษณ์ภาพหรือลวดลายเส้นในการสอน
เด็กทีมีปัญญาสูงทางดา้นมิติจะเรียนไดดี้กวา่มีรูปภาพประกอบ 

 .  ยทุธวธีิการสอนสําหรับปัญญาดา้นการเคลือนไหวร่างกาย การเรียนรู้ทางร่างกายจะ
อยู่กับเด็กเสมอไป เราสามารถบูรณาการการเรียนรู้ทางร่างกายได้ในทุกวิชา ทงัคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษา และสังคม เช่น ยุทธวิธีการสอนสําหรับปัญญาดา้นเคลือนไหวร่างกายในทีนีจะ
กล่าวถึง  อยา่งดงันี 

  .   ร่างกายพูดตอบ (Body Answers) คือ การให้ผูเ้รียนใชท้่าทางเพือการสือสาร
ตวัอยา่งง่าย ๆ ทีใชก้นัมา คือ ยกมือเมือรู้คาํตอบ 

  .   โรงละครในห้องเรียน ดึงความเป็นนกัแสดงออกจากตวัผูเ้รียนทุกคนโดยให้
ผูเ้รียนแสดงบทบาทจากเรืองทีเรียน 
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  .   ความคิดรวบยอดทางกาย คือยุทธวิธีทีให้ผูเ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอด โดย
การแสดงท่าทางหรือใหผู้เ้รียนแสดงละครใบแ้สดงความคิดรวบยอดทีเรียน 

  .   การคิดดว้ยสิงของ (Hand on Thinking) ผูเ้รียนทีมีปัญญาสูงดา้นร่างกายจะ
เรียนไดดี้ถา้ไดห้ยบิ จบัตอ้ง สิงของ หรือหยบิทาํ กระทาํดว้ยมือของตนเอง 

  .   แผนทีร่างกาย ร่างกายของมนุษยก์็อาจนาํมาใชเ้ป็นอุปกรณ์การสอนได ้

 .  ยทุธวธีิการสอนสําหรับปัญญาดา้นดนตรี ในสมยัโบราณความรู้ขอ้ต่าง ๆ ไดรั้บการ
ถ่ายทอดดว้ยเพลง การสวด มาในสมยัปัจจุบนันีนกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์พบวา่ทาํนองเพลงช่วย
ให้ลูกคา้จาํชือของผลิตผลได้ดี จงัหวะ เพลง สวดมนต์ ลองนาํสาระของเรืองทีครูสอนมาทาํเป็น
เพลง จงัหวะ วธีิสอนนีอาจจะทาํใหส้นุกสนานยงิขึนโดยเพิมเครืองดนตรีเขา้มาประกอบ 

.  ดิสโกกราฟฟี  โรงเรียนควรสะสมเทปเพลงหรือซีดีรอมไว ้ เทปเหล่านีอาจ
นาํมาใชป้ระกอบการสอนได ้เช่น เมือเรียนเรืองสงครามกลางเมืองในอเมริกาก็จะมีเพลงในสมยันนั
มาฟังประกอบ เช่น เพลง “When Johnny Comes Marching Home Again” “The Battle Hymn of 

the Republic” ฯลฯ และเมือฟังเพลงจากเทปแลว้ ครูจะนาํอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ของเนือเพลงกบั
เรืองราวเหตุการณ์ในตอนนนั หรือในการสอนกฎนิวตนัทีวา่ “โดยปกติวตัถุจะอยูใ่นท่านิงพกั และ
จะเคลือนไหวต่อเมือมีแรงผลกัดนั” ครูอาจจะนาํเพลงของแซมมี เดวิส “Something’s GottaGive” 

มาประกอบซึงมีประโยคแรกวา่ “When an irresistible force such as you…” ทีกล่าวถึงแรงผลกั   ครู
อาจใชเ้พลงหรือดนตรีมาเริมนาํเขา้สู่บทเรียน หรือในการสรุปความคิดรวบยอด 

  .   ดนตรีช่วยความจาํ  เมือ  ปีทีแล้ว นักวิจยัในยุโรปตะวนัออกค้นพบว่า 
ผูเ้รียนจะจาํเรืองราวทีครูเสนอไดดี้ถา้ครูอธิบายโดยมีดนตรีประกอบ ดนตรีคลาสสิค และดนตรี
จงัหวะ 4/4 จะไดผ้ลมาก ตวัอยา่ง เช่น Canon in D ของปาเจลเบล (pchellbell) และดนตรีคอนแชร์
โตจงัหวะช้าๆ ของแฮนเดล, บาค, เทเลแมน,และคอเรลลิ และผูเ้รียนควรจะนงัเรียนในท่าทีสบาย 
(เชน เหยียดยาวบนพืน หรือฟุบบนโต๊ะ) ในขณะทีครูเล่าเรืองในประวติัศาสตร์ สะกดคาํ อธิบาย
คาํศพัท ์และมีดนตรีประกอบพืนหลงั 

  .   ความคิดรวบยอดดนตรี  สามารถนาํดนตรีเขา้มาใชป้ระกอบการสอนไดห้ลาย
วชิา เช่น จะสือรูปร่างชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ วงกลม สามเหลียม สีเหลียม ก็อาจใชท้าํเสียงแทนเส้น หรือ
ในวิชาวรณคดี เรือง โรเมโอกบัจูเลียต  ครูอาจจะให้เสียงของตระกูลหนึงเป็นเสียงหนึง และอีก
ตระกลูหนึงเป็นเสียงอีกทาํนองหนึง เสียงของสองตระกลูเมือพบกนัจะมีเสียงทะเลาะววิาทกนั  และ
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ทนัใดก็มีเสียงแผว่เบาหวานและปรากฏตวัโรเมโอกบัจูเลียต  เป็นตน้ ยทุธวธีิการสอนโยใชด้นตรีจะ
ช่วยเพิมพนูความคิดสร้างสรรคข์องครูและผูเ้รียนดว้ย 
  .   ดนตรีตามอารมณ์  พยายามจดัหาทาํนองดนตรีทีเหมาะกบับทเรียน เช่น การ
อ่านนวนิยายเกียวกบัทะเล ครูอาจจะเปิดเทปให้ไดย้ินเสียงคลืนกระทบฝังเสียงนก ฯลฯ หรือเปิด
ดนตรี “ทะเล” (La mer) ของ Cladude Debussy  โปรดอ่านเพิมเติมใน “Bonny, It, และ L. Savary, 

Musi and Your Mind, Barrytown, N.Y. Station Hill Press, 1990” 

 .  ยทุธวธีิสาํหรับปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เนืองจากผูเ้รียนแต่ละคนจะมีระดบัปัญญา
ทางดา้นบุคคลแตกต่างกนั ครูจึงควรสังเกตและตระหนกัในความแตกต่างนี ขณะทีนาํยุทธวิธีการ
สอนดา้นบุคคลเขา้ไปใชพ้ยายามปลุกเร้าปัญญาทางดา้นบุคคลในตวัผูเ้รียน 

  .   แบ่งปันกบัเพือน  วิธีง่ายๆ คือ ครูบอกผูเ้รียนว่า “หันไปหาเพือนขา้งๆแล้ว
แบ่งปันกนั…” บางทีเมือสอนจบเรืองใด  ครูอาจจะให้ผูเ้รียนหนัหน้าเขา้หากนัและคิดตงัคาํถาม
เกียวกบัเรืองทีเพิงเรียนจบไป  หรือเมือครูจะตงัตน้ใหม่ในบทเรียนใหม่  ครูอาจให้ผูเ้รียนช่วยกนัพูด
ถึงความรู้พืนฐานของเรืองนีทีผูเ้รียนเคยเรียนมาก่อน หรือครูอาจจะพฒันารูปแบบ “เพือนเกลอ” 

(buddy system) โดยใหแ้ต่ละคู่ทาํงานดว้ยกนัและในบางระยะครูก็จบัเปลียนคู่ เมือถึงปลายปี ผูเ้รียน
ทุกคนจะเคยเป็น “เพือนเกลอ” ทาํงานดว้ยกนั ระยะเวลาของการร่วมคิดปรึกษาหารือกนั อาจจะใช้
เวลาตงัแต่ 30 วนิาทีถึงหนึงชวัโมง การทาํงานเป็นคู่ร่วมกนันี อาจจะเป็น “เพือนช่วยเพือน” หรือถา้
จบัคู่กบัผูเ้รียนทีอายนุอ้ยกวา่ก็เป็น “พีช่วยนอ้ง” 

  .  มนุษยแ์กะสลกั  การนาํบุคคลกลุ่มหนึงมาแสดงท่าทางแทนความคิดเรืองราว
ถือว่าเป็นเรืองราวของ “มนุษยแ์กะสลกั” ในวิชาพีชคณิตเราอาจจะจดัตวัผูเ้รียนให้เป็นรูปสมการ
ต่างๆ หรือในวิชาภาษาเราอาจจะสอนสะกดตวัโดยให้แต่ละคนถือบตัรพยญัชนะหรือสระ เมือครู
อ่านพยญัชนะสระใด ผูเ้รียนเจา้ของพยญัชนะหรือสระนนัจะไปยืนเขา้แถวเพือสะกดคาํได ้อาจจะ
ใหผู้เ้รียนช่วยออกคาํสังดว้ย ขอ้ดีของวิธีนีคือผูเ้รียนไดแ้สดงตวัแทนสิงซึงปรากฏอยูแ่ต่ในหนงัสือ
เท่านนั “มนุษยแ์กะสลกั” ไดใ้ห้เรียนรู้ถึงเนือหาเชิงทฤษฎีและให้มาเป็นสิงทีสัมผสัไดส้ถานการณ์
สังคม 

  .  กลุ่มร่วมใจ การทาํงานเป็นกลุ่มเล็กๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายทีตงัไวเ้ป็นลักษณะ
สําคญัของการเรียนรู้แบบร่วมใจ โดยปกติจะมีจาํนวน 3 ถึง 8 สมาชิกในกลุ่มร่วมใจจะมีวิธีเรียน
หรือวิธีทาํงานหลายแบบ เช่น ในบางกลุ่มเมือทาํรายงานก็แบ่งกนัทาํเป็นตอนๆ เช่น บางคนทาํ
ตอนตน้บางคนทาํตอนกลาง บางคนทาํตอนสรุป หรือถา้กลุ่มทาํรายการทีวี ก็จะแบ่งหนา้ทีเขียนบท
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คนกาํกบัการแสดง ตวัแสดง เป็นตน้ หรือบางกลุ่มทาํงาน “ปริศนาตวัต่อ” (Jigsaw) คือแต่ละคนรับ
งานไปเป็นส่วนๆ แลว้นาํมารวมติดต่อกนั  หรือบางทีก็แบ่งตามหนา้ทีบทบาท เช่น  คนหนึงเขียน 
คนทีสองวิจารณ์ คนทีสามรายงาน คนทีสีเป็นผูด้าํเนินการอภิปราย  เป็นตน้  วิธีการเรียนแบบร่วม
ใจเหมาะกบัทฤษฎีพหุปัญญามาก เพราะในกลุ่มไดร้วมผูเ้รียนทีมีความถนดัคนละอยา่ง ซึงผูเ้รียน
แต่ละคนมีโอกาสกระทาํหรือแสดงในด้านทีตนสามารถหรือถนดั เช่น เด็กทีถนัดด้านภาษาเป็น
ผูเ้ขียน เด็กทีถนดัดา้นร่างกายเป็นผูแ้สดง นอกจากนี ผูเ้รียนยงัไดท้าํงานในกลุ่มซึงเป็นการทาํงาน
ในสังคม อนัจะเตรียมใหเ้ด็กสามารถดาํรงอยูใ่นโลกอนาคตต่อไปได ้

  .  บอร์ดเกม บอร์ดเกมเป็นวิธีทีผูเ้รียนจะเรียนอย่างสนุกสนานในสถานการณ์
สังคมในระดบัหนึง ผูเ้รียนจะโยนลูกเต๋า สนทนา อภิปรายถึงกฎกติกาในขนัทีสูง  ผูเ้รียนจะเรียน
ทกัษะหรือเนือหาจากเกม   บอร์ดเกมทาํไดง่้ายๆ โดยมีกระดาษแข็ง ปากกาแมจิค  ลูกเต๋า  ลูก และ
รูปหุ่นต่างๆ เช่น รถหรือคน หรือรูปสีเหลียมสีต่างๆ  หัวข้อทีจะใช้สอนหรือเล่าอาจจะมีวิชา
คณิตศาสตร์  ภาษา สังคมศึกษา ขอ้มูลทีจะเรียนอาจวางไวบ้นช่องตามตารางของบอร์ด  ซึงอาจจะ
ทาํให้เป็นเส้นคดเคียวและมีคาํตอบตางหาก หรืออาจจะทอดลูกเต๋าถึงทีใดก็จะเปิดไดค้าํตอบ   ครู
อาจทาํบอร์ดเกมทีเป็นปลายเปิด  โดยการ์ดตามช่องจะเป็นคาํถามแลว้ให้ผูเ้รียนตอบโดยอิสระ เช่น 
ถา้ท่านเป็นประธานนาธิบดี ท่านลองอธิบายถึงนโยบายการแกไ้ขมลพิษ” หรือคาํสัง “จงไปเปิด
พจนานุกรม แลว้อธิบายความหมายของคาํวา่...” 

  6.5 สถานการณ์จาํลอง  สถานการณ์จาํลองคือ การทีกลุ่มบุคคลมารวมกนัแล้ว
สร้างสถานการณ์สมมติขึน โดยเลียนสภาพความเป็นจริง สภาพสมมติเช่นนี ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองและจากสิงของ เช่น การศึกษาประวติัศาสตร์ยคุใดยคุหนึง ผูเ้รียนจดัหาเครืองแต่งกายทีใชใ้น
สมยันันและตวัอย่างสิงของทีใช้ในสมยันัน ซึงทาํให้ห้องเรียนเปลียนสภาพเป็นสถานทีในอดีต  
และผูเ้รียนแสดงและพดูจาเหมือนบุคคลในอดีต ในทาํนองเดียวกนัในวิชาภูมิศาสตร์  ผูเ้รียนอาจจะ
เปลียนสภาพหอ้งเรียนเป็นระบบนิเวศน์หรือป่าทีมีฝนชุก 

 สถานการณ์จําลองอาจเป็นสถานการณ์ทีเกิดขึนในทันทีทันใดหรืออาจจะมีการ
ตระเตรียมเป็นระยะเวลานาน เช่น ครูอาจจะบอกผูเ้รียนวา่ “ขอให้สมมติวา่เวลานีทุกคนอยูบ่นเรือที
จะเดินทางไปสู่ดินแดนของโลกใหม่เอาละ ทุกคนตงัตน้แสดง”   เรืองทีจะตระเตรียมนานก็อาจจะ
เป็นการแสดงสถานการณ์จาํลองเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ หรือสถานทีใดทีหนึงในโลกซึงอาจจะ
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์สิงของประกอบ 
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 ยุทธวิธีนี  ถึงแมว้่าจะใช้กบัปัญญาดา้นต่างๆ เช่น ดา้นภาษา ดา้นร่างกาย ดา้นมิติ แต่
ส่วนสําคญัคือ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลการสนทนาโตต้อบจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความคิด
ภายในของผูอื้นมากขึน 

.  ยุทธวิธีการสอนสําหรับปัญญาดา้นเขา้ใจตน ให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตนเองใน
ฐานะเป็นเอกตับุคคล ดว้ยยทุธวธีิต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  7.1  คิดตรึกตรองครังละ  นาที ระหว่างทีครูสอนวิชาใดวิชาหนึง ครูอาจจะให้
เวลานอกแก่ผูเ้รียนครังละ  นาที ใหผู้เ้รียนคิดตรึกตรองเรืองทีเรียน  นาที 

  .   สัมพนัธ์กบัตนโดยตรง ครูอาจจะนาํเรืองทีจะสอนให้สัมพนัธ์กบัความรู้สึก
และประสบการณ์ของผูเ้รียน เช่น ครูถามผูเ้รียนในห้องนีใครเคย... หรือผูเ้รียนเคยวางแผนทีจะ
ขอใหผู้เ้รียนนึกยอ้นหลงัในชีวติของผูเ้รียนเรืองทีมีความสุขทีสุดทุกข์ทีสุด 

  .   โอกาสในการเลือก การให้ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจเลือกเป็นวิธีการสอนทีดีและ
โดยเฉพาะกบัผูเ้รียนทีถนดัปัญญาดา้นตนเอง การฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กตดัสินใจบ่อย ๆ ก็จะช่วยให้
กลา้มเนือแห่งการรับผดิชอบแขง็แรงขึน 

  .   เกิดอารมณ์ การเรียนรู้จะตอ้งอาศยัสมองแห่งอารมณ์ (Emotions Brain) การที
จะกระตุ้นการเรียนรู้จึงต้องสอนด้วยความรู้สึกและสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนได้หัวเราะเกิด
ความรู้สึกรุนแรง ทาํใหต้อ้งแสดงความคิดเห็น หรือตืนเตน้ในเรืองทีเรียน 

  .   ตังจุดหมาย ลักษณะเด่นอย่างหนึงของผูที้ถนัดปัญญาด้านตนเอง ได้แก่
ความสามารถในการตงัจุดมุ่งหมายทีเป็นจริงได ้ครูฝึกให้ผูเ้รียนตงัจุดมุ่งหมายอยูเ่สมอ จุดมุ่งหมาย
ทีตงับางเรืองอาจเป็นจุดมุ่งหมายระยะสนั หรือจุดมุ่งหมายระยะยาว 

       ดงันนัยทุธวธีิการสอนตามแนวพหุปัญญา ครูผูส้อนสามารถส่งเสริมศกัยภาพทีมีอยูใ่น
ตวัผูเ้รียน โดยจดักิจกรรมหลากหลายทางปัญญาและแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ (ยุทธนา 
ปฐมวรชาติ,  : 40 – ) ดงัแสดงในตารางที  
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ตารางที     ความสามารถพิเศษ ลกัษณะทีพบในตวัผูเ้รียน และแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ 

ความสามารถพเิศษ ลกัษณะทีพบในตวัผู้เรียน แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ 
.ดา้นภาษา 

 

 

 

 

-  มีความสามารถในการใชภ้าษาไดดี้ 
คล่องแคล่วทงัการอ่านและการเขียน 

-  ชอบการเล่าเรืองต่าง ๆ ชอบฟังนิทาน ชอบ
อ่านหนงัสือ มีวาทศิลป์ในการพดู การใชภ้าษา 
อธิบาย รู้จกัคาํศพัทม์าก 

-  ฟังนิทาน โคลง กลอน 

-  พดูโตว้าที พดูเล่าเรือง พดู
อภิปราย พดูสุนทรพจน์ 
-  อ่านโคลง กลอน หนงัสือ ต่าง ๆ 

-  เขียนรายงาน เขียนเชิง
สร้างสรรค ์

-  เขียนบนัทึกประจาํวนั 

. ดา้นตรรกะและ 

คณิตศาสตร์ 

-  มีความสามารถในการใชต้วัเลขจดัหมวดหมู่
ประเภท รวมถึงความสามารถในการใชเ้หตุผล 
การคิดแบบนามธรรม การปฏิบติัเชิง
วิทยาศาสตร์ 

-  ชอบเรียนคณิตศาสตร์ และทดลอง
วิทยาศาสตร์ การเล่นเกมลบัสมองเสริมปัญญา 
การแกปั้ญหาดว้ยเหตุ 

-  ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแก้
โจทยปั์ญหา การจดัประเภท
หมวดหมู่สิงของ 

-  ฝึกปฏิบติัการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

-  ฝึกเขียนแบบอุปมาอุปไมย 

-  การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

3.  ดา้นมิติสมัพนัธ์ 

(Spatial  

Intelligence) 

-  มีความสามารถในการพิจารณาภาพมิติ
สมัพนัธ์  การอ่านแผนภูมิ  แผนที  และ  
ความสามารถเชิงศิลปะ 

-  ชอบการวาดภาพ  เรียนรู้โดยมีภาพ  ประกอบ  
เช่น  ภาพจาํลอง  ภาพ  3  มิติ  ชอบจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรคเ์ชิงศิลปะ  เล่นเกม 
ปริศนา  ชอบดู  วีดีทศันต่์างๆ 

-ใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนใช ้

ความคิด  จินตนาการ  และ   
ความคิดสร้างสรรค ์

-  ฝึกการบนัทึกโดยใชภ้าพ 

สญัลกัษณ์  หรือคาํแบบ   
Mind  Map 

-  ฝึกการใชค้วามคิดอิสระใน 

การสร้างภาพดว้ย 

4.  ดา้นร่างกายและ
ความเคลือนไหว 

(Bodily  Kinesthetic   

Intellingence) 

-มีความสามารถในการเล่นกีฬา  ทกัษะการ
เคลือนไหวร่างกาย  การเตน้  การประดิษฐ์
สิงของต่างๆ 

-  ฝึกการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนมี 

ส่วนรวมในการปฏิบติัจริง 

-  ฝึกทกัษะการเคลือนไหว  ออก
กาํลงักาย  การเตน้ การแสดงละคร 
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ตารางที    ความสามารถพิเศษ ลกัษณะทีพบในตวัผูเ้รียน และแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ความสามารถพเิศษ ลกัษณะทีพบในตวัผู้เรียน แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ 
 -  ชอบการเรียนโดยการปฏิบติัและมีส่วนร่วม

ทางร่างกาย 
 

.  ดา้นดนตรี 

(Musical  

Intelligence) 

-มีความสามารถในการร้องเพลง  เล่นดนตรี  
 จาํเนือร้องไดร้วดเร็ว 

-  มีทกัษะการใชภ้าษาสือสารอยา่งมีลีลา 
จงัหวะ  สมัผสัต่างๆ 

-  ชอบการแต่งเพลง  ร้องเพลง  และท งานโดย
มีเสียงเพลง 

-  ฟังเพลง  บทร้อยกรองต่างๆ 

-  ฝึกร้องเพลง  ใชลี้ลาประกอบ
เพลง  ฝึกแต่งเพลงสอดคลอ้งกบั
บทเรียน 

.  ดา้นมนุษย-
สมัพนัธ์ 

(Interpersonal 

Intelligence) 

-มีความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพกบั
ผูอื้นมี  EQ  สูง 

-  มีความสามารถในการเป็นผูน้าํของกลุ่ม  และ
การประสานงาน 

-  ชอบใหค้าํแนะนาํปรึกษากบัเพือนและเป็น
คนเปิดเผยและมีเพือนมาก 

-  ชอบเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มชุมชนหรือทาํงาน
กบักลุ่มเพือนต่างๆ 

-จดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนรู้ 

ทาํงานกลุ่มเป็นทีมหรือเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

-  การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์
จาํลอง 

-  การเรียนรู้โดยการเขา้ร่วม 

กิจกรรมเสริมตามชุมชนต่างๆ   
ทีสนใจ 

-  ฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี 

-  ฝึกทกัษะการใหบ้ริการในโอกาส
ต่างๆ  เช่น  การตอ้นรับ  การเป็น
พิธีกร 

.  ดา้นการเขา้ใจ
ตนเอง 

(Intrapersonal   

Intelligence) 

-  มีความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

ดีมาก  สามารถฝึกฝนควบคุมตนเองไดท้งักาย
และใจ 

-  จกัการเรียนรู้โดยใหท้ า 
โครงงานทีสนใจ  รายบุคคล 

-  ฝึกฝนใหไ้ดแ้สดงออกซึง 

ความสามารถของตนเอง  เช่น   
การเขียนบนัทึก  การวาดภาพ 
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ตารางที    ความสามารถพิเศษ ลกัษณะทีพบในตวัผูเ้รียน และแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ความสามารถพเิศษ ลกัษณะทีพบในตวัผู้เรียน แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ 
 -  ชอบการทาํงานโดยใชส้มาธิ  ชอบความ

สมถะและทาํงานคนเดียว  ชอบฝึกฝนและ
ปฏิบติัธรรม  อ่านหนงัสือธรรม  หนงัสือ
ปรัชญา 

การฝึกปฏิบติัธรรมและการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

-  การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 

.  ดา้นการเขา้ใจ
ธรรมชาติ 

  (Naturalist  

Intelligence) 

-มีความสามารถในการรู้จกัและจาํแนก  พืช  
สตัว ์

-  มีจิตใจเป็นนกัอนุรักษธ์รรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

-ชอบศึกษาเกียวกบัธรรมชาติ 

-  จดัการเรียนรู้โดยใหท้าํโครงงาน
การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มทีสนใจ 

-  จดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่ง 

เรียนรู้จากสิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติ 

-  ฝึกทกัษะการสงัเกตและบนัทึก
เขียนภาพสตัวแ์ละพืชทีพบใน
ธรรมชาติ 

-  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการปลูกตน้ไม ้ เลียงดูสตัวที์
โรงเรียนหรือทีบา้น 

 

     สรุปไดว้า่การจดักิจกรรมต่างๆ จึงควรใชยุ้ทธวิธีทีมีความหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ทีการ
พยายามดึง ความสามารถทางปัญญาของเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมาให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
เมือนนัเด็กก็จะไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ที 

 

.   การวดัและประเมินผลพหุปัญญา 
        การวดัและประเมินผล เป็นส่วนหนึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ซึงตอ้ง
ดาํเนินการควบคู่กนัไป  การบูรณาการหรือการประสมประสานการวดัผลประเมินผลกบัการเรียน
การสอนเขา้ดว้ยกนัจะส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาหลายประการ 

      เบลเรนก้า เจมส์ (  : 16-21) กล่าวว่ารูปแบบการวดัและประเมินผลพหุปัญญา
เสมือนเพือนคู่หูทีเดินเคียงขา้งกนัไปกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน ซึงแสดงถึงความเป็นไปไดที้
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เกิดในสภาพจริง หรือในชีวิตจริงทีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ของตนเอง ครูทาํหนา้ที
วางแผนกิจกรรมและคอยใหค้วามช่วยเหลือตามความจาํเป็น ซึงมีวธีิวดัและประเมินผลดงันี 
      .  การจดัแสดงนิทรรศการ เป็นการกาํหนดให้ผูเ้รียนศึกษาหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึงและ
เตรียมจดัแสดงผลงาน ถือวา่เป็นส่วนหนึงของประสบการณ์ในการเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคน
ไดแ้สดง 

 .  การแสดง เป็นการจดัให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถดา้นต่างๆ   ทีมีอยู่ต่อเพือนร่วม
ชัน ผูป้กครอง เพือนผูเ้รียน เช่น การร่วมบรรเลงดนตรีของผูเ้รียน การอ่านโคลงกลอนหรือเล่า
นิทานใหเ้พือนฟัง 

 .  สมุดอนุทินการเรียนรู้และบนัทึกการเรียนรู้ เป็นการบนัทึกส่วนตวัเกียวกบัการเรียน 
บนัทึกเหล่านีจะช่วยให้ผูเ้รียนเชือมโยง ตรวจสอบความคิดต่าง ๆ ทีซับซ้อนในการเรียนช่วงหนึง 
และไตร่ตรองพิจารณานําไปประยุกต์ นับเป็นเครืองมือทีผูเ้รียนทุกคนสามารถนําไปใช้พฒันา
ทกัษะการสือสารในทุกดา้นของความสามารถพิเศษและทุกสาขารายวชิา 
 .  การสาธิต เป็นการแสดงให้ผูอื้นเห็นกรรมวิธีของกระบวนการทาํงานอยา่งใดอย่าง
หนึง กระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํขอ้เท็จจริงทีเรียนมาจดัแต่ง นาํเสนอ โดยตอ้งมีการเรียบเรียงและอธิบาย
ในการเตรียมตวัเพือนาํเสนอ ซึงผูเ้รียนไดมี้โอกาสเจาะลึกลงไปในหวัขอ้นนั ๆ 

 .  ชินงาน เป็นผลผลิตสุดทา้ยของการเรียนหน่วยหนึง ๆ ซึงเป็นประโยชน์ ในการ
กระตุน้ผูเ้รียนให้สร้างความเชือมโยงขา้มขอบข่ายสาระวิชา และเป็นผลทีเกิดจากรูปแบบการสอน
โดยการปฏิบติั จะมีประสิทธิภาพอย่างยิงถา้นาํไปใช้ร่วมกบัการเขียนสมุดอนุทินการเรียนรู้ และ
การแสดงผลงาน 

 .  ผงัจดัระบบความคิด เป็นรูปแบบการมองเห็นภาพในการรวบรวม วิเคราะห์และ
ประเมินความรู้ทีเรียนมา เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชแ้นวทาง เรียนรู้วิธีเรียนกบัเนือหาทีเรียนช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกซึงความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 

 .  โครงงาน เป็นการสร้างสรรคง์าน โดยใชก้ระบวนการทีมีขนัตอนแกปั้ญหาเป็นการ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ชือมโยง ความรู้ทีเรียนมาประยุกต์ใช้โดยตอ้งใช้ความสามารถหลาย ๆ ดา้น
ร่วมกนั 

 พหุปัญญามียุทธวิธีหลากหลายในการประเมิน ซึงต้องอาศยั เครืองมือประเมินและ
เกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย ดงันี 
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   แบบบนัทึกโตต้อบสองทาง ซึงจะเอือให้เกิดการสือสารระหว่างครูกบัผูเ้รียนการ
โตต้อบแสดงความรู้สึก ใชไ้ดดี้กบัเขียนสมุดอนุทินการเรียนรู้ 

 .  แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นเครืองมือทีใช้ในการประเ มินระหว่างทาํงานช่วงใด
ช่วงหนึง ซึงสามารถนาํผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมไปใชใ้นการอภิปรายในชนัเรียนได ้

 .  บตัรสังเกตพฤติกรรม เป็นแผน่บตัรสาํหรับครูใชบ้นัทึกการสังเกตผูเ้รียนประมาณ  
–  คน โดยจะสังเกตความสามารถพิเศษดา้นใดดา้นหนึงของผูเ้รียนขณะทาํงานตามลาํพงั 

 .  แบบถาม-ตอบปลายเปิด เป็นแนวทางวิธีการช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเองมากขึน 
เป็นการแสดงออกถึงความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ค่ไหน 

 .  แบบทดสอบ เป็นการทดสอบทีครูสร้างขึน เพือวดัความรู้ความเขา้ใจในสิงทีสอน 

 .  ผงัและแบบจดัระบบความคิด เป็นแนวทางในการสรุปความรู้ทีเรียน 

 .  แบบสัมภาษณ์ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นจุดยนืของตนเอง เช่น ผูเ้รียนชอบ
อ่านหนงัสือประเภทไหน 

 .  แบบตรวจสอบ ให้สําหรับสังเกตทศันคติและความรู้สึกในดา้นทีตอ้งการศึกษาหรือ
ใชบ้นัทึกการเปลียนแปลงพฒันาการทีเกิดขึน 

 .  การบนัทึกเสียง หรือการบนัทึกเทปการแสดง จะทาํใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

 .  แฟ้มสะสมงาน สาํหรับเก็บรวบรวมชินงานของผูเ้รียน 

 จากการศึกษาวดัและประเมินผลดา้นพหุปัญญาดงักล่าว   สรุปไดว้า่ พหุปัญญามีวิธีการ
วดัและประเมินผลหลากหลายในการประเมิน ซึงตอ้งอาศยัเครืองมือประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ตามสภาพจริง   ดังนันผูว้ิจยัได้เลือกวิธีการวดัพหุปัญญาด้านต่างๆ ทงั      ด้านโดยการสังเกต
พฤติกรรมและแบบทดสอบ 

 

. แผนผงัความคิด 
.1 ความเป็นมาของแผนผงัความคิด 

 ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความเป็นมาของแผนผงัความคิด  ดงันี 

 โทนี  บูซาน  ( Tony  Buzan )  เป็นชาวองักฤษเป็นผูไ้ดริ้เริมพยายามเอาความรู้เรือง
สมองมาปรับใชก้บัการเรียนรู้ของเขา  โดยการพฒันาการจากการจดบนัทึกเป็นตวัอกัษรเป็นบรรทดั
เป็นแถวๆใชป้ากกาหรือดินสอสีเดียวมาเป็นบนัทึกดว้ยคาํ ภาพ สัญลกัษณ์   แบบแผรั่ศมีออกรอบ ๆ 
ศูนยก์ลาง  เหมือนกบัการแตกแขนงของกิงไมโ้ดยใช้สีสัน  ต่อมาเขาก็พบว่า  วิธีการทีเขาใช้นัน
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สามารถนาํไปใช้กบักิจกรรมอืนในชีวิตส่วนตวัและชีวิตการงานไดด้ว้ย  เช่น  ใช้ในการ วางแผน  
การตดัสินใจ  การช่วยจาํ  การแกปั้ญหา  การนาํเสนอการเขียนหนงัสือเป็นตน้  ซึง  โทนี  บูซาน  
ไดเ้ขียนหนงัสือ  Use  your  Head  ( ใชห้วัคิด )  และ  Get  Aheadใชห้วัลุย  ร่วมกนั  แวนดา้  น็อรธ   
( Vanda  North )  และนายธญัญา  ผลอนนัต ์ ผูแ้ปลเป็นฉบบัภาษาไทยซึงเป็นผูน้าํแนวคิดวิธีนีเขา้
มาเผยแพร่ในประเทศไทย  วิธีการของ   Mind  Mapping  นนัสามารถนาํไปใชไ้ดท้งัส่วนตวัและ  
การงานและถา้นาํแนวคิด  เทคนิควิธีการนีขยายผล  ในวงการศึกษาก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง
กบัผูที้มีการจดัการเรียนรู้  เริมตงัแต่การวางแผนจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน  เช่น สามารถช่วยคิด  จาํ  บนัทึก  เขา้ใจเนือหา  การนาํเสนอขอ้มูลและช่วย
แกปั้ญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมทาํให้การเรียนรู้เป็นเรืองทีสนุกสนาน  มีชีวิตชีวามากขึน   ทิศนา  
แขมมณี และคณะ (2544 : 51) ให้แนวคิดเกียวกบัการสอนดว้ยแผนผงัความคิด (Mind Mapping)  
ไวด้งันีแผนภาพโครงเรืองมีชือเรียกหลายชือ เช่น แผนภาพความหมาย แผนภาพความคิด แผนผงั
ความคิด แผนทีความคิด ส่วนภาษาองักฤษก็มีใชห้ลายคาํ เช่น Semantic Map,Structured Overview 

, Web, Concept Mapping, Semantic Organizer, Story Map, GraphicOrganizer เป็นตน้ แผนผงั
ความคิด เป็นการแสดงความรู้โดยใชแ้ผนภาพ เป็นวิธีนาํความรู้ หรือขอ้เท็จจริง มาจดัเป็นระบบ 

สร้างเป็นแผนภาพ หรือจดัความคิดรวบยอด หรือนาํหวัเรืองใดเรืองหนึงมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย และ
นาํมาจดัลาํดบัเป็นแผนภาพ การใชแ้ผนผงัความคิดในการสอนนนัผูส้อนจะให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
แผนผงัความคิดผูเ้รียนจะอ่านอภิปรายฟังเรืองราว รวบรวมความคิดบนัทึกเรืองจากการฟังการดูสือ
โสตจกัษุภาพ แลว้นาํขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ เรืองราวต่างๆ  มาจดัทาํเป็นแผนผงัความคิด ซึงจะ
เป็นเครืองมือให้ผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนร่วมกนัทาํงาน แผนผงัความคิด ซึงจะเป็น
เครืองมือให้ผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานแผนผงัความคิดอาจจะใชใ้นการ
เตรียมการอ่าน หลงัจากเตรียมการเขียน ใชพ้ฒันาความรู้ให้เหตุผลอภิปรายใชแ้สดงพืนความรู้ของ
ผูเ้รียนหรือใชจ้ดัขอบเขตสิงทีตอ้งเรียน หรือใชร้วบรวมความรู้ทีตอ้งการ    

วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  ( 2544 : 76-82 ) กล่าววา่   แผนผงัความคิด คือ การนาํทฤษฎี
เกียวกบัสมอง ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุดการเขียนแผนผงัความคิด ( Mind Mapping ) นนั
เกิดจากการใชท้กัษะทงัหมดของสมองหรือเป็นการทาํงานร่วมกนัของสมองทงั 2 ซีก คือสมอง  ซีก
ซ้ายและซีกขวา ซึงสมองซีกซ้ายจาํทาํหนา้ทีในการวิเคราะห์คาํ  ภาษา  สัญลกัษณ์  ระบบ  ลาํดบั  
ความเป็นเหตุผลตรรกวิทยา  ส่วนสมองซีกขวา  จะทาํหนา้ทีสังเคราะห์คิดสร้างสรรค ์ จินตนาการ  
ความงาม  ศิลปะจงัหวะโดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัสคอโลซมัเป็นเหมือนสะพานเชือม  
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  สรุปไดว้่าความเป็นมาของแผนผงัความคิด  เป็นการนาํทฤษฎีทางสมองไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ทีแผนผงัความคิดเป็นการทาํงานร่วมกนัของสมองดา้นซ้ายและดา้นขวา แผนผงั
ความคิดช่วยประหยดัเวลาในการเรียนรู้เกียวกบัการจดักลุ่มเนือหา การปรับปรุงการระลึกการสร้าง
สมความคิดสร้างสรรคมี์คุณค่าอยา่งยิงสําหรับการคิดไตร่ตรองและการเรียนรู้ และใชค้วบคุมการ
ระดมสมองในเรืองใหม่ ๆ การวางแผน การสรุป การทบทวน และการจดบนัทึก เป็นตน้ 

 

.  หลกัการทาํแผนผงัความคิด 

 ไดมี้ผูก้ล่าวถึงหลกัการทาํแผนผงัความคิด  ดงันี 

โทนี บูซาน (Tony Buzan) (ธญัญา ผลอนนัต,์ 2542 : 43 – 48   ) ไดก้าํหนดหลกัการทาํ
แผนผงัความคิด ดงันี 

1. หากระดาษเปล่าไม่มีเส้น เพือจะไดมี้อิสระ 360 องศาในการแสดงออกซึงทกัษะทาง
สมองอยา่งครบถว้น หากใชก้ระดาษมีเส้นจะเป็นการตีกรอบการไหลของความคิด 

2. วางกระดาษเปล่าไม่มีเส้น เพือจะไดมี้ช่องวา่งทางดา้นขา้งมากขึนเวลาใชจ้ะไดไ้ม่ตก
กรอบเร็วเกินไป 

3. เริมทีจุดกึงกลางหนา้กระดาษ เพราะในโลกแห่งความคิดของเราจะเริมตน้อยูที่
ศูนยก์ลาง 

4. วาดภาพกึงกลางทีเป็นใจความใหญ่ของเรืองทีจะเขียนหรือติดตามความเห็นของ
ตนเอง เพราะภาพ ๆ หนึงมีค่ามากกวา่พนัคาํ ภาพเปิดทางไปสู่การเชือมโยงการรวมศูนยค์วามคิดทาํ
ให้สนุกและทาํให้พืนความจาํไดง่้าย ใช้สีอย่างน้อย 3 สี สีในภาพ เพราะสีช่วยกระตุน้การ
จินตนาการของสมองซีกขวา และจบัจุด และยึดความสนใจให้ภาพศูนยก์ลางสูงกวา้งประมาณ        

2  นิว หรือ 5 เซนติเมตร เพราะภาพขนาดนีทาํให้มีทีเหลือมากพอในแผนทีความคิด ภาพควรจะมี
รูปร่างไม่เหมือนใครและไม่ควรมีกรอบรูป 

5. หัวข้อสําคญัของเรืองแตกออกมาจากภาพศูนย์กลาง  เพราะต้องการให้เห็น
ความสําคญัของภาพและควรเขียนตวัอกัษรตวัหนา เพือให้สมองรับไดง่้าย ดูง่าย และพืนความจาํ
ง่ายคาํทีเขียนนนั เขียนลงบนพืนทีทีมีความยาวเท่ากบัตวัหนงัสือ เพราะถา้เส้นยาวไปความคิดจะไม่
ต่อเนือง ถา้เส้นพอดีก็จะลงตวั เส้นสาขาหลกัหน้าเรียวไม่ทือแข็ง เส้นเรียวโคง้ทาํให้เกิดความ
กลมกลืนและหลากหลายทาํให้จาํไดง่้าย เขียนสบายมือ ไม่น่าเบือ ความหนาของเส้นช่วยเน้น
ความสาํคญัและเส้นตอ้งต่อตรงออกมาจากศูนยก์ลางติดกบัส่วนใดส่วนหนึงของภาพศูนยก์ลางดว้ย 
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6. เติมกิงกา้นสาขาหวัขอ้สําคญั ดว้ยจินตนาการ “หวัขอ้บท” อืน ๆ เพือให้หวัขอ้สําคญั
โดดเด่นออกมาและช่วยโนม้นา้วโยงไปสู่ความคิดอืนทีต่อเนืองกนั 

7. จากนนัเริมแตกแขนงออกมายงัระดบัความคิดทีสอง คาํหรือภาพจะแตกออกมาจาก
สาขาใหญ่ทีความคิดไหลลืนออกมา คาํและภาพเหล่านันจะกระตุ้นให้โยงไปสู่ความคิดอืน
ต่อเนืองกนั 

8. แตกแขนงขอ้มูลออกไปยงัแขนงทีสามและทีสี ความคิดทีไหลออกมาจากสมองใช้
รูปใหม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้

9. เพิมความลึกเขา้ใน Mind Mapping โดยการตีกรอบใส่กล่องเพิมสีรอบ ๆคาํหรือภาพ 

เพือใหเ้รืองทีสาํคญัโดดเด่นออกมา 
10. บางทีก็ลอ้มกิงกา้นสาขาเป็นรูปร่างแปลกๆ เพือช่วยให้เกิดความจาํใชแ้ถบสีตาม

กิงกา้นสาขา เพิมลูกศรและรหสัระหวา่งขอ้มูลเพือแสดงความสัมพนัธ์จะทาํให้ Mind  Mapping 

ชวนติดตามและเตือนวา่ตอ้งทาํอะไรต่อไป 

11. ทาํให้ Mind Mapping ดูสวยมีศิลป์มากขึน มีสีสันสดใสมากดว้ยจินตนาการเพิม
ความลึกหรือมิติทาํใหน่้าสนใจ สาํหรับตวัเองและคนอืน 

12. สามารถเล่นกบั Mind Mapping ไดอ้ยา่งสนุกสนาน แทรกอารมณ์ขนั ทาํให้หรูหรา 
พาใหพ้ิลึกกึกกือเท่าทีจะทาํไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขตจาํกดั เพือสมองของเราจะไดส้นุกสนานอยา่งสุด ๆ 

และจะได้เรียนรู้เร็วขึนและฟืนความหลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของตวัเรา ทีจะ
สนุกสนานไปดว้ย 

 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 77) อธิบายถึงหลกัการทาํแผนผงัความคิด (Mind 

Mapping) ไวด้งันี 

 1. เริมดว้ยภาพสีตรงกึงกลางหนา้กระดาษ  ภาพ ๆ เดียวมีค่ามากกวา่คาํพนัคาํซาํยงัช่วย
ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ และเพิมความจาํมากขึนดว้ย 

. ใชภ้าพใหม้ากทีสุดใน   Mind  Mapping  ของคุณตรงไหนทีใชภ้าพไดใ้หใ้ชก่้อนคาํ
สาํคญั ( Key Word  )  หรือรหสั  เป็นการช่วยการทาํงานของสมอง  ดึงดูดสายตา  และช่วยจาํ 

.  เขียนคาํสาํคญัเหนือเส้นและแต่ละเส้นตอ้งเชือมต่อกบัเส้นอืน ๆ เพือให ้
MindMapping มีโครงสร้างพืนฐานรองรับ 
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4.  คาํสําคญัควรจะมีลกัษณะเป็น   “ หน่วย “  โดยคาํสําคญั  1 คาํ ต่อเส้น  1 เส้น คาํละ
เส้นเพราะจะช่วยให้แต่ละคาํเชือมโยงกบัคาํอืน ๆ ได้อย่างอิสระ  เปิดทางให้  Mind Mapping  

คล่องตวัและยดืหยุน่มากขึน 

5. ระบายสีใหท้วั  Mind  Mapping  เพราะสีจะช่วยยกระดบัความจาํ  เพลินตากระตุก
สมองซีกขวา 

6. เพือให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ  ควรปล่อยให้หวัคิดมีอิสระมากทีสุดเท่าทีจะ
เป็นไปได ้ อยา่มวัคิดวา่จะเขียนลงตรงไหนดีหรือวา่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไปเพราะลว้นแต่จะทาํ
ใหง้านล่าชา้อยา่งน่าเสียดาย 

สรุปไดว้า่หลกัการทาํแผนผงัความคิด คือ การถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ ทีมีอยู่
ในสมองลงกระดาษโดยการใชภ้าพ สี และการโยงใยแทนการจดยอ่แบบเดิมทีเป็นบรรทดั ๆ เรียง
จากบนลงล่าง  เขียนคาํหลกั หรือขอ้ความสําคญัของเรืองไวต้รงกลาง โยงไปยงัประเด็นรองรอบๆ 
ตามแต่วา่จะมีกีประเด็น 

 
 .3  วธีิการเขียนแผนผงัความคิด 
 ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงวธีิการเขียนแผนผงัความคิด  ดงันี   ธญัญา  ผลอนนัต์ (2541 : 

52) 

1.  เตรียมกระดาษเปล่าทีไม่มีเส้นบรรทดั  และวางกระดาษภาพแนวนอน 

2. วาดภาพสีหรือเขียนคาํหรือขอ้ความทีสือ  หรือแสดงถึงเรืองทีทาํ  Mind  Mapping 

ลงกลางหนา้กระดาษโดยใชสี้อยา่งนอ้ย  3 สีและตอ้งไม่มีกรอบดว้ยรูปทรงเรขาคณิต 

.  คิดถึงหวัเรืองสาํคญัทีเป็นส่วนประกอบของเรืองทีทาํ  Mind  Mapping  โดยให้เขียน
เป็นคาํทีมีลกัษณะเป็นหน่วยหรือเป็นคาํสาํคญั ( Key  Word ) สนั ๆ ทีมีความหมายบนเส้นซึงแต่ละ
เส้นจะตอ้งแตกออกจากศูนยก์ลางไม่ควรเกิน  8 กิง 

4. แตกความคิดของหวัเรืองสําคญัแต่ละหวัขอ้ในขอ้ 3 ออกเป็นกิงหลาย ๆ กิงโดยเขียน
คาํหรือวลีบนเส้นทีแตกออกไปลกัษณะของกิงควรเอนไม่เกิน  60 องศา 

5.  แตกความคิดรองลงมาไปทีเป็นส่วนประกอบของแต่ละกิงในขอ้ 4 โดยเขียนคาํหรือ
วลีเส้นทีแตกออกไปซึงสามารถแตกความคิดออกไปไดเ้รือย ๆ ตามทีความคิดจะไหลออกมา  

6.  การเขียนคาํ  ควรเขียนคาํดว้ยคาํทีเป็นคาํสําคญั ( Key  Word ) หรือ คาํหลกัหรือเป็น
วลีทีมีความหมายชดัเจน 
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7.  คาํ  วลี  สัญลกัษณ์  หรือรูปภาพใดทีตอ้งการเนน้  อาจใชว้ิธีการทาํให้เด่น  เช่น  การ
ลอ้มกรอบ  หรือใส่กล่อง  เป็นตน้ 

8.   ตกแต่ง  Mind  Mapping  ใหมี้สีสวยงาม  สดใส  น่าสนใจ 

สุวิทย์  มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  (   :    -  )  กล่าวถึงวิธีการเขียนแผนผงั
ความคิด   ดงันี 

.  เริมเขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์ หรือหวัขอ้เรืองตรงกึงกลางหนา้กระดาษ  ซึงควรใช้
กระดาษชนิด  ไม่มีเส้นและวางกระดาษแนวนอน ควรเป็นภาพสี 

.  เขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์รองทีสัมพนัธ์กบัมโนทศัน์หลกั หรือหวัขอ้เรืองกระจาย
ออกไปรอบๆ  มโนทศน์หลกั 

.  เขียนหรือวาดภาพมโนทศัน์ยอ่ยทีสัมพนัธ์กบัมโนทศัน์รองแตกออกไปเรือยๆ  โดย
เขียนขอ้ความไวบ้นเส้นแต่ละเส้น 

.  ใชภ้าพสือความหมายใหไ้ดม้ากทีสุด 

.  เขียนหรือพิมพค์าํดว้ยตวับรรจงขนาดใหญ่ 

.  เขียนคาํทีมีลกัษณะเป็นหน่วย  (เป็นคาํหรือขอ้ความทีมีความหมายในตนเอง) 

.  เขียนคาํเหนือเส้นและแต่ละเส้นตอ้งเชือมกบัเส้นอืน 

.  ระบายสีใหท้วั  Mind  mapping 

.  ขณะทีเขียน Mind  mapping  ควรปล่อยใจใหเ้ป็นอิสระ 
จากขนัตอนการสร้างแผนผงัความคิดสรุปไดว้า่  การจะสร้างแผนผงัความคิดให้ไดดี้นนั  

ผูส้ร้างตอ้งมีความเขา้ใจในเนือหาอยา่งชดัเจน  เพราะการสร้างแผนผงัความคิดนนัจะตอ้งสร้างให้
สัมพนัธ์กบัเนือหา  เรียงลาํดบัความคิดหลกั  ความคิดรองและความคิดย่อยให้ถูกตอ้ง  ใชค้าํเชือม
ระหว่างคาํอืนๆ ได้เหมาะสม  อาจใช้รูปภาพและสีมาประกอบ  เพือให้ได้แผนผงัความคิดที
น่าสนใจและสมบูรณ์มากยงิขึน 

 

.4  ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผงัความคิด 
มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอในการเขียนแผนผงัความคิดไว ้  ดงันี    สําลี  รักสุทธิ 

(2544 : 47) 

1.  การสร้างภาพศูนยก์ลาง  การทาํภาพใหน่้าสนใจ  ดงันี 

                   .  ภาพควรมีสีไม่นอ้ยกวา่  3  สี 
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            .   ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปขนาดพอเหมาะประมาณ  
2  ตารางนิว 

            .    ภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีภาพเดียวอาจมีหลายภาพหรือหลายสิงทีเกียวขอ้ง
กบั  เรืองนนั 

            .    ถา้เป็นภาพทีมีลกัษณะเคลือนไหวก็จะดี 

            .    ไม่ควรจะใส่กรอบภาพศูนยก์ลาง  เพราะกรอบอาจจะเป็นสิงทีสะกดั
กนั  การไหลของความคิด 

 .  การหาคาํสาํคญั  ( Key  Word )  คาํสาํคญัควรมีลกัษณะดงันี 

   .   ควรเป็นคาํเดียว  วลี  หรือขอ้ความสัน ๆ  
   .2  ควรเป็นคาํทีสือความหมายไดดี้  แสดงถึงจุดเนน้  กระตุน้ความสนใจ
จาํไดง่้าย 

   3.3  เป็นคาํสําคญัทีรองลงไป  หรือเป็นส่วนประกอบทีเกียวขอ้งกบัคาํ
สาํคญั  คาํกุญแจ  เป็นการลงรายละเอียด 

   .4  ควรเขียนบนเส้นทีต่อออกไป  แต่เส้นจะเรียงลงไปเรือย ๆ 

   3.5  ถา้ตอ้งการเนน้อาจทาํให้เด่นชดั  การลอ้มกรอบ  ใส่กล่อง หรือขีด
เส้นใต ้ เป็นตน้ 

   .   คาํ /  ภาพ  /  เส้น  บนสาขาเดียวกนั  ควรใชสี้เดียวกนั 

   .   การแตกกิงไม่ควรเอียงไปขา้งใดขา้งหนึง  ควรแตกกิงเพือใหไ้ดภ้าพ   
Mind  Mapping  ทีสมดุล 

   .   การแตกกิง  ควรแตกทิศเฉียงมากกวา่แตกบน  -  ล่าง  
        การนําเสนอแผนผงัความคิดดังกล่าวข้างต้น  จะพบว่ามีประโยชน์มากมายทงัใน
ชีวติประจาํวนัและชีวติการทาํงาน  เช่น  การวางแผนงาน  การบนัทึกช่วยจาํ  การสรุปบทเรียน  เป็น
ตน้  ไม่วา่ผูใ้หญ่หรือเด็กทาํไดเ้ช่นกนัอยูที่การฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน  แทนทีจะเขียนเป็นหวัขอ้
ใหญ่  หวัขอ้ยอ่ย  อยา่งในอดีตทีเป็นลกัษณะเป็นความเรียง ก็เปลียนมาทาํเป็น  Mind  Mapping  จะ
ทาํให้เห็นภาพการสรุปความคิดเรืองนนั ๆ ในหน้ากระดาษเพียงแผน่เดียว  ดงันนั  ผูจ้ดัการเรียนรู้
ควรนาํไปประยกุตใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

     การสร้างแผนผงัความคิด  เป็นการจดักลุ่มความคิดรวบยอดเพือให้เห็นความสัมพนัธ์
ของความคิด ระหว่างความคิดหลัก  และความคิดรองลงไปโดยนําเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั  
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แผนผงัมีหลายประเภท  ไดแ้ก่ แผนผงัแบบกิงไม ้ แผนผงัวงจร  แผนผงัใยแมงมุม  แผนผงักา้งปลา  
แผนผงัตารางเปรียบเทียบและแผนผงัรูปวงกลมทบัเหลือม  แผนผงัทีจะเลือกใช้ในงานวิจยันีคือ  
แผนผงัใยแมงมุม  (A Spider  Map  )  นาํเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลกัทีสําคญัไวต้รง
กึงกลางหน้ากระดาษ  แลว้เขียนคาํอธิบายหรือบอกลกัษณะของความคิดรองลงไปไวใ้นลกัษณะ
ของใยแมงมุม  ดงัภาพประกอบ  3 

 

                     

           

           

           

           

           

           

           

            

                                              ภาพประกอบ  3  แผนผงัใยแมงมุม  (  A Spider  Map  ) 
 

      สรุปการใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) เป็นกลยุทธศาสตร์การสอนแนวใหม่ที
น่าสนใจ ผูเ้รียนมีอิสระทางความคิด เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนระดมพลงัสมอง(Brainstorming) 

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทุกส่วนของความคิดรวบยอดหลกั และความคิดรวบยอดรองลง
ไป หรือเป็นความสัมพนัธ์ของเนือเรืองทีมีการโยงความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั ซึงจะทาํให้เขา้ใจการ
อ่านหรือการศึกษาได้ง่าย  และเพิมความคงทนในการเรียนรู้ และช่วยพฒันาความคิดแบบ
วิจารณญาณ  เพิมการมีเหตุผล และช่วยพฒันาดา้นการจาํอีกดว้ย การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

จะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ขึนเอง รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยการติดตามหาเหตุผล 

คน้พบคาํตอบทีสามารถพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงได ้เป็นการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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. แบบฝึกเสริมทกัษะ 
.  ความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 แบบฝึก หรือแบบฝึกทกัษะ หรือแบบฝึกเสริมทกัษะ  หรือแบบฝึกปฏิบติัเป็นสือการ
เรียนประเภทหนึงทีเป็นส่วนเพิมเติมหรือเสริม สําหรับให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัเพือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และทกัษะเพิมขึน   ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัด อยู่ทา้ยบทเรียน ในบางวิชา
แบบฝึกหดัจะมีลกัษณะเป็นแบบฝึกปฏิบติั แบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนทีสนุกอีกวิธีหนึง คือ การ
ให้ผูเ้รียนไดท้าํแบบฝึกมากๆ เป็นสิงทีช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ในเนือหาวิชาไดดี้
ขึน คือแบบฝึก เพราะผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํความรู้ทีเรียนมาแลว้ มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวาง
ยงิขึน(วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2544 : 130)  ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความหมายของแบบฝึก  ดงันี    

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537 : 490) ให้ความหมายของแบบฝึกปฏิบติัว่า 
หมายถึง คู่มือผูเ้รียนตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการเรียนการสอนเป็นส่วนทีผูเ้รียนบนัทึก สาระสําคญัและ
ทาํแบบฝึกหัดดว้ย มีลกัษณะคล้ายกบั “แบบฝึกหัด” แต่ครอบคลุมกิจกรรมทีผูเ้รียนพึงกระทาํ
มากกวา่แบบฝึกหดั อาจกาํหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย เรียกวา่ “Worksheet” หรือ “กระดาษคาํตอบ” 

โดยเยบ็รวมเรียงตามลาํดบั ตงัแต่หน่วยที 1 ขึนไป แบบฝึกปฏิบติัเป็นสมบติัส่วนตวัของผูเ้รียน แต่
ตอ้งเก็บไวที้ชุดการสอนเป็นตวัอยา่ง 1 ชุดเสมอ 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537 : 490) ใหค้วามหมายแบบฝึกปฏิบติัวา่แบบฝึกปฏิบติั  หมายถึง 
สิงทีผูเ้รียนตอ้งใช้ควบคู่ไปกบัการเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึกที ครอบคลุมกิจกรรมทีผูเ้รียนพึง
กระทาํจะแยกเป็นแต่ละหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได ้

ปรีชา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2539 : 130) ให้ความหมายของแบบฝึกปฏิบติัไวว้า่ แบบ
ฝึกปฏิบติั คือ หนงัสือทีผูเ้รียนใชค้วบคู่ไป 

มะลิ อาจวิชยั (2540 :17) ไดใ้ห้ทศันะเกียวกบัประโยชน์และความสําคญัของแบบฝึก
ทกัษะทีมีประสิทธิภาพช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดีแบบฝึกทกัษะ
เปรียบเสมือนผูช่้วยทีสําคญัของครู ทาํให้ครูลดภาระการสอนลงได้ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที และเพิมความมนัใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 147) ไดส้รุปความหมายของแบบฝึก 
หรือแบบฝึกหดั หรือแบบฝึกทกัษะ ไวว้า่ เป็นสือการเรียนประเภทหนึงสําหรับให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั 
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทกัษะ เพิมขึน ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ทา้ย
บทเรียน ในบางวชิาแบบฝึกหดั จะมีลกัษณะเป็นแบบฝึกปฏิบติั 
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สรุปไดว้า่ แบบฝึกเสริมทกัษะ หมายถึง สือสิงพิมพที์สร้างขึน เพือใหผู้เ้รียนใชค้วบคู่ไป
กบัการเรียน ครอบคลุมกิจกรรมทีผูเ้รียนพึงกระทาํ จะแยกเป็นแต่ละหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได ้ 
สาํหรับใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ เพิมขึน 
 
.  หลกัการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

แบบฝึกเสริมทกัษะ  เป็นสือทีจดัเพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของบทเรียนนนัๆ   ตอ้งมีหลกัในการสร้างแบบฝึก ไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวด้งันี 
 ประสิทธิ เดชครอง (2539 : 19)    อธิบายถึงหลกัการสร้างแบบฝึกวา่แบบฝึกตอ้งใช้
ภาษาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และควรสร้างโดยอาศยัหลกัจิตวทิยาในการแกปั้ญหา  ดงันี 
 1. สร้างแบบฝึกหลาย ๆ ชนิด เพือเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 

 2. แบบฝึกนนัตอ้งใหผู้เ้รียนแยกมาพิจารณาไดว้า่ แต่ละขอ้ตอ้งใหท้าํอะไร 

 3. ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการตอบแบบฝึกหดัแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบวา่มีวธีิการตอบอยา่งไร 

 4. ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสตอบสนองสิงเร้าดงักล่าว ดว้ยการแสดงออกทางความสามารถ
และเขา้ใจลงในแบบฝึก 

 5. ผูเ้รียนนาํสิงทีเรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกใหต้รงเป้าหมายทีสุด 

 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (25  : 145 - 146) ไดส้รุปขนัตอนการสร้าง
แบบฝึกเสริมทกัษะ ดงันี 

 1. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ โดยการศึกษาจากการผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหากเป็นไปไดค้วรศึกษาความต่อเนืองของปัญหาในทุกระดบัชนั 

 2. วิเคราะห์เนือหาหรือทกัษะทีเป็นปัญหา ออกเป็นเนือหาหรือทกัษะยอ่ย ๆเพือใชใ้น
การสร้างแบบทดสอบและบตัรฝึกหดั 

 3. พิจารณาวตัถุประสงค ์รูปแบบ และขนัตอนการใชแ้บบฝึก เช่นจะนาํแบบฝึกไปใช้
อยา่งไร แต่ละชุดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 4. สร้างแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพือวินิจฉัยขอ้บกพร่องแบบทดสอบ
ความกา้วหนา้เฉพาะเรือง เฉพาะตอน แบบทดสอบทีสร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเนือหาหรือทกัษะที
วเิคราะห์ไวใ้นขนัตอนที 2                                                                                                               
 5. สร้างแบบฝึกหดั เพือใชพ้ฒันาทกัษะยอ่ยแต่ละทกัษะ ในแต่ละบตัรจะมีคาํถามให้
ผูเ้รียนตอบ การกาํหนดรูปแบบ ขนาดของบตัร พิจารณาตาม ความเหมาะสม 
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 6. สร้างบตัรอา้งอิง เพือใชอ้ธิบายคาํตอบ หรือแนวทางการตอบแต่ละเรืองการสร้างบตัร
อา้งอิงนีอาจทาํเพิมเติมเมือไดน้าํบตัรฝึกหดัไปทดลองแลว้ 

 7. สร้างแบบบนัทึกความกา้วหนา้ เพือใชบ้นัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดยทาํ
เป็นตอน เป็นเรือง เพือใหเ้ห็นความกา้วหนา้เป็นระยะ ๆ สอดคลอ้งกบัแบบทดสอบความกา้วหนา้ 
 8. นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้เพือหาขอ้บกพร่องคุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพ
แบบทดสอบ 

 9. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้บกพร่อง 

 10. รวบรวมเป็นชุด จดัทาํคาํชีแจง คู่มือการใช ้สารบญั เพือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 มะลิ อาจวิชยั. (2540 : 64 ; อา้งถึงใน ประจกัษท์องเลิศ, 2534 : 5) เห็นวา่การสร้างแบบ
ฝึกตอ้งใชท้ฤษฎีการเชือมโยงของธอร์นไดค ์มาเป็นหลกัในการสร้างซึงสรุปได ้ดงันี 

 1. กฎแห่งการพร้อม (Law of Readiness) กฎนีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผูเ้รียน
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ถา้ร่างกายเกิดความพร้อมแลว้ไดก้ระทาํยอ่มเกิดความพึงพอใจแต่ถา้ทียงั
ไม่พร้อมทีจะทาํแลว้ถูกบงัคบัใหก้ระทาํจะทาํใหเ้กิด ความไม่พึงพอใจ 

 2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) กฎนีกล่าวถึงการสร้าง ความมนัคงของการ
เชือมระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนองทีถูกตอ้งโดยการฝึกหัดกระทาํซาํบ่อย ๆ ย่อมทาํให้เกิดการ
เรียนนานคงทนถาวร 

 3. กฎแห่งผลทีพอใจ (Law of Effect) กฎนีกล่าวถึงผลทีจะไดรั้บเมือแสดงพฤติกรรม
เรียนรู้แลว้ว่าถา้ได้รับผลทีพึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถา้ไม่ได้รับผลทีพึงใจก็จะไม่
เรียนรู้หรือเกิดความเบือหน่าย     
 สรุปไดว้่าหลกัการสร้างแบบฝึกตอ้งคาํถึงจิตวิทยา  ภาษา  รูปแบบ  เพราะจะช่วยให้
แบบฝึกมีความน่าสนใจ เร้าใจ เหมาะสมกบัวยัและสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียน
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 
.  ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะทดีี 

 ลกัษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะทีดีไดมี้นกัการศึกษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้ดงันี 

 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 145)  มะลิ  อาจวิชยั (2540 : 62 ;      
อา้งถึงใน Rivers, 1968 : 97 – 105) วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 131)    สรุปถึงลกัษณะแบบฝึก
เสริมทกัษะทีดีควรมี  ดงันี 
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 1. เกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียนมาแลว้  ฝึกโครงสร้างใหม่กบัสิงทีเรียนรู้แลว้ 

 2. เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของผูเ้รียน 

 3. มีคาํชีแจงสัน ๆ ทีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ วธีิทาํง่าย 

 4. ใชเ้วลาทีเหมาะสม 

 5. มีสิงทีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

 6. ควรมีขอ้แนะนาํในการใช ้

 7. มีใหเ้ลือกทงัแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่งเสรี 

 8. ถา้เป็นแบบฝึกทีตอ้งการใหผู้ท้าํศึกษาดว้ยตนเอง แบบฝึกนนัควรมีหลายรูปแบบและ
ใหค้วามหมายแก่ผูฝึ้กทาํดว้ย 

 9. ควรใชส้าํนวน ภาษาง่าย ๆ ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็วและสนุก 

 10. ปลุกความสนใจและใชจิ้ตวทิยา มีหลาย ๆ แบบ เพือไม่ใหผู้เ้รียนเบือหน่าย 

 1. มีการฝึกผูเ้รียนมากพอสมควรในเรืองสัน ๆ ก่อนจะฝึกในเรืองต่อ ๆ ไป 

 2. แต่ละบททีใชฝึ้ก ควรใชแ้บบประโยคเพียงหนึงแบบเท่านนั 

 3. ประโยคและคาํศพัท ์ควรเป็นคาํทีพดูและใชก้นัในชีวิตประจาํวนัทีผูเ้รียนรู้จกัดี 

 4. เป็นแบบฝึกทีผูเ้รียนใชค้วามคิดดว้ย 

 . ควรฝึกใหผู้เ้รียนสามารถใชสิ้งทีเรียนไปแลว้ในชีวติประจาํวนั 

 6. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกทงัแบบตอบอยา่งจาํกดัและตอบอยา่งเสรี 

 17. สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้

 สรุปได้ว่าลกัษณะของแบบฝึกทีดี จะตอ้งสร้างขึนตามหลกัจิตวิทยา มีการใช้ภาษาที
ชดัเจนถูกตอ้ง และง่ายต่อการทาํความเขา้ใจของผูเ้รียน การบรรจุเนือหาใน กิจกรรมตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถของผูเ้รียน นอกจากนี กิจกรรมการฝึกมีความเร้าความ
สนใจและท้าทายความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น 
แกปั้ญหาเป็น และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

.   ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 ไดมี้ผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้ดงันี 
 สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (  : 146) กล่าวถึง  ประโยชน์
ของแบบฝึกทีดี  ไวด้งันี 
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 . เป็นส่วนเพิมเติมหรือเสริมหนงัสือ 

 . ช่วยเสริมทกัษะการใชภ้าษาใหดี้ขึน  แต่ทงันีจะตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความเอาใจ
ใส่จากครูผูส้อน 

3. ช่วยเรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะการทีให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึกทีเหมาะสมกบั
ความสามารถของเขาจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ  
 . แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะใหค้งทน 
 5. การใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกช่วยทาํใหค้รูมองเห็นจุดเด่นจุดบกพร่องของผูเ้รียนไดช้ดัเจน
ซึงช่วยใหค้รูดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานนัๆ  ไดท้นัท่วงที 

 . แบบฝึกทีจดัพิมพ์ไวเ้รียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยดัเวลาในการสร้างแบบฝึก  
ผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลาออกแบบฝึก  ทาํใหมี้เวลาและฝึกฝนมากขึน 

 วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 69) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ  ดงันี 

 1. ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยงิขึน 

 2. ทาํใหค้รูทราบความเขา้ใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียน 

 3. ครูได้แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนเพือช่วยเหลือผูเ้รียนได้ดีทีสุด
ความสามารถของผูเ้รียน 

 4. ฝึกใหผู้เ้รียนมีความเชือมนั และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้

 5. ฝึกใหผู้เ้รียนไดท้าํงานดว้ยตนเอง 

 6. ฝึกใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่องาน 

 7. คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะของตนเอง
โดยไม่คาํนึงเวลาหรือความกดดนัอืน 

 8. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน ลกัษณะการฝึกจะช่วยให้เกิดผลดงักล่าว 
ไดแ้ก่ ฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเนือหา ฝึกซาํ ๆ ในเรืองทีเรียน 

 มยรีุ เหมือนพนัธ์ ( 2535 : 58 ; อา้งถึงใน Petty, 1963 : 469 – 472) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของแบบฝึกวา่ 
 1. แบบฝึกเป็นส่วนเพิมหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอน
ทีช่วยลดภาระของครูไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิงทีจดัทาํขึนอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

 2. ช่วยเสริมทกัษะทางการใชภ้าษาเป็นเครืองมือช่วยให้เด็กฝึกทกัษะการใช้ภาษาดีขึน 
แต่ตอ้งอาศยัการส่งเสริมและเอาใจใส่จากผูส้อน 
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 3. ช่วยในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนืองจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
การใหเ้ด็กทาํแบบฝึกหดัทีเหมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จดา้น
จิตใจใหม้าก ๆ ขึน 

 4. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะภาษาคงทน โดยกระทาํ ดงันี 

  4.1 ฝึกทนัทีหลงัจากทีเด็กไดเ้รียนรู้เรืองนนัแลว้ 

  4.2 ฝึกซาํหลาย ๆ ครัง 

  4.3 เนน้เฉพาะเรืองทีตอ้งการฝึก 

 5. แบบฝึกทีเป็นเครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง 

 6. แบบฝึกทีจดัทาํเป็นรูปเล่ม ผูเ้รียนสามารถเก็บรักษาไวใ้ช้เป็นแนวทางเพือทบทวน
ดว้ยตนเองไดต่้อไป 

 7. การให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนได้
ชดัเจน ซึงจะช่วยใหค้รูไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานนัไดท้นัท่วงที 

 8. แบบฝึกทีทาํขึนนอกเหนือจากทีอยูใ่นหนงัสือเรียน จะช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนเตม็ที 

 9. แบบฝึกทีจดัพิมพไ์วแ้ลว้ จะช่วยให้ครูประหยดัทงัแรงงานและเวลา ผูเ้รียนก็ไม่ตอ้ง
เสียเวลาลอกแบบฝึกจากตาํราเรียน ทาํใหมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีมากขึน 

 10. แบบฝึกช่วยสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะการจดัพิมพขึ์นเป็นรูปเล่มทีแน่นอน
ยอมลงทุนตํากว่าทีจะพิมพ์ในกระดาษไขทุกครัง และผู ้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็น
ความกา้วหนา้ของตนเองได ้

 สรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นสิงจาํเป็นในการสอนภาษา แบบฝึกช่วยเสริมให้
ทกัษะทางภาษาคงทน เพราะฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเนือหา ฝึกซาํๆ ในเรืองทีเรียน  แบบฝึกทีเป็น
เครืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหา
ต่างๆ ของผูเ้รียนไดช้ดัเจน  จึงเป็นภาระหนา้ทีของครูทีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้และสร้างแบบฝึกทกัษะ
เพือนาํมาแกปั้ญหาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

. การวดัประเมินผลด้านการอ่านและเขียนสะกดคํา 
.   การวดัและประเมินผลด้านการอ่านและเขียนสะกดคํา 

  ในการวดัและประเมินผลดา้นการอ่านและการเขียนจากการศึกษาหลกัสูตรฉบบัต่างๆ  
จะมีปรากฏในหลกัสูตรประถมศึกษา  พุทธศกัราช    (ฉบบัปรับปรุง   )  ทีไดก้าํหนดการ
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วดัประเมินทกัษะทางภาษาไทย ออกเป็น    ดา้น  คือ  ทกัษะการฟัง   ทกัษะการพูด  ทกัษะการอ่าน  
และทกัษะการเขียน  กาํหนดไวเ้ป็นภาพรวมของทกัษะทงั    ดา้น     ในส่วนของการวดัประเมินผล
ดา้นการอ่านและการเขียนของหลกัสูตรประถมศึกษา  พุทธศกัราช    (ฉบบัปรับปรุง,   : 
13-181 )  กาํหนดวา่  ทกัษะการอ่านเป็นพฤติกรรมดา้นการรับสาร  ซึงเป็นความสามารถในการรับรู้
สัญลกัษณ์หรือภาพทีเห็นทางตาแลว้แปลความหมาย  การอ่านแบ่งเป็น  ประเภท คือ อ่านออก
เสียงและอ่านในใจ การอ่านออกเสียง คือ การรับรู้ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ต่างๆ แล้วแปลเสียงเป็น
ความหมายและเกิดการรับรู้ความหมายโดยผา่นกระบวนการคิด การอ่านในใจ คือการรับรู้ตวัอกัษร  
สัญลกัษณ์ต่างๆ  แลว้แปลอกัษรเป็นความหมายและรับรู้ความหมายโดยผา่นกระบวนการคิด   
 ตวับ่งชีสภาพความสําเร็จ   ระดบัช่วงชนั  ป.1-ป.2    คือ  อ่านพยญัชนะ   สระ   อ่าน
แจกลูก   สะกดคาํ  อ่านผนัอักษร  อ่านเครืองหมายวรรคตอน  อ่านคาํพืนฐานและคาํศัพท์ที
จาํเป็นตอ้งใชใ้นกลุ่มประสบการณ์อืนได ้  วธีิการวดัและเครืองมือ   มีดงันี 
 . การสังเกต    การอ่านขณะสอนเป็นการวดัผลระหว่างเรียน   โดยขณะทีคุณครูสอน
อ่านและแจกลูกสะกดคาํ  การผนั  วลี  ประโยคในบทเรียน  ให้สังเกตดว้ยวา่มีผูเ้รียนคนใดอ่านได้
ถูกตอ้ง  คนใดอ่านไม่ถูกตอ้ง  แล้วบนัทึกผลลงในแบบบนัทึก  เพือจะนาํผลทีได้ไปใช้ประเมิน  
สรุปผลลงในจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ทงัยงัช่วยให้ครูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลว่า
ผูเ้รียนคนใดควรไดรั้บการสอนซ่อมเสริม 

 . การทดสอบ  เป็นวิธีการวดัผลวิธีหนึง  ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการวดัพฤติกรรมดา้น
พุทธิพิสัย  เครืองมือทีใชคื้อแบบทดสอบ   
 ส่วนแนวทางการวดัและเครืองมือทีเกียวกบัทกัษะการเขียนมี    สมรรถภาพ  แต่จะ
กล่าวถึงสมรรถภาพทีเกียวขอ้งกบัการเขียนสะกดคาํ  คือ  สมรรถภาพที  1  เขียนไดถู้กตอ้งสวยงาม   
หมายถึง   การเขียนอกัษร คาํ  วลี  ประโยค  ทีกาํหนดให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามอกัขรวิธี  สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียร้อย   
 ตวับ่งชีสภาพความสําเร็จ   ระดบัช่วงชนั  ป.1-ป.2    คือ  เขียนสะกดคาํ  โดยใช้คาํ
พืนฐานทีกาํหนดให้ได ้  คดัตวับรรจงเต็มบรรทดัไดถู้กตอ้งสวยงาม การวดัสมรรถภาพนีจะมี    
ลกัษณะคือ  การเขียนสะกดคาํ  และการคดัลายมือ การเขียนสะกดคาํ   วลี  ประโยค  เป็นการวดั
พฤติกรรมด้านความรู้  ซึงครูสามารถกระทําได้  จากการให้เด็กเขียนตามคําบอก   การใช้
แบบทดสอบ   การเขียนตามคาํบอก  เป็นวธีิการวดัการเขียนสะกดคาํทีตรงและสะดวกต่อครูผูส้อน
มาก  และการดาํเนินการดงันี  
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 . ครูอ่าน คาํ  วลี  ประโยค  หรือขอ้ความทีเลือกมาให้ผูเ้รียนเขียนทีละคาํหรือทีละ
วรรค  โดยอ่าน    ครัง   เมือผูเ้รียนเขียนเสร็จแลว้จึงอ่านคาํ/วรรคต่อไป 

      . เมือผูเ้รียนเขียนเสร็จเรียบร้อยทุกคาํหรือขอ้ความแล้ว  ครูอ่านคาํ  วลี  ประโยค  หรือ
ขอ้ความทงัหมดทบทวนอีกครังหนึง  เพือใหผู้เ้รียนตรวจทาน 

     . ครูตรวจและบนัทึกคะแนนของผูเ้รียนเก็บไวเ้พือเป็นขอ้มูลในการศึกษาขอ้บกพร่อง
ของผูเ้รียน และสรุปการเขียนสะกดคาํ  คือ   ครูตอ้งออกเสียงให้ชดัเจนและดงัพอทีผูเ้รียนจะไดย้ิน
อยา่งทวัถึงและไม่ควรใหมี้เสียงอืนๆ  รบกวน    การกาํหนดคาํ  วลี  ประโยค  หรือขอ้ความทีจะใช้
ในการเขียนตามคาํบอกให้พิจารณาจากขอบข่ายเนือหา  หลกัสูตร  และคาํพืนฐานทีกาํหนดไวใ้น
แต่ละชนั  ในการเขียนแต่ละครังควรคาํนึงถึงความเหมาะสมดา้นเวลาดว้ย   การเขียนตามคาํบอก  
ครูอาจใช้แบบฝึกทีเป็นเนือหาต่อเนือง  แลว้เวน้คาํให้ผูเ้รียนเขียน (Cloze  test) ก็ได ้   ครูควร
กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนไวล่้วงหน้า  แลว้แจง้ให้ผูเ้รียนทราบ  เช่น  หักคะแนน  เมือเขียนผิด  
ตก  สะกดผดิ  ใส่สระวรรณยกุตไ์ม่ตรงตาํแหน่ง 
      สรุปไดว้่าแนวทางการวดัและประเมินผลการอ่านและการเขียนสะกดคาํของหลกัสูตร
ประถมศึกษาพุทธศกัราช   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. )  ตอ้งมีการกาํหนดจุดประสงคก์ารวดัให้
ตรงกบัสมรรถภาพและ  เนือหาทีหลกัสูตรกาํหนดไว ้ โดยใช้วิธีการวดัและเครืองมือทีเหมาะสม  
เพือใช้ในการประเมินเพือเก็บสะสมคะแนนเพือใชใ้นการตดัสินผลคะแนน  และแนวทางการวดั
และประเมินผลการอ่านและการเขียนสะกดคาํดงักล่าว  ยงัสามารถนาํมาปรับใช้กบัการวดัและ
ประเมินผลการอ่านและการเขียนสะกดคาํในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  

 ได้อย่างดี  เพราะเนือหาทีใช้ในการจดัการเรียนการสอนในระดับชันประถมศึกษาปีที    
ไม่ไดเ้ปลียนแปลงมากนกั 

 

. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
7.1  งานวจัิยในประเทศ 

การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัในประเทศทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา  แผนผงัความคิด  และการใชแ้บบฝึกเสริมทกักษะ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

. .  งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทฤษฎพีหุปัญญา 
  ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีทีส่งเสริมความสามารถของบุคคลในทุกดา้นโดยคาํนึงถึง
ศกัยภาพของบุคคลทีมีความแตกต่างกนั มีนกัการศึกษาไดท้าํวจิยัไว ้ ดงันี 
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 กาญจนา ไชยชาติ (25  : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาชนัประถมศึกษาปีที 1  มีความมุ่งหมาย 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  2) เพือพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญาทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   3) เพือหาค่าดชันีประสิทธิผลของ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที 1 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา        
4) เพือเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนรู้โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผูเ้รียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเปีย สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2549  จาํนวน 22 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครืองมือทีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1 จาํนวน    
12 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนจาํนวน 12 ฉบบั แบบสังเกตกิจกรรมสําหรับผูร่้วมวิจยั 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตวัเลือก  แบบทดสอบวดั
ความสามารถการคิดวเิคราะห์แบบเลือกตอบชนิด 3  ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาในบทเรียนสามารถอ่านจบัใจความมาตราตวัสะกด สระลดรูป ผูเ้รียน
ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น มีความ
พึงพอใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง ผูเ้รียนมีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทุกขนัตอน มี
พฒันาทุกดา้นการเพิมขึนและสามารถปฏิบติังานเสร็จทนัตามเวลาทีกาํหนด แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา ชนัประถมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 

80.28/85.30  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไว ้   ผูเ้รียนทีเรียนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ขนัทอง   สีพิกา (25  : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทย  
เรืองรักเมืองไทย  ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีเรียนดว้ยกิจกรรมแบบปกติทีประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญากับการจดักิจกรรมแบบ   MAT  มีความมุ่งหมายเพือพฒันาแผนการเรียน
ภาษาไทยเรือง เรารักเมืองไทย  ทีใช้การเรียนแบบปกติทีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาทีมี
ประสิทธิภาพ  /   เพือหาประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมแบบปกติทีประยุกต์ใช้ทฤษฎี  
พหุปัญญาและแบบ   MAT    เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
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วเิคราะห์  ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีเรียนภาษาไทย เรืองรักเมืองไทย กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
การวิจยัครังนี  ได้แก่  ผูเ้รียนชันประถมศึกษาปีที   โรงเรียนบ้านดงใหญ่  สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาอุดรธานี  เขต    ภาคเรียนที   ปีการศึกษา     ซึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติทีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  และแผนการจดักิจกรรมแบบ    MAT    แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  
1) แผนการจดักิจกรรมแบบปกติทีประยุกต์ใชท้ฤษฎีพหุปัญญามีประสิทธิภาพ E1 / E2  เท่ากบั 

. / .  ซึงสูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้ /  และดชันีประสิทธิผล เท่ากบั  .   แสดงวา่ นกัเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ  .    )  แผนการจดักิจกรรมแบบ  MAT  มีประสิทธิภาพ    
E1 / E2  เท่ากบั . / .   ซึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีตงัไว ้ /   และดชันีประสิทธิผล 
เท่ากบั .   แสดงว่านกัเรียนมีความกา้วหน้าในการเรียนร้อยละ .   ) นกัเรียนทีเรียนดว้ย
วธีิการจดักิจกรรมแบบปกติทีประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียน
ทีเรียนด้วยวิธีการจดักิจกรรมแบบ  MAT  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ  .   แต่มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไม่แตกต่างกนั 

  ประทินทิพย ์  พรไชยยา (  : บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียน การคิดวเิคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ชุดภาษาเพือชีวิต (ภาษาพาที) ของผูเ้รียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบซิป
ปา  การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือ (1) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 5 ทีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาและแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ชนัประถมศึกษาปีที 5   (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 5 
ระหว่างกลุ่มทีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กับกลุ่มทีจัดการเรียนรู้แบบซิปปา            
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 5/2 และ 5/4 โรงเรียนอนุบาลสกลนครสังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 92  คน จาํแนก
เป็นกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้กลุ่มละ 46 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster 

Random Sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา    2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน         
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ชนิดปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้   3) แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ ชนิดปรนยั
เลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน 25 ขอ้     4) แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   ผลการวิจยัปรากฏดงันี   1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา และแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที  5 

มีประสิทธิภาพเท่ากบั83.34/80.05 และ 82.37/79.08 ตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไว ้          
2) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้  ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจดัการเรียนรู้แบบ
ซิปปา  มีค่าเท่ากบั 0.7076   และ   0.6905  แสดงวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ  70.76  

และ  69.05  ตามลาํดบั   3) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 5 กลุ่มทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา กบักลุ่มทีจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสัมฤทธิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และ
เจตคติต่อการเรียน หลงัเรียนไม่แตกต่างกนั   
 ประยรู ยืนยิง (  : ) ไดว้ิจยัเรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง เรือง
การอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา โดยมี
ความมุ่งหมาย 1) เพือศึกษาประสิทธิภาพแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่าน
และการเขียนคาํทีมีสระประสม ชันประถมศึกษาที 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ทีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพือศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เรือง การอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญา     3) เพือศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่านและเขียนคาํทีมีสระ
ประสมของ ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โรงเรียนบา้นพะไล สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  ภาค
เรียนที 1 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 13  คน  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้มี 2 ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรือง การอ่าน
และการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา  แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีผูศึ้กษาสร้างขึน   ผลการวิจยัสรุปได ้1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เรือง การอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม ชนัประถมศึกษาที 1 ตามแนวคิดทฤษฎี 
พหุปัญญา มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เท่ากบั 84.97/83.85    

สูงกว่าเกณฑ์ทีตงัไว ้  ) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรืองการ
อ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสม มีค่าเท่ากบั 0.6594 นกัเรียนมีกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 

65.94     ) ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่านและเขียนคาํทีมีสระประสมของ
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นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทงั  

9  แผน พบวา่ นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนคาํทีมีสระประสมไดถู้กตอ้งตามความหมาย
โดยผา่นกิจกรรมพหุปัญญาทงั 8 ดา้น ซึงสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมพหุปัญญาทงั 8 ดา้นในแต่ละแผน 

จนครบ  9  แผน  นกัเรียนมีความสนใจ  มีความรับผิดชอบสามารถร่วมงานกบักลุ่มได ้ กลา้
แสดงออกปฏิบติักิจกรรมทีตนเองชืนชอบ  หลงัจากเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีทงั 8 ดา้น นกัเรียน
สามารถทาํกิจกรรมตามใบงานและทาํแบบทดสอบยอ่ยระหว่างเรียนไดแ้ละมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูงขึน และมีพฤติกรรมความสามารถดา้นพหุปัญญาสูงทงั    8  ดา้น 

จากการศึกษางานวิจยัทงัในประเทศเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีพหุปัญญา และการนาํหลกัการทางพหุปัญญามาใชเ้พือพฒันาความรู้เจตคติ ความสามารถใน
การรับรู้ และผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  พบวา่แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีพหุปัญญาส่งผลให้
การเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาขึน ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎี     
พหุปัญญา 

 

. .  งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคิด 
แผนผงัความคิดเป็นการจดัการเรียนรู้ทีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิคิด  วเิคราะห์สาระการ

เรียนรู้ทีผูเ้รียนสามารถคิดเองตดัสินใจเองและสรุปความรู้ได้เองเห็นความสัมพนัธ์ของเนือหา
ทงัหมด  มีงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแผนผงัความคิด  ดงันี  
 เครือวลัย ์ภูมิศรีแกว้  (  : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือง การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ระหวา่งการเรียนรู้
ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใช้แบบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใช้แผนผงัความคิด  การวิจยัในครังนีมีความ  
มุ่งหมาย เพือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 และศึกษาผลการจดักิจกรรมดา้นการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ระหว่างการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใช้แบบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใช้
แผนผงัความคิด กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ซึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่   1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวดั
ความสามารถด้านการจับใจความ  3) แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                 
4) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ แบบมาตราส่วนประมาณค่า    5   ระดบั      ผลการวิจยัสรุปได้
วา่   1) นกัเรียนทีเรียนดว้ยการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใชแ้บบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใชแ้ผนผงั
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ความคิด มีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความ ทงัก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกัน             

2) นักเรียนทีเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือทีใช้แบบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใช้แผนผงั
ความคิด มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ทงัก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน
3) นักเรียนทีเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือทีใช้แบบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใช้แผนผงั
ความคิด มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ทงัก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั   4) ผลการจดักิจกรรม
ดา้นการอ่าน การคิดวเิคราะห์ ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใชแ้บบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใช้
แผนผงัความคิด พบวา่ นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านสรุปใจความสําคญัเพือจบัใจความ
สําคญัของเรือง เรียบเรียงใจความสําคญัด้วยสํานวนของตนเองนาํไปเป็นองค์ความรู้สู่การคิด
วเิคราะห์ได ้นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทีดี มีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั รู้จกัการช่วยเหลือซึงกนั
และกนั มีความกระตือรือร้น มีพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ นกัเรียนเกิดความสุข สนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม 

ประกายแกว้   มุกดาดี  (  : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรืองการเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่าน การเขียนคาํทีมีตวัสะกดของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะ
ประสมคาํด้วยภาพกับแผนผงัความคิด    การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมาย 1) เพือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านคาํทีมีตวัสะกด ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ระหวา่งการใชแ้บบฝึก
ทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพกบัแผนผงัความคิด       2) เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
คาํทีมีตวัสะกดของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ระหวา่งการใช้แบบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ย
ภาพกบัแผนผงัความคิด  3) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการอ่านคาํทีมี
ตวัสะกด ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีใชแ้บบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพ 4) เพือศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการอ่านคาํทีมีตวัสะกด ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีใช้
แผนผงัความคิด  5) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการเขียนคาํทีมีตวัสะกด 

ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีใชแ้บบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพ  6) เพือศึกษาความคงทนใน
การเรียนรู้ ความสามารถในการเขียนคาํทีมีตวัสะกด ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีใช้แผนผงั
ความคิด    กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที   1   โรงเรียนบา้นภูเงิน (อินทรสุขศรี)  
ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2551 ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาํหนด
เป็นกลุ่มทดลองทีใช้แบบฝึกทกัษะประสมคาํด้วยภาพ และกลุ่มทดลองทีใช้แผนผงัความคิด
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการประสมคาํ
ดว้ยภาพ และแผนผงัความคิด   แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน การเขียนคาํทีมีตวัสะกด 
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เป็นชนิดอตันยั   แบบฝึกทกัษะการประสมคาํจากภาพเพือพฒันาความสามารถในการอ่านและเขียน
คาํทีมีตวัสะกด   ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  1) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยการใชแ้บบฝึก
ทกัษะการประสมคาํด้วยภาพกบัแผนผงัความคิดมีความสามารถในการอ่านคาํทีมีตวัสะกดของ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05   2) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยการใช้
แบบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพกบัแผนผงัความคิดมีความสามารถในการเขียนคาํทีมีตวัสะกด
ของผูเ้รียน ไม่แตกต่างกนั    3) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการประสม
คาํดว้ยภาพมีความคงทนในการวดัความสามารถในการอ่านคาํทีมีตวัสะกดเฉลียหลงัเรียนผ่านไป
แลว้ 2 สัปดาห์ร้อยละ 92.08  4) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแผนผงัความคิด มีความ
คงทนในการวดัความสามารถในการอ่านคาํทีมีตวัสะกดเฉลียหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ ร้อย
ละ 89.60   5) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพมีความ
คงทนในการวดัความสามารถในการเขียนคาํทีมีตวัสะกดเฉลียหลงัเรียนผา่นไปแลว้  2  สัปดาห์ 

ร้อยละ  90.75   6) ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยแผนผงัความคิด มีความคงทนในการวดั
ความสามารถในการเขียนคาํทีมีตวัสะกดเฉลียหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ ร้อยละ 87.04 

 สินธ์ุชยั ทิพกุล. (  : บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัเรืองการพฒันาความสามารถในการอ่านและ
การเขียนสะกดคาํโดยใชแ้ผนผงัความคิด (Mind mapping) ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที  1     การ
วิจยัครังนีมีความมุ่งหมาย 1) เพือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด เรืองการ
อ่านและการเขียนสะกดคาํ ชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) เพือหา
ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด เรืองการอ่านและการเขียน
สะกดคาํ ชนัประถมศึกษาปีที 1   3) เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด เรือง
การอ่านและการเขียนสะกดคาํ ชนัประถมศึกษาปีที 1  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 

1/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนคาํเหมือดแกว้บาํเพญ็วิทยา กลุ่มโรงเรียนกุดวงัแกว้ 

อาํเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุสํานกังานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จาํนวน 1 ห้องเรียน 

จาํนวนผูเ้รียน 25 คน ซึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครืองมือทีใช ้คือ  
แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 1โดยใชแ้ผนผงัความคิด 

จาํนวน 8 แผน  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ 
โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชนัประถมศึกษาปีที 1 มี 2 ชุด โดยชุดที 1 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 3 

ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ และชุดที 2 เป็นแบบอตันยัทีแสดงการอ่านและเขียนสะกดคาํ จาํนวน 10 ขอ้  

ผลการวิจยัสรุปวา่ 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด เรืองการอ่านและการเขียน
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สะกดคาํชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.86 / 87.60 ซึง
สูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 80/80   2) ดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงั
ความคิด เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ ชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาขึนมีค่า
เท่ากบั 0.8012 แสดงวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ 80.12   3) ผูเ้รียนทีเรียนดว้ย
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิด เรืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ ชัน
ประถมศึกษาปีที 1 มีความคงทนในการเรียนรู้ 

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศเกียวกบัการนาํแผนผงัความคิดไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้พบวา่ แผนผงัความคิดเป็นเครืองมือการเรียนรู้ทีใชใ้นการจดบนัทึกการเรียนรู้ การสรุป การ
อภิปราย ทาํใหผู้เ้รียนเห็นส่วนต่างๆ ทีเรียน เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชา ใชท้บทวนบทเรียน ช่วย
ให้การจดจาํเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และฟืนความจาํใชใ้นการสรุปบทเรียนทีเรียนก่อนสอบ ช่วย
ในการจดัระบบขอ้มูลทีกระจดักระจายให้เป็นระเบียบใช้ในการวางแผนการทาํงาน  การแกปั้ญหา 
การทาํโครงงาน การนาํเสนอผลงาน การเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน ฯลฯ   แผนผงัความคิด
ส่งผลใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาขึน ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนดว้ยแผนผงัความคิด 

 

. .  งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 มีงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกเสริมทกัษะทีมีผูท้าํวจิยัไวห้ลายท่าน  ดงันี 

 ปนฎัดา บุญเสนาะ (  : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรืองการพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษา
ปีที 3   การวิจยัครังนีจึงมีความมุ่งหมายเพือ  1) พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทกัษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชันประถมศึกษาปีที 3 ทีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2) หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
เขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชแ้บบฝึกทกัษะ   3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้
แบบฝึกทกัษะ    4) ศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน 25 คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2550 

โรงเรียนชุมชนบา้นตูมวิทยาคาร อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซึงไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่   1) แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยชนัประถมศึกษาปี



86 

 

 

 

 

ที  3   2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้    3) แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์เป็นแบบอตันยั   4) แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์    ผลการวิจยัสรุปได้ว่า          
) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพ 82.72/85.06 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีตงัไว ้ 80/80            

2) ค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึก
ทกัษะมีค่าเฉลีย 0.53 แสดงวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 53.03    3) นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ทีจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน
เพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01     4) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3       

ทีจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทกัษะมีคะแนนความสามารถในการเขียน    
เชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทีสุด 

 ณีรนุช  เบา้วนัดี (  : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรืองผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่านและ
การเขียนคาํยาก สําหรับผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมตาม
แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีความมุ่งหมายเพือ   1) หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
ภาษาไทย เรือง การอ่านและการเขียนคาํยาก สําหรับผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน ตามเกณฑ ์80/80   2) หาดชันีประสิทธิผล
ของแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การอ่านและการเขียนคาํยาก สําหรับผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน       3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เรือง การอ่านและการเขียนคาํยาก โดยใช้
แบบฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1/4 โรงเรียนอนุบาลลาํปลายมาศ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 23 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้มี 3 ชนิด ไดแ้ก่แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน และแบบวดัความ
พึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั  ผลการวิจยัพบวา่ 1) แผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง 

การอ่านและการเขียนคาํยาก สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบ
กิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.82/83.33   2) ดชันีประสิทธิผล
ของแผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง การอ่านและการเขียนคาํยากสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี 

ที 1 ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน มีค่าเท่ากบั 0.7594 แสดง
วา่นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.94    3) ความพึงพอใจของนกัเรียน
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ชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยเรือง การอ่านและการเขียนคาํยาก ดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะประกอบกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 2.59 

 จุรีพนัธ์ ภาษี ( 0 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาคน้ควา้เรืองผลการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมแบบ
กลุ่มร่วมมือ  โดยมีความมุ่งหมาย 1) เพือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรม
แบบกลุ่มร่วมมือทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพือหาดชันีประสิทธิผลของแผนการ
จดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที   5  
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี 

เป็นผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบา้นบุญช่วย สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  

จาํนวน  24  คน  ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครืองมือทีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือก   
ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า  ) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยใช้แบบฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมแบบกลุ่ม
ร่วมมือมีประสิทธิภาพ 85.43 / 80.13 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีตงัไว ้    2)  แผนการจดัการ
เรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 5 โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะประกอบการจดักิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือมีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.54  แสดงวา่นกัเรียน
มีความรู้ร้อยละ 54.00 

จากการศึกษางานวิจยัเกียวกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ   สรุปผลการวิจยัไดว้่าแบบฝึกเสริม
ทกัษะช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาของผูเ้รียนให้มีความกา้วหนา้ และ ผูเ้รียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียน
ดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 

.   งานวจัิยต่างประเทศ 
การวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ด้วย

แนวทฤษฎีพหุปัญญา  แผนผงัความคิด  และการใชแ้บบฝึกเสริมทกักษะ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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. .  งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทฤษฎพีหุปัญญา 
  ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีทีส่งเสริมความสามารถของบุคคลในทุกดา้นโดยคาํนึงถึง
ศกัยภาพของบุคคลทีมีความแตกต่างกนั มีนกัการศึกษาไดท้าํวจิยัไว ้ ดงันี 

แมดด็อกซ์ (Maddox, 2003 : 112 – A) ไดศึ้กษาเชิงประเมินผลเพือฝึกอบรมครูกลุ่มหนึง 

ซึงไดรั้บเลือกมาจากกลุ่มโรงเรียนรวมนอร์วอล์กลามิราดา ดา้นกลยุทธ์การสอนทีหลากหลาย 

บทเรียนตน้แบบสําหรับครูเพือนไปใชใ้นชนัเรียน และเพือกาํหนดวา่มีการเปลียนแปลงในดา้นกล
ยุทธ์ในชนัเรียนของตนหลงัการฝึกอบรมแลว้หรือไม่ การศึกษาไดท้าํไปพร้อมกบัการฝึกอบรมครู
ในดา้นกลยทุธ์การสอน โดยไม่คาํนึงถึงวิธีการเรียนทีหลากหลาย ครูทีเขา้รับการฝึกอบรมหลายคน
มีประสบการณ์มานอ้ยหรือไม่เคยมีเลย ครูจาํนวน 15 คน ในจาํนวน 25 คน ไม่เคยทาํการสอนมา
ก่อน แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกประเมินวิธีการสอนของครูก่อนเริมการฝึกอบรม 

ระยะที 2 ครูเขา้รับการฝึกอบรม ระยะที 2 ครูเขา้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 16 ชวัโมงเกียวกบัยุทธ์
พหุปัญญา และโครงการเรียนรู้แบบใหค้วามร่วมมือกนั ครูทาํการทดสอบและประเมินซาํในเนือหา
ทีฝึกอบรมในระยะที 2 วา่มีการเปลียนแปลงวธีิการสอนหลงัไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ ในระหวา่งการ
ฝึกอบรมครูทาํงานร่วมกนั และไดป้ระสบการณ์เกียวกบักลยุทธ์ในการสอนดว้ยตนเอง และได้
แบ่งปันวธีิการเรียนรู้ทีดีทีสุดแก่กนัและกนั ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ ในขณะทีการฝึกอบรมกาํลงั
ดาํเนินไป ครูเกิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัพหุปัญญามีความคิดเห็นวา่กิจกรรมต่าง ๆ สนุกสนาน 

โครงสร้าง Kagan ทีใช้ฝึกอบรมช่วยให้ครูเชือมโยงอารมณ์เขา้กบัเนือหาทางวิชาการได้ ซึง
สนบัสนุนปฏิสัมพนัธ์ทางบวก ทาํให้การเรียนรู้จาํไดง่้ายขึน  การฝึกอบรมช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ 

และวธีิสอนของครูไดม้ากทีสุดเฉพาะทีไดป้ระเมิน 

ทอธ (Toth, 2003 : 3846 – A) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครูและการนาํการสอนทีเนน้พหุ
ปัญญาเป็นศูนย์กลางไปใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหนึงแห่งในรัฐคอนเนตทิคัตโดย
ตรวจสอบใน 5 ดา้น คือ (1) ครูในโรงเรียนทีศึกษามีการให้นาํนิยามการสอนทีใชพ้หุปัญญาเป็น
ศูนยก์ลางอยา่งไร (2) ครูคิดวา่ทฤษฎีปัญญาของ Howard Gardner เป็นประโยชน์ในชนัเรียนของตน
มากนอ้ยเพียงใด (3) ครูเหล่านีเอาวิธีการสอนทีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางไปใชใ้นชนัเรียนของ
ตนมากน้อยเพียงใด (4) ครูเหล่านีตอ้งการนาํการสอนแบบนีไปใชใ้นชนัเรียนของตนในอนาคต
หรือไม่ (5) การรับรู้ของครูเกียวกบัทรัพยากรสนบัสนุนทีจาํเป็นไปใช ้และปรับปรุงการสอนทีเนน้
พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติังานของตน วิธีการศึกษาใชก้ารสัมภาษณ์ครูและแบบสํารวจ
ครู  ผลการศึกษาพบว่า ครูให้นิยามการสอนทีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางคลอ้งกบัคาํนิยามของ 
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Howard   Gardner การใชก้ลยทุธ์การสอนทีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางเป็นประโยชน์ต่อการสอน
ของตนครูมีความหลากหลายในการนาํการสอนทีเน้นพหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางไปใช้แต่ส่วนมาก
เนน้ปัญญาทางภาษา และปัญญาทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ริชเช่น (Richen, 2009 : 215-A) ไดศึ้กษาเพือตรวจสอบการปฏิบติัการสอนของครูชนั
ประถมศึกษาปีที 3 และปีที 5 ความคิดเห็นเกียวกบักลยุทธ์การสอนทีมีประสิทธิภาพ และความ
คาดหวงัของผูเ้รียนทีเรียนการอ่านในกลุ่มเสียง ผูร่้วมวิจยัเป็นนกัการศึกษาจาํนน 12 คน ในรัฐ
จอร์เจีย การศึกษาใช้แบบสํารวจ และได้ตรวจสอบคะแนนการอ่านของผูเ้รียนในกลุ่มเสียงชัน
ประถมปีที 3 และปีที 5 โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการอ่านแบบอิงเกณฑ์ของรัฐจอร์เจีย
ผลการศึกษาพบวา่ เนืองจากครูนาํการประเมินและการปฏิบติัการสอนทีหลากหลายไปใชใ้นการ
อ่านซึงกล่าวถึงวิธีการเรียนรู้หลายวิธี ผูเ้รียนจาํนวน 70 % จึงทาํคะแนนความสามารถจาก
แบบทดสอบการอ่านแบบอิงเกณฑ์นนัได ้ ผลนีมีนยัสําคญัทางสถิติและตรงกบัทฤษฏีพหุปัญญา
ทฤษฏีความคาดหวงัของ Vroom และการพยากรณ์การเติมเต็มดว้ยตนเอง ผลการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิดพบวา่ ครูแสดงความคาดหวงัสูงเกียวกบัผูเ้รียนในกลุ่มเสียง และครูจาํนวน 10 คนใน 12 

คน รู้สึกวา่การปฏิบติัการอ่านของตนมีผลต่อความสามารถของผูเ้รียนในการตอบแบบทดสอบซึง
น่าจะเป็นเพราะวา่การับรู้ของครูไดรั้บการนาํทางจากการเลือกวิธีการสอน เมือเปรียบเทียบคะแนน 
การทดสอบตามกลุ่มยอ่ย พบวา่ครูอาจจะมีความคาดหวงัลดลงสําหรับผูเ้รียนการศึกษาพิเศษ และ
ผูเ้รียนภาษาองักฤษ แต่มีความคาดหวงัสูงขึน สาํหรับผูเ้รียนในกลุ่มเสียงในระบบการศึกษาปกติ 

 จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
พหุปัญญา  จากผลการวิจยัพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัพหุปัญญาช่วยเชือมโยงอารมณ์เขา้กบั
เนือหาทางวิชาการได้ ซึงสนับสนุนปฏิสัมพนัธ์ทางบวก ทาํให้การเรียนรู้จาํได้ง่ายขึนและมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

 

. .  งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผงัความคิด 
แผนผงัความคิดเป็นการจดัการเรียนรู้ทีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิคิด  วเิคราะห์สาระการ

เรียนรู้ทีผูเ้รียนสามารถคิดเองตดัสินใจเองและสรุปความรู้ได้เองเห็นความสัมพนัธ์ของเนือหา
ทงัหมด  มีงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแผนผงัความคิด  ดงันี  

แมค็คลีน (ประชุมพร ธนูทอง, 2527 : 24 ; อา้งอิงมาจาก Mcclain, 1986 :1254) ไดศึ้กษา
เกียวกบัการนาํเทคนิคแผนทีความคิดมาใชใ้นการอธิบายโครงสร้างของเนือหาของวิชาก่อนทาํการ
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สอนซึงทาํการศึกษากบันกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั พบวา่ เทคนิคแผนทีความคิดช่วยให้นกัศึกษา
เขา้ใจมโนทศัน์ไดดี้ขึนรวมทงัพบวา่ มีส่วนช่วยในการจดคาํบรรยาย พฒันาคุณภาพในการระดม
พลงัสมองของนกัศึกษา ทาํให้การจดบนัทึกมีความชดัเจน นกัศึกษามีความคิดเป็นอิสระมากขึน
รวมทงัยงัช่วยเพิมความเขา้ใจไดด้ว้ย 

ลีฟ (Leaf, 1998 : 22 - A) ไดศึ้กษาเหตุผลการเปลียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้จาก
การศึกษาตามตน้แบบมาเป็นการเรียนรู้โดยการใช้แผนทีความคิด (MMA) เพือฝึกให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ฝึกให้รู้จกัคิด ในการศึกษาครังนีจะศึกษาโดยการใชก้าร
สอนแบบแผนทีความคิด (MMA) กบักลุ่มผูเ้รียนพิการทียงัไม่เคยเรียนรู้โดยการใชแ้ผนทีความคิด 

และทาํการสอนซาํอีกครัง โดยมีครูและนกับาํบดัโรคเป็นผูติ้ดตามและประเมินผล  ผลปรากฏว่า 
การสอนโดยใชแ้ผนทีความคิดไดผ้ลดี แนวโน้มในระยะยาวพบว่า ผูเ้รียนเกิดการเปลียนแปลง
ในทางทีดีขึน  นอกจากนีทงัครู นกับาํบดัโรค และผูเ้รียนให้เหตุผลวา่ วิธีการนีส่งเสริมดา้นการคิด 

รู้จกัแกปั้ญหาเกิดทกัษะ และการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง 

วลิเลียมส์ (Williams, 1998 : 751) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด
กบัการจดบนัทึก ประชากรทีศึกษาประกอบดว้ย พนกังานบริษทัทีใชเ้ทคโนโลยีชนัสูงทีใชก้ารจด
บนัทึกกบัการจดแบบแผนทีความคิด การวดัผลโดยการทดสอบก่อนและหลงัการสอนการศึกษาใช้
การทดสอบความแตกต่างโดยใช ้ t - test และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม SPSSทีระดบัความ
แตกต่าง .05 รูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่างจะใชก้ารวดัการเรียนรู้ของแมคคาทีและวดัความ
เป็นไปได้ของสมอง ซึงมีผลการวิจยัเบืองตน้เกียวกบัสมองแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทงัด้าน
ชีววิทยาหรือดา้นสรีระวิทยาว่ามีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก การศึกษาครังนีพบว่า การใช้แผนที
ความคิดเป็นกลยทุธ์การเรียนรู้ทีตรงขา้มกบัการเรียนรู้อยา่งอืนโดยสินเชิง 

สโตยานอฟ (Stoyanov, 2001 : 361 - A) ไดศึ้กษาภูมิหลงัเกียวกบัทฤษฎีกระบวนการ
และเทคนิคในการเขียนแผนภูมิต่าง ๆ โดยเบืองตน้ของวิธีการเหล่านีคือ การแกปั้ญหาความยุง่ยาก
ในการเขียนแผนภูมิ ซึงทาํไดโ้ดยการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์โดยการใช้เครืองมือที
เรียกวา่ SMILE ใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนแผนภูมิ การหาปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ โดยเครืองมือนี
สามารถปรับใชก้บัแต่ละบุคคลให้เหมาะสมทงัวิธีการเรียนรู้และการแกปั้ญหาวา่ควรใชรู้ปแบบใด 

จึงจะเหมาะสมกบัผูค้นแต่ละคน 

บาว (Bao, 2003 : 1541) ไดน้าํเสนอขอ้มูลดว้ยเทคนิคผงัความคิดในการนาํมาใชเ้พือ
คน้หาขอ้มูล เพือประโยชน์ในการเลือกเวบ็มากกวา่ทีจะใชก้ารนาํเสนอขอ้มูลแบบธรรมดาโดยใช้ 
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Internet Explorer หน้าทีทีนาํไปใช้ในการนาํเสนอขอ้มูลรวมถึงผงัตน้ไมแ้บบย่อสรุปและการ
คน้ควา้หาเป้าหมายการเปรียบเทียบการทดลองไดรั้บการออกแบบและนาํไปใช้วดัพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้เพือคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซต์ ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า การนาํเสนอขอ้มูลโดยใชผ้งัความคิดมี
ประโยชน์มากกว่าการใช้ Internet Explorer ในระหว่างก่อนการทดสอบ และพบว่าเทคนิคผงั
ความคิดนนัเป็นเครืองมือทีมีประโยชน์สาํหรับการเรียนรู้ขอ้มูลและความรู้ใหม่ ๆ 

เลดเกอร์ (Ledger. 2003 : 1587-A) ไดท้าํการศึกษาเพือทีจะพิจารณาว่า การใช้ผงั
ความคิดแบบร่วมมือจะทาํให้เกิดผลสัมฤทธิ ความมนัใจในตนเองดา้นวิทยาศาสตร์และเจตคติดา้น
วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนทีเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัเกรด  8 เพศหญิงอยา่งไร คาํถาม สําหรับการวิจยั
ครังนี ไดแ้ก่ 1) การใชผ้งัความคิดแบบร่วมมือจะส่งผลสัมฤทธิต่อผูเ้รียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน
หญิงหรือไม่ 2) การใชผ้งัความคิดแบบร่วมมือจะส่งผลต่อความมนัใจตนเองดา้นวิทยาศาสตร์ของ
ผูเ้รียนหญิงหรือไม่ 3) ผงัความคิดแบบร่วมมือจะส่งผลต่อเจตคติของผูเ้รียนทีเรียนวิทยาศาสตร์
หรือไม่ การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาแบบกึงทดลองและใช ้Pretest - Posttest กบักลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ผูร่้วมวิจยัไดแ้ก่ ผูเ้รียนชายและผูเ้รียนหญิงระดบัเกรด 8 โดยเลือกมาจาก 3 โรงเรียน
ทีตงัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ แบบทดสอบวดั  ผลสัมฤทธิเป็นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 

จาํนวน 10 ชุด และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 2 ชุด ซึงครูเป็นผูส้ร้างขึนตามทฤษฎีของ Likert ถูก
นาํมาใช้เพือประเมินความมนัใจตนเองในดา้นวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ใช้เวลา 
12 สัปดาห์ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่กลุ่มผูเ้รียนหญิงทีเป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ
สูงกวา่ผูเ้รียนหญิงในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัยิงไปกวา่นนัยงัพบวา่ กลุ่มผูเ้รียนชายทีเป็นกลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิสูงกวา่กลุ่มผูเ้รียนชายในกลุ่มควบคุม การวิเคราะห์ขอ้มูลความมนัใจตนเอง
ด้านวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าทงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีเป็นผูเ้รียนจากการทดสอบ 

Pretest และ Posttest มีความมนัใจในตนเองนอ้ย อยา่งไรก็ตามระดบัคะแนน Posttest ของผูเ้รียน
หญิงในกลุ่มทดลองสูงกวา่ระดบัคะแนน Posttest ของผูเ้รียนหญิงในกลุ่มควบคุม จากการวิเคราะห์
การสาํรวจเจตคติดา้นวทิยาศาสตร์ แสดงให้เห็นวา่ ระดบัคะแนนของผูเ้รียนหญิงในกลุ่มทดลองไม่
เปลียนแปลงจากคะแนนของ Posttest อยา่งไรก็ตามระดบัคะแนนของผูเ้รียนหญิงในกลุ่มควบคุมก็
ลดลงจาก Pretest 

 เมือศึกษางานวิจยัต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัแผนผงัความคิดพอสรุปไดว้่า การจดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจมโนทศัน์ไดดี้ขึนรวมทงัพบวา่ มีส่วนช่วยในการ
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จดคาํบรรยาย พฒันาคุณภาพในการระดมพลงัสมอง  ทาํให้การจดบนัทึกมีความชดัเจน มีความคิด
เป็นอิสระมากขึนรวมทงัยงัช่วยเพิมความเขา้ใจและช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพยงิขึน 
 

. .  งานวจัิยต่างประเทศทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 มีงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแบบฝึกเสริมทกัษะทีนกัการศึกษา เสนอแนะไวด้งันี 

แมนจิรี  และบาลด์วิน (นวลใย  หนูมี,  : 27 ; อา้งอิงจาก  Mangieri and Baldwin, 

1979:285-287)  ไดศึ้กษาการเขียนสะกดคาํ  เพือจะตดัสินใจวา่การเขา้ใจความหมายของคาํจะมีส่วน
สัมพนัธ์กบัการสะกดคาํมากนอ้ยเพียงใด  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที  , ,   และ
ชนัมธัยมศึกษาปีที   และ    ในรัฐแคลิฟอร์เนียจาํนวน    คน  โดยใชค้าํ    คาํ  ทีสุ่มมาจาก
หนงัสือประมวลคาํศพัทใ์นคู่มือครูจาํนวน  ,   คาํพบวา่  ถา้ผูเ้รียนทราบความหมายคาํศพัท์ที
เขียน  ผูเ้รียนจะสามารถเขียนสะกดคาํนนัไดถู้กตอ้ง  แมว้า่คาํนนัจะเป็นคาํยาก  ซึงประกอบดว้ยกนั
หลายพยางค์ก็ตาม  แสดงว่าการทราบความหมายของคาํมีความสัมพนัธ์กบัการเขียนสะกดคาํใน
ระดบัสูง 

สรุปว่าแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นสิงจาํเป็นในการสอนภาษา  ผูเ้รียนจะสามารถเขียน
สะกดคาํนันได้ถูกต้อง  แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีความสัมพนัธ์กับการเขียนสะกดคาํใน
ระดบัสูงและแบบฝึกทีดีนนัจะช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี การสร้างแบบฝึก
ทกัษะทีดีสามารถนาํมาแกปั้ญหาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพได ้
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บทท ี  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเรือง “การพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ” ครังนี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบมีกลุ่มทดลองหนึงกลุ่มมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   (One Group  Pretest - Posttest Design)  (Tuckman 1999 : 160) 
ซึงการวจิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน  ดงันี 

 ขนัตอนท ี   ขนัเตรียมการ 
  .  ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา
การจดัการเรียนรู้เพือฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ 
  .  กาํหนดระเบียบวธีิและกระบวนการวจิยั 

ขนัตอนท ี   ขนัสร้างและหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 
 .  สร้างและหาประสิทธิภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 

  . .   แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

  . .   แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม 

 . .   แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม 
  . .  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระ

ประสม 

  . .   แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธี
พหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

ขนัตอนท ี   ขนัดําเนินการทดลอง 
ขันตอนท ี   ขันวเิคราะห์ข้อมูลและจัดทาํรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ขนัตอนท ี   ขนัเตรียมการ  
 .   ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช    

ปัญหาการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและ
แบบฝึกเสริมทกัษะจากหนงัสือ  เอกสาร  ตาํรา  และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.2   กาํหนดระเบียบวธีิและกระบวนการวจิยั 

โดยกาํหนดประชากรและตวัแปร  ดงันี 

ประชากร  ทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)   อาํเภอเมือง    จงัหวดันครปฐม   ภาคเรียนที   ปี
การศึกษา    จาํนวน    หอ้งเรียน       คน  ซึงจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
(ปฐมวยัและประถมศึกษา)  อาํเภอเมือง   จงัหวดันครปฐม   ภาคเรียนที    ปีการศึกษา      
จาํนวน      ห้อง     คือ   ห้องลีลาวดีมีนักเรียนจาํนวน     คน    ซึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย        

(  Simple  Random  Sampling  )   โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม     
ตวัแปรทีศึกษา ในการวจิยัครังนี คือ 

. ตวัแปรตน้  คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและ  
แบบฝึกเสริมทกัษะ 

  . ตวัแปรตาม  คือ  
. . . ผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม  

       . .   ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา 
แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

 

ขนัตอนท ี   ขนัสร้างและหาประสิทธิภาพเครืองมือ 

 .   สร้างและหาประสิทธิภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย ประกอบด้วย 
 . .   แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการอ่านและเขียนคําทีมีสระประสมโดยใช้ยุทธวิธี 

พหุปัญญาแผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขนัตอน  ดงันี 
. . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   

และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที    
         . . .    ศึกษาเอกสาร  แนวคิดและเอกสารงานวิจัยทีเกียวกับทฤษฎี        

พหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
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   . . .    ศึกษาคู่มือครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช      
               . . .    ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวจิยัทีเกียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้   
       . . .    ศึกษาเรืองสระประสมจากหนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดแม่บท
มาตรฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช     
   . . .   สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เ รืองสระประสมจํานวน        
แผนการเรียนรู้  แผนละ     คาบ  โดยใช้สระประสมจากหนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดแม่บท
มาตรฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช    หน่วยที    เรือง   เ - ยะ   
เ -ย   เ – ือะ   เ – ือ    -  ัว ะ  และ -  ัว   ดงันี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที   เรือง  สระ  เ - ยะ   สระ  เ - ย 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที   เรือง  สระ  เ – ื อะ     สระ  เ – ื อ    
  แผนการจดัการเรียนรู้ที    เรือง  สระ   -  ัว ะ     สระ    -  ัว     
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีองค์ประกอบ  แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ  ตามทีโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  กาํหนด ดงันี 

  ส่วนนาํ   ประกอบดว้ย   ) ชือกลุ่มสาระการเรียนรู้    ) ระดบัชัน   ) 
ภาคเรียน        ) ชือแผนการจดัการเรียนรู้    ) จาํนวนชวัโมง    ) วนัเวลาทีสอน     ) ห้องเรียนที
สอน  
             ส่วนเนือหา   ประกอบด้วย   1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดั                

) สาระสําคญั   ) จุดประสงค์การเรียนรู้    ) การบูรณาการ   ) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์         
) สาระการเรียนรู้   ) ชินงาน/ภาระงาน   ) การวดัและประเมินผล   ) กระบวนการจดัการเรียนรู้  

โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิด และแบบฝึกเสริมทกัษะ  มี  ขนัตอน   ดงันี  ขนัที      
ขนัประมวลความรู้เดิม  เป็นการทบทวนความรู้เดิมโดยใชเ้กม  เพลง  นิทาน    ขนัที     ขนัสร้าง
เสริมความรู้ใหม่   จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายทงัรายกลุ่มและรายบุคคลเวียนตามพหุปัญญา
แต่ละด้าน   โดยไม่จาํกดัว่าตอ้งเริมจากด้านใด   ขนัที    ขนัสรุปใช้และสร้างสรรค์   ครูและ
นกัเรียนอภิปรายเกียวกบัการนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผงั
ความคิดเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และนกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ประเมินการเรียนรู้ทงัระบบนกัเรียน-นกัเรียน และครู-นกัเรียน   ) สือการเรียนรู้ 

ส่วนสร้างเสริมประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย   )  บนัทึกผลหลังการ
จดัการเรียน  )  เครืองมือวดัและประเมินผล   )  แบบฝึกเสริมทกัษะ 
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  . . .   นําแผนการจัดการเรียนรู้ ให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา  พร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะ   
   2.1.1.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้เรืองการอ่านและเขียนคาํทีมีสระประสม
โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะทีปรับปรุงแล้วให้ผูเ้ชียวชาญ       

  ท่าน  คือผูเ้ชียวชาญดา้นวิธีสอน  ผูเ้ชียวชาญเนือหาและผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  
เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเทียงตรงเชิงเนือหา   แลว้นาํผลการพิจารณามาหาค่าเฉลีย  โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

ซึงเป็น  5  ระดบั  ดงันี 

 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมากทีสุด   
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าทีวดัไดมี้รายละเอียด ดงันี 

 ค่าเฉลีย 4.51-5.00   หมายถึง   แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.51-4.50   หมายถึง   แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.51-3.50   หมายถึง   แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.51-2.50   หมายถึง   แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00-1.50   หมายถึง   แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียทียอมรับไดคื้อมีค่าตงัแต่  .   โดยมีค่าระดบัของแผนการจดัการ
เรียนรู้ ตาํสุดเท่ากบั  .   สูงสุดเท่ากบั .     มีค่าเฉลีย ( x ) เท่ากบั   .    อยูใ่นระดบัมาก  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ    แสดงให้เห็นว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม           
( ดูภาคผนวกหนา้ที  ) 
   . . .   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ มาปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ แลว้สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน    แผน  ไปทดลองใช ้
(Try-out) กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ภาคเรียนที   ปีการศึกษา   โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
    . . .   ปรับปรุงดา้นเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้แลว้นาํไปใชก้บั
กลุ่มทดลอง 
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    . .   แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคําทมีีสระประสม 
 แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างตาม

ขนัตอน  ดงันี 

   . . .   ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 

พุทธศกัราช 25  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชนัประถมศึกษาปีที   และคู่มือครูการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   . . .   ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 

การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

  . . .   สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม 

สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   จาํนวน   ชุด  คือ  แบบฝึกเสริมทกัษะสระเอียะ  แบบฝึก
ทกัษะสระเอีย  แบบฝึกทกัษะสระเอือะ แบบฝึกทกัษะสระเอือ   แบบฝึกทกัษะสระอวัะ  และแบบ
ฝึกทกัษะสระอวั   

  . . .   นาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมทีสร้าง
ขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบ
ฝึกเสริทกัษะ 

  . . .   นาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม พร้อม
แบบประเมินทีสร้างขึนเสนอให้ผูเ้ชียวชาญ    ท่านคือผูเ้ชียวชาญดา้นวิธีสอน  ผูเ้ชียวชาญเนือหา
และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครอบคลุมเนือหา โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

ซึงเป็น 5 ระดบั  ดงันี 

 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมากทีสุด   
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าทีวดัไดมี้รายละเอียด ดงันี 

 ค่าเฉลีย 4.51-5.00    หมายถึง   แบบฝึกเสริมทกัษะมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.51-4.50    หมายถึง   แบบฝึกเสริมทกัษะมีความเหมาะสมระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.51-3.50     หมายถึง  แบบฝึกเสริมทกัษะมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.51-2.50    หมายถึง   แบบฝึกเสริมทกัษะมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00-1.50    หมายถึง   แบบฝึกเสริมทกัษะมีความเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียทียอมรับไดคื้อมีค่าตงัแต่  .   โดยมีค่าระดบัแบบฝึกเสริมทกัษะ
การเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม  ตาํสุดเท่ากบั  .    สูงสุดเท่ากบั .    มีค่าเฉลีย ( x ) เท่ากบั  

.    อยู่ในระดบัมาก  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั    แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกเสริม
ทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมมีความเหมาะสม (ดูภาคผนวกหนา้ที  ) 
   . . .   นาํแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   ทีปรับปรุงดา้นเนือหา  เกณฑก์ารใหค้ะแนนและขนาดตวัอกัษรแลว้
จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์เพือนาํไปใชร่้วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

. .   แบบฝึกอ่านสะกดคําทีมีสระประสม 

 ขนัตอนการสร้างแบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม  
   . . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   

   . . .   ศึกษาคู่มือครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช   และหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   
  . . .   ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกบัวิธีสร้างแบบทดสอบ
ประเภทอตันยั  (การอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม) 
  2. . .4  นาํคาํทีมีสระประสมสร้างเป็นแบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระ
ประสม จาํนวน     ฉบบั  พร้อมเกณฑก์ารประเมิน   แลว้นาํแบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสมที
สร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและเนือหาของคาํ
เพือใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
   2. . .   นาํแบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม  ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้
เสนอผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน    ท่าน  คือ   ผูเ้ชียวชาญดา้นวิธีสอน  ผูเ้ชียวชาญเนือหาและผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) ภาษาและความ
เหมาะสมของคาํเพือให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  แลว้นาํผลการพิจารณามาหาค่าเฉลีย  โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

ซึงเป็น 5 ระดบั  ดงันี 
ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมากทีสุด   

 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
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 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าทีวดัไดมี้รายละเอียด ดงันี 

 ค่าเฉลีย 4.51-5.00   หมายถึง   แบบฝึกอ่านสะกดคาํมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.51-4.50   หมายถึง   แบบฝึกอ่านสะกดคาํมีความเหมาะสมระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.51-3.50   หมายถึง   แบบฝึกอ่านสะกดคาํ มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.51-2.50   หมายถึง   แบบฝึกอ่านสะกดคาํมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00-1.50   หมายถึง   แบบฝึกอ่านสะกดคาํมีความเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียทียอมรับได้คือมีค่าตงัแต่  .   โดยมีค่าระดบัของแบบฝึกอ่าน
สะกดคาํทีมีสระประสม ตาํสุดเท่ากบั .   สูงสุดเท่ากบั  .    มีค่าเฉลีย ( x ) เท่ากบั  .    อยู่
ในระดบัมาก  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั    แสดงให้เห็นวา่แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมี
สระประสมมีความเหมาะสม ( ดูภาคผนวกหนา้ที  ) 

. . .  นําแบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที    ทีปรับปรุงดา้นเนือหา  เกณฑ์การให้คะแนนและขนาดตวัอกัษรแลว้จดัพิมพ์
เป็นฉบบัสมบูรณ์เพือนาํไปใชก้บัร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

. .   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคําทมีีสระประสม 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมมี      แบบ   

คือ  ) แบบทดสอบปรนัย จาํนวน  0  ขอ้  ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ชุดเดียวกนั           
) แบบทดสอบประเภทอตันัย (การอ่านสะกดคาํ) จาํนวน    คาํ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนชุดเดียวกนั 
   . . .   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   

   . . .  ศึกษาคู่ มือครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช   และหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   
  . . .   ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกบัวิธีสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมและทาํตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 
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ตารางที     วเิคราะห์ขอ้สอบการอ่านและการเขียนสะกดคาํ  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที    

สาระ 
มาตร- 

ฐาน 
 

ตวัชีวดั 

ความรู้/ทกัษะตามตวัชีวดั 

คว
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คว
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จาํ 

คว
ามเ

ขา้ใ
จ 

นาํ
ไป

ใช
 ้
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วิเค
ราะ

ห์ 
การ

สงั
เคร

าะห์
 

กา
ร

ปร
ะเมิ

นค่
า  

รวม 

.การ
อ่าน 

(ปรนยั) 

ท .  ป. /  อ่านออก
เสียงคาํ  คาํคลอ้ง
จอง และขอ้ความ
สนัๆ 

     -  

2. การ
เขียน 

(ปรนยั) 

ท .  ป. /  เขียนสะกด
คาํและบอก
ความหมายของคาํ 

     -  

ขอ้สอบแบบปรนยั      -  
ขอ้สอบแบบอตันยั  -  - - -  
รวมจาํนวนขอ้สอบ      -  

 

  2. . .4  นาํคาํจากการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมสร้างเป็น
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียนสระประสมแบบปรนยั จาํนวน   
ฉบบั มี    ขอ้  นาํคาํทีมีสระประสมสร้างเป็นแบบทดสอบอตันยั (แบบทดสอบการอ่านสะกดคาํที
มีสระประสม)  จาํนวน    ฉบบั มี    คาํ  พร้อมเกณฑก์ารประเมิน (เกณฑ์การให้คะแนนคาํทีอ่าน
สะกดคาํถูกตอ้งได ้   คะแนน คาํทีอ่านสะกดคาํผิดได ้   คะแนน) แลว้นาํคะแนนมาวิเคราะห์เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  

  2. . .  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีมีสระประสมแบบปรนยั  จาํนวน    ฉบบั และอตันยั  จาํนวน    ฉบบั พร้อมเกณฑก์าร
ประเมิน   แลว้นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภาษาและเนือหาของคาํเพือใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   

  2. . .   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีมีสระประสมแบบปรนยั ทีปรับปรุงแกไ้ขแล้วเสนอผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน    ท่าน  คือ   
ผูเ้ชียวชาญดา้นวิธีสอน  ผูเ้ชียวชาญเนือหาและผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) ภาษาและความเหมาะสมของตวัเลือกเพือให้ขอ้คิดเห็นและ
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ขอ้เสนอแนะ  นาํผลการพิจารณาไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่  
.   ขึนไป  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน  ดงันี 

+    หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัสอดคลอ้งกบัตวัชีวดัหรือไม่ 
-    หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบปรนยัตาํสุดเท่ากบั .    สูงสุด
เท่ากับ  .     มีค่าเฉลีย ( x )  เท่ากับ  .   อยู่ในระดับมาก ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เท่ากบั  .   แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบปรนัยมีความเหมาะสม (ดูภาคผนวกหน้าที )  นาํ
แบบทดสอบอตันัย (แบบทดสอบการอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม) ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  ท่าน  คือ   ผูเ้ชียวชาญดา้นวิธีสอน  ผูเ้ชียวชาญเนือหาและผูเ้ชียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผล  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) ภาษาและความ
เหมาะสมของคาํเพือให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  แลว้นาํผลการพิจารณามาหาค่าเฉลีย  โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert)  เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  
ซึงเป็น  5  ระดบั  ดงันี 

 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมากทีสุด   
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าทีวดัไดมี้รายละเอียด ดงันี 

 ค่าเฉลีย 4.51-5.00   หมายถึง  แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.51-4.50   หมายถึง   แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสมระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.51-3.50   หมายถึง   แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.51-2.50   หมายถึง   แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00-1.50   หมายถึง   แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด 

ไดค้่าเฉลียของแบบทดสอบอตันยัตาํสุดเท่ากบั .    สูงสุดเท่ากบั  .    มีค่าเฉลีย ( x ) 
เท่ากับ  .   อยู่ในระดับมาก  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ    แสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบอตันยัมีความเหมาะสม ( ดูภาคผนวกหนา้ที  ) 
  . . .  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ  ไปทดลองใช ้
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(Try-out ) โดยทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) ชนัประถมศึกษาปีที  ปีการศึกษา    ซึงเคยเรียนเนือหานีมาแลว้และไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน    หอ้งเรียน    คน  ใหเ้วลา    คาบ  เพือหาคุณภาพแบบทดสอบ 

  . . .   นาํผลแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการ
เขียนสะกดคาํ  ขอ้ทีถูกได ้   คะแนน ขอ้ทีผดิได ้   คะแนน แลว้นาํคะแนนมาวิเคราะห์รายขอ้เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ดงันี 

แบบทดสอบประเภทปรนยั 
  ) หาค่าความยากง่าย (p) คือ  สัดส่วนระหวา่งจาํนวนผูต้อบแบบทดสอบ

ถูกในแต่ละข้อต่อจํานวนผูเ้ข้าสอบทังหมด  โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง  . - .          
(พวงรัตน์  ทวรัีตน์, : 129)   โดยไดค้่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมแบบปรนยั  อยูร่ะหวา่ง  .  - .       หาค่า
อาํนาจจาํแนก (r)  คือ  การตรวจสอบวา่แบบทดสอบสามารถจาํแนกนกัเรียนเก่งและนกัเรียนอ่อน
ไดดี้เพียงใด  โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่  .   ขึนไป (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, : 1 )  โดย
ไดค้่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสมแบบปรนยั  อยูร่ะหวา่ง  .  - .   เลือกขอ้สอบไว ้    ขอ้  
   ) นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่านและการเขียนสะกด
คาํทีมีสระประสมแบบปรนยั จาํนวน    ขอ้ หาค่าความเชือมนั  คือ  การตรวจสอบการวดัค่าความ
เชือมนัทีสมาํเสมอและคงทีโดยผูว้จิยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํที
มีสระประสมทีเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  มาหาค่าความเชือมนัโดยใชว้ิธีการของ
คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR-20 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, : 123)  โดยใช้เกณฑ์ความเชือมนั
ตงัแต่  .   ขึนไป   โดยไดค้่าความเชือมนั ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนการอ่าน
และการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมแบบปรนยั  เท่ากบั  .    ( ดูภาคผนวกหนา้ที -  )  
  . . .   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระ
ประสม ทีไดต้ามเกณฑ์ปรับปรุงใช้เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมี
สระประสมแบบปรนยั      ชุด  จาํนวน    ขอ้  และแบบอตันยั    ชุด ใชเ้วลาทาํแบบทดสอบ     
คาบ  เพือใชท้ดสอบก่อนเรียน  และทาํแบบทดสอบอีกชุดหนึง  โดยนาํแบบทดสอบชุดเดิมมาสลบั
ขอ้สลบัตวัเลือก  เพือใชท้ดสอบหลงัการเรียน  ใชเ้วลาทดสอบ    คาบ 
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 . .   แบบสอบถามคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา 
แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุ
ปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นแบบมาตราประมาณค่า (rating scale)   ระดบั  
ตามแบบของลิเคอร์ท ( Likert)  คือ  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  จาํนวน    ขอ้   โดยมีขนัตอนการสร้าง  
ดงันี 

 . . .  ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวิจยัทีเกียวกบัการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

  . . .  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนเรืองการอ่าน
และเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมโดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยกาํหนดใหผู้ต้อบเลือกตอบได ้ 3  ระดบั  ดงันี 

  ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
  ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
  ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
        . . .  นาํแบบสอบถามความคิดเห็น  เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา 
  . . .  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนตามแบบประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ซึงเป็น             
5  ระดบั  ดงันี 

 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมากทีสุด   
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัมาก  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบัปานกลาง  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ย  
 ระดบั    หมายถึง   เหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด  
 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าทีวดัไดมี้รายละเอียด ดงันี 
 ค่าเฉลีย 4.51-5.00   หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุด 
 ค่าเฉลีย 3.51-4.50   หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.51-3.50   หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.51-2.50   หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00-1.50   หมายถึง   แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมระดบันอ้ยทีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียทียอมรับไดคื้อมีค่าตงัแต่  .   โดยมีค่าระดบัของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นตาํสุดเท่ากบั .    สูงสุดเท่ากบั  .    มีค่าเฉลีย ( x ) เท่ากบั  .    อยูใ่นระดบัมาก  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ    แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
เหมาะสม  (ดูภาคผนวกหนา้  ) 
 . . .  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงตามคาํแนะนาํ   โดยผูว้ิจยัปรับ
ภาษาในขอ้คาํถามใหง่้ายขึนเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจไดต้รงประเด็น 
 . . .   นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง    
 

ขนัตอนท ี   ขนัดําเนินการทดลอง 
 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง  ดงัรายละเอียด  ต่อไปนี 

 . รูปแบบการทดลองการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ  One Group  Pretest - 

Posttest Design  (Tuckman, 1999 : 160)   มีรูปแบบการทดลองดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที   รูปแบบการทดลอง (One Group  Pretest - Posttest Design) 
ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

จากตารางสามารถอธิบายได ้ ดงันี 

 T1  คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
 T   คือ  การทดสอบหลงัเรียน 

 X   คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึก
เสริมทกัษะ 

 . ก่อนสอน  ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสมแบบปรนยัก่อนเรียน ทีผูว้จิยัสร้างขึนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนสอน
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

. หลงัสอน  ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียน
สะกดคาํทีมีสระประสมแบบปรนยัหลงัเรียน ทีผูว้จิยัสร้างขึนกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

     . สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธี
พหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึน 
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      . ตรวจผลการทดสอบและตรวจผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วนาํมา
วเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ 

 
ขันตอนท ี   ขันวเิคราะห์ข้อมูลและจัดทาํรายงานวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ การอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมโดยใช้
ยทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

1. โดยใชม้าตรประมาณค่า  
. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง การอ่านและเขียนคาํทีมีสระ

ประสมก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงั
ความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะโดยใชเ้ฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ค่าที  (t-test)  แบบ dependent  แลว้เปรียบเทียบค่าเฉลีย ( X )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      

. วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธี         
พหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 
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บทท ี  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   หอ้งลีลาวดี  มี
นักเรียน จํานวน    คน   ซึงกําลังศึกษาภาคเรียนที     ปีการศึกษา   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซึงไดม้าโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวิธีการจบัสลาก
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ )แผนจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที     โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ 2) แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม  ) แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระ
ประสม   ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม   )แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและ
แบบฝึกเสริมทกัษะ    ซึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิจยัตามขนัตอนและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยมีรายละเอียด ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเรืองการ
อ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที     
 ตอนที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการเรียน
โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ    
 

 ตอนท ี1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านและเขียนสะกด
คําทมีีสระประสมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี    
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวจิยัขอ้ที 1 การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านและ
เขียนสะกดคําที มีสระประสมของนักเ รียนชันประถมศึกษาปีที      มีรายละเอียดดัง นี
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ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ การอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที     ก่อนและหลงัเรียนโดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ ซึงวดัจากแบบทดสอบแบบปรนยัและอตันยัปรากฏดงัตารางที    
 

ตารางที  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
ยทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 

ชนิดทดสอบ 
ผลสัมฤทธิการ
อ่านและเขียน
สะกดคํา 

จาํนวน
นักเรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลยี ( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

t-test sig 

แบบปรนยั ทดสอบก่อนเรียน   16.30 1.91 -44.68 .000 
 ทดสอบหลงัเรียน 33  27.94 2.05 

แบบอตันยั 
(ทดสอบอ่าน
สะกดคาํ) 

ทดสอบก่อนเรียน   15.94 2.82 -51.83 .000 
ทดสอบหลงัเรียน 33  27.76 2.29 

รวม 
(  แบบทดสอบ) 

ทดสอบก่อนเรียน   .  .  - .  .  
ทดสอบหลงัเรียน   .  .  

 
จากตารางที  พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของ

นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที     ซึงวดัจากแบบทดสอบแบบปรนัยหลงัเรียนโดยใช้ยุทธวิธีพหุ
ปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.   ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีตงัไวโ้ดยค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิดา้นอ่านและ
เขียนสะกดคาํทีมีสระประสม ของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลีย ( x )  .   ค่าส่วนเบียงแบน
มาตรฐาน (S.D.)  .  ซึงสูงกวา่ค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิดา้นการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมี
สระประสม ของนักเรียนก่อนเรียนซึงมีค่าเฉลีย ( x ) .   ค่าส่วนเบียงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
.    และมีค่าเฉลียเพิมขึน .        

คะแนนก่อนและหลงัเรียนโดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ ทีวดัจากแบบทดสอบแบบอตันยั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.   ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัทีตงัไวโ้ดยค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิการอ่านและ
เขียนสะกดคาํทีมีสระประสม ของนักเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉลีย ( x )  .    ค่าส่วนเบียงแบน
มาตรฐาน (S.D.)   .    ซึงสูงกว่าค่าเฉลียของคะแนนผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมี
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สระประสม ของนกัเรียนก่อนเรียนซึงมีค่ามีค่าเฉลีย ( x ) . ค่าส่วนเบียงแบนมาตรฐาน (S.D.)  

.  และมีค่าเฉลียเพิมขึน   .    
 

ตอนท ี2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ยุทธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ    
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัขอ้ที 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิด
และแบบฝึกเสริมทกัษะ   ปรากฏดงัตารางที   

 

ตารางที  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัเรียนรู้โดย
ใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ    
ขอ้
ที 

ประเดน็ x  S.D. ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ที 

1. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัเนือหาทีเรียน 2.97 .  มาก 1 
. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัเวลาเรียนแต่ละครัง 2.82 .  มาก 7 

3. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 2.67 .  มาก 10 
. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชท้าํใหบ้ทเรียนง่ายขึน 2.85 .  มาก 5 
. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชท้าํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 2.91 .  มาก 2 

6. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชท้าํใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียน 2.88 .  มาก 4 
7. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.91 .  มาก 2 

. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก  กลา้คิด   
กลา้ทาํ 

.  .  มาก 5 

9. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชท้าํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ทีดีระหวา่งนกัเรียนและ
เพือนๆ 

2.82 0.39 มาก  

10. ยทุธวิธีทีผูส้อนใชท้าํใหเ้กิดทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสมไดดี้ขึน 

2.82 0.39 มาก  

สรุปภาพรวม .  .  มาก  
จากตารางที  พบว่าความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั



109 
 
เห็นดว้ยมาก ( x =2.84 ,S.D. = 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ ซึงเรียงลาํดบัดงันี ลาํดบัทีหนึงยุทธวิธีทีผูส้อนใช้เหมาะสมกบัเนือหาที
เรียน ( x = 2.97 ,S.D. =0.17 )ลาํดบัทีสอง  มี   ขอ้  คือยุทธวิธีทีผูส้อนใชท้าํให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ยุทธวิธีทีผูส้อนใช้ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้( x = . ,S.D. = .  )และประเด็นทีนกัเรียนแสดงความคิดเห็นนอ้ยทีสุด คือยุทธวิธีที
ผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน( x = . ,S.D. = . )ตามลาํดบั 
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บทท ี5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมของ

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
ในครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบมีกลุ่มทดลองหนึงกลุ่มมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ( One Group Pretest - Posttest Design)  โดยมีนกัเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  เป็นหน่วย
วเิคราะห์ ( Unit of Analysis ) 
 โดยมีวตัถุประสงค์  ) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระ
ประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา 
แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ   ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 

  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที      ห้องลีลาวดี  ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  )  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคาํที
มีสระประสมโดยใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะทีผ่านการตรวจหา
ประสิทธิภาพโดยใชม้าตรประเมินค่าไดค้่าฉลีย( x ) เท่ากบั   .    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เท่ากบั  0    2) แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม ผา่นการตรวจหาประสิทธิภาพ
โดยใชม้าตรประเมินค่าไดค้่าฉลีย( x ) เท่ากบั   .    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั      ) 
แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม ผา่นการตรวจหาประสิทธิภาพโดยใชม้าตรประเมินค่าไดค้่าฉ
ลีย( x ) เท่ากบั  .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั  )  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการ
อ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest – Posttest) จาํนวน  ฉบบั 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน    ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  .   
ค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง  .  - .   ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  ระหว่าง .  - .  และค่าความ
เชือมนัเท่ากบั .    ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั  .     และแบบทดสอบแบบอตันยั(การ
อ่านสะกดคาํ) หาประสิทธิภาพโดยใชม้าตรประเมินค่า ไดค่้าเฉลีย( x ) เท่ากบั  .  ส่วนเบียงเบน
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มาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั        ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ ผ่านการตรวจหาประสิทธิภาพ
โดยใชม้าตรประเมินค่าไดค้่าเฉลีย เท่ากบั  3.80ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากบั   

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) สามารถสรุปผลการวจิยัดงัต่อไปนี 

 
 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเรือง  การพฒันาผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํ ทีมีสระประสมของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
สามารถสรุปผลการวจิยั  ดงันี 
 . ผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํ ทีมีสระประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที  หลงัเรียนโดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไว ้
 . ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ยทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (
x = .  ,S.D. = . ) โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบั  ที    คือ ยุทธวิธีทีผูส้อนใชเ้หมาะสม
กบัเนือหาทีสอน ( x = 2.97 ,S.D. =0.17 ) และประเด็นทีนกัเรียนแสดงความคิดเห็นดว้ยเป็นลาํดบั
สุดทา้ย คือ ยทุธวธีิทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน ( x = .  ,S.D. = . ) 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํ ทีมีสระประสม

ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที     โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ สามารถอภิปรายผลดงันี  
 . จากผลการวิจยัขอ้   พบว่า  ผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผงั
ความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  เป็นไปตามสมมติฐานการ
วจิยัทีกาํหนดไว ้ ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้ทีใชยุ้ทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและ
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แบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นยทุธวธีิทีใชแ้นวคิด ทฤษฎี วธีิการและสือผสมผสานกนักาํหนดเป็นขนัตอน
การจดัการเรียนรู้ตามลาํดบัทีเหมาะสมกบัการฝึกทกัษะกล่าวคือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดพหุปัญญา  เป็นการตอบสนองความตอ้งการทีหลากหลายตามความสามารถและความถนดั
ทีแตกต่างกันของนักเรียนทงั    ด้าน ได้แก่   ) ด้านภาษาและการสือสาร  ) ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์     ) ดา้นมิติสัมพนัธ์      ) ดา้นร่างกายและการเคลือนไหว   ) ดา้นดนตรี   ) ดา้น
เขา้ใจผูอื้นและมนุษยสัมพนัธ์    ) ดา้นการเขา้ใจตนเอง     )  ดา้นธรรมชาติ     ) ดา้นอตัถิภาวะ
นิยม ไดก้าํหนดไวเ้ป็นการจดัการเรียนรู้ในขนัที    ขนัสร้างเสริมความรู้ใหม่มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีหลากหลายทงัรายกลุ่มและรายบุคคลเวียนตามพหุปัญญาแต่ละดา้น โดยไม่จาํกดัวา่ตอ้งเริม
จากดา้นใดเป็นการตอบสนองความตอ้งการทีหลากหลายตามความสามารถทีแตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคลไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมเพือเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํอยา่งหลากหลาย  
เช่นการอ่านสะกดคาํ การร้องเพลงและทาํท่าประกอบ  การทาํกิจกรรมกลุ่ม  ฯลฯการจดัการเรียนรู้ที
หลากหลายตอบสนองความสามารถของแต่ละบุคคล  ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้และเกิดความคิด
รวบยอดได ้เมีอนกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจก็จะสามารถนาํความรู้นนัไปใช้ในการทาํกิจกรรม
ต่างๆ  หรือสถานการณ์ต่างๆ ได ้  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถเต็มตามศกัยภาพและความ
ถนดัจนมีผลการเรียนรู้ดีทงัดา้นผลสัมฤทธิและเจตคติซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของพจนีย์
ศรีศรัง (2545 : 110) ชูศรีการเกษ (2546 : 150 - 151) เนาวรัตน์ฆารสมบูรณ์ (2546 : 171 -175) สุ
พิตรสมหนองหวา้ (2547 : 105 - 178)    พบวา่  การทีนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมดา้นพหุปัญญาแต่ละ
ดา้นทาํให้นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยในดา้นการอ่านและการเขียนสะกดคาํ สอดคลอ้ง
กบั กาญจนาไชยชาติ (25  : 85) ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีพหุปัญญาชนัประถมศึกษาปีที 1  พบว่านกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหาใน
บทเรียนสามารถอ่านจบัใจความ   มาตราตวัสะกดสระลดรูป นกัเรียนความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นมีความพึงพอใจและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองนักเรียนมีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทุกขนัตอนมีพฒันาทุกด้านการเพิมขึนและ
สามารถปฏิบติังานเสร็จทนัตามเวลาทีกาํหนดนกัเรียนทีเรียนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนเพิมขึนจากก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01   สอดคลอ้งกบั  ขนัทอง   สีพิกา(25  : 95) ไดว้ิจยัเรืองการ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทย  เรืองรักเมืองไทย  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีเรียน
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ดว้ยกิจกรรมแบบปกติทีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดักิจกรรมแบบ    MAT ผลการวิจยั
สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมแบบปกติทีประยุกตใ์ชพ้หุปัญญาสามารถพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน
ดีกวา่การจดักิจกรรมแบบ    MAT    สอดคลอ้งกบั ประยรูยืนยิง (  : ) ไดว้ิจยัเรือง ผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเเรืองการอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสมชนัประถมศึกษาปีที 1 

ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาผลการวจิยัสรุปไดว้า่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรืองการ
อ่านและเขียนคาํทีมีสระประสมทีเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ไดเ้ตม็ความสารมารถและความถนดัและนกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 

การจดัการเรียนรู้ขนัที  3คือ ขนัสรุปใช้และสร้างสรรค์เป็นขนัทีกาํหนดให้นักเรียนใช้
แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  กล่าวคือ  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกียวกบัการนาํ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  นักเรียนสรุปความรู้ทีได้เรียนมาเป็นแผนผงัความคิดซึงเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ ทีมีอยูใ่นสมองลงกระดาษโดยการใชภ้าพ สี และการโยงใยแทน
การจดย่อแบบเดิมทีเป็นบรรทดัๆ ทาํให้นกัเรียนจดจาํความรู้ไดอ้ย่างคงทน โดยทาํเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มการใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping)  เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ ทีมี
อยูใ่นสมองลงกระดาษโดยการใชภ้าพ สี และการโยงใยแทนการจดยอ่แบบเดิมทีเป็นบรรทดั ๆ ทาํ
ให้นกัเรียนจดจาํความรู้ไดอ้ย่างคงทน  สอดคลอ้งกบัเครือวลัยภู์มิศรีแกว้  (  : ) ไดว้ิจยัเรือง 
การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใชแ้บบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใชแ้ผนผงั
ความคิด  พบวา่นกัเรียนทีเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใชแ้บบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือ
ทีใช้แผนผงัความคิดครูภาษาไทยสามารถนาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะกระบวนการอ่านการคิดวิเคราะห์ได ้สอดคลอ้งกบัประกายแกว้  มุกดาดี  ( : ) ได้
วิจัยเรืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านการเขียนคาํทีมีตัวสะกดของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะประสมคาํดว้ยภาพกบัแผนผงัความคิด    พบวา่ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการประสมคาํดว้ยภาพและแผนผงัความคิดทาํให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ไดง่้ายขึนและมีความสนุกสนานไปพร้อมๆกนัสามารถนาํไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนไดเ้ป็นอยา่งดีและนกัเรียนไดท้าํแบบฝึกเสริมทกัษะซึงเป็นสิงจาํเป็นในการสอนภาษา แบบฝึก
เสริมทกัษะช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน เพราะฝึกทนัทีหลงัจากเรียนเนือหา  ฝึกซาํๆ ในเรือง
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ทีเรียน  โดยทาํเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  ประเมินการเรียนรู้ทงัระบบนกัเรียน-นกัเรียน และครู-
นกัเรียน 

การให้นกัเรียนไดท้าํแบบฝึกมากๆ เป็นสิงทีช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ใน
เนือหาวิชาได้ดีขึน เพราะนักเรียนได้มีโอกาสนําความรู้ทีเรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจ
กวา้งขวางยิงขึน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2544 : 130)  สอดคลอ้งกบัวาสนา  ตงัใจ (  :  ) ได้
วิจยัเรืองการพฒันาการเขียนสะกดคาํโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2ผลการวิจยัพบว่าแบบฝึกเสริมทกัษะการ
เขียนสะกดคาํทีผูว้ิจยัสร้างขึน  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  88.03/85.71  ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80 ทีตงัไว ้ สามารถพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํใหก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2  ไดเ้ป็น
อย่างดี  หลงัจากใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกดคาํแลว้  ปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิในการเขียน
สะกดคาํหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   สอดคลอ้ง
กบั  มานิตยา ทรงธรรมสกุล ( 3:  )ไดว้ิจยัเรืองการสร้างแบบฝึกเพือพฒันาความสามารถการ
เขียนสะกดคาํภาษาไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดับางววั (สายเสริมวิทย)์
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 มี
ประสิทธิภาพ 87.17/83.44 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไวก้ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกการเขียนสะกดคาํภาษาไทยสูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกการเขียนสะกด
คาํภาษาไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

นอกจากการจดัการเรียนรู้ขนัที  2 และ   ทีไดก้าํหนดให้มีการทาํกิจกรรมตามแนวคิด
พหุปัญญา  แผนผงัความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะซึงเป็นยุทธวิธีแบบผสมผสานแลว้  ในขนัการ
การจดัการเรียนรู้ขนัที   คือ  ขนัประมวลความรู้เดิม ซึงมีจุดประสงคเ์พือทบทวนความรู้เดิม  โดย
ใช้เกม  เพลง  นิทานทีเหมาะสมกับวยัและความสนใจของผู ้เรียน ทําให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และทาํใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

จากการใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ ในการจดัการ
เรียนรู้ทาํให้นักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทกัษะด้วยกิจกรรมทีหลากหลายสนองความถนัด  
ความสนใจและความสามารถของนกัเรียน  มีการสรุปและถ่ายทอดความคิดทีไดจ้ากการเรียนเขียน
เป็นแผนผงัความคิดด้วยตนเอง  ทาํให้มีความเขา้ใจเนือหาและจดจาํไดดี้  อีกทงัมีการทาํแบบฝึก
ทกัษะช่วยเพิมเติมให้นกัเรียน เกิดความรู้ ความเขา้ใจและเกิดทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํมาก
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ยิงขึน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการอ่านและเขียนสะกดคาํทีสระประสมสูงขึนบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 2. การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 

 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( x = .  ,S.D. = . ) เรียงลาํดบัดงันี ประเด็นทีนกัเรียน
แสดงความคิดเห็นมากทีสุด คือ ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะทีผูส้อน
ใชเ้หมาะสมกบัเนือหาทีสอน ( x = 2.97 ,S.D. =0.17 ) อาจเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ไดแ้ก่  การใช้
ยทุธวธีิพหุปัญญา เป็นการเรียนทีมีความหลากหลายตอบสนองความสามารถของแต่ละบุคคลอีกทงั
บรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด  เพราะมีกิจกรรมดา้นดนตรีและด้านอืนๆ เขา้มาเกียวขอ้ง  
กิจกรรมการเรียนทีหลากหลายทาํใหน้กัเรียนไดเ้ปลียนอิริยาบถอยูต่ลอดเวลา  ผูส้อนคอยแนะนาํให้
คาํปรึกษาเป็นการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน  สอดคลอ้งกบั ประยรูยนืยงิ (  : ) ศึกษาความคิดเห็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
เรืองการอ่านและการเขียนคาํทีมีสระประสมชนัประถมศึกษาปีที 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาผล
การศึกษาคน้ควา้พบวา่นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและความถนดัและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
สอดคลอ้งกบั แดเนียลส์ (Daniels, 2009 : 215-A) ไดศึ้กษากรณีศึกษาเชิงคุณภาพเพือกาํหนดว่า
ครูผูส้อนเนือหาในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 4 คนเชือมโยงความเขา้ใจทฤษฎีพหุปัญญา
เขา้กบัการประยกุตใ์ชกิ้จกรรมทีอาศยัพหุปัญญาเป็นฐานของตนในห้องเรียน  พบวา่มีความตอ้งการ
สะทอ้นของครูแบบเจตนาเกียวกบัประสิทธิผลของบทเรียนและบ่งชีว่าการเปลียนแปลงทางสังคม
ในทางบวกสามารถเกิดขึนไดเ้มือครูโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ทีมีความเขา้ใจอย่างยิงเกียวกบั
ทฤษฎีพหุปัญญาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในห้องเรียนการใช้กิจกรรมและเทคนิคต่างๆเพือ
สร้างสรรคก์ารออกแบบการสอนทีตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนทีหลากหลายของตน 

 การศึกษาความพึงพอใจทีใช้แผนผงัความคิด  ประคองแกว้  ภูวงษ์ (  : ) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดและการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบจิกซอ  ผลการวิจยัสรุปว่า วิธีสอนโดยใช้แผนผงัความคิดทาํให้นกัเรียนมีความสุข
สนุกสนานในการเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนในกลุ่มไดช่้วยเหลือกนัในการจดัทาํแผนผงัความคิด
ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น   สอดคลอ้งกบัเครือวลัยภู์มิศรีแกว้  (  : ) 
ไดส้อบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบัผลการวิจยัสรุปไดว้า่   วิธีการ
เรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือทีใชแ้บบฝึกทกัษะกบักลุ่มร่วมมือทีใชแ้ผนผงัความคิดครูภาษาไทยสามารถ
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นาํไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการอ่านการคิดวิเคราะห์
ได ้

 การศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัแบบฝึกเสริมทกัษะ สมบติัพลอยศรี(  : )ศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เรืองการพฒันาแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านและเขียนคาํประสมในแม่กกาสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1ผลการวิจยัพบวา่
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนคาํประสมในแม่กกาสําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.82 / 84.23 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 มีระดบัความคิดเห็นต่อแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านและเขียนคาํประสมในแม่กกาอยู่ในระดบัมากทีสุดสอดคลอ้งกบั จุรีพนัธ์ภาษี
( 0: )ทีกล่าวว่าแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดีทําให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 จากผลการวิจยัในครังนี  พบว่า  การพฒันาผลสัมฤทธิการอ่านและเขียนสะกดคาํ ทีมี
สระประสมของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที     โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและ
แบบฝึกเสริมทกัษะ ทีสร้างขึน  สามารถทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเรืองสระประสมและนกัเรียน
มีความคิดเห็นในระดบัดีกบัการเรียนลกัษณะนี  จึงถือว่าเหมาะสมทีจะนาํมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

. จากผลการวจิยั พบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธวิธีพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและ
แบบฝึกเสริมทกัษะ  เป็นยุทธวิธีการสอนทีมีกิจกรรมหลากหลายตอบสนองความฉลาดของแต่ละ
บุคคลในหลายดา้น  นกัเรียนแต่ละคนจะไดท้าํกิจกรรมทีตรงกบัความถนดัของตนเองการจดัการ
เรียนรู้ให้ครบทุกด้านจึงใช้เวลามากดังนัน ควรมีการกาํหนดเวลาทีเหมาะสม การสอนแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ควรใชค้าบคู่เพือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 . จากผลการวจิยั พบวา่พฤติกรรมนกัเรียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชยุ้ทธวิธี
พหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  ในคาบเรียนที -  ไม่เป็นไปตามทีไดก้าํหนด
ไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ เพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัใหค้รบทงั    ดา้น  ตาม
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ทฤษฎีพหุปัญญา นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจและไม่คุน้เคยกบักิจกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยัจึงอธิบายลกัษณะ
ของกิจกรรมใหน้กัเรียนเขา้ใจ ทาํใหใ้นคาบเรียนที -   บรรยากาศการเรียนรู้ดีขึนตามลาํดบั  ดงันนั
ครูผูส้อนควรสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและแกไ้ขตามสภาพปัญหา 

3. จากผลการวิจยั พบวา่ การปฏิบติักิจกรรมในขนัที    คือ ขนัสรุปใช้และสร้างสรรค ์
ในการสรุปความรู้เป็นแผนผงัความคิด นกัเรียนส่วนใหญ่ทาํแผนผงัความคิดไดช้า้จึงควรมีการเพิม
คาบในการสอนแผนผงัความคิด (Mind Mapping) ให้แก่นักเรียนก่อน เพือความรวดเร็วในการ
ปฏิบติักิจกรรมจะไดส้อนไม่เกินเวลาทีกาํหนดไว ้

 . จากผลการวิจยั พบว่า การให้นกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที  ทาํแบบฝึกเสริม
ทกัษะจาํนวนมากๆ ในคราวเดียวกนั นกัเรียนบางคนเมือยลา้ ไม่สามารถทาํไดค้รบ  ควรออกแบบ
ใหเ้หมาะสมกบัวยัและพฒันาการของนกัเรียนไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

                   5. จากผลการวิจยั พบวา่ การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎี
พหุปัญญาทาํใหค้รูคน้พบเกียวกบัความฉลาด  ความเก่งในหลายดา้นของนกัเรียน ซึงทุกคนมีความ
เก่งหลายอยา่งแต่มีอยูใ่นระดบัต่างกนัและสามารถพฒันาได ้ ดงันนัควรมีการส่งเสริมและซ่อมเสริม
เป็นรายบุคคลเพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถตามความแตกต่างของบุคคลให้นกัเรียนมีโอกาส
ไดแ้สดงความเก่งอยา่งเหมาะสมเพราะความเก่งทงั 9  ดา้น  เป็นพืนฐานสําคญัในการพฒันาคนให้
เตม็ศกัยภาพ 

       . จากผลการวิจัย พบว่าการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะซึงมี
ภาพประกอบใหร้ะบายสี นกัเรียนสนุกสนาน พึงพอใจในการทาํมากดงันนัควรใชรู้ปภาพประกอบ
ในการเขียนแผนผงัความคิดเพราะนักเรียนสามารถระบายสีทาํให้นักเรียนมีความสุขและมีความ
เพลิดเพลินในการเรียนรวมทงัยงัทาํใหน้กัเรียนเกิดความจาํไดดี้ขึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
.ควรมีการนําการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้สอนใน

ระดบัชนัอืนๆ  
2. ควรเพิมการศึกษาพฤติกรรมตามคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

3. ครูสามารถสาํรวจความสามารถทางสติปัญญาหรืออาจจะเรียกวา่ความเก่งตามทฤษฎี
พหุปัญญาของนกัเรียนเพือสนับสนุนขอ้มูลการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลดา้นอืนๆ ในระเบียน
สะสมของครู และเพือคน้หาจุดเด่น จุดทีควรปรับปรุงในตวัของนกัเรียนและนาํขอ้มูลไปพฒันาการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาไปใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

. ควรมีการวิจยัและพฒันาสือการเรียนการสอนทีจดัการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผงั
ความคิด  และแบบฝึกเสริมทกัษะประกอบการสอนภาษาไทยในเนือหาอืนๆ  เช่น   มาตราตวัสะกด   
การผนัวรรณยกุต ์  เสียงในภาษาไทย  ฯลฯ 

 5. ควรมีการวจิยัโดยใชย้ทุธวธีิทีผสมผสานการใชเ้ทคนิคการสอน  สือการสอนทีแปลก
ใหม่ เช่น  การใชว้ิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนร่วมกบัแผนผงัความคิด    การใชเ้ทคนิคหมวกหก
ใบร่วมกบั   MATวธีิสอนแบบ E  ร่วมกบัแผนผงัความคิด  วิธีสอนแบบโครงงานร่วมกบัแนวคิด
พหุปัญญา    เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือใช้ในการวจัิย 
 

. อาจารยส์าธิต  จนัทรวนิิจ                    ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
. อาจารย ์ดร.วสูิตร    โพธิเงิน   อาจารยป์ระจาํสาขาการประถมศึกษา 

      ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 
. อาาจารยด์วงหทยั    โฮมไชยะวงศ ์  อาจารยป์ระจาํสาขาการประถมศึกษา 

      ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 

. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี   อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
      (ปฐมวยัและประถมศึกษา)  
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 

. อาจารย ์ดร.วภิาฤดี    วภิาวนิ   อาจารยป์ระจาํสาขาการประถมศึกษา 
      ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
      ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางที   แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัมาตรฐานและตวัชีวดั ( IOC ) แบบ
ปรนยั 
 
ข้อสอบ
ข้อที 

ผลการประเมนิ  
R 

 
IOC ผู้เชียวชาญ

คนที 1 
ผู้เชียวชาญ
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ
คนที 3 

ผู้เชียวชาญ
คนที 4 

ผู้เชียวชาญ
คนที 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 

10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
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ข้อสอบ
ข้อที 

ผลการประเมนิ  
R 

 
IOC ผู้เชียวชาญ

คนที 1 
ผู้เชียวชาญ
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ
คนที 3 

ผู้เชียวชาญ
คนที 4 

ผู้เชียวชาญ
คนที 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
33 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
34 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
35 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
36 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
37 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
38 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
39 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
40 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.8 
41 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
42 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
43 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
44 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
46 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
47 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
48 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
49 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
50 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
51 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
52 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
53 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
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ข้อสอบ
ข้อที 

ผลการประเมนิ  
R 

 
IOC ผู้เชียวชาญ

คนที 1 
ผู้เชียวชาญ
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ
คนที 3 

ผู้เชียวชาญ
คนที 4 

ผู้เชียวชาญ
คนที 5 

54 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
55 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
56 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
57 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
58 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
59 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 
60 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1 

ค่าเฉลีย .  
S.D. 0.07 
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ตารางที   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
ข้อ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
p r คุณภาพ

ข้อสอบ 
ข้อ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
p r คุณภาพข้อสอบ 

 28 0.39 0.78 ใชไ้ด ้  17 0.44 0.69 ใชไ้ด ้
 27 0.39 0.75 ใชไ้ด ้  18 0.44 0.75 ใชไ้ด ้
 26 0.50 0.72 ใชไ้ด ้ * 18 0.06 0.94 ใชไ้ม่ได ้

* 29 0.33 0.81 ใชไ้ม่ได ้  18 0.50 0.72 ใชไ้ด ้
* 32 0.17 0.89 ใชไ้ม่ได ้  17 0.28 0. 78 ใชไ้ด ้
 26 0.50 0.72 ใชไ้ด ้ * 17 0.17 0.83 ใชไ้ม่ได ้

* 32 0.06 0.89 ใชไ้ม่ได ้  13 0.56 0.44 ใชไ้ด ้
 24 0.33 0.67 ใชไ้ด ้  18 0.39 0. 78 ใชไ้ด ้

* 30 0.06 0.83 ใชไ้ม่ได ้  16 0.33 0.69 ใชไ้ด ้
 26 0.50 0.72 ใชไ้ด ้ * 17 0.17 0.83 ใชไ้ม่ได ้
 26 0.50 0.72 ใชไ้ด ้  17 0.56 0. 67 ใชไ้ด ้
 27 0.44 0.75 ใชไ้ด ้  16 0.5 0.64 ใชไ้ด ้

* 33 0.11 0.92 ใชไ้ม่ได ้  15 0.33 0. 67 ใชไ้ด ้
 26 0.39 0.72 ใชไ้ด ้  17 0.56 0. 67 ใชไ้ด ้
 25 0.44 0.69 ใชไ้ด ้  18 0.56 0.69 ใชไ้ด ้

* 30 0.17 0.83 ใชไ้ม่ได ้ * 12 0.17 0. 56 ใชไ้ม่ได ้
 28 0.28 0.77 ใชไ้ด ้  18 0.61 0. 67 ใชไ้ด ้
 25 0.44 0.69 ใชไ้ด ้  18 0.56 0.69 ใชไ้ด ้
 27 0.44 0.75 ใชไ้ด ้  18 0.39 0. 78 ใชไ้ด ้
 28 0.28 0.78 ใชไ้ด ้  18 0.61 0. 67 ใชไ้ด ้
 18 0.50 0.72 ใชไ้ด ้  18 0.44 0.75 ใชไ้ม่ได ้
 17 0.33 0.75 ใชไ้ด ้  15 0.56 0.53 ใชไ้ด ้
 17 0.33 0.75 ใชไ้ด ้  16 0.39 0. 67 ใชไ้ด ้
 18 0.28 0.83 ใชไ้ด ้  18 0.61 0. 67 ใชไ้ด ้
 17 0.56 0.67 ใชไ้ด ้  17 0.44 0.69 ใชไ้ด ้

* 30 0.06 0.83 ใชไ้ม่ได ้ * 18 0.11 0.92 ใชไ้ม่ได ้



138 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
ข้อ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
p r คุณภาพ

ข้อสอบ 
ข้อ จาํนวนคนที

ตอบถูก 
p r คุณภาพข้อสอบ 

 16 0.28 0.72 ใชไ้ด ้  18 0.44 0.75 ใชไ้ด ้
 18 0.39 0.78 ใชไ้ด ้  12 0.22 0.53 ใชไ้ด ้
 17 0.44 0.69 ใชไ้ด ้  16 0.56 0.58 ใชไ้ด ้
 17 0.28 0.78 ใชไ้ด ้  17 0.56 0.64 ใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ  การหาความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาจากขอ้สอบทีมี
คุณภาพ จาํนวน  ขอ้ นาํมาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (Reliability) ไดค้วามเชือมนั (Reliability) 
เท่ากบั .  
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ตารางที  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที      
โดยยทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

คะแนนการพจิารณา 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 R 

ค่าเฉลยี S.D. 

แผนการจดัการเรียนรู้ที เรือง
สระเ – ี ยะ เ – ี ย 

      .   

แผนการจดัการเรียนรู้ที  
เรืองสระ เ – ื อะ  เ – ื อ 

      .   

แผนการจดัการเรียนรู้ที   
เรืองสระ – ัวะ   – ัว 

      .   

รวม 
 

.  
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ตารางที    แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีวดักบัเนือหาแบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนสะกด
คาํทีมีสระประสม 
 

 
แบบฝึกเสริมทักษะ 

 

คะแนนการพจิารณา 

S.D. 
ผู้เชี

ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

R ค่าเฉลยี 

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ เ – ี ยะ 

     20 .   

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ เ – ี ย 

     20 .   

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ เ – ื อะ 

     20 .   

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ เ – ื อ 

     20 .   

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ  – ัวะ 

     20 .   

แบบฝึกเสริมทกัษะ 
สระ – ัว 

     20 .   

รวม 
 

.  
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ตารางที   แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีวดักบัแบบทดสอบอ่านคาํทีมีสระประสม 
(แบบอตันยั) 
 

แบบทดสอบอ่าน 

ผู้เชียวชาญคนที  

S.D. 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

R ค่าเฉลยี 

แบบทดสอบอ่าน
คาํทีมี 

สระประสม 
5 4 4 4 4  .   

รวม 
 

.   
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ตารางที  แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีวดักบัแบบฝึกอ่านสะกดคาํ 
 

แบบฝึกอ่านสะกดคํา 

คะแนนการพจิารณา 

S.D. 
ผู้เชี

ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

R ค่าเฉลยี 

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระเ – ียะ 

      .   

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระเ – ีย 

      .   

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระเ – ือะ       .   

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระเ – ื อ       .   

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระ– ัวะ       .   

แบบฝึกอ่านสะกดคาํที
ประสมสระ– ัว       .   

รวม 
 

.   
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ตารางที    แสดงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งตวัชีวดักบัแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

คะแนนการพจิารณา 

S.D. 
ผู้เชี

ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

ผู้เชี
ยว
ชาญ

คน
ท ี

 

R ค่าเฉลยี 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

4 4 4 4 3  .   

รวม 3.80 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที 19  คะแนนทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรือง การอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระ
ประสมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
 
เลขท ี Pre-test 

( ) 
Post-test 

( ) 
ผลต่างคะแนน เลขท ี Pre-test 

( ) 
Post-test 

( ) 
ผลต่าง
คะแนน 

1   12  17 30 13 
2   14  15  13 
3   9  17  13 
4   13  15  13 
5   11  16  14 
6   10  15  14 
7   11  14  8 
8   11  18  12 
9   12 รวม  =  922  

10   12 ค่าเฉลยี = .   
11   11  S.D.  =  .   
12    ค่าเฉลยีร้อยละ = 93.13  
13        
14        
15        
16        
17 6       
18        

 16       
 17       
 15       
 18       
 16       
 18       
 19       
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ตารางที  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เรืองการอ่านและเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
  

ชนิดทดสอบ ผลสัมฤทธิทาง 
การเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลยี( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

t-test sig 

แบบปรนยั ทดสอบก่อนเรียน   16.30 1.91 -44.68 .000 
 ทดสอบหลงัเรียน 33  27.94 2.05 

แบบอตันยั 
(ทดสอบอ่าน
สะกดคาํ) 

ทดสอบก่อนเรียน   15.94 2.82 -51.83 .000 
ทดสอบหลงัเรียน 33  27.76 2.29 

รวม 
(  แบบทดสอบ) 

ทดสอบก่อนเรียน   .  .  - .  .  
ทดสอบหลงัเรียน   .  .  

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 - แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสมโดยใช ้
                ยทุธวธีิพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
 - แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนแผนผงัความคิดสระประสม 

- แบบฝึกอ่านสะกดคาํทีมีสระประสม 
 - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียนสะกดคาํทีมีสระประสม 
 - แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา  
                แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี .  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชันประถมศึกษาปีท ี  ภาคเรียนท ี  
หน่วยการเรียนรู้ท ี   เรือง  เ - ี ยะ  เ - ี ย   เ – ือะ  เ – ือ   -  ัว ะ  และ -  ัว จํานวน    คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ย่อยเรือง สระ   -  ัว ะ  -  ัว    จํานวน    คาบ 
สอนวนัท.ี.........เดือน..........................พ.ศ. 6 ห้องพุทธรักษา          เวลา..................................น. 
สอนวนัท.ี.........เดือน..........................พ.ศ. 6  ห้องลลีาวดี                เวลา.................................น. 
 

 

. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดั 
ท .    ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนิน
ชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ป. /  อ่านออกเสียงคาํ คาํคลอ้งจองและขอ้ความสันๆ 
ท .   เขา้ใจธรรมชาติภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ป. /  เขียนสะกดคาํและบอกความหมายของคาํ 
.  สาระสําคัญ 

 สระอวัะ คือ สระประสมเสียงสัน    สระอวั  คือ สระประสมเสียงยาว  การอ่านและการ
เขียนสะกดคาํคาํทีประสมดว้ยสระอวัะสระอวั ไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษา เป็นพืนฐานของ
การใชภ้าษาเพือการสือสารทีมีประสิทธิภาพ 

.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมือเรียนเรืองการประสมคาํทีมีสระอวัะและสระอวัจบแลว้  ผูเ้รียนสามารถ 
               .   อธิบายลกัษณะสระอวัะและสระอวัไดถู้กตอ้ง (K) 
               .  อ่านและเขียนสะกดคาํคาํทีมีสระอวัะ และสระอวัไดถู้กตอ้ง (P) 
 .  บอกประโยชน์ของการเรียนเรืองการประสมคาํกบัสระอวัะและสระอวัไดถู้กตอ้ง(A) 

.   การบูรณาการ 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)เรืองการร้องเพลง 

.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 .  มีวนิยั 
 .  ใฝ่เรียนรู้ 

.  มุ่งมนัในการทาํงาน 
 



149 

. สมรรถนะสําคัญ 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสือสาร 

. สาระการเรียนรู้ 
 สระอวัะ  คือ สระประสมเสียงสัน (อุ –อะ)   เมือมีพยญัชนะตน้จะวางพยญัชนะตน้ไวห้นา้
ตวั  ว   เช่น  ยวัะ  ผวัะ ฯลฯ   คาํทีประสมสระอวัะไม่มีตวัสะกด   เมือมีวรรณยกุตใ์หว้างวรรณยกุต์
ไวบ้นไมห้นัอากาศ  เช่น  ผวัะชวัะ ฯลฯ     

สระอวั  คือ สระประสมเสียงยาว (อู-อา)   เมือมีพยญัชนะตน้จะวางพยญัชนะตน้ไวต้รง
กลางสระ  เช่น  ตวั  บวั  ฯลฯ   เมือมีตวัสะกด สระอวัจะลดรูปไมห้นัอากาศ   เหลือแต่  ว   เช่น  
ชวน    กวน  ฯลฯ    เมือมีวรรณยกุต ์ ใหว้างวรรณยกุตไ์วบ้นไมห้นัอากศ   เช่น  รัว     ตวั   ฯลฯ   
.  ชินงาน/ภาระงาน 

  แบบฝึกเสริมทกัษะเรืองการประสมคาํทีมีสระอวัะและสระอวั 
.  การวดัและประเมินผล 
ประเดน็การประเมนิ วธีิการวดั เครืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 

ความรู้ความเข้าใจ 
. ผูเ้รียนอธิบายลกัษณะ
สระอวัะ และสระอวัได้
ถกูตอ้ง 
 . ผูเ้รียนอ่านและเขียน
สะกดคาํคาํทีประสม
สระอวัะ และสระอวัได้
ถกูตอ้ง 
 

.  ผูเ้รียนบอก
ประโยชนข์องการเรียน
เรืองการประสมคาํทีมี
สระอวัะ และสระอวัได้
ถกูตอ้ง 
คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ 
.  มีวินยั 

 
 -สงัเกตจากการตอบ
คาํถาม  
 
-สงัเกตจากการอ่าน
และตรวจแบบฝึก
เสริมทกัษะเรืองการ
ประสมคาํทีมีอวัะ 
และสระอวั 
-สงัเกตจากการตอบ
คาํถาม 
 
 
 
 
-สงัเกตการทาํ
กิจกรรม 

 
-ประเดน็คาํถาม 
 
 
-แบบทดสอบการอ่าน
และแบบฝึกเสริม
ทกัษะเรืองการ
ประสมคาํทีมีสระอวัะ
แลสระอวั 
-ประเดน็คาํถาม 
 
 
 
 
 
-แบบสงัเกต
คุณลกัษณะอนัพึง

 
-ผูเ้รียนอธิบายลกัษณะสระเอียะ 
และสระเอียไดถ้กูตอ้งร้อยละ   
 
-ผูเ้รียนอ่านและเขียนสะกดคาํคาํที
ประสมสระอวัะ และสระอวัได้
ถกูตอ้งร้อยละ   
 
 
- ผูเ้รียนบอกประโยชนข์องการ
เรียนเรืองการประสมคาํกบั
สระอวัะ และสระอวัไดถ้กูตอ้ง  
ร้อยละ  
 
 
-ผูเ้รียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมนั
ในการทาํงานร้อยละ  
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ประเดน็การประเมนิ วธีิการวดั เครืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 
. ใฝ่เรียนรู้ 
.  มุ่งมนัในการทาํงาน 

 

 
 

ประสงค ์
 

 

 

 
.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ (โดยใชย้ทุธวธีิพหุปัญญา  แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริมทกัษะ) 

      ชวัโมงที   
ประมวลความรู้เดิม 

           . ผูส้อนเล่านิทานเรือง“แมวนอ้ยผจญมนุษยด์าวยวัะ” (เป็นหนงัสือนิทานเกียวกบัสระอวัะ)
ใหผู้เ้รียนฟัง 
            . ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเกียวกบัธรรมชาติของแมวและมนุษยว์า่มีลกัษณะนิสยัอยา่งไร 
(ดา้นธรรมชาติ)  
           . ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเกียวกับคาํศพัท์ทีได้ยินจากนิทานเรือง“แมวน้อยผจญมนุษย์
ดาวยวัะ” วา่มีคาํทีประสมสระใดมากทีสุด (สระอวัะ)  ไดแ้ก่คาํใดบา้ง (หวัะ   ผวัะ   ถวัะยวัะลวัะ
อวัะ) (ดา้นภาษา) 

ขันสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
            . ผูส้อนอธิบายลกัษณะของสระอวัะ วา่ประกอบไปดว้ย                                 สระอวัะเป็น
สระประสมเสียงสัน (อุ –อะ)  สระอวัะ  คือ สระประสมเสียงสัน (อุ –อะ)   เมือมีพยญัชนะตน้จะ
วางพยญัชนะตน้ไวห้น้าตวั  ว   เช่น  ยวัะ  ผวัะ ฯลฯ   คาํทีประสมสระอวัะไม่มีตวัสะกด   เมือมี
วรรณยกุตใ์หว้างวรรณยกุตไ์วบ้นไมห้นัอากาศ  เช่น  ผวัะ   ชวัะ ฯลฯ   (ดา้นภาษา) 
            . ผูส้อนสาธิตการเขียนสระอวัะและให้ผูเ้รียนฝึกเขียนโดยลากมือลงบนโต๊ะ (ด้านมิติ
สัมพนัธ์)  
           3. ผูเ้รียนฝึกอ่านสะกดคาํคาํทีประสมสระอวัะทีกาํหนดให้  พร้อมเคาะจงัหวะประกอบ  
(ดา้นภาษาและดา้นดนตรี)  
           4. ผูเ้รียนทาํกิจกรรม“กระซิบคาํสระอวัะ”  โดยมีกติกาการเล่น  ดงันี (ดา้นมนุษยสัมพนัธ์) 
  .  แบ่งผูเ้รียนออกเป็น        กลุ่ม   ใหผู้เ้รียนตงัชือกลุ่มเป็นชือสัตวที์ชืนชอบเป็น
ภาษาองักฤษ 
  . แต่ละกลุ่มเขา้แถวตอนลึกยนืหนัหนา้ไปทางทา้ยหอ้ง 
  .  หวัแถวของแต่ละกลุ่มออกมาอ่านบตัรคาํในใจทีผูส้อนและจาํคาํนนัไว ้

 คาบที   -  

 ั ะ ว 
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  .  ผูส้อนให้สัญญาณกล่าวคาํว่าเริมให้หัวแถวกระซิบคาํทีจาํไว ้และคนต่อไปก็
ทาํเช่นเดียวกนัจนถึงทา้ยแถว  คนทีอยู่ทา้ยแถวตอ้งเขียนคาํทีไดย้ินบนกระดานดาํ  กลุ่มใดเขียน
เสร็จก่อนและถูกตอ้งได ้  คะแนน 
  .  เมือเปลียนขอ้ใหม่ให้คนทีอยู่ทา้ยแถวมายืนหวัแถว   ทาํเช่นนีจนครบ    ขอ้ 
กลุ่มใดไดค้ะแนนมากทีสุดเป็นผูช้นะกลุ่มใดไดค้ะแนนนอ้ยทีสุดตอ้งเตน้ประกอบเพลงบา้นทราย
ทอง (ดา้นดนตรีและดา้นร่างกายและการเคลือนไหว) 
 . ผูเ้รียนร่วมกนัอ่านสะกดคาํจากบตัรคาํทีประสมสระอวัะร่วมกนัอีกครังหนึง 

ขันสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายสรุปความรู้เกียวกบัสระอวัะเป็นแผนผงัความคิด 

(ดา้นตรรกศาสตร์) ดงันี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สระอวัะ 

วางพยญัชนะ
ตน้ไวห้นา้ตวั 

ว ใต้ - ั

เมือมี
ตวัสะกด 

การวาง
พยญัชนะตน้ 

เสียง 

เป็นสระ
เสียงประสม
ทีมีเสียงสัน  

ไม่มีตวัสะกด 
เมือมีวรรณยกุต์ 
จะวางไวบ้น 
ไมห้นัอากาศ 

เมือมี 
วรรณยกุต ์
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.ผูเ้รียนร่วมกนับอกประโยชน์ของการเรียนเรืองคาํทีประสมสระอวัะและความรู้สึกวา่
ชอบการเรียนเรืองนีหรือไม่เพราะเหตุใด (ดา้นตรรกศาตร์และอตัถิภาวะนิยม) 

    . ผูเ้รียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะเรืองการประสมคาํทีมีสระอวัะเป็นการบา้น (ดา้นเขา้ใจ
ตนเอง) 

       
 

ประมวลความรู้เดิม 
   . ผูส้อนทบทวนความรู้เดิมเกียวกบัคาํทีประสมสระอวัะทีเรียนในชวัโมงทีแลว้ 

. ผูส้อนเล่านิทานเรือง“แกว้กลบัใจ” ใหผู้เ้รียนฟัง    รอบ  จากนนัถามคาํถามใหผู้เ้รียน
ตอบคาํถาม ดงันี 
 .  มีสัตวอ์ะไรในนิทาน (ววั) 
 2.2 แกว้จะเก็บดอกไมอ้ะไร (บวั) 
 .  อาหารของววัคืออะไร (ถวั) 
 .  พอ่ปลูกถวัไวที้ไหน (รัว) 
 

ขันสร้างเสริมความรู้ใหม่ 
. ผูเ้รียนอ่านสะกดคาํทีเป็นคาํตอบบนกระดานดาํ  และสังเกตวา่แต่ละคาํมีรูปสัญลกัษณ์

อะไรบา้งทีเหมือนกนั                        (ดา้นภาษา) 
. ผูส้อนสาธิตการเขียนสระอวั และใหผู้เ้รียนลากนิวตามลงบนโตะ๊ (มิติสัมพนัธ์)  

3. ผูเ้รียนร่วมร้องเพลงสระอวัจากแผนภูมิเนือเพลง   ดงันี  (ดา้นดนตรีและดา้นร่างกายและ
การเคลือนไหว)   

 .  ฟังเพลง  รอบโดยไม่ตอ้งร้องตาม 
 .  อ่านเนือร้องตามจงัหวะเพลง 
 .  อภิปรายสาระทีไดจ้ากเพลง 
 .  ฟังเพลงจากแถบบนัทึกเสียง  โดยผูเ้รียนยงัไม่ร้องตาม 
 .  ร้องเพลงตามแถบบนัทึกเสียง 
 .  ทาํท่าทางประกอบจงัหวะเพลง 

 . ผูส้อนอธิบายความรู้เกียวกบัสระอวั  คือ สระประสมเสียงยาว (อู-อา)   เมือมีพยญัชนะ
ตน้จะวางพยญัชนะตน้ไวต้รงกลางสระ  เช่น  ตวั  บวั  ฯลฯ   เมือมีตวัสะกด สระอวัจะลดรูปไมห้นั
อากาศ   เหลือแต่  ว   เช่น  ชวน    กวน  ฯลฯ    เมือมีวรรณยุกต์คาํแม่ ก กา จะวางไวบ้นไมห้ัน

คาบที -  

 ั ว 
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อากาศ   เช่น  รัว     ตวั   ฯลฯ ส่วนคาํทีมีตวัสะกดวางวรรณยุกต์ไวบ้นพยญัชนะตน้  เช่น   ด้วย    
ป่วย  ฯลฯ (ดา้นภาษา) 

. ให้ผูเ้รียนยกตวัอยา่งคาํทีประสมสระอวัทีพบเห็นในชีวิตประจาํวนัคนละ    คาํ  พร้อม
บอกเหตุผลว่าชอบเพราะเหตุใด  โดยผูส้อนเขียนคาํลงบนกระดานและให้ผูเ้รียนอ่านสะกดคาํ
พร้อมกนัอีก    รอบ (อตัถิภาวะนิยม)  
 . ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมตอบคาํสระอวั โดยมีกติกา  ดงันี 
  .  แบ่งผูเ้รียนออกเป็น        กลุ่ม   
  .  แจกกระดาษเอสีทีใชแ้ลว้หนา้เดียวเหลือหนา้วา่งหนึงหนา้ ให้กลุ่มละ    แผน่  
โดยผูส้อนอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้กระดาษให้คุม้ค่า เพราะกระดาษทาํมาจากตน้ไม ้ถา้เรา
ช่วยกนัประหยดัหรือใชก้ระดาษใหคุ้ม้ค่าช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้(ดา้นธรรมชาติ) 
  .  แต่ละกลุ่มปรึกษากนัเพือตงัชือกลุ่มและเขียนชือกลุ่มลงในกระดาษ 
(ดา้นมนุษยสัมพนัธ์) 
  .  ส่งตวัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาคลาํสิงทีอยูใ่นกล่อง จากนนัใหต้วัแทนแต่ละ
กลุ่มกลบัไปอธิบายลกัษณะของสิงนนัใหเ้พือนในกลุ่มฟัง แลว้ช่วยกนัคิดและเขียนคาํตอบทีเป็นคาํ
ประสมสระอวัลงในกระดาษ  ภายในเวลา  นาที   หมดเวลาผูส้อนเฉลยคาํตอบ  กลุ่มใดตอบถูกได ้ 

  คะแนน (มิติสัมพนัธ์)  
  .  ทาํเช่นนีจนครบ    ขอ้  กลุ่มใดไดค้ะแนนมากทีสุดเป็นผูช้นะ 

 
ขันสรุปใช้และสร้างสรรค์ 
.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเกียวกบัสระอวัเป็นแผนผงัความคิด 

 (ดา้นตรรกศาสตร์) ดงันี  
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.ผูเ้รียนร่วมกนับอกประโยชน์ของการเรียนเรืองคาํทีประสมสระอวั และความรู้สึกวา่ชอบ
การเรียนเรืองนีหรือไม่เพราะเหตุใด (ดา้นตรรกศาสตร์และอตัถิภาวนิยม) 

    . ผูเ้รียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะเรืองการประสมคาํทีมีสระอวัเป็นการบา้น(ดา้นเขา้ใจ
ตนเอง) 
 

     สระอวั 

การวาง
พยญัชนะ

ตน้

เสียง 

เมือมี 
วรรณยกุต ์

เมือมี
ตวัสะกด 

วางพยญัชนะตน้
ไวห้นา้ตวั  ว 
และขา้งล่างไม้
หนัอากาศ  - ั 

เป็นสระเสียง
ประสมทีมี
เสียงยาว  (อู-

เมือมีตวัสะกด
จะไม่เปลียนรูป 

เมือมีวรรณยกุต ์
คาํแม่ ก กา จะวางไว้
บนไมห้นัอากาศส่วน
คาํทีมีตวัสะกดวางไว้
บนพยญัชนะตน้ 
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.  สือการเรียนรู้ 
.นิทานเรือง“แมวนอ้ยผจญมนุษยด์าวยวัะ” 
. นิทานเรือง“แกว้กลบัใจ” 
. กิจกรรม“กระซิบคาํสระอวัะ” 

       -บตัรคาํจาํนวน    คาํ   (ผวัะ   ยวัะพวัะอวัะ  จวัะ )  
.  แผนภูมิเนือเพลง สระอวั 
. กระดาษเอสีเหลือใช ้จาํนวน    แผน่  

.  บันทกึผลหลงัการจัดการเรียน 
ห้อง 

ผลการจัดการเรียนรู้ พุทธรักษา ลลีาวดี 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
  
  
  

ปัญหาและอุปสรรค 
  
  
  

แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 
  
  
  

ลงชือ.......................................................... 
                                                                                         (นางไพรินทร์     พงึพงษ์) 

                                                                                              ผู้สอน 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 

ลงชือ.......................................................... 

    (อาจารย์ดวงหทยั    โฮมไชยะวงศ์) 
                                                                รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ 
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คําสั่ง: ใหนักเรียนคัดคําท่ีประสมสระอัวตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ลงใน
ชองวางใหถูกตอง 
     ตัวอยาง  - ะ 
 ...................       ………………...        ………………….      ..……………….         
 ………….......       .....................        .....................      .....................       
 ...................       ………………...        ………………….      ..……………….         
 …………........       ....................        .....................      .....................       
 ...................       ………………...        ………………….      ..……………….         
 …………........       ....................        .....................      .....................       
 ...................       ………………...        ………………….      ..……………….         
 ………….......       .....................        .....................      .....................       
 ...................       ………………...        ………………….      ..……………….         
 ………….......       .....................        .....................      .....................      

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๑ 

คําแนะนํา 
ควรเขยีนใหถูกตองตามแบบ เต็มบรรทัด 
หมายเหตุ  เขียนไดถูกตอง  ๔ - ๕ คะแนน  ผานเกณฑการประเมิน 
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ชื่อ-สกุล.......................................... ชั้น ป.๑ หอง............เลขที่......... 
คําสั่ง:ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูเรื่องสระอัวลงในแผนผังความคิด
โดยเลือกขอความในวงกลมเติมลงในชองวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
ทําไดถูกตอง..............................ขอ 
หมายเหตุ  ทําไดถูกตอง ๓ – ๔ ผานเกณฑการประเมิน 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่  ๒ 

หนา ว  
ใต  - ั 

เสียงยาว 
ไมหัน
อากาศ 

สระลดรูป
เหลือแต ว 

แผนผังความคิด 
สระอัว 

 
เปนเสียงสระ 

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

คําท่ีประสมสระอัว
ท่ีมีวรรณยุกต 

วางวรรณยุกตไวบน 
 

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

ตัวสะกด 
.................................. 

คําประสมสระอัววางพยัญชนะตนไว 
หนา..........................ใต...................... 
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ชื่อ-สกุล......................................................ชั้น ป.๑ หอง...................เลขท่ี............ 
คําสั่ง: ใหนักเรียนเขียนคําจากรูปภาพ 
ตัวอยาง 
 
 
 
……………….....................       ... 
       ………………......................                                    ..................................... 
       .......................................                                     .....................................                         

 
 
 
 
 ………………...................                                      ..................................... 
         .......................................                                     ..................................... 
 
 
 
 
 

            ……………….....................                                  ....................................... 
            .......................................                                  ...................................... 
 
เกณฑการประเมินทําไดถูกตอง..............................ขอ 
หมายเหตุ  ทําไดถูกตอง ๔ – ๕ ผานเกณฑการประเมิน 
 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๓ 

 



159 

 

 
 

ชื่อ-สกุล.............................. ชั้น ป.๑ หอง...............เลขที่................. 
คําสั่ง: ใหนักเรียนอานคําที่อยูในลูกบอลแลวระบายสีลูกบอลตามท่ีกําหนด 
คําประสมสระอัวแบบไมมีตัวสะกดและรูปวรรณยุกต ระบายสีแดง 
คําประสมสระอัวแบบไมมีตัวสะกดแตมีรูปวรรณยุกต   ระบายสสีม 
คําประสมสระอัวแบบมตีัวสะกดแตไมมรีูปวรรณยุกต   ระบายสีเขยีว 
คําประสมสระอัวแบบมตีัวสะกดและมีรูปวรรณยุกต  ระบายสีเหลอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
ทําไดถูกตอง..............................ขอ 
หมายเหตุ  ทําไดถูกตอง ๘ –๑๐ ผานเกณฑการประเมิน 
 
 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๔ 

พัว 

รั้ว 
 

ตวง 
 

ชั่ว 
 

สวด 
 

ถวย 
 

กวน 
 

อวน 
 

นัว 
 

บวย 
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ชื่อ-สกุล................................ ชั้น ป.๑ หอง...............เลขที่................. 
คําสั่ง: ใหนักเรียนคิดและเติมคําที่ประสมสระอัวลงในแผนผัง
ความคิดใหถูกตองพรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
ทําไดถูกตอง..............................ขอ 
หมายเหตุ  ทําไดถูกตอง ๕ – ๖ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

แบบฝกเสริมทักษะที่ ๕ 

คําที่ประสม
สระอัว 

ชนิดพืชที่ประสม 
สระอัว 

 

 

 

ชนิดสัตวที่ประสม 
สระอัว 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรืองสระประสม 

ชือ-สกลุ..........................................................หอ้ง.......................เลขที.............. 
 คาํชีแจง : ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมายกากบาท (X) ทบัตวัอกัษร ก ข หรือ ค หนา้
คาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษคาํตอบ 

๑. คาํในขอ้ใดประสมสระ - ว  
     ก.  กลวั 
     ข.  ขวัะ 
     ค.  เงีย 
๒. คาํในขอ้ใดประสมสระ เ -ย 
     ก.  ตวั 
     ข.  อวัะ 
     ค.  เฮีย 
๓. คาํในขอ้ใดประสมสระ  เ - อ 
     ก.  เลีย 
     ข.  เสือ 
     ค.  เผยีะ 
๔. คาํในขอ้ใดประสมสระ เ - อะ 
     ก.  เจือะ 
     ข.  เสือ 
     ค.  เมีย 
 

๕.  จากรูปเขียนไดต้รงกบัคาํใด 
     ก.  สอ –เอือ– เสือ 
     ข.  สอ –เอือ– เสือ – ไมเ้อก – เสือ 
     ค.  สอ –เอือ– เสือ – ไมโ้ท – เสือ 

๖. จากรูปเขียนไดต้รงกบัคาํใด 
ก.  คอ – วอ – อา – ยอ – ควาย 
     ข.  วอ –อวั  – ววั 
ค.  มอ – อา  – มา – ไมโ้ท – มา้ 
 

๗. จากรูปเขียนไดต้รงกบัคาํใด 
ก. ตอ-เอา-เตา 
ข. มอ-ไอ-ไม-ไมโ้ท-ไม ้

    ค.   รอ-อวั-รัว-ไมโ้ท-รัว 
 

๘. จากรูปเขียนไดต้รงกบัคาํใด 
ก. คอ-รอ-อวั-ครัว 
ข. พอ-อวั-พวั 

ค.  บอ-อวั-บวั 
๙.ขอ้ใดอ่านสะกดคาํคาํวา่ “เสือ”ไดถู้กตอ้ง  
     ก.  สอ – เอีย – เสีย 
     ข.  สอ – เอือะ –  เสือะ 
     ค.  สอ – เอือ  – เสือ 
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หนา้ที  ๒ 
 
๑๐. ขอ้ใดอ่านสะกดคาํคาํวา่ “หัว”ไดถู้กตอ้ง  
     ก.  หอ – อวัะ – หวั 
     ข.  หอ – อวั  – หวั 
     ค.  หอ – เอือ –  เหือ 
๑๑. ขอ้ใดอ่านสะกดคาํคาํวา่ “เกยีะ”ไดถู้กตอ้ง  
     ก.  กอ –เอีย–เกียะ 
     ข.  กอ –เอียะ–เกียะ 
     ค.  กอ –เอือ–เกือ 
๑๒. ขอ้ใดอ่านสะกดคาํคาํวา่ “เปีย”ไดถู้กตอ้ง  
     ก.  ปอ –เอีย– เปียะ 
     ข.  ปอ –เอียะ– เปียะ 
     ค.  ปอ –เอีย–  เปีย 
๑๓.  ฉ  + เ - อะ  เขียนเป็นคาํไดอ้ยา่งไร 
     ก. เฉือ 
     ข. เฉีย 
      ค. เฉือะ 

๑๔.    + เ -ยเขียนเป็นคาํไดอ้ยา่งไร 
      ก. เตียะ 
      ข. เตีย 
      ค. เตือ 
๑๕.   อ  + เ - อะ  เขียนเป็นคาํไดอ้ยา่งไร 
     ก. เอือ 
     ข. เอือะ 
     ค. เอียะ 
๑๖.  ร  +  -ว   +  ม  เขียนเป็นคาํไดอ้ยา่งไร 
     ก. รวม               ข. มวั           ค. ราม 

๑๗. เราใส่...............เพอืความอบอุ่น 
      ควรเติมคาํใดในช่องวา่ง 
     ก. รัว 
     ข. เสือ 
     ค. ผา้ 
๑๘.  แม่ปลูกกระถินไว้ริม................ 
      ควรเติมคาํใดในช่องวา่ง 
     ก. รัว 
     ข. ถวั 
     ค. บวั 
๑๙. คาํวา่“เพลยี”ควรเติมในประโยคใด 
     ก.แกว้ไปวงิเล่นที................ 
     ข.กลา้เดินทางไกลจึงอ่อน................ 
     ค. กอ้ยไปวา่ยนาํรู้สึกสด................ 
๒๐. คาํวา่“เลอืย”ควรเติมในประโยคใด 
     ก. ฉนัใช.้............ตอกตะปู 
     ข. เขาใช.้.............ตดักิงไม ้
     ค. เราใช.้.............ปลูกตน้ไม ้
๒๑. คาํวา่ “สวย”กบั “รวย”มีสิงใดทีแตกต่างกนั 
    ก.  พยญัชนะตน้ 
    ข.  สระ 
    ค.  ตวัสะกด 
 ๒๒. คาํวา่ “เรือง”กบั “เรียง”มีสิงใดทีแตกต่างกนั 
    ก.  พยญัชนะตน้ 
   ข.  สระ 
    ค.  ตวัสะกด 
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หนา้ที  ๓ 
๒๓. คาํใดเติม  ง   เป็นตวัสะกดจึงมีความหมาย 
        ก.  เรีย............. 
        ข.  เยยี............. 
         ค.  เผยี............. 
๒๔. คาํใดไม่เขา้พวก  
       ก.  เผยีะ 
       ข.  เกียะ 
       ค.  เมีย 
๒๕. คาํในขอ้ใดประสมสระ - ัวทุกคํา 
      ก.  บวัช่วยสวยดว้ย 
     ข.  ววัขวดิรัวลม้ 
     ค.  ถวัขึนริมรัว 
๒๖. ประโยคใดมีคาํทีประสมสระ เ– ือ มากทีสุด  
    ก.  พีใส่เสือพายเรือไปเก็บมะเขือ 
    ข.  นอ้งปูเสือเมือเชา้นี 
    ค.  ฉนัวงิไปซือเกลือจนเหงือไหล 
 
๒๗.  
 
จากคาํทีกาํหนดใหส้รุปไดว้า่มีสิงใดเหมือนกนั 
      ก.  พยญัชนะตน้ 
      ข.  สระ 
      ค.  ตวัสะกด 
 
 
 
 

๒๘.  จากสระทีกาํหนดให ้ 
สร้างคาํไดต้รงกบัขอ้ใด  
        ก.  สีเขียว 
        ข.  งวัเงีย 
        ค.  บวัขาว 
๒๙. ขอ้ใดใชค้าํวา่“เปียะ” ไดถู้กตอ้ง 
        ก.  นอ้งถกัผมเปียะ 
        ข.  นา้ร้องเพลงเสียงดงัเปียะ 
        ค.  พีกินขนมเปียะ 
๓๐. คาํทีขีดเส้นใตใ้นขอ้ใดเขียนถูกตอ้งและใชไ้ด้
เหมาะสมกบัสถานการณ์  
        ก.  ลุงปูเสือ่ไวใ้ตต้น้ไม ้
        ข.  ป้าปูเสือไวใ้ตต้น้ไม ้
        ค.  อาปูเสือไวใ้ตต้น้ไม ้
 

 
 

เปีย        เลีย         เจียเนีย           เสีย 

สระอวั + สระเอีย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยพหุปัญญา แผนผงัความคิดและแบบฝึกเสริม
ทกัษะ 
 

 
ขอ้ที 

 
ประเด็น 

ระดบัความคิดเห็น 

3 
มาก 

2 
ปาน
กลาง 

1 
นอ้ย 

1. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัเนือหาทีเรียน    
. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัเวลาเรียนแต่ละครัง    

3. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน    
. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชท้าํใหบ้ทเรียนง่ายขึน    
. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชท้าํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้    

6. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชท้าํใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียน    
7. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้   
 

. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก  กลา้
คิด  กลา้ทาํ   

 

9. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชท้าํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งนกัเรียน
และเพือนๆ   

 

10. ยทุธวธีิทีผูส้อนใชท้าํใหเ้กิดทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ
ทีมีสระประสมไดดี้ขึน   

 

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………. 
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