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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทีม่ คี วามบกพร่ องทางการได้ ยนิ
โดยใช้ วธิ ีการแผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากท่านผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจิตต์ อภินยั นุรักต์
ที่ปรึ กษางานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นผลจากการ
เข้าร่ วมอบรมเรื่ อง การเรี ยนการสอนในโลกใหม่ยคุ แห่งสมอง Teaching and Learning in the Brain
New World ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์จดั ขึ้น ซึ่งในการอบรมจะมีส่วนของการนําเสนอวิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) เพื่อนําไปใช้พฒั นาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ก็เป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งเป็ นทักษะที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการเรี ยนรู ้
แต่เป็ นทักษะที่ยงุ่ ยากสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ วิธีการแผนที่
ความคิดมาใช้ร่วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ไปใช้พฒั นาทักษะการอ่านและการเขียนคําที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
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นางสาวสุ ภสั สรา จตุโชคอุดม ผูช้ ่วยผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร
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ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้จะนําไปสู่การนําไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ต่อไป สุ ดท้ายนี้ขอขอบคุณ
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ครั้งนี้ คุณค่าของงานวิจยั ฉบับนี้ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาแก่ บิดา มารดา ตลอดจนครู อาจารย์และ
ผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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ตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้
วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีระดับการได้ยนิ
มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา มีสติปัญญาปกติ
และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 6 คน เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive
Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
แบบฝึ กประกอบภาษามือ และแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตาม
มาตรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile
Range) และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test

ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดีมาก
2. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดีมาก
3. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The purpose of this study was to study the ability in word reading and spelling of
students with hearing impairment in Pratom Suksa III through mind map and exercises with
sign language.
The participants were 6 students with hearing loss more than 90 dB. They were
studying in primary level education of the first semester in the academic year of 2553 at
Setsatian School. The participants were selected by purposive sampling. The experiment was
conducted through mind map and exercises with sign language within 4 weeks, 5 days a week,
60 minutes per day. The instruments of this research which were reading and spelling word
lesson plans, exercise with sign language and the test of reading and spelling ability were
administered to the participants. The data were analyzed using Median, Interquartile Range and
The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test.
The research findings were as follow:
1. The reading ability of students with hearing impairment was at the very good level.
2. The spelling ability of students with hearing impairment was at the very good level.
3. The reading ability of students with hearing impairment after using mind map and
exercises with sign language was increased at .05 statistical significance.
4. The spelling ability of students with hearing impairment after using mind map and
exercises with sign language was increased at .05 statistical significance.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การอ่านการเขียนเป็ นทักษะพื้นฐานสําคัญที่นกั เรี ยนทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ทักษะการฟัง การดู และการพูด ผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู ้ทางภาษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เป็ นลําดับขั้นตอนตามพัฒนาการและความพร้อมของแต่ละบุคคล นักเรี ยนจึงจะมีทกั ษะ
ที่ดีท้ งั ด้านการอ่านและการเขียน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านเขียนได้
อย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกและความต้องการต่างๆ
ผ่านตัวอักษรออกมาเป็ นภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้นกั เรี ยนต้องสามารถนํา
ประโยชน์จากทักษะการอ่านและการเขียนเป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
มีนิสยั รักการอ่านและการเขียน รวมทั้งสามารถดํารงตนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (อัจฉรา ชีวพันธ์. 2552) ซึ่งการให้ความสําคัญกับการอ่านและการเขียนสําหรับ
นักเรี ยนนั้นจะเห็นได้จากการกําหนดหลักการจัดการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาทักษะในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรากฏในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
มีวตั ุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิด
กับผูเ้ รี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ให้ความสําคัญทั้งความรู ้และ
คุณธรรม นอกจากนี้ในสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้สาระภาษาไทยแต่ละระดับชั้นยังกําหนดระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็ นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่ อสาร
กระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็ นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุลย์ท้ งั ในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
การอ่านและการเขียนเป็ นทักษะหนึ่งที่จาํ เป็ นต้องฝึ กฝนเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิด
ความรู ้สึก ความเข้าใจของตนเองออกมาเป็ นตัวอักษรแทนคําพูดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
ผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ซึ่งในการเรี ยนการสอนทุกวิชาต้องอาศัยทักษะการอ่านและการเขียน ดังนั้นทักษะ
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การอ่านและการเขียนจึงเป็ นพื้นฐานสําคัญในการศึกษา นักเรี ยนจะต้องมีทกั ษะการอ่านเพื่อรับรู ้ขอ้ มูล
ต่างๆ หากนักเรี ยนมีปัญหาในการอ่านจะทําให้ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู ้ จากหนังสื อหรื อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งปัญหาการอ่านไม่ออกเป็ นปั ญหาหนึ่งที่ผสู ้ อนจะต้องหาวิธีการพัฒนานักเรี ยนให้มี
ความสามารถอ่านออก อ่านคล่อง จนสามารถอ่านจับใจความ ส่ วนในด้านทักษะการเขียนนั้น ผดุง
อารยะวิญญู กล่าวว่า การใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนในด้านการเขียนมีลกั ษณะการเขียนไม่ถูกต้อง
ซึ่งเป็ นปั ญหามาก โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาส่ วนมากยังเขียนสะกดคํา
ผิดพลาด อาจเป็ นเพราะเด็กไม่ได้รับการฝึ กเขียนสะกดคําอย่างถูกวิธีและเพียงพอ (ผดุง อารยะวิญญู.
2542) ถ้าหากนักเรี ยนสามารถเขียนคําต่างๆ ได้ถูกต้องก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนวิชาต่างๆ
นอกจากนี้การเขียนคําที่มีการสะกดอย่างถูกต้องจะเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญในการเขียนวลี ประโยคและ
เรื่ องราวต่อไป
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มหนึ่งที่ประสบกับปัญหา
ในการเรี ยนรู ้ เนื่องจากการสู ญเสี ยการได้ยนิ ซึ่งเป็ นอุปสรรค โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ภาษาจึงทําให้เด็ก
กลุ่มนี้มีพฒั นาการทางภาษาล่าช้ากว่าเด็กปกติ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรื อการเขียน
โดยเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ บางคนอาจจะยังมีการได้ยนิ ที่เหลืออยู่ และได้รับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการฟัง การพูด จนสามารถสื่ อสารกับบุคคลอื่นได้พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ส่วนใหญ่กย็ งั มีขอ้ จํากัดในด้านภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยเฉพาะเด็กหูตึงระดับมากหรื อหูหนวก ซึ่งจะใช้การแสดงออกทางภาษาด้วยการใช้
ภาษามือและภาษาเขียนในการติดต่อสื่ อสาร เนื่องจากการเขียนเป็ นวิธีการที่สามารถถ่ายทอดความรู ้
ความคิดของผูส้ ื่ อสาร โดยการถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์ คือ ตัวอักษร และเครื่ องหมายต่างๆ แต่
การเขียนของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มักจะมีลกั ษณะของการเขียนสะกดคําผิดพลาด
เขียนตกหล่น และการเขียนประโยคสลับที่ ซึ่งจากการศึกษาของสุ พฒั นา จันทะคุณ พบว่า ปั ญหา
ในการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะเป็ นเรื่ องของการเขียนคําที่ใช้ตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกด จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนเขียนผิดพลาด (สุ พฒั นา จันทะคุณ. 2551) ดังนั้นหากผูส้ อน
ใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แล้ว ก็จะช่วย
ให้เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จะเรี ยนรู ้โดยใช้การเห็นเป็ นหลักร่ วมกับการได้ยนิ ที่เหลืออยู่ รวมทั้งการใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ
ร่ วมด้วยก็จะช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถอ่านเขียนได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สอดคล้องกับ
ลักษณะการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ คือ การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map)
ซึ่งเป็ นวิธีการที่กระตุน้ ให้เด็กเรี ยนรู ้โดยลงมือปฏิบตั ิ ด้วยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
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การทําแผนที่ความคิด (Mind Map) สร้างสรรค์โดย โทนี่ บูซาน ซึ่งคํานึงถึงการทํางานที่
แตกต่างกันของสมองทั้งสองซีก ซึ่งการทําแผนที่ความคิดจะเริ่ มจากหัวข้อหลักกระจายสู่หวั ข้อย่อยๆ
เป็ นการกระจายจากจุดศูนย์กลาง ขยายเป็ นรัศมีออกไปข้างๆ แต่ละเส้นจะมีคาํ ประกอบเพียงคําเดียว
และทั้งหมดปรากฏอยูบ่ นกระดาษแผ่นเดียว อีกทั้งยังเป็ นภาพและมีสีสนั ช่วยให้เด็กเกิดความคิด
วิเคราะห์วา่ ควรใช้คาํ ใดบนเส้นแต่ละเส้น และใช้สีช่วยให้เกิดความแตกต่าง เด็กเกิดการจําด้วยภาพ
และสี ซึ่งเป็ นสิ่ งที่มีความน่าสนใจต่อการมองเห็นเป็ นอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลจะถูกจดจําและระลึกได้
เร็ วกว่า กระบวนการเรี ยนรู ้กเ็ ร็ วขึ้น และข้อมูลก็ดาํ รงอยูน่ าน รวมทั้งแผนที่ความคิดจะช่วยในเรื่ อง
ของการทําซํ้าและการสรุ ป ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้ง่ายขึ้นในการจัดระเบียบข้อมูล และเพิ่มความสามารถ
ของสมองและความคงทนในการจํา ในการเรี ยนการสอนเด็กๆ จะได้รับการกระตุน้ ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์
และคําที่สามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุด การใช้ปากกาเน้นข้อความเข้ามาเป็ นการเชื่อมโยงแนวคิดที่ใส่ลง
ไปสู่ระบบความจํา เด็กๆ จะสนุกกับการแปลภาพสัญลักษณ์ของแต่ละคน และเด็กๆสามารถที่จะใช้
ความอิสระในการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ซึ่งการสร้างสัญลักษณ์เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่เด็ก โดยเฉพาะเด็กชอบขีดๆ เขียนๆ
การใช้แผนที่ความคิดหรื อแผนภาพสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถกระทําขึ้นโดยครู และนักเรี ยน
เพื่อนําไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ โดยพื้นฐานครู ใช้แนวทางการจัดทําแผนที่ความคิดแบบต่างๆ
สําหรับการช่วยนักเรี ยนในการสร้างและทําความเข้าใจกับเนื้อหา และกรอบความคิดต่างๆ การใช้แผน
ที่ความคิดเป็ นรู ปแบบที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงถึงความแตกต่างเป็ นรายบุคคล ทั้งในด้าน
บุคลิกภาพของเด็ก กระบวนการหาและรวบรวมข้อมูล ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและวิธีการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะทางการฟัง การมอง การสัมผัส การลงมือปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการทํา
(เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ. 2552; What-is-Mind-Mapping. Online.2010; & MindMaps-Examples. Online. 2010) ซึ่งการเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้สอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ที่ใช้ทกั ษะด้านการมองเป็ นสําคัญและมากที่สุด รวมถึงการลงมือ
ปฏิบตั ิอีกด้วย (ศรี ยา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม. 2547) นอกจากนี้การใช้แบบฝึ กยังเป็ น
อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นกั เรี ยนจดจําได้ดี แต่นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ที่มีการได้ยนิ
เหลืออยูน่ อ้ ยมากจนแทบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องใช้ภาษามือและการสะกดนิ้วมือช่วยในการ
เรี ยนรู ้ เนื่องจากภาษามือและการสะกดนิ้วมือ คือ ภาษาสําหรับคนหูหนวกใช้ในการสื่ อความหมาย
และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด โดยแสดงสี หน้า และกิริยาท่าทางประกอบ คนหูหนวกส่วนใหญ่ใช้
ภาษามือ และการสะกดนิ้วมือสื่ อความหมายแทนคําพูด ดังนั้นภาษามือจึงเป็ นภาษาที่นกั การศึกษา
ของคนหูหนวกตกลง และยอมรับกันแล้วว่าเป็ นภาษาหนึ่งที่คนหูหนวกใช้สาํ หรับติดต่อสื่ อความหมาย
ซึ่งกันและกัน
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จากปั ญหาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ดังกล่าวข้างต้น
จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน ดังนั้นจึงได้นาํ วิธีการสอน
โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือมาใช้เป็ นแนวทางแก่ครู ผสู ้ อน
ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
เป็ นแนวทางแก่ผสู ้ อน ผูป้ กครอง ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจได้นาํ วิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้ในการสอน
อ่านและเขียนแก่นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ

ความสํ าคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นแนวทางแก่ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไป
ในการนําวิธีการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
พัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราไปใช้สอนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก โดยมีค่าเฉลี่ย
ของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งที่ดีกว่า
มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา มีสติปัญญาปกติ
และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก โดยมีค่าเฉลี่ย
ของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งที่ดีกว่า
มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา มีสติปัญญาปกติ
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และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 6 คน เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive
Sampling)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา คือ
ความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรู ้และเข้าใจความหมายคําศัพท์จากการเห็นคําและภาพ โดยสามารถเลือกคําให้ตรงภาพ
ได้ถูกต้อง
2. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา หมายถึง ความสามารถ
ในการนําพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์มาประสมกันเป็ นคําที่มีความหมายถูกหลักไวยากรณ์
ภาษาไทยและเขียนได้ถูกต้อง โดยสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ
แม่กน และแม่กด
3. วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) หมายถึง วิธีการสอนที่มีกระบวนการกระตุน้
ความคิดของผูเ้ รี ยน แล้วถ่ายทอดความคิดหรื อข้อมูลต่างๆ ที่มีอยูล่ งบนกระดาษ โดยเริ่ มจากหัวข้อ
หลักกระจายสู่หวั ข้อย่อยๆ เป็ นการกระจายจากจุดศูนย์กลาง ขยายเป็ นรัศมีออกไปข้างๆ แต่ละเส้น
จะมีคาํ ประกอบเพียงคําเดียว และทั้งหมดปรากฏอยูบ่ นกระดาษแผ่นเดียว
4. แบบฝึ กประกอบภาษามือ หมายถึง แบบฝึ กที่ประกอบด้วยภาพ คํา และ ภาษามือ
รวมทั้งการสะกดด้วยนิ้วมือ เป็ นคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด
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กรอบแนวความคิด

การสอนโดยใช้ วธิ ีการแผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ

วิธีการแผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
การสอนมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. นําเข้าสู่บทเรี ยนโดยใช้บตั รภาพ
และบัตรคํา
2. ให้นกั เรี ยนดูแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือและการสะกดนิ้วมือ
ที่มีท้ งั รู ปภาพและคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา แล้วให้นกั เรี ยน
ทําภาษามือและสะกดนิ้วมือ
3. ปฏิบตั ิการเขียนแผนที่ความคิด
4. นําเสนอผลงานและร่ วมกันสรุ ป
5. ทําแบบฝึ กหัด

เนือ้ หา

ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่
1. มาตราตัวสะกดแม่กก คําที่ใช้
พยัญชนะ ข ค ฆ สะกด
2. มาตราตัวสะกดแม่กบ คําที่ใช้
พยัญชนะ ป พ ฟ ภ สะกด
3. มาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้
พยัญชนะ ญ ณ ร ล ฬ สะกด
4. มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้
พยัญชนะ จ ฐ ต ถ ท ธ ศ
ษ ส สะกด

ความสามารถอ่านคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ความสามารถเขียนคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
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สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี
3. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้น
4. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจําแนกเป็ น
หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางการได้ยนิ
1.3 ประเภทของความบกพร่ องทางการได้ยนิ
1.4 ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
1.5 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ความคิด (Mind Map)
2.1 ความหมายของแผนที่ความคิด
2.2 ความเป็ นมาของแผนที่ความคิด
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนที่ความคิด
2.4 หลักการทําแผนที่ความคิด
2.5 วิธีการเขียนแผนที่ความคิด
2.6 ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนที่ความคิด
2.7 การสร้างผังความคิด
2.8 ข้อดีของการทําแผนที่ความคิด
2.9 กฏการสร้างแผนที่ความคิด
2.10 การนําแผนที่ความคิดมาใช้ในการเรี ยนการสอน
2.11 แผนที่ความคิดกับการศึกษาพิเศษ
2.12 แผนที่ความคิด (Mind Map) กับแผนภูมิอื่นๆ
2.13 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ แผนที่ความคิด
2.14 ข้อดีของการใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ช่วยสอน
2.15 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ความคิด
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ ก
3.1 ความหมายของแบบฝึ ก
3.2 ความสําคัญของแบบฝึ ก
3.3 ประโยชน์ของแบบฝึ ก
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3.4 ลักษณะของแบบฝึ กหัดที่ดี
3.5 หลักในการสร้างแบบฝึ ก
3.6 องค์ประกอบของแบบฝึ ก
3.7 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ ก
3.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ ก
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษามือและการสะกดนิ้วมือ
4.1 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษามือ
4.1.1 ความเป็ นมา
4.1.2 ความหมาย
4.1.3 การเรี ยนภาษามือไทย
4.1.4 แหล่งที่มาของภาษามือ
4.1.5 หลักสําคัญในการทําท่าภาษามือ
4.1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาษามือ
4.2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสะกดนิ้วมือ
4.2.1 ความหมายของการสะกดนิ้วมือ
4.2.2 ความแตกต่างของการสะกดนิ้วมือ
4.2.3 ความเป็ นมาของการสะกดนิ้วมือไทย
4.2.4 หลักการสะกดนิ้วมือ
4.2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสะกดนิ้วมือ
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1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
1.1 ความหมายของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ไว้ ดังนี้
ผดุง อารยะวิญญู (2542: 21) ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ว่า หมายถึง
เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ ซึ่งอาจจะเป็ นเด็กหูตึงหรื อหูหนวกก็ได้
เด็กหูหนวก หมายถึงเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ 90 เดซิเบลขึ้นไป วัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์
ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งที่ดีกว่า เด็กไม่สามารถใช้การได้ยนิ ให้เป็ นประโยชน์
เต็มประสิ ทธิภาพในการฟัง อาจเป็ นผูท้ ี่สูญเสี ยการได้ยนิ มาตั้งแต่กาํ เนิดหรื อเป็ นการสูญเสี ยการได้ยนิ
ในภายหลังก็ตาม
เด็กหูตึง หมายถึงเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ ระหว่าง 26-89 เดซิเบล ในหูขา้ งดีกว่า
วัดโดยใช้เสี ยงบริ สุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 เฮิรตซ์ เป็ นเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ เล็กน้อย
ไปจนถึงการได้ยนิ ขั้นรุ นแรง
ศรี ยา นิยมธรรม (2544: 25) ได้กล่าวถึงความหมายของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ไว้วา่ คนที่จดั ว่ามีความบกพร่ องทางการได้ยนิ นั้น ปกติจะพิจารณาจากลักษณะ 2 อย่าง อย่างแรก
คือ ความรุ นแรงของการสู ญเสี ยการได้ยนิ อีกอย่างคือ พิจารณาจากช่วงเวลาการเกิดการสูญเสี ย
การได้ยนิ ในด้านการศึกษาและสังคม คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ มาตั้งแต่กาํ เนิด
หรื อในช่วงที่กาํ ลังมีพฒั นาการทางภาษาจนไม่อาจเรี ยนรู ้ ไม่เข้าใจ ไม่สามารถแสดงออกทางภาษา
ได้ตามปกติ คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ ในระดับที่นอ้ ยลงมาก็จดั เป็ นพวกหูตึง คือ มีการได้ยนิ ไม่มากพอ
จึงไม่อาจพัฒนาทักษะทางภาษาได้ในวัยสําคัญที่กาํ ลังอยูใ่ นช่วงการเรี ยนรู ้ภาษา
สมาคมการได้ยนิ แห่งประเทศแคนนาดา (The Canadian hearing society. 2010: Online)
ได้กล่าวถึงบุคคลผูท้ ี่มีภาวะความบกพร่ องทางการได้ยนิ ว่า คนหูหนวก (Deaf) หรื อ ผูท้ ี่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ (Hard of hearing) นั้น ขึ้นอยูก่ บั ภาษาที่บุคคลใช้ในการสื่ อสารมากกว่าระดับ
ของการสู ญเสี ยการได้ยนิ ถ้าบุคคลใดใช้ภาษามือในการสื่ อสาร จะเรี ยกบุคคลนั้นว่าเป็ นคนหูหนวก
มีระดับการสูญเสี ยการได้ยนิ ในขั้นรุ นแรง ส่ วนบุคคลที่ใช้ภาษาพูดในการสื่ อสาร โดยจะใช้เครื่ อง
ช่วยฟังหรื อไม่ใช้กต็ าม จะเรี ยกบุคคลนั้นว่าเป็ นคนหูตึง ซึ่งจะมีความยากลําบากในการฟัง
แมคเคนไซ (MacKenzie. 2007) ได้กล่าวถึงการแบ่งระดับการสูญเสี ยการได้ยนิ ในแต่ละระดับ
ว่าจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะทําให้ทราบถึงระดับของความสามารถในการใช้การได้ยนิ ที่เหลืออยู่
ในการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับหูตึงเล็กน้อย
ค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ
21 – 40 เดซิเบล
ระดับหูตึงปานกลาง ค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ
41 – 55 เดซิเบล
ระดับหูตึงมาก
ค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ
56 – 70 เดซิเบล
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ระดับหูตึงรุ นแรง
ค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ
71 – 89 เดซิเบล
ระดับหูหนวก
ค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ
ตั้งแต่ 90 เดซิเบลขึ้นไป
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะมีการสู ญเสี ยการได้ยนิ ตั้งแต่
ระดับน้อยจนถึงรุ นแรง เด็กที่มีการได้ยนิ ตั้งแต่ 26-89 เดซิเบล เรี ยกว่า เด็กหูตึง และตั้งแต่ 90 เดซิเบล
ขึ้นไปเรี ยกว่า เด็กหูหนวก
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
การสู ญเสี ยการได้ยนิ มีหลายสาเหตุแตกต่างกันออกไป ซึ่งพวงแก้ว กิจธรรม (2536: 66-67)
ได้กล่าวถึงสาเหตุของการสูญเสี ยการได้ยนิ ไว้ ดังนี้
1. สาเหตุของการสู ญเสี ยการได้ยนิ ประเภทส่ วนนําเสี ยงเสี ย ได้แก่
1.1 ความผิดปกติแต่กาํ เนิดเนื่องจากกรรมพันธุ์ ความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ หรื อ
การบาดเจ็บขณะคลอด เช่น ไม่มีรูหู ไม่มีกระดูกหู และกระดูกหูสามชิ้นหลุดออกจากกัน เป็ นต้น
1.2 การติดเชื้อ เช่น รู หูอกั เสบ เยือ่ แก้วหูอกั เสบ และโรคหูน้ าํ หนวก เป็ นต้น
1.3 การบาดเจ็บ เนื่องจากการกระทบกระแทกหรื อการถูกของมีคม เช่น เยือ่ แก้วหูทะลุ
รู หูฉีกขาด เป็ นต้น
1.4 สิ่ งแปลกปลอมอุดตันรู หู เช่น เมล็ดผลไม้ ของเล่น ก้อนกรวดและแมลง เป็ นต้น
1.5 เนื้องอกต่างๆ เช่น ติ่งเนื้อ เมือก (polyp) และถุงนํ้า (Cyst) เป็ นต้น
1.6 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขี้หูอุดตัน กระดูกพรุ นแข็งตัวในหูช้ นั กลาง (Otosclerosis)
และท่อยูสเตเชี่ยนทํางานผิดปกติ เป็ นต้น
2. สาเหตุของการสูญเสี ยการได้ยนิ ประเภทประสาทหูเสี ย ได้แก่
2.1 ความผิดปกติแต่กาํ เนิด เนื่องจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ภาวะผิดปกติขณะ
ตั้งครรภ์ของมารดา เช่น ตกเลือด หัดเยอรมัน ซิฟิลิส ครรภ์เป็ นพิษ ได้รับยาหรื อสารที่เป็ นพิษต่อหู
ได้รับบาดเจ็บบริ เวณท้อง ทารกในครรภ์ขาดสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการเจริ ญเติบโต และมีความผิดปกติ
ทางจิตใจหรื ออารมณ์อย่างรุ นแรง เป็ นต้น รวมทั้งผิดปกติขณะคลอด เช่น คลอดก่อนกําหนด เจ็บท้อง
นานผิดปกติ เด็กได้รับบาดเจ็บบริ เวณหู ต้นคอ หรื อศีรษะ และเด็กขาดออกซิเจนจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่ง เป็ นต้น
2.2 การติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ คางทูม ซิฟิลิส งูสวัดที่หู หูช้ นั ในอักเสบ และ
เยือ่ หุม้ สมองหรื อสมองอักเสบ เป็ นต้น
2.3 การได้รับยาหรื อสารที่เป็ นพิษต่อหู เช่น ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) บางชนิด
ยาขับปัสสาวะ ยาแก้ปวดบางชนิด (Salicylates) ยาควินิน สารตะกัว่ สารปรอท แอลกอฮอล์ และยาสูบ
เป็ นต้น
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2.4 การได้ยนิ เสี ยงดังมากๆ เช่น เสี ยงเครื่ องจักร เสี ยงยานพาหนะ เสี ยงดนตรี
เสี ยงประทัด เสี ยงปื น และเสี ยงจากการก่อสร้าง เป็ นต้น
2.5 การเสื่ อมสมรรถภาพการได้ยนิ ตามอายุเนื่องจากกระบวนการชราภาพ
2.6 การบาดเจ็บบริ เวณหู ต้นคอ หรื อศีรษะ
2.7 เนื้องอกต่างๆ เช่น เนื้องอกที่ประสาทหู เป็ นต้น
2.8 สาเหตุอื่นๆ คืออาการผิดปกติของโรคบางชนิด เช่น ไข้สูง ภาวะผิดปกติของ
หลอดเลือด เบาหวาน และโรคมีเนียร์ (Meniere) เป็ นต้น
3. สาเหตุของการสูญเสี ยการได้ยนิ ประเภทผสม ได้แก่ สาเหตุของการสูญเสี ยการได้ยนิ
ประเภทส่ วนนําเสี ยงเสี ยผสมกับประเภทประสาทหูเสี ยดังกล่าวแล้ว เช่น หูช้ นั กลางอักเสบผสม
การเสื่ อมสมรรถภาพการได้ยนิ ตามอายุ
4. สาเหตุของการสูญเสี ยการได้ยนิ ประเภทสมองส่ วนกลางเสี ย ได้แก่
4.1 ความผิดปกติในสมองส่ วนกลางแต่กาํ เนิดเนื่องจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และ
ภาวะผิดปกติขณะตั้งครรภ์
4.2 การติดเชื้อ เช่น สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสหรื อแบคทีเรี ย เป็ นต้น
4.3 การบาดเจ็บบริ เวณศีรษะ ที่ทาํ ให้สมองส่ วนกลางเสี ยหาย
4.5 เนื้องอก ได้แก่ เนื้องอกหรื อมะเร็ งที่สมองส่ วนกลาง
4.6 สาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่ วนกลาง เป็ นต้น
องค์การอนามัยโลก (WHO. 2010: Online) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ไว้ดงั นี้
1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ การมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวที่มีภาวะหูพิการตั้งแต่กาํ เนิด
แล้วทําให้เด็กที่เกิดมามีโอกาสเสี่ ยงที่จะมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มาก
2. สาเหตุที่เกิดระหว่างการคลอด ซึ่งมีหลายสาเหตุ ได้แก่
2.1 การคลอดก่อนกําหนด
2.2 มารดาเจ็บท้องคลอดนานผิดปกติ ทําให้ทารกขาดอากาศหายใจ
2.3 การติดเชื้อหัดเยอรมัน หรื อติดเชื้อต่างๆ ขณะตั้งครรภ์
2.4 การที่มารดาได้รับยา ซึ่งมีประมาณ 130 ชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ เพราะมีผลต่อประสาท
หูช้ นั ในของทารก
2.5 โรคดีซ่าน จะมีผลต่อเส้นประสาทการรับฟังเสี ยงของทารกแรกเกิด
3. สาเหตุจากโรคต่างๆ เช่น เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ หัด คางทูม เป็ นต้น
4. สาเหตุจากการได้รับยาที่เป็ นอันตรายต่อหูในทุกช่วงอายุ รวมถึงยาปฏิชีวนะและยาต่อต้าน
เชื้อมาลาเรี ย
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5. สาเหตุจากการถูกกระทบกระเทือนบริ เวณหูอย่างรุ นแรง
6. สาเหตุจากการมีข้ ีหูหรื อสิ่ งแปลกปลอมอุดตันรู หู
7. สาเหตุจากการอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่เป็ นอันตรายต่อหู เช่น การอยูใ่ นที่มีเสี ยงดังมากๆ
ฟังเพลงเสี ยงดัง หรื อได้ยนิ เสี ยงดังมากๆ เช่น เสี ยงระเบิด เป็ นต้น
8. สาเหตุจากการรับฟังเสี ยงเสื่ อมตามวัย
นอกจากนี้ แนนซ์ และ ด๊อดซูน (Nance;& Dodson. 2007) ระบุวา่ เด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ จํานวนมากไม่ทราบสาเหตุของความบกพร่ องว่าเกิดจากสาเหตุใด และส่ วนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากกรรมพันธุ์ ประมาณร้อยละ 70 ของเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ บางส่ วน
มีสาเหตุมาจากโรคต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์
เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ บางคนมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ จึงส่ งผลให้เด็กมีปัญหาการได้ยนิ
เสี ยงมาแต่กาํ เนิด และเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ บางคนจะมีลกั ษณะความบกพร่ องซํ้าซ้อน
ร่ วมด้วย
2. สาเหตุจากเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ จากเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจะส่ งผลให้เด็กบกพร่ องทางการได้ยนิ
ในภายหลังได้ ซึ่งการสู ญเสี ยการได้ยนิ อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กมีพฒั นาการด้านการพูดและภาษาแล้ว
3. สาเหตุจากโรคหูน้ าํ หนวก
โรคหูน้ าํ หนวกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยในหูช้ นั กลาง อาจเกิดแบบเฉียบพลัน หรื อเรื้ อรัง
เป็ นๆ หายๆ ได้ โรคหูน้ าํ หนวกเป็ นโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุด ทําให้มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
และบางรายอาจเกิดอาการแทรกซ้อนทางสมองจนถึงแก่ความตาย ส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้เป็ นหูน้ าํ หนวก
เรื้ อรัง คือ แก้วหูทะลุ เชื้อโรคจากหูช้ นั นอกผ่านเข้าหูช้ นั กลางได้ง่าย จึงส่ งผลทําให้มีอาการหูตึง
ระดับต่าง ๆ กันตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากหรื อหูหนวก และถ้ามีการทําลายที่หูช้ นั ในจะทําให้หูหนวก
และเวียนศีรษะ
4. สาเหตุจากเสี ยงดัง
เสี ยงดังเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้สูญเสี ยการได้ยนิ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยปราศจาก
การเจ็บปวด เสี ยงรบกวนที่มีความดัง 75 เดซิเบล ในช่วงระยะเวลายาวนานอาจทําให้เซลล์รับเสี ยง
ได้รับบาดเจ็บได้ เช่น เสี ยงจากการจราจรที่มีความดังประมาณ 85 เดซิเบล ก็เป็ นสาเหตุใหญ่สาเหตุ
หนึ่งที่ทาํ ให้สูญเสี ยการได้ยนิ ได้
จากที่กล่าวมานี้สรุ ปได้วา่ สาเหตุของความบกพร่ องทางการได้ยนิ เกิดได้ใน 3 ลักษณะใหญ่ๆ
คือ สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในระยะ ก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด
ซึ่งส่ วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ ส่ วนหนึ่งมาจากโรคต่างๆ และบางส่ วนมีสาเหตุมาจากเสี ยงดัง
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1.3 ประเภทของความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ประเภทและระดับการสู ญเสี ยการได้ยนิ เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญ ซึ่งการสู ญเสี ยการได้ยนิ นั้นอาจจะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลอดหรื อหลังคลอด และส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาภาษา เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ
ก่อนคลอดหรื อก่อนมีภาษาจะส่ งผลต่อความสามารถในการสื่ อสารกับบุคคลอื่นและการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ต่างๆ ทางวิชาการ จากการประมาณการจะมีเด็กแรกเกิดที่หูหนวกโดยมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ร้อยละ
70 (Nanec;& Dodson. 2007) และร้อยละ 18 จะเป็ นเด็กที่มีพอ่ หรื อแม่เป็ นคนหูหนวก (Gallaudet
Research Institute [ GRL ]. 2010) เด็กกลุ่มนี้จะเรี ยนรู ้โดยการผสมผสานระหว่างการใช้ภาษามือ
(Sign Language) และการพูด (Oral Language) (Gleason;& Ratner. 2009) ส่ วนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งคือ
เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ ในภายหลัง ซึ่งเด็กหลายคนจะมีความสามารถในการใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่ อสาร
กับบุคคลอื่น รวมถึงเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่ ประสาทหูเทียมด้วย (Royer. 2008)
การแบ่งประเภทของความบกพร่ องทางการได้ยนิ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ของความบกพร่ องว่าเป็ นประเภทใด และยังแสดงได้ชดั เจนว่าความบกพร่ องอยูส่ ่วนใดของหู
อีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะที่บอกปริ มาณหรื ออัตราของความบกพร่ องว่ามีความบกพร่ องมากน้อย
เพียงใด โดยคิดอัตราความบกพร่ องเป็ นหน่วยเดซิเบล (Degree of Hearing Impairment) การที่จะระบุ
ให้รู้วา่ คนใดมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ นั้น ควรที่จะต้องกล่าวถึงสองลักษณะควบคู่กนั ไป
ศรี ยา นิยมธรรม (2544. 47-52) ได้จาํ แนกประเภทของความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จากตําแหน่งที่เกิดความผิดปกติ จําแนกได้ 5 ประเภท คือ
1. การนําเสี ยงเสี ย (Conductive Hearing loss) เป็ นการสูญเสี ยการได้ยนิ ที่เกิดขึ้น
ที่ส่วนนําเสี ยง ได้แก่ หูช้ นั นอกและหูช้ นั กลางทํางานผิดปกติ
2. ประสาทหูเสี ย (Sensorineural Hearing Loss) เป็ นความผิดปกติที่หูช้ นั ในหรื อประสาทหู
3. ผสม (Mixed Hearing Loss) เป็ นลักษณะการสูญเสี ยการได้ยนิ ทั้งแบบส่ วนนําเสี ยง และ
ประสาทหูเสี ยร่ วมกัน
4. การแปลเสี ยงเสี ย (Central Hearing Loss) เป็ นการสูญเสี ยการได้ยนิ ที่เกิดจากสมอง
ส่ วนที่ทาํ หน้าที่รับและแปลความหมายของเสี ยงเสี ย ซึ่งอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง สมองอักเสบ
เส้นเลือดในสมองแตก
5. จิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing Loss) เป็ นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจาก
จิตใจหรื ออารมณ์ ทําให้ไม่มีการตอบสนองต่อเสี ยง แสดงอาการเหมือนคนหูหนวก แต่กลไกการได้ยนิ
ทุกอย่างปกติ ต้องให้จิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยารักษา
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จากที่ได้กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ประเภทของความบกพร่ องทางการได้ยนิ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
คือ ประเภทนําเสี ยงเสี ย (Conductive Hearing Loss) ประเภทประสาทหูเสี ย (Sensorineural Hearing
Loss) ประเภทผสม (Mixed Hearing Loss) ประเภทการแปลเสี ยงเสี ย (Central Hearing Loss) และ
ประเภทจิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing Loss)
1.4 ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และเด็กปกติ ในระยะแรกๆ
จะมีความคล้ายคลึงกันในการร้องไห้ เพื่อสื่ อถึงความต้องการให้ผใู ้ หญ่ได้รับรู ้ ต่อมาจะมีการเล่นเสี ยง
กับตนเองตลอดเวลา เมื่อมีการพัฒนาเพิม่ ขึ้นเด็กปกติกจ็ ะเริ่ มอ้อแอ้ (Blabbering) ตอบโต้กบั พ่อแม่
มากขึ้น ส่ วนเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เริ่ มที่จะหยุดชะงักการเล่นเสี ยง เนื่องจากไม่ได้ยนิ
เสี ยงสะท้อนกลับ เพียงแต่รับรู ้ได้จากการเห็นคนทําปากขยับขึ้นลงแต่กไ็ ม่ได้ยนิ เสี ยง ดังนั้นเด็กเหล่านี้
จึงหยุดการเปล่งเสี ยงเริ่ มใช้สายตาให้เป็ นประโยชน์ ภาษาของเด็กจึงไม่สามารถพัฒนาไปให้เทียบเท่า
กับเด็กปกติได้ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสฝึ กฝนการใช้อวัยวะในการเปล่งเสี ยง พัฒนาการทางการ
พูดจึงลดลงไปจนถึงขั้นพูดไม่ได้ ทั้งในความเป็ นจริ งแล้ว อวัยวะในการพูดเป็ นปกติ
ศรี ยา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม (2541) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ดังนี้
2 ปี แรก
เด็กปกติ
1. จะมีการเล่นเสี ยงในช่วงปี แรก และการ
เล่นเสี ยงนี้จะดําเนินไปเรื่ อยๆ ถ้าพ่อแม่
ช่วยกระตุน้ และให้รางวัล ก็ยงิ่ มีการเล่น
เสี ยงมาก

2. ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะมีการเล่น
เสี ยงและสามารถทําเสี ยงต่างๆได้เกือบ
หมด เสี ยงใดที่ไม่มีใช้ในภาษาพูดของตนก็
จะค่อยๆ หายไปเนื่องจากการได้รางวัล

เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
1. เริ่ มมีการเล่นเสี ยงระยะเดียวกับเด็กปกติ
แต่จะลดน้อยลงและจะหยุดเมื่ออายุประมาณ 4 – 6 เดือน
ขึ้นอยูก่ บั ระดับการสูญเสี ยการได้ยนิ และการกระตุน้ ของ
พ่อแม่ หากได้รับรางวัลการเล่นเสี ยงก็อาจยังดําเนิน
ต่อไปได้โดยเฉพาะพวกที่สูญเสี ยการได้ยนิ เนื่องจากการ
นําเสี ยงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction loss) จะมี
การเล่นเสี ยงมากขึ้นเพราะได้ยนิ เสี ยงตนเอง
2. มีการเล่นเสี ยงบ้าง หรื อแทบไม่มีการเลียน
เสี ยงเลย การเลียนเสี ยงเป็ นเรื่ องยาก เด็กใช้วิธีเรี ยกร้อง
ความสนใจจากผูใ้ หญ่โดยการร้องไห้
เป็ นส่ วนใหญ่
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เฉพาะเสี ยงที่มีความหมาย

2 ปี แรก (ต่ อ)
เด็กปกติ
3. สามารถพูดคําแรกได้เมื่ออายุประมาณ 1
ขวบ โดยมีพฒั นาการจากการเล่นเสี ยงและ
การให้รางวัล
4. การแสดงออกทางภาษา เด็กจะสามารถรู ้จกั
คําต่างๆได้ประมาณ 50 – 250 คํา ในระยะ 2
ขวบ การใช้ไวยากรณ์ยงั คงผิดๆถูกๆและยังใช้
ภาษาพูดย่อๆ สั้นๆ (Telegraphic speech)
การเรี ยนรู ้การใช้ท่าทางประกอบคําพูดยังคงมี
อยูบ่ า้ งเช่นกัน

เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
3. ยังไม่สามารถพูดคําที่มีความหมายได้ในกรณี ที่
หูหนวกมาแต่กาํ เนิด ถ้าเป็ นกลุ่มหูตึงก็จะมี
พัฒนาการที่ล่าช้าไป
4. การติดต่อกับผูอ้ ื่นมักใช้ท่าทางเป็ นส่ วนใหญ่
ในด้านการหัดพูด เด็กพอจะทํารู ปปากของคําที่
ต้องการพูด แต่อาจไม่มีเสี ยงออกมา และยังรู ้จกั
คําศัพท์นอ้ ยมาก หรื อแทบไม่มีเลย ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั
ระดับความบกพร่ องของการได้ยนิ และการรับรู ้
ภาษาของเด็ก

อายุ 2 – 4 ปี
เด็กปกติ
1. สามารถใช้ประโยคบอกเล่า ประโยค
คําถามได้ถูกต้อง

เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
1. เด็กหูหนวกเริ่ มเข้าใจภาษาได้โดยการอ่าน
ริ มฝี ปากและสี หน้าท่าทางแทบจะไม่มีการแสดง ออก
ทางภาษาพูดเลยหรื อหากมีเพราะได้รับ
การฝึ กฝนก็นอ้ ยมาก ส่ วนเด็กหูตึงอาจพูดได้บา้ ง
เล็กน้อย ถ้ามีเครื่ องช่วยการได้ยนิ และได้รับ
การฝึ กหัด
2. ในการติดต่อกับผูอ้ ื่นมักใช้ภาษาพูด
2. เด็กจะใช้ภาษาพูดในการติดต่อกับผูอ้ ื่นหรื อ
เป็ นส่ วนใหญ่
ไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การฝึ กฝนที่เคยได้รับ
3. คําศัพท์ดา้ นการแสดงออกทางภาษามี
3. เด็กที่หูหนวกก่อนถึงวัยนี้จะมีคาํ ศัพท์ดา้ น
ประมาณ 2,000 คํา เมื่ออายุราว 4 ปี จะเรี ยนรู ้ การแสดงออกทางภาษาประมาณ 5 – 25 คํา
หน้าที่ของคํา การจัดหมวดหมู่ของคํา รู ้จกั ใช้ ส่ วนเด็กหูตึงจะมีคาํ ศัพท์ดา้ นนี้ประมาณ 100 – 500
คําในตําแหน่งต่างๆ เช่น นาม คุณศัพท์ ฯลฯ คํา เด็กหูหนวกยังไม่สามารถใช้คาํ ที่รู้จกั
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ทั้งในประโยคบอกเล่าประโยคคําถาม
สามารถเอาคําที่รู้จกั ใหม่ผกู ประโยคได้เอง
โดยทันที

ได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ คําที่รู้จกั ส่ วนใหญ่
มักเป็ นคํานามง่ายๆ และจะรู ้จกั คํานั้นในสถานการณ์
ที่ถูกสอน ไม่สามารถนําคําไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้

อายุ 2 – 4 ปี (ต่ อ)
เด็กปกติ

เด็กทีม่ ี
ความ
บกพร่ อง
ทางการได้
ยิน
4. ไม่มี
4. มักจะชอบ และเพลิดเพลินสนุกสนาน ไปกับคําพ้อง บทกลอน จังหวะของคําใน
บทกลอน บทดอกสร้อย ชอบฟังนิทาน ชอบเรื่ องเพ้อฝัน และเรื่ องมหัศจรรย์ ชอบจังหวะ สูง โอกาส
เช่นนี้ ใน
ตํ่าของเสี ยงหรื อท่วงทํานอง แม้จะไม่เข้าใจเนื้อความ สามารถจดจําบทโคลงกลอน หรื อบท
ดอกสร้อยที่วา่ นี้ได้ และสามารถพูดซํ้าบทกลอนหรื อถ้อยคําดังกล่าวได้ การเรี ยนรู ้เหล่านี้เป็ นไป กรณี ของ
เด็กหู
อย่างไม่รู้สึกตัว
หนวกหรื อ
5. ได้รู้จกั คําต่างๆ จากที่พบในบทกลอนและสามารถเข้าใจไปด้วย
หูตึง
นอกจาก
กลุ่มหูตึง
เล็กน้อย
และได้ใส่
เครื่ องช่วย
ฟังและรับ
การฝึ กฝน
แล้ว แต่
ไม่ได้
เพลิดเพลิน
กับถ้อยคํา
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เท่าเด็ก
ปกติ อาจ
สนใจลีลา
จังหวะ
ของ
ทํานอง
การพูด
การอ่าน
มากกว่า
อายุ 4 - 6 ปี
เด็กปกติ
เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
1. ยังไม่สามารถพูดเป็ นประโยคที่ถูกต้องได้
1. อายุประมาณ 5 ปี เด็กมักมีพฒั นาการทาง
ภาษาได้เกือบสมบูรณ์ ยกเว้นการใช้ประโยค
ซับซ้อน โดยมีปัญหาทางไวยากรณ์บา้ ง เกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นต่างๆในหลักการใช้ไวยากรณ์
2. กลุ่มที่หูหนวกมาตั้งแต่กาํ เนิดหรื อก่อนวัยนี้ จะมี
2. ด้านการเปล่งเสี ยง เด็กปกติสามารถออก
เสี ยงได้ชดั เจนหมดเกือบทุกเสี ยง
การเปล่งเสี ยงเพี้ยนไป ถ้าหากได้รับการฝึ กหัด
ให้พดู แต่ถา้ ไม่ได้ฝึกก็จะพูดไม่เป็ นคําเลย
3. รู ้จกั คําราว 3,000 – 6,000 คําและสามารถนํา 3. อายุราว 6 ปี จะรู ้คาํ ศัพท์ดา้ นการแสดงออกทาง
คํามาใช้ในประโยคแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ภาษาราว 2,000 คํา เป็ นอย่างมาก และรู ้คาํ ศัพท์
และจะมีคาํ ศัพท์ในแง่ของการรับรู ้ทางภาษา
ด้านการรับรู ้ทางภาษาราวๆ 6,000 คํา เป็ นอย่างสูง
ประมาณ 15,000 คํา
สําหรับเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ หลัง 3 ขวบไปแล้ว
จะมีคาํ ศัพท์ ด้านการรับรู ้ทางภาษาราวๆ 10,000 คํา
ฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้ สามารถสอนให้พดู ได้ง่ายกว่า
กลุ่มหูหนวกมาแต่กาํ เนิด
อายุ 6 – 8 ปี
เด็กปกติ

เด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
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1. ประมาณ 7 ปี จะสามารถเข้าใจและมี
ความคิดในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม รู ้จกั สนุกกับ
การเล่นคํา และมีการเล่นตลกกับคําพูด
2. ร้อยละของการใช้คาํ เมื่ออายุประมาณ 8 ปี
ปรากฏ ดังนี้
28 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํานาม
23 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํากริ ยา
14 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํานําหน้า
และคําคุณศัพท์
11 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คําสรรพนาม
7 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คําบุพบท
4 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คําคุณศัพท์
1 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คําวิเศษณ์
และคําเชื่อมประโยค

1. เรื่ องที่เกี่ยวกับที่เป็ นนามธรรมเป็ นเรื่ องยากมาก
แทบจะยังไม่เข้าใจเลย ส่ วนการสนุกกับมุขตลก
ทางคําพูดนั้นไม่มีเลย รู ้จกั ความหมายของคําก็เพียง
ที่ได้รับการบอกการสอน
2. เปอร์เซ็นต์ของการใช้คาํ ของเด็กวัยนี้ปรากฏ
ดังนี้
48 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํานาม
12 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํากริ ยา
2 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คํานําหน้านาม
1 % ของคําที่ใช้มกั เป็ น คําสรรพนาม

นอกจากนี้ เวอร์นอน (Vernon. 2007) ได้ระบุไว้วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แต่ละ
คนจะมีความแตกต่างในการเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านของลีลาในการเรี ยนรู ้และความสามารถในการเรี ยนรู ้
ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อจํากัดทางการได้ยนิ อย่างไรก็ตามจะมีเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ประมาณ
ร้อยละ 40 ที่จะมีความบกพร่ องอื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น เด็กที่ได้รับบาดเจ็บหรื อกระทบกระเทือนตั้งแต่
อยูใ่ นครรภ์มารดา ก็อาจจะส่ งผลให้มีความบกพร่ องมากกว่า 1 ประเภท
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะเป็ นสมาชิกของชุมชนคนหูหนวก
ซึ่งจะใช้ภาษามืออเมริ กนั (American Sign Language หรื อ ASL) ในการติดต่อสื่ อสารและใช้เป็ น
ภาษาแม่ เช่นเดียวกับเด็กปกติที่ใช้ภาษาพูดในการสื่ อสาร สําหรับประเทศอื่นๆ ก็จะใช้ภาษามือของ
แต่ละประเทศ เช่น ในประเทศอังกฤษจะใช้ภาษามืออังกฤษ (Britain Sign Language หรื อ BSL)
ในประเทศกรี ซใช้ภาษามือกรี ซ (Greece Sign Language หรื อ GSL)ในประเทศไทยจะใช้ภาษามือไทย
(Thai Sign Language หรื อ TSL) เป็ นต้น ซึ่งแต่ละประเทศที่มีชุมชนคนหูหนวกจะมีการรวมพลังกัน
และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของคนหูหนวกที่หลากหลาย วัฒนธรรมและภาษาสําหรับคนหูหนวกนั้นมีผลต่อ
การดําเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ชุมชนคนหูหนวกจะมีสมาชิกไม่มากนัก
แต่กม็ ีวฒั นธรรม ประวัติความเป็ นมา ภาษา และศิลปะเป็ นของตนเอง
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คนหูหนวกจํานวนมากเกิดจากพ่อแม่ที่หูหนวก หรื ออย่างน้อยพ่อหรื อแม่คนใดคนหนึ่งที่
หูหนวกแต่งงานกันอาจจะให้กาํ เนิดลูกที่เป็ นเด็กหูหนวกหรื อเด็กปกติกไ็ ด้ จึงเรี ยกเด็กกลุ่มนี้วา่ CODA
(Child of a Deaf Adult) ซึ่งมีจาํ นวนมากพอสมควร (Soloman. 1994) เด็กที่เกิดมาจะเรี ยนรู ้ภาษามือ
เป็ นภาษาแม่เช่นเดียวกับเด็กปกติที่จะพัฒนาภาษาพูด (Gleason; & Ratner. 2010) ซึ่งภาษามืออเมริ กนั
หรื อ ASL มีกฎ ไวยากรณ์ และประโยคโดยเฉพาะ
เด็กอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูตึง ซึ่งไม่ได้เป็ นสมาชิกของ
ชุมชนคนหูหนวก และไม่ได้ใช้ภาษามืออเมริ กนั เป็ นภาษาแม่ในการติดต่อสื่ อสาร แต่จะใช้ภาษาพูด
ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกัน จากการสํารวจพบว่า ประมาณร้อยละ 83 ของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ที่มีพอ่ แม่เป็ นผูท้ ี่มีการได้ยนิ ปกติ (Gallaudet Research Institute : GRI. 2010)
เด็กเหล่านี้จะต้องพยายามที่จะพัฒนาภาษาพูดหรื อภาษามือ แต่สิ่งสําคัญคือ การได้รับการวินิจฉัย
โดยเร็ ว ซึ่งจะส่ งผลต่อการพูด ภาษา และการเรี ยนรู ้วิชาการต่างๆ (Herer, Knightly; Steinberg. 2007)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหูตึงหรื อหูหนวกจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน
(Dillon; Pisoni. 2006) การจะพัฒนาทักษะการอ่านสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แต่ละคน
ให้ดีข้ ึนนั้นเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอย่างยิง่ (Cuculick;& Kelly. 2003) ซึ่งสามารถทําได้ ดังนี้
1. อ่านข้อความหรื อคําอธิบายในโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. ใช้อินเตอร์เน็ตและการสื่ อสารผ่านอีเมล์
3. ศึกษาต่อในระดับมัธยมหรื ออุดมศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จบจากชั้น
มัธยมศึกษา โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความสามารถในการอ่านอยูใ่ นระดับ 4 นักเรี ยนไม่สามารถอ่านข่าวใน
หนังสื อพิมพ์ได้ ส่ วนความสามารถในการเขียนอยูใ่ นระดับ 5 สําหรับเด็กที่ผา่ ตัดใส่ ประสาทหูเทียม
จะมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ดีกว่าเด็กหูหนวกหูตึงที่ไม่ได้ใส่ ประสาทหูเทียม (Dillon; Pisoni. 2006; &
Herer, Knightly; Steinberg. 2007) ทั้งนี้เนื่องจากเด็กได้รับการผ่าตัดใส่ ประสาทหูเทียมตั้งแต่ยงั เล็ก
จึงทําให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้และการนําไปใช้ นอกจากนี้นกั วิชาการให้ความสําคัญกับการอ่านและทักษะ
วิชาการด้านอื่นๆ อีกด้วย

ด้ านการพูด
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การได้ยนิ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการพูด ถึงแม้วา่ จะมีบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้
หรื อเป็ นข้อยกเว้นก็ตาม แต่การสูญเสี ยการได้ยนิ ที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลต่อความสามารถในการพูดที่ลดลง
(Gleason; & Ratner. 2009) มีการศึกษาโดยเปรี ยบเทียบเด็ก 2 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 5 ปี กับ 10 ปี
ซึ่งสูญเสี ยการได้ยนิ ระดับรุ นแรงและระดับปานกลางถึงมาก ผลปรากฏว่า ผูท้ ี่สูญเสี ยการได้ยนิ ระดับ
รุ นแรงจะบกพร่ องในด้านการพูด แต่เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ ระดับปานกลางถึงมากจะมีความสามารถ
ในการพูดถึง ร้อยละ 82
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการคัดกรองเด็กตั้งแต่แรกเกิดหรื อวัยเยาว์ จึงทําให้เด็กได้รับ
การช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ ม เด็กบางคนได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ และใส่ เครื่ องช่วยฟัง ในขณะที่เด็ก
บางคน พ่อแม่ ผูป้ กครอง อาจตัดสิ นใจให้เด็กได้รับการผ่าตัดใส่ ประสาทหูเทียม (Warner – Czyz;
Davis; & Morrison. 2005) เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ มจะส่ งผลดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะส่ งผลต่อการเข้าใจภาษาและการพูดในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป
เด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ ในระดับมากที่เกิดจากการสูญเสี ยการได้ยนิ ชนิดการนําเสี ยงบกพร่ อง
(Conductive Hearing Loss) สามารถช่วยเหลือได้โดยการใส่ เครื่ องช่วยฟัง อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้
ยังมีความบกพร่ อง ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับครู ที่จะต้องเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความยุง่ ยาก
ในการเรี ยนรู ้กว่าเพื่อนๆ ที่มีการได้ยนิ ปกติ ในเรื่ องของคําศัพท์ ไวยากรณ์ การเรี ยงลําดับคํา และ
ภาษา เพราะฉะนั้นครู จะต้องตระหนักเรื่ องการพูด การจดบันทึก และกระบวนการในการนําเสนอ
ความรู ้ต่างๆ นอกจากนี้ ความสามารถในการได้ยนิ ที่แตกต่างกันอาจจะส่ งผลต่อความเข้าใจได้ ดังนั้น
ครู และเพื่อนๆ จะต้องพูดให้ชดั เจนและควรจะใช้สื่อประกอบการสอน หรื อการนําเสนอ เช่น
สื่ อทางตา ได้แก่ รู ปภาพ กราฟ ชาร์ต และการเขียนหัวเรื่ อง เป็ นต้น
ด้ านอุบตั ิการณ์
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเด็กที่เกิดมาพร้อมกับสูญเสี ยการได้ยนิ ยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นความ
บกพร่ องที่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามอุบตั ิการณ์ของการสูญเสี ยการได้ยนิ ที่สมั พันธ์กบั อายุน้ นั
จากการประมาณการจะมีผทู ้ ี่สูญเสี ยการได้ยนิ ประมาณครึ่ งหนึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป (Nance; &
Dodson. 2007) และประมาณร้อยละ 0.14 จากนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ทั้งหมด
จะได้รับการจัดการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อมูล และการนิยามปัญหาหรื อความบกพร่ อง
ของแต่ละรัฐ ซึ่งเด็กบางคนเท่านั้นที่จะมีการสูญเสี ยการได้ยนิ เพียงอย่างเดียว โดยปกติเด็กอาจจะมี
ความบกพร่ องอื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น ประมาณร้อยละ 75 ของเด็กดาวน์ซินโดรมจะมีการสูญเสี ย
การได้ยนิ ประเภทส่ วนนําเสี ยงเสี ยร่ วมด้วย (Schauer. 2005) อย่างไรก็ตามอาจจะเป็ นเพราะการแบ่ง
ประเภทของความบกพร่ อง จึงทําให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และความบกพร่ องอื่นๆ
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ถูกรายงานไว้ในประเภทของความบกพร่ องซํ้าซ้อน นอกจากนี้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
บางคนที่ใส่ เครื่ องช่วยฟังแล้วก็สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้
จากที่ได้กล่าวมาสรุ ปได้วา่ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จะมีพฒั นาการทางภาษาที่
แตกต่างจากเด็กปกติ โดยในระยะแรกๆ จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ต่อมาเด็กเหล่านี้จะมีความล่าช้ากว่า
เด็กปกติ นอกจากนี้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แต่ละคนจะมีความแตกต่างในการเรี ยนรู ้
ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และทางการพูด
1.5 การจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีท้ งั การจัดในลักษณะของโรงเรี ยน
เฉพาะ การจัดการเรี ยนร่ วม และการเรี ยนรวมกับเด็กปกติ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
จะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่จะมีการปรับหลักสูตรในส่ วนของสาระการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แต่ละคน ด้วยการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความบกพร่ องในการรับรู ้จากการได้ยนิ ในการจัดการเรี ยน
การสอนจึงต้องเพิ่มเรื่ องของการฝึ กฟัง การฝึ กสายตา การฝึ กทักษะด้านการพูด การฝึ กทักษะทางภาษา
ตลอดจนการใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการสอน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
เด็กกลุ่มนี้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ ผดุง อาระวิญญู (2542) กล่าวถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ที่เป็ นเด็กหูหนวกกับเด็กหูตึงไว้วา่ เด็กทั้งสองกลุ่มนี้จะมีลกั ษณะการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กหูตึง ควรมีลกั ษณะแตกต่างไปจากการศึกษาของเด็กหูหนวก
การจัดบริ การทางการศึกษาแก่เด็กหูตึงนั้น ควรมุ่งเตรี ยมเด็กให้มีความพร้อมเพื่อการเรี ยนร่ วม หรื อ
เด็กที่เรี ยนร่ วมอยูแ่ ล้วก็ควรได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากการเรี ยนร่ วม ดังนั้นหลักสู ตรจึงควรเน้นการฝึ กฟัง การแก้ไขการพูด การอ่านคําพูด การฝึ กภาษา
และการเรี ยนวิชาอื่นๆ ควบคู่กนั ไป
สําหรับเด็กหูตึงที่เรี ยนในชั้นพิเศษนั้น ควรเน้นทักษะในการสื่ อความหมายควบคู่ไปกับ
ด้านวิชาการ ในทํานองเดียวกัน หลักสู ตรควรเน้นเกี่ยวกับการฝึ กฟัง การแก้ไขการพูด การอ่านคําพูด
โดยใช้เนื้อหาจากวิชาอื่นๆ ที่มีสอนในโรงเรี ยน
สําหรับเด็กหูหนวกนั้น การสื่ อสารจะใช้ภาษามือ ท่าทาง การสะกดนิ้วมือ การอ่านริ มฝี ปาก
หรื อการสื่ อสาร โดยใช้ระบบรวม (Total Communication) ในขณะเดียวกันเด็กทุกคนควรมีโอกาส
เรี ยนรู ้และฝึ กพูด เด็กทุกคนไม่วา่ จะเป็ นเด็กหูตึงหรื อหูหนวก ถ้ายังมีการได้ยนิ ที่เหลืออยูเ่ ด็กควร
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ใส่ เครื่ องช่วยฟัง และได้รับการฝึ กพูด การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการพูดโดยใช้เครื่ องมือต่างๆ
สิ่ งที่ควรคํานึงถึงอีกเรื่ องหนึ่งก็คือการฝึ กอาชีพ ควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
มีการสอนการประกอบอาชีพเบื้องต้น อาจจะเป็ นวิชาบังคับ หรื อเปิ ดเป็ นวิชาเลือกให้เด็กเรี ยนก็ได้
หรื ออาจจะมีท้ งั วิชาบังคับและวิชาเลือกทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยูก่ บั นโยบายและความพร้อม
ของแต่ละโรงเรี ยน

2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับแผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
2.1 ความหมายของแผนทีค่ วามคิด
แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็ นการนําเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุ ด การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) นั้น เกิดจากการใช้ทกั ษะทั้งหมดของสมอง หรื อเป็ น
การทํางานร่ วมกันของสมองทั้ง 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งสมองซีกซ้ายจะทําหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ คํา ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลําดับ ความเป็ นเหตุผล ตรรกวิทยา ส่ วนสมองซีกขวาจะทําหน้าที่
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัสคอโลซัม่ เป็ นเสมือนสะพานเชื่อม (สุ วิทย์ มูลคํา. 2543; Wikipedia. 2010: online; & Happychild. 2010.
online)

2.2 ความเป็ นมาของแผนทีค่ วามคิด
โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวอังกฤษ เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ ม และพยายามนําเอาความรู ้เรื่ องสมอง
มาปรับใช้กบั การเรี ยนรู ้ โดยพัฒนามาจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดบันทึกเป็ นตัวอักษรเป็ นบรรทัดๆ
เป็ นแถว ๆ ใช้ปากกาหรื อดินสอสี เดียวกันมาเป็ นการบันทึก ด้วยคํา ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็ นรัศมี
ออกรอบ ๆ ศูนย์กลางเหมือนกับการแตกแขนงของกิ่งไม้โดยใช้สีสนั ต่อมาเขาก็พบว่า วิธีที่เขาใช้น้ นั
สามารถนําไปใช้กบั กิจกรรมอื่นในชีวิตส่ วนตัวและชีวิตการงานได้ดว้ ย เช่น ใช้ในการวางแผน
การตัดสิ นใจ การช่วยจํา การแก้ปัญหา การนําเสนอ การเขียนหนังสื อ เป็ นต้น ซึ่งโทนี บูซาน
ได้เขียนหนังสื อ Use your Head (ใช้หวั คิด) และ Get Ahead (ใช้หวั ลุย) ร่ วมกับแวนด้า นอร์ธ (Vanda
North) และนายธัญญา ผลอนันต์ ผูแ้ ปลเป็ นฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ นผูท้ ี่นาํ แนวคิด วิธีการนําเข้ามา
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เผยแพร่ ในประเทศไทย ซึ่งสุ วิทย์ มูลคํา ได้มีโอกาสศึกษาเรื่ องนี้กบั นายธัญญา ผลอนันต์ และพบว่า
วิธีการของแผนที่ความคิดนั้นสามารถนําไปใช้ได้ท้ งั ชีวิตส่ วนตัวและการงานจริ ง และเห็นว่าถ้านํา
แนวคิด เทคนิค วิธีการนี้ขยายผลในการศึกษา น่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับผูท้ ี่มีหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้
เริ่ มตั้งแต่การวางแผนจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรี ยนรู ้ สําหรับผูเ้ รี ยนนั้นจะสามารถ
พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้ ศาสตร์และศิลปะด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถ
ช่วยคิด จํา บันทึก เข้าใจเนื้อหา การนําเสนอข้อมูลและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ทําให้
การเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวายิง่ ขึ้น (สุ วิทย์ มูลคํา. 2543)
2.3 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยใช้เทคนิคแผนที่ความคิด (สุ รเชษฐ
เวชชพิทกั ษ์. 2552) มีดงั นี้
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theories) ทฤษฎีน้ ีมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้วา่ การเรี ยน
เป็ นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารเดิมกับข้อมูลข่าวสารใหม่ หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ มูลข่าวสารเดิม
เชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสารใหม่การรับรู ้กจ็ ะง่ายขึ้น นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนยังมีลีลาในการเรี ยนรู ้
และการนําความรู ้ไปใช้แตกต่างกัน แนวความคิดดังกล่าวนี้ทาํ ให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิดความแตกต่างของการจํา ทั้งความจําระยะสั้น ความจําระยะยาว และความคงทน
ในการจํา ฌังค์ ฟิ อาเจต์ (ปรี ชา วิหคโค 2547: 114-126 อ้างอิงจาก Piaget) นักจิตวิทยาที่สาํ คัญคนหนึ่ง
ในกลุ่มนี้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการรับรู ้ของเด็กและพบว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมโครงสร้าง
ทางสติปัญญาที่ไม่ซบั ซ้อน และจะค่อยๆ มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับเมื่อได้มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
ผูส้ อนจึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนได้คิด ได้รู้จกั วิธีการ และเกิดการค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งต่อมา
บรู เนอร์ (Bruner) นักการศึกษาที่สาํ คัญคนหนึ่งในกลุ่มนี้เรี ยกวิธีการดังกล่าวว่า “การเรี ยนรู ้โดย
การค้นพบ” ผูส้ อนต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการคิดของเด็กและผูใ้ หญ่แตกต่างกัน การเรี ยน
การสอนต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยก่อน และควรแทรกปัญหาที่ผสู ้ อนหรื อผูเ้ รี ยน
ตั้งขึ้นแล้วช่วยกันคิดหาคําตอบ ส่ วนในด้านรางวัลที่ผเู ้ รี ยนได้รับนั้นควรเน้นแรงจูงใจภายในมากกว่า
แรงจูงใจภายนอก การนําทฤษฎีปัญญานิยมมาประยุกต์ใช้ในการสอน ได้แก่ การใช้เทคนิคต่างๆ
เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนก่อนเริ่ มเรี ยนและระหว่างรอเรี ยนอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน ทั้งในแง่ของการเลือกเนื้อหาบทเรี ยน การเลือกกิจกรรมการเรี ยน และการควบคุมการเรี ยน
การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทบทวนความรู ้เดิมที่สมั พันธ์กบั ความรู ้ใหม่ในรู ปแบบที่เหมาะสม
การตั้งคําถามให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์หาคําตอบ และการสร้างแรงจูงใจโดยเน้นความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
จากความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ (สกุรี รอดโพธิ์ทอง. 2544: 41-43)
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การเรี ยนรู ้ การจํา และการระลึกได้ ดีวายร์ (สกุรี รอดโพธิ์ทอง. 2544: 60 อ้างอิงจาก Dwyer.
1978) เป็ นผูห้ นึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ การจํา และการระลึกได้ (recall) ดีวายร์ เสนอผล
การศึกษาไว้ ดังนี้
1. ด้านการเรี ยนรู ้ คนเรี ยนรู ้โดยการชิมรส ร้อยละ 1 โดยการสัมผัส ร้อยละ 10 โดยการดมกลิ่น
ร้อยละ 30 โดยการได้ยนิ ร้อยละ 11 และโดยการมองเห็น ร้อยละ 83
2. ด้านการจํา คนจําได้จากสิ่ งที่อ่าน ร้อยละ 10 จากสิ่ งที่ได้ยนิ ร้อยละ 20 จากสิ่ งที่ได้เห็น
ร้อยะ 30 จากสิ่ งที่ได้เห็นและได้ยนิ ร้อยละ 50 จากสิ่ งที่ได้พดู ร้อยละ 70 และจากสิ่ งที่ได้พดู และ
ได้ทาํ ร้อยละ 90
3. ด้านการระลึกได้ การสอนโดยวิธี “บอกให้ทาํ ” ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 ชัว่ โมง
ร้อยละ 70 และระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี “แสดงให้ดู” ระลึกได้
หลังจากการสอนแล้ว 3 ชัว่ โมง ร้อยละ 72 และระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 20
การสอนโดย “บอกวิธีการและแสดงให้ดู” ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 ชัว่ โมง ร้อยละ 85 และ
ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 65
4. หลักการจํา สิ่ งที่คนรับรู ้จะถูกเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเรี ยกขึ้นมาใช้ในภายหลัง ความสามารถ
ทางสติปัญญาของมนุษย์ในการเรี ยกความจําที่เก็บเอาไว้ข้ ึนมาใช้มีสูงมาก แน่นอนว่าสิ่ งที่เก็บอยูใ่ น
ความจําของคนนั้นมีท้ งั สิ่ งที่สาํ คัญและที่ไม่มีสาระอะไร เทคนิคการสอนให้คนเก็บข้อมูลข่าวสารไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับองค์ความรู ้ที่ใหม่และมีจาํ นวนมาก
เช่น คําศัพท์ใหม่ในภาษา หลักการเสริ มสร้างความจําที่นาํ มาใช้กนั ในวิธีการเสริ มสร้างความจําต่างๆ
นั้นประกอบด้วยหลักการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบ (The Principle of Organization) และหลักการทําซํ้า
(The Principle of Repetition) โดยทัว่ ไปการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบทําได้ง่ายกว่าและมีประสิ ทธิภาพกว่า
แต่เมื่อใดก็ตามที่การใช้หลักการจัดระบบไม่เหมาะสมหรื อเป็ นไปไม่ได้ ก็จะมีการนําหลักการทําซํ้า
มาใช้เสมอ เช่น ในกรณี ที่มีปริ มาณข้อมูลข่าวสารมาก หรื อเมื่อข้อมูลข่าวสารนั้นไม่อาจจัดระบบใดๆ
ได้ หรื อสําหรับข้อมูลข่าวสารของทักษะประเภท Psychomotor Skills (สกุรี รอดโพธิ์ทอง. 2544
อ้างอิงจาก Flerning and levie. 1978 cited by Alessi and Trollip. 1991: 11-12)
2.4 หลักการทําแผนทีค่ วามคิด
การทําแผนที่ความคิด (Mind Map) มีหลักในการทํา ดังต่อไปนี้ (ธัญญา ผลอนันต์. 2547)
1. เริ่ มด้วยภาพสี ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพๆ เดียวมีค่ากว่าคําพันคํา ซํ้ายังช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มความจํามากขึ้นด้วย
2. ใช้ภาพให้มากที่สุด ในแผนที่ความคิดของคุณตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคําสําคัญ
(KEY WORD) หรื อรหัส เป็ นการช่วยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจํา
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3. ควรเขียนคําสําคัญบรรจงตัวใหญ่ๆ เป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ เพื่อที่วา่ ย้อนกลับมา
อ่านใหม่จะให้ภาพที่ชดั เจน สะดุดตาอ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อความคิดมากกว่าการใช้เวลาเพิ่มอีก
เล็กน้อยในการเขียนตัวใหญ่ อ่านง่าย ชัดเจน จะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาได้ เมื่อย้อนกลับมาอ่าน
ใหม่อีกครั้ง
4. เขียนคําสําคัญเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ เพือ่ ให้แผนที่ความคิด
มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
5. คําสําคัญ ควรจะมีลกั ษณะเป็ น "หน่วย" โดยคําสําคัญ 1 คําต่อเส้น 1 เส้น คําละเส้น เพราะ
จะช่วยให้แต่ละคําเชื่อมโยงกับคําอื่นๆ ได้อย่างอิสระเปิ ดทางให้แผนที่ความคิด คล่องตัวและยืดหยุน่
มากขึ้น
6. ระบายสี ให้ทวั่ แผนที่ความคิดเพราะสี ช่วยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุน้ สมองซีกขวา
7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้หวั คิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
อย่ามัวคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดีหรื อว่าจะใส่ หรื อไม่ใส่ อะไรลงไปเพราะล้วนแต่จะทําให้งานล่าช้า
อย่างน่าเสี ยดาย
2.5 วิธีการเขียนแผนทีค่ วามคิด
1. เตรี ยมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน
2. วาดภาพสี หรื อเขียนคําหรื อข้อความที่สื่อหรื อแสดงถึงเรื่ องจะทําแผนที่ความคิด
กลางหน้ากระดาษโดยใช้สีอย่างน้อย 3 สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรู ปทรงเรขาคณิ ต
3. คิดถึงหัวเรื่ องสําคัญที่เป็ นส่ วนประกอบของเรื่ องที่ทาํ แผนที่ความคิด โดยให้เขียนเป็ นคํา
ที่มีลกั ษณะเป็ นหน่วย หรื อเป็ นคําสําคัญ (KEY WORD) สั้นๆ ที่มีความหมาย บนเส้นซึ่งเส้น แต่ละเส้น
จะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิ่ง
4. แตกความคิดของหัวเรื่ องสําคัญแต่ละหัวเรื่ องในข้อ 3 ออกเป็ นกิ่งหลายๆ กิ่ง โดยเขียนคํา
หรื อวลีบนเส้นที่แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่เกิน 60 องศา
5. แตกความคิดรองลงไปที่เป็ นส่ วนประกอบของแต่ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนคําหรื อวลี
เส้นที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิด ออกไปได้เรื่ อย ๆ ตามที่ความคิดจะไหลออกมา
6. การเขียนคํา ควรเขียนด้วยคําที่เป็ นคําสําคัญ (KEY WORD) หรื อคําหลัก หรื อเป็ นวลี
ที่มีความหมายชัดเจน
7. คํา วลี สัญลักษณ์ หรื อรู ปภาพใดที่ตอ้ งการเน้นอาจใช้วิธีการทําให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ
หรื อการใส่ กล่อง เป็ นต้น
8. ตกแต่งแผนที่ความคิดที่เด็กเขียน
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2.6 ข้ อเสนอแนะในการเขียนแผนทีค่ วามคิด
1. การสร้างภาพศูนย์กลาง การทําภาพให้น่าสนใจ ดังนี้
1.1 ภาพควรมีสีไม่นอ้ ยกว่า 3 สี
1.2 ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว
1.3 ภาพไม่จาํ เป็ นต้องมีภาพเดียว อาจมีหลายๆ ภาพ หรื อหลายสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องนั้น
1.4 ภาพเป็ นภาพที่มีลกั ษณะเคลื่อนไหวก็จะดี
1.5 ไม่ควรจะใส่ กรอบภาพศูนย์กลางเพราะกรอบอาจจะเป็ นสิ่ งที่สกัดกั้นการไหล
ของความคิด
2. การหาคําสําคัญ (KEY WORD) ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 ควรเป็ นคําเดียว วลี หรื อข้อความสั้น ๆ
2.2 ควรเป็ นคําที่สื่อความหมายได้ดี แสดงถึงจุดเน้น กระตุน้ ความสนใจ ง่ายแก่การจํา
3. การหาความคิดรอง หรื อการแตกกิ่ง ควรทําดังนี้
3.1 เป็ นคําสําคัญที่รองลงไปหรื อเป็ นส่วนประกอบที่เกี่ยวกับคําสําคัญ/คํากุญแจ
เพื่อเป็ นการลงรายละเอียด
3.2 ควรเขียนบนเส้นที่ต่อออกไป แต่เส้นจะเรี ยวลงไปเรื่ อย ๆ
3.3 ถ้าต้องการเน้น อาจทําให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ ใส่ กล่องหรื อขีดเส้นใต้เป็ นต้น
3.4 คํา/ภาพ/เส้น บนสาขาเดียวกัน ควรใช้สีเดียวกัน
3.5 การแตกกิ่งไม่ควรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งควรให้สมบูรณ์ ควรแตกกิ่งให้ได้ภาพ
แผนที่ความคิดที่สมดุล
3.6 การแตกกิ่งควรแตกทิศเฉียงมากกว่าบนล่าง
จากนั้นนําเสนอแผนที่ความคิดดังกล่าวข้างต้นจะพบว่ามีประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตประจําวัน
และชีวิตการทํางาน เช่น การวางแผนงาน การบันทึกช่วยจํา การสรุ ปบทเรี ยน เป็ นต้น ไม่วา่ ผูใ้ หญ่
หรื อเด็กสามารถทําได้เช่นกัน อยูท่ ี่การฝึ กฝนจนเกิดความเคยชิน แทนที่จะเขียนเป็ นหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย อย่างในอดีตที่เป็ นลักษณะความเรี ยงก็เปลี่ยนมาทําเป็ นแผนที่ความคิดจะทําให้เห็นภาพ
การสรุ ปความคิดเรื่ องนั้นในหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว ดังนั้นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ควรจะนําไปประยุกต์
ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป

2.7 การสร้ างผังความคิด
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การสร้างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการจัดกลุม่ ความคิดรวบยอดเพื่อให้เห็น
ความสําคัญของความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเป็ นภาพหรื อ
ผังสามารถนําเสนอได้หลายลักษณะ (สุ วทิ ย์ มูลคํา. 2543) ได้แก่
1. แผนผังแบบกิ่งไม้ (Branching Map) นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ขา้ งบน
หรื อตรงกลางแล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่สาํ คัญรองลงไปตามลําดับ
2. ผังวงจร (A Circle Map) นําเสนอโดยการเขียนเป็ นแผนผังเพื่อเสนอความสัมพันธ์
เป็ นขั้นตอนต่าง ๆ ที่สมั พันธ์กนั เรี ยงลําดับเป็ นวงกลม
3. แผนผังใยแมงมุม (A Spider Map) นําเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลักที่สาํ คัญ
ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษแล้วเขียนคําอธิบายหรื อบอกลักษณะของความคิดรองลงไปไว้ในลักษณะ
ของใยแมงมุม
4. แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) นําเสนอโดยเขียนประเด็นหรื อเรื่ องหลักแล้วเสนอ
สาเหตุและผลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. แผนผังตารางเปรี ยบเทียบ (A Compare Table Map) นําเสนอโดยการเขียนเป็ นตาราง
เพื่อเปรี ยบเทียบสองสิ่ งหรื อสองเรื่ องในประเด็นที่กาํ หนด
6. แผนผังรู ปวงกลมทับเหลื่อม (Overlapping Circles Map) เสนอการเปรี ยบเทียบสองสิ่ ง
หรื อสองเรื่ องมีลกั ษณะเหมือนกันหรื อต่างกัน
จากตัวอย่างการสร้างผังความคิด (Concept Map) จะเป็ นการนําเสนอที่ทาํ ให้เห็นความสําคัญ
ระหว่างทุกส่ วนของความคิดรวบยอดหลักและความคิดรวบยอดรองลงไป หรื อเป็ นความสําคัญของ
เนื้อเรื่ องที่มีการโยงความสําคัญเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในการอ่านหรื อศึกษา
และเพิม่ ความคงทนในการเรี ยนรู ้ และยังช่วยในการพัฒนาความคิดแบบวิจารณญาณ (Critical
Thinking) เพิม่ การมีเหตุผลและช่วยพัฒนาในด้านการจําอีกด้วย
ดังนั้นการสร้างผังความคิดนี้มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มจากการคิด การวางแผน
การนําเสนอ ตลอดการช่วยในด้านการจํา การทําความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ การสรุ ปบทเรี ยน ครู ผสู ้ อน
หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ควรนําวิธีการ แนวคิดนี้ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมกับเรื่ อง เนื้อหาวิชา หรื อสาระการเรี ยนรู ้ซ่ ึงจัดเป็ นการช่วยพัฒนา
ความคิด การจํา และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี

2.8 ข้ อดีของการทําแผนทีค่ วามคิด
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1. ทําให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ของหัวข้อใหญ่ หรื อ
ขอบเขตของเรื่ อง
2. ทําให้สามารถวางแผนเส้นทางหรื อตัดสิ นใจได้
อย่างถูกต้อง เพราะรู ้วา่ ตรงไหนกําลังจะไปไหน
หรื อผ่านอะไรบ้าง
3. สามารถรวบรวมข้อมูลจํานวนมากลงไว้ในกระดาษ
แผ่นเดียวกัน
4. กระตุน้ ให้คิดแก้ไขปัญหา โดยเปิ ดโอกาสให้มองเห็นวิธีใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์
5. สร้างความเพลิดเพลินในการอ่านและง่ายต่อการจดจํา
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ Mind Map เป็ นแผนที่ความคิดที่อจั ฉริ ยะ เปรี ยบเสมือนลายแทง
ที่นาํ ไปสู่การจดจํา การเรี ยบเรี ยง การจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติ การทํางานของสมองตั้งแต่ตน้
นัน่ หมายความว่า การจําและฟื้ นความจํา หรื อการเรี ยกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ในภายหลังจะทํา
ได้ง่าย และมีความถูกต้องแม่นยํากว่าการใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบเดิม
2.9 กฏการสร้ างแผนทีค่ วามคิด
การเขียนแผนผังความคิด หรื อแผนที่ความคิด (Mind Map) คณะทํางานการจัดการความรู ้
ได้สรุ ปและสังเคราะห์กฎการสร้าง ไว้ดงั นี้ (คณะทํางาน KM. 2552)
1. เริ่ มด้วยภาพสี ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ ให้ใช้ก่อนคํา หรื อรหัส
เป็ นการช่วยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยความจํา
3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญ่ๆ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ จะช่วยให้เราสามารถ
ประหยัดเวลาได้ เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง
4. เขียนคําเหนือเส้นแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆ เพื่อให้แผนที่ความคิดโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับ
5. คําควรมีลกั ษณะเป็ น "หน่วย" เปิ ดทางให้แผนที่ความคิดคล่องตัวและยืดหยุน่ ได้มากขึ้น
6. ใช้ สี ทัว่ แผนที่ความคิดเพราะสี ช่วยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุน้ สมองซีกขวา
7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ควรปล่อยให้สมองคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็ น
ไปได้
การนําไปใช้
1. ใช้ระดมพลังสมอง
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2.
3.
4.
5.

ใช้นาํ เสนอข้อมูล
ใช้จดั ระบบความคิดและช่วยความจํา
ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรื องานต่าง ๆ
ใช้สรุ ปหรื อสร้างองค์ความรู ้

2.10 การนําแผนทีค่ วามคิดมาใช้ ในการเรียนการสอน
นอกเหนือไปจากสอนสัง่ ให้เด็กรู ้จกั ทฤษฎี ฝึ กฝนให้เขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เป็ นแล้ว ครู ยงั อาจใช้แผนที่ความคิดช่วยในการเรี ยนการสอนง่ายและสนุกขึ้นอีกมากมายหลายวิธี
(ธัญญา ผลอนันต์ และ นพดล จําปา. 2552: 224-227) ได้แก่
1. ใช้เตรี ยมการสอน
วิธีใช้แผนที่ความคิดที่ทรงพลังแบบหนึ่งก็คือ ใช้เตรี ยมการสอน (หรื อบรรยาย) การเตรี ยม
ด้วยแผนที่ความคิดจะเร็วกว่าเตรี ยมแบบจดเป็ นบรรทัด จดเป็ นแถวๆ เรี ยงกันไป ทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยน
และครู เห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่กาํ ลังเรี ยนอยูต่ ลอดเวลาอีกด้วย
เนื้อหาที่จดแบบแผนที่ความคิดนี้ยงั เก็บไว้ต่อเติมหรื อแต่งแต้มในปี การศึกษาต่อไปได้
อย่างง่ายดายอีกด้วย และด้วยคุณสมบัติของแผนที่ความคิดที่ช่วยในการจํา ทําให้เห็นภาพรวมของเรื่ อง
ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในแต่ละประเด็น ความรู ้ของครู เองก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แม้จะใช้
แผนที่ความคิดใบเดิมก็ตาม คําบรรยายก็จะไม่เหมือนเดิมทุกถ้อยคํา เมื่อเทียบกับการจดแบบเดิม
ที่มกั จะทําให้คาํ บรรยายซํ้าซากเหมือนกันทุกๆ ปี การสอนจึงน่าสนใจทั้งกับนักเรี ยนและตัวครู เอง
ครู ที่ใช้แผนที่ความคิดเตรี ยมคําบรรยายจะสามารถสอนแบบเป็ นธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ยงั สอน
อย่างมีระบบควบคู่กนั ไปด้วย
2. การวางแผนรายปี
แผนที่ความคิดช่วยให้ครู เห็นแผนการสอนทั้งปี แบ่งเป็ นเทอม แบ่งเป็ นบทเรี ยน
ที่จะสอนในแต่ละคาบ เช่น ครู สอนภูมิศาสตร์จะเห็นภาพรวมว่าปี หนึ่งนั้นจะสอนในชั้นกี่คาบ
พานักเรี ยนออกพื้นที่กี่คาบ ให้นกั เรี ยนทําและเสนอรายงานกี่ครั้ง
3. การวางแผนรายภาค
เป็ นการซอยย่อยลงมาจากแผนรายปี และส่วนใหญ่มกั จะเอาส่ วนย่อยในกิ่งใดกิ่งหนึ่งหรื อ
หลายกิ่งในแผนที่ความคิดรายปี มาขยาย อาจเป็ นแผนที่ความคิดฉบับที่เล็กลง ใช้บ่งบอกแผนการสอน
ที่ละเอียดลงไปว่าเทอมนั้นๆ จะสอนหัวเรื่ องอะไร
4. การวางแผนรายวัน
แผนรายวันนี้กม็ ีรูปแบบคล้ายๆ กับการทําบันทึกประจําวันด้วย แผนที่ความคิด
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(Mind Map) ซึ่งจะเป็ นการบันทึกรายละเอียดครบถ้วนบทเรี ยนเดิม หัวเรื่ อง เนื้อหา ตัวอย่าง
แบบฝึ กหัด คําถาม การบ้านที่จะสอนเด็กตั้งแต่ตน้ จนจบ
5. การสอน
ครู อาจจะใช้ กระดานดํา กระดานขาว กระดาษแผ่นใหญ่ หรื อแผ่นใส วาดแผนที่ความคิด
(Mind Map) เป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนเห็นโครงสร้างของเนื้อหา จําง่าย และเข้าใจความสัมพันธ์ของ
เรื่ องราวทั้งหมด ครู บางคนอาจทําสําเนาโครงร่ างของแผนที่ความคิด (Mind Map) วิชาที่สอนแล้วให้
นักเรี ยนแต่งเติมตามระหว่างที่ครู สอน หรื ออาจจะถ่ายเอกสารแบบขาวดํา แล้วให้นกั เรี ยนกลับไป
ระบายสี ต่อเติมเสริ มภาพด้วยตัวเองเป็ นการบ้าน
6. การสอบ
หากวาดจุดประสงค์ของการสอบคือการวัดความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนในวิชาหนึ่ง
ไม่ใช่การวัดความสามารถในการเขียนหรื อจําแล้ว การสอบด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map)
ก็เป็ นวิธีการที่ใช้ได้ดีทีเดียว ครู จะวัดได้ดว้ ยการดูกจ็ ะทราบว่านักเรี ยนเก็บเกี่ยวความรู ้ได้มากน้อย
เพียงใด ทั้งยังเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรี ยนแต่ละคนได้อย่างไม่ยากนัก นักเรี ยนเข้าใจผิดเรื่ องใด
ก็ดูได้จากการโยงในแผนที่ความคิดและสามารถช่วยปรับแก้ได้ตรงประเด็นของนักเรี ยนแต่ละคน
คําถามแบบปรนัยจะไม่สามารถบ่งบอกได้ชดั เจนเท่ากับแผนที่ความคิด
7. โครงการ / โครงงาน
ครู และนักเรี ยนอาจใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ในการเขียนโครงการ/โครงงานต่างๆ
ในกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ใช้ประกอบนิทรรศการ วางแผนกีฬาสี ทําแผนที่ความคิดขนาด
ใหญ่อธิบายประวัติความเป็ นมาของโรงเรี ยน ทําให้ท้ งั ครู และนักเรี ยนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
และการเติบโตของเครื อข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้กรอบความคิดที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับงานเขียน
หรื อการนําเสนอปากเปล่าได้ในตอนท้าย
2.11 แผนทีค่ วามคิดกับการศึกษาพิเศษ
แผนที่ความคิด (Mind Map) มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยบุคคลที่มีความบกพร่ อง
ในการเรี ยนรู ้มีการนําแผนที่ความคิดไปใช้กบั เด็กที่สมองพิการอย่างรุ นแรง ซึ่งการใช้แผนที่ความคิด
ช่วยปลดปล่อยสมองของผูท้ ี่มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้ ให้กา้ วพ้นจากข้อจํากัดในการต่อเชื่อม
ความหมายของคํา

2.12 แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) กับแผนภูมิอนื่ ๆ
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เครื่ องมือในการช่วยคิดช่วยนําเสนอหรื อแก้ปัญหายังมีอีกหลายชุด เช่น แผนผังการไหล
(Flow Chart) แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ผังก้างปลา (Fish Bone Diagramed) และ
ผังต้นไม้ (Tree Diagramed) ซึ่งมีลกั ษณะ ที่มา และการใช้งานดังนี้ (ธัญญา ผลอนันต์. 2547 และ
ฝ่ ายวิชาการ เอ็กซเปอร์เน็ท. 2544)
เครื่องมือ
Mind Map

แผนผังการไหล
(Flow Chart)

แผนผังมโนทัศน์
(Concept
Mapping)

ผังก้ างปลา
(Fish Bone
Diagramed)
Cause & Effect
Diagramed /
Ishikawa
Diagramed

ลักษณะ
เรื่ องสําคัญอยูก่ ่ ึงกลาง
หน้า ใช้ภาพสี สนั เส้น
โยงเชื่อมความคิดหรื อ
ข้อมูลอย่างอิสระ
กระจายรอบทิศทาง
ใช้สมองสองซีก

ทีม่ า
โทนี่ บูซาน ต้องการให้
ใช้ศกั ยภาพของสมอง
อย่างเต็มที่ ให้เห็น
ความคิดและขยาย
ความคิดความเห็น
ออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุ ด

การใช้ งาน
 เกือบทุกอย่างที่
แผนผังอื่นๆใช้ได้
 ความคิดสร้างสรรค์
 ช่วยความจํา
 เห็นความคิด /
ภาพรวม
ตารางหรื อแผนภาพที่มี แสดงขั้นตอนย่อยๆ ของ  แยกย่อย
เส้นแสดงทิศทางการ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
 วิเคราะห์ปัญหา
ให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้น เพื่อ  ปรับปรุ ง / พัฒนา
เคลื่อนไหวและ
พฤติกรรม อาจมีเวลา นําไปวิเคราะห์ปัญหา
พัฒนา ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
หรื อประเภทของ
กิจกรรมกํากับ
ข้อมูล / ความคิดอยูใ่ น แสดงความสัมพันธ์ของ  อธิบายความคิด
วงกลมหรื อรู ปเหลี่ยม ข้อมูล ความคิดหรื อ
ที่ซบั ซ้อน
เชื่อมโยงโดยเส้นแสดง ความรู ้เพื่อให้ง่ายต่อ
 เห็นความสัมพันธ์
ความเข้าใจ
ทิศทางหรื อความ
สัมพันธ์
ประเด็นปัญหาอยูป่ ลาย แสดงความสัมพันธ์
 ค้นหาสาเหตุปัญหา
อย่างเป็ นระบบของ
ด้านหนึ่งของผัง
 ศึกษากระบวนการ
สาเหตุแสดงเป็ นลูกศร หลากหลายสาเหตุที่
 แนวทางระดมสมอง
ไปทางประเด็นปัญหา เป็ นไปได้เมื่อเกิดปัญหา
สาเหตุยอ่ ยๆ แตกออก ขึ้นมา
ไปจากสาเหตุใหญ่
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เครื่องมือ
ผังต้ นไม้
(Tree
Diagramed)

ลักษณะ
ภาพรวมเป็ น
สามเหลี่ยม ภายในมี
กล่องบรรจุขอ้ มูลหรื อ
ความคิดที่มีเส้นโยงยึด
แตกลงไปคล้ายปิ ระมิด

ทีม่ า
เลือกสรรวิธี ข้อมูล
ความคิดที่ดีที่สุดจาก
ความเป็ นไปได้หลาย ๆ
อย่าง

การใช้ งาน
 แก้ปัญหาภายใต้
กรอบ
 ความเห็นในทาง
เดียวกัน
 เห็นความสัมพันธ์

2.13 ประโยชน์ และการประยุกต์ ใช้ แผนทีค่ วามคิด
เครื่ องมือช่วยคิดและช่วยจํา ด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map) นี้ เป็ นเทคนิคที่มีประโยชน์
อย่างน่าอัศจรรย์ เนื่องด้วยลักษณะของการเปิ ดกว้างทางความคิด ที่สอดคล้องกับวิธีการเขียนตัว
แผนภูมิ ที่กระจายวงกว้างออกไปโดยรอบศูนย์กลางได้ท้ งั 360 องศา (ฝ่ ายวิชาการ เอ็กซเปอร์เน็ท.
2544) ซึ่งรายละเอียดของประโยชน์และการประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด มีดงั นี้
1. ช่ วยคิด
สามารถระดมความคิดได้ในลักษณะของภาพในสมอง ประสานกับสัญลักษณ์ ลายเส้น
และตัวหนังสื อ (Visual Brainstorming) ซึ่งอาจทําเพียงลําพังตัวคนเดียว หรื อจะร่ วมกันระดมสมอง
เป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นคณะทํางานก็นบั ว่าใช้การได้ดี
2. ช่ วยจํา
ที่สาํ คัญเมื่อคิดได้ครบถ้วนแล้วก็เท่ากับว่าเป็ นการคิดอย่างเป็ นระบบแล้วก็ได้บนั ทึกไว้
เป็ นแผนที่ความคิด (Mind Map) ก็ยอ่ มจะช่วยเอื้อให้จาํ ภาพนี้ได้ดียงิ่ ขึ้น แรกๆ อาจจะจําได้ไม่ค่อย
ถนัดนัก แต่ถา้ ได้ทดลองปฏิบตั ิบ่อยๆ อุปสรรคเหล่านั้นก็จะหมดไป และสิ่ งที่เป็ นเครื่ องยืนยัน
ถึงประสิ ทธิผลของการใช้แผนภูมิน้ ีกค็ ือ ทุกครั้งที่เริ่ มต้นคิดขึ้นใหม่อีกครั้ง (ในกรณี ที่จดจําเรื่ องเดิม
ไม่ได้) ผลที่ได้ออกมาก็มกั จะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมที่ได้เคยคิดไว้ ทั้งนี้กด็ ว้ ยเทคนิคนี้เป็ นเทคนิค
หนึ่งของวิธีการคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) นัน่ เอง
3. เก็บเป็ นเอกสาร
นอกจากนี้แล้ว การคิดอะไร คิดอย่างไร แล้วก็เขียนในอย่างที่คิด โดยเป็ นการเขียน
อย่างมีมาตรฐาน มีรูปแบบ นัน่ ย่อมหมายความว่า สามารถใช้เป็ นเอกสาร (Document) ที่บนั ทึก
ความคิดไว้ได้ตราบเท่าที่ตอ้ งการ

4. การนํามาประยุกต์ ใช้
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4.1 ใช้เป็ นเครื่ องช่วยในการเรี ยน การเขียน และการอ่าน
ในขณะที่กาํ ลังอ่านหนังสื อแต่ละเล่ม ก็ควรสรุ ปประเด็นสําคัญๆ ออกมาโดยเขียนไว้
ในรู ปของแผนที่ความคิด (Mind Map) นี้ไปด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยสรุ ปให้เกิดความเข้าใจอันดีแล้ว
การจดจําก็จะดียงิ่ ขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้แล้ว ในยามที่ตอ้ งการกลับมาค้นหาใจความสําคัญๆ ของหนังสื อแต่ละเล่ม
ที่เคยอ่านไปแล้ว เพียงแค่นาํ กระดาษแผ่นที่ได้เขียนแผนภูมิน้ ีไว้ข้ ึนมาทบทวน ก็จะช่วยประหยัดเวลา
ลงได้เป็ นอย่างมาก
ประการที่สาํ คัญ ในยามที่ได้หยิบยืมหนังสื อ ตํารา ออกมาจากห้องสมุด ยิง่ เรี ยน
สูงขึ้นไปในระดับสู งกว่าอุดมศึกษา ก็ยงิ่ จะต้องค้นคว้าตํารับตําราเป็ นจํานวนมาก หนทางที่เราจะ
บันทึกใจความสําคัญของหนังสื อให้เป็ นทะเบียน หรื อเป็ นแฟ้ มแห่งภูมิปัญญา (Knowledge File)
ประจําตัวที่สะดวกมากๆ คือ การเก็บในรู ปแผนภูมิช่วยคิดช่วยจํา (Mind Map) นั้นเอง
4.2 ใช้เป็ นเครื่ องมือในการประชุม ร่ วมกันคิด และสรุ ปเรื่ องที่ประชุม
บ่อยครั้งที่การประชุมระดมความคิด มักจะใช้เวลายืดเยื้อ หรื อไม่กท็ ้งั ยืดเยื้อและ
ก็ไม่มีสาระอะไรเป็ นแก่นสารออกมาสักเท่าใด ทั้งนี้กเ็ พราะว่าทั้งผูน้ าํ ประชุมและผูร้ ่ วมประชุมไม่ได้
นําเอาเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) นี้ไปใช้ประโยชน์นนั่ เอง
เพียงแค่มีผบู ้ นั ทึกผลการประชุม ผลการระดมความคิด โดยเขียนเป็ นแผนภูมิลงบน
กระดานไวท์บอร์ดเท่านั้นเอง ทุกๆ คนที่ร่วมประชุม ก็จะมีจุดสนใจร่ วมกันและร่ วมกันคิดร่ วมกัน
ทําได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3 ใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการคิดวางแผนใดๆ
ในการวางแผนใดๆ ไม่วา่ จะเป็ น แผนงาน แผนธุรกิจ แผนชีวิต ย่อมต้องประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมนานาประการ และก็บ่อยครั้งที่จะพบกับความยากลําบากในการคิด คิดได้ไม่ครบ
คิดไม่ออก เลยไม่รู้วา่ จะต้องมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง เหตุที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะคนไทยชอบคิด
แต่ไม่ชอบเขียน ความคิดจึงเวียนวน (Loop) หาข้อยุติไม่ได้
แต่ถา้ ใครได้ลองคิดไปด้วย และเขียนไปด้วย ด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map)
ทุกสิ่ งที่เคยยากก็จะกลายเป็ นเรื่ องง่ายไปในทันที
4.4 ใช้เป็ นเครื่ องมือสรุ ปหมวดหมู่ของความรู ้
สมมติวา่ ท่านต้องอ่านตํารา 5 เล่ม ในหมวดหมู่ของวิชาการบริ หารการตลาด
แน่นอนตําราทั้งหมดนี้ยอ่ มต้องมีสาระทั้งส่ วนที่ซ้ าํ ๆ กัน และไม่ซ้ าํ กัน และก็มีท้ งั ส่ วนที่เป็ น
สาระสําคัญน่าสนใจ กับส่ วนที่เป็ นเรื่ องธรรมดาๆ ที่ไม่น่าสนใจ
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ทําอย่างไร ด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map) เพียง 1 แผ่น จึงจะสรุ ปประเด็นได้วา่
หนังสื อด้านการตลาดทั้ง 5 เล่มนั้น มีประเด็นที่สาํ คัญๆ อะไรบ้าง และอยูใ่ นหนังสื อเล่มใด
หมายเลขหน้าที่เท่าไร
ลองใช้ วธิ ีการง่ ายๆ ดังต่ อไปนี้
1. ให้หมายเลขหนังสื อแต่ละเล่ม ตามลําดับ 1, 2, ….5 แล้วเขียนหมายเลขนั้นพร้อม
ชื่อหนังสื อแต่ละเล่มลงบนขอบกระดาษที่จะใช้เขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
2. หยิบเล่มที่ 1 มาอ่านตั้งแต่ตน้ จนจบ พร้อมบันทึกรายละเอียดที่สาํ คัญๆ ไว้ใน
แผนภูมิโดยมี หัวข้ อเรื่อง คือ การตลาด เป็ นศูนย์กลาง แล้วจึงเขียน กิง่ ใหญ่ และ แขนงย่ อย ไป
เรื่ อยๆ ตามต้องการ และที่สาํ คัญก็คือ ทุกกิ่งใหญ่และแขนงย่อยๆ ที่ได้เขียนข้อความกํากับไว้น้ นั
ก็ขอให้เพิ่ม หมายเลขเล่ม พร้อมหมายเลขหน้าของหนังสื อที่อ่าน (ตรงส่ วนที่สนใจและบันทึก
รายละเอียดที่สาํ คัญไว้บนแผนที่ความคิด) เอาไว้ดว้ ย
3. หยิบเล่มที่ 2 มาอ่านตั้งแต่ตน้ จนจบ ประเด็นใดที่น่าสนใจและไม่ซ้ าํ กับเล่มที่ 1
ก็ให้เขียน กิง่ ใหญ่ ขึน้ ใหม่ แต่ถา้ ซํ้าก็เขียนเพียงแค่หมายเลขของเล่ม (คือเล่ม 2 ) พร้อมหมายเลขหน้า
ของหนังสื อเพิม่ ลงไปตรงบริ เวณกิ่งใหญ่ที่มีอยูเ่ ดิม นอกจากนี้แล้วในระดับที่เป็ นแขนงย่อยๆ ก็ให้
ปฏิบตั ิในลักษณะเดียวกัน
4. หยิบเล่มที่ 3, 4, 5 มาอ่านแล้วปฏิบตั ิตามดังที่ได้กล่าวข้างต้น เพียงแค่น้ ีแผนที่
ความคิด ช่วยคิด ช่วยจํา ที่ได้เขียนขึ้นมาก็จะเป็ นข้อสรุ ป เป็ นเสมือนแผนที่ที่จะชี้นาํ ได้วา่ ถ้าจะ
ศึกษาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นการเฉพาะ (ไม่วา่ จะใน “กิ่งใหญ่ หรื อ แขนงย่อยๆ”) แล้วละก็ ควรจะ
สรุ ปรวบรวมจากทั้ง 5 เล่มได้ดว้ ยวิธีการใด โดยไปศึกษาจากหนังสื อเล่มไหน และหน้าใด ซึ่งจะช่วย
ให้ประหยัดเวลาลงไปได้มาก อีกทั้งยังเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเป็ นอย่างสูง อันเนื่องมาจาก
การใช้วิธีการเชิงระบบนี้เอง
4.5 ใช้เป็ นเอกสารเพื่อเก็บรักษาและช่วยจํา
แผ่นกระดาษที่มีแผนภูมิช่วยคิด ช่วยจําบันทึกไว้อยูน่ ้ นั สามารถใช้เก็บรักษา เพื่อเป็ น
เอกสารสําคัญ (Documentary) ที่ตอ้ งเก็บไว้ใช้งานหรื อเป็ นหลักฐานในอนาคต และบ่อยครั้งก็ยงั ใช้
เป็ นบันทึกสําหรับช่วยจํา (Memorandum) หรื อสิ่ งที่บนั ทึกไว้น้ นั เป็ นเรื่ องราวของสาระความรู ้ใดๆ
ก็อาจจะเรี ยกว่าเป็ นแฟ้ มภูมิปัญญา (Knowledge File) ที่ถูกจัดประเภทออกเป็ นหมวดหมู่ทางวิชาการ
ซึ่งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
5. สรุป
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ (Mind Map) นี้ จะให้
คุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ตั้งแต่เมื่อเริ่ มคิด ก็สามารถคิดให้เป็ นภาพ และเขียนออกมา
เป็ นภาพ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) วิธีหนึ่ง ในขณะที่กาํ ลังเขียน
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ภาพนั้นอยูส่ มองก็จะจดจํา โดยการบันทึกภาพ (รู ปทรง สัญลักษณ์ ตัวอักษร ลายเส้น) ลงไปใน
สมองส่ วนที่เป็ นความจําภาพ Photographic Memory จึงเป็ นผลให้จาํ ได้ดีข้ ึน และที่สาํ คัญก็คือ
สิ่ งที่จาํ ได้น้ นั ล้วนเป็ นผลมาจากการคิดที่ครบถ้วนทุกกระบวนความอีกด้วย การฝึ กด้วยวิถีของ
นักคิดที่ดี มี 4 ประการ คือ
1. คิดให้เป็ นภาพ
2. เขียนออกมาให้เป็ นภาพ
3. ใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ให้เป็ นประโยชน์
4. ใช้การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) เสมอๆ
2.14 ข้ อดีของการใช้ แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ช่ วยสอน
การใช้ (Mind Map) ช่วยในการสอนมีขอ้ ดีหลายประการดังต่อไปนี้ (ธัญญา ผลอนันต์และ
นพดล จําปา. 2552)
1. ช่วยให้นกั เรี ยนสนใจบทเรี ยน ส่ งผลให้รับรู ้มากขึ้น และให้ความร่ วมมือในการเรี ยน
การสอนมากขึ้นตามไปด้วย
2. ทั้งครู และนักเรี ยนรู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้เป็ นธรรมชาติ สร้างสรรค์และสนุกสนาน
3. ครู จะรู ้สึกว่าแต่ละปี ไม่ซ้ าํ ซาก การเตรี ยมการสอนยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยนได้ง่ายและ
สะดวกกว่าเดิม
4. แผนที่ความคิด (Mind Map) จดบันทึกแต่ละประเด็นสําคัญๆ นักเรี ยนจึงรับรู ้และเรี ยนรู ้
ได้ดีข้ ึน ผลก็คือทําข้อสอบได้ดีกว่าเดิม แม้จะเป็ นข้อสอบแบบเก่าก็ตาม
5. แผนที่ความคิด (Mind Map) แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรื อความคิดอย่างชัดเจน
นักเรี ยนจึงเข้าใจเนื้อหาสาระได้ลึกซึ้งกว่าเดิม
6. กระดาษจดงานจะลดลงไปอย่างมาก ปกติหนึ่งบท แผนภูมิหนึ่งใบ
7. แผนที่ความคิด (Mind Map) ใช้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ได้อย่างดี โดยเฉพาะ
เด็กที่มีปัญหาเรื่ องการสะกดคํา การแต่งประโยค พูดไม่คล่อง สามารถนําเสนอความคิด ความรู ้ได้
อย่างไม่ลาํ บากนัก
2.15 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแผนทีค่ วามคิด
ชามีม ราฟิ ค – กาเลีย และ เจสเวียร์ คัวร์ (Shameem Rafik-Galea and Jasvir Kaur d/o K.
Amar Singh. 2010. online) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการสอนวรรณกรรมโดยใช้แผนที่ความคิด
ซึ่งปัญหาสําคัญของนักศึกษา ได้แก่ การคิด ความจํา สมาธิ แรงจูงใจ การจัดระเบียบของความคิด
การวางแผนและการตัดสิ นใจเรี ยนภาษาอังกฤษ โดยการประยุกต์ใช้แผนที่ความคิดเป็ นเครื่ องมือ
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ในการเรี ยนการสอนวรรณกรรม เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปความหมายของเรื่ องที่อ่านและเขียนเป็ น
แผนที่ความคิด ผลการศึกษาพบว่า แผนที่ความคิดสามารถนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้เกือบ
ทุกกิจกรรม นอกจากนี้แผนที่ความคิดยังแสดงการเชื่อมต่อระหว่างความคิดและข้อมูลช่วยด้วยสี
สัญลักษณ์ ตัวเลข เส้นและลูกศร ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถรวบรวมความคิด จัดระเบียบความคิด
มีการวางแผน และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ดวงสุ ดา ชูชื่น (2548) ได้ทาํ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเขียนสรุ ปความจากการอ่าน
โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมพัฒนาด้านการเขียนสรุ ปความจากการอ่าน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย โดยใช้แผนผังความคิด มีผลสัมฤทธิ์ ด้านการเขียนสรุ ปความจากการอ่าน
หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้ดว้ ยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามปกติ
สมคิด เจริ ญหิ รัญ (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์สาํ หรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นของนักเรี ยน หลังจากเรี ยน
โดยวิธีการแผนที่ความคิดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถทาง
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยวิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ระหว่างนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดวงนภา ผางพันธ์ (2549) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านและการเขียน สําหรับนักเรี ยน
ที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึ กทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนผึ่งแดดวิทยาคาร ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาการอ่านและการเขียน
โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึ กทักษะทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นและทําให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีคุณภาพดียง่ิ ขึ้น
สุ มาลี เอกภาพไพบูลย์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาผลการใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การอ่านและ
การเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไสกุน
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การอ่านและการเขียนคํา
ไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไสกุน สู งกว่าก่อน
การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะ เรื่ อง การอ่านและการเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิดในระดับมากที่สุด
สุ ภาภรณ์ แสงย้อย (2552) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วย
แผนผังความคิดโดยใช้แบบฝึ กทักษะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
บ้านก่อ (ราษฎร์นุกลู ) อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
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การทดสอบ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างของคะแนน คิดเป็ นร้อยละ 42.07 แสดงว่า
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเขียนย่อความโดยใช้แผนที่ความคิด
มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รัชนี เชาระกํา (2553: ออนไลน์) ได้ศึกษาพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกด
คํา โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่สร้างขึ้น
มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 86/87 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิ ทธิผลของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องการอ่านและการเขียนสะกดคํา โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เท่ากับ 0.68
แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 โดยสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ ทําให้ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
แบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคํา โดยการใช้แผนผังความคิดที่มีประสิ ทธิภาพไว้
สอนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และได้แนวทางสําหรับครู และผูเ้ กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับแบบฝึ ก
3.1 ความหมายของแบบฝึ ก
ชาญชัย วลิตรังสิ มา และ เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ (2523: 144) กล่าวว่า แบบฝึ กเป็ นการจัด
สภาพการณ์ เพื่อให้นกั เรี ยนเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
อัจฉรา ชีวพันธ์ และ คนอื่นๆ (อาชว์วิศิษฎ์ อู่ขา้ วอู่น้ าํ . 2551: 16 อ้างอิงจาก อัจฉรา
ชีวพันธ์ และ คนอื่นๆ. 2532: 25) สรุ ปความหมายของแบบฝึ กทางภาษา หมายถึง สิ่ งที่สร้างขึ้น
เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจทางภาษาตามแนวหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริ มเพิม่ เติมเนื้อหา
บางส่ วนที่ช่วยให้นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง และคล่องแคล่ว
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 490) ได้ให้ความหมายแบบฝึ กว่า
เป็ นสื่ อการเรี ยนประเภทหนึ่ง สําหรับให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และเกิดทักษะ
เพิ่มขึ้น
ปาริ ชาติ ไชยโสภา (2550: 17) กล่าวว่า แบบฝึ ก คือ สื่ อการเรี ยนชนิดหนึ่งที่ให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิซ้ าํ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน อีกทั้งมีทกั ษะเพิ่มขึ้นในเนื้อหาที่นกั เรี ยนได้เรี ยนไปแล้ว
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ แบบฝึ ก หมายถึง สื่ อการเรี ยนประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้น สําหรับนักเรี ยน
ได้ฝึกปฏิบตั ิ เพื่อเสริ มสร้างให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในเนื้อหาที่นกั เรี ยนได้เรี ยนไปแล้ว
ซึ่งการฝึ กปฏิบตั ิซ้ าํ จะเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสนําความรู ้ไปใช้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง และ
คล่องแคล่ว
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3.2 ความสํ าคัญของแบบฝึ ก
อดุลย์ บุญปลื้ม (2539) ได้กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กไว้วา่ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
บทเรี ยนดีข้ ึน ช่วยให้การเรี ยนรู ้เกิดความสนุกสนาน คงทน นักเรี ยนสามารถรู ้ขอ้ บกพร่ องและ
ความก้าวหน้าของตนเอง สามารถนําแบบฝึ กหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองหลังจากที่ได้เรี ยน
มาแล้ว นอกจากนี้ยงั ช่วยประหยัดเวลาในการสอนของครู อีกด้วย
ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2540) กล่าวถึงความสําคัญของแบบฝึ กว่า เป็ นวิถีทางที่สาํ คัญ
ในการกระตุน้ และนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ภายในหรื อภายนอกชั้นเรี ยน ช่วยสร้างเจตคติที่ดีสู่งานที่จะทํา
ช่วยให้นกั เรี ยนภูมิใจในความสําเร็ จ สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทําให้ดีกว่าและพัฒนาอุปนิสยั การเรี ยน
การสอนแบบเป็ นเอกเทศ
มะลิ อาจวิชยั (2540) ได้กล่าวถึงความสําคัญแบบฝึ กว่า ช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จ
ในการฝึ กทักษะได้เป็ นอย่างดี แบบฝึ กเปรี ยบเสมือนผูช้ ่วยที่สาํ คัญของครู ทําให้ครู ลดภาระการสอน
ลงได้ ทําให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ และเพิม่ ความเข้าใจในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ความสําคัญของแบบฝึ ก ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนดีข้ ึน
เกิดการเรี ยนรู ้ เกิดความสนุกสนาน ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการทํางาน ช่วยให้นกั เรี ยนภูมิใจ
ในความสําเร็ จ จนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มความเข้าใจในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
3.4 ลักษณะของแบบฝึ กทีด่ ี
ลักษณะของแบบฝึ กที่ดีและมีคุณภาพนั้น มีนกั การศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้
สมชัย ไชยกุล (2525) กล่าวว่า แบบฝึ กที่ดีจะต้องสร้างขึ้นเพื่อฝึ กสิ่ งที่จะสอนหรื อสอนไป
แล้ว และไม่ใช่เป็ นการทดสอบว่านักเรี ยนเรี ยนรู ้อะไรบ้าง ควรเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเฉพาะของสิ่ งที่
สอน เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนพบเห็นอยูแ่ ล้ว ข้อความที่นาํ มาฝึ กควรสั้น กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองที่พึง
ปรารถนา และในแบบฝึ กที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักภาษาไม่ควรใช้คาํ ศัพท์มากนัก
วรสุ ดา บุญไวโรจน์ (สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ. 2544: 9-10 อ้างอิงจาก วรสุ ดา บุญไวโรจน์.
2536: 37 ) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึ กที่ดี ดังนี้
1. แบบฝึ กที่ดีควรชัดเจนทั้งคําสัง่ และวิธีทาํ ตัวอย่างแสดงวิธีทาํ ไม่ควรยาวเกินไป เพราะ
จะทําให้เข้าใจยาก ควรปรับปรุ งให้ง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและตรงตามจุดประสงค์ของการฝึ ก ลงทุนน้อย
ใช้ได้นานทันสมัยอยูเ่ สมอ
3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึ กหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน
แบบฝึ กหัดที่ดีควรแยกฝึ กเป็ นเรื่ องๆ แต่ละเรื่ องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมีกิจกรรมหลายรู ปแบบ
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เพื่อเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายในการทํา และเพื่อฝึ กทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิด
ความชํานาญ
4. แบบฝึ กหัดที่ดีควรมีท้ งั แบบกําหนดคําตอบให้ ให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้คาํ ข้อความ
หรื อรู ปภาพในแบบฝึ กหัด ควรเป็ นสิ่ งที่คุน้ เคยตรงกับความในใจของนักเรี ยน เพื่อว่าแบบฝึ กหัด
ที่สร้างขึ้น จะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผใู ้ ช้ ซึ่งตรงกับหลักการเรี ยนรู ้ที่วา่ เด็กมักจะ
เรี ยนรู ้ได้เร็ ว ในการกระทําที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
5. แบบฝึ กหัดที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง รู ้จกั ค้นคว้า รวบรวมสิ่ งที่
พบเห็นบ่อยๆ จะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องนั้นๆ มากยิง่ ขึ้น และรู ้จกั นําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และมองเห็นว่าสิ่ งที่เขาได้ฝึกนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป
6. แบบฝึ กหัดที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันในหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา ประสบการณ์ ฉะนั้น
การทําแบบฝึ กหัดแต่ละเรื่ องควรจัดทําให้มากพอ มีทุกระดับตั้งแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงค่อนข้างยาก
เพื่อให้ท้ งั เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้เลือกทําตามความสามารถ เพื่อให้เด็กทุกคนประสบ
ความสําเร็ จในการทําแบบฝึ กหัด
7. แบบฝึ กหัดที่ดีควรเร้าใจตั้งแต่ปกไปจนถึงหน้าสุ ดท้าย
8. แบบฝึ กหัดที่ดีควรปรับปรุ งควบคู่ไปกับหนังสื อเรี ยน ควรใช้ได้ดีท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน
9. แบบฝึ กหัดที่ดีควรเป็ นแบบฝึ กหัดที่สามารถประเมิน และจําแนกความเจริ ญงอกงามของ
เด็กได้ดว้ ย
นิตยา ฤทธิโยธี (สุ วนันท์ สันติเดชา. 2547: 56 อ้างอิงจาก นิตยา ฤทธิโยธี. 2520: 1) กล่าวว่า
ลักษณะแบบฝึ กที่ดี คือ
1. เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรื อความสามารถของนักเรี ยน
3. มีคาํ ชี้แจงสั้นๆ ที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีทาํ ง่ายๆ
4. ใช้เวลาเหมาะสม คือ ไม่ใช้เวลานาน หรื อเร็ วเกินควร
5. เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ และท้าทายให้แสดงความสามารถ
บิลโลว์ (สุ นีย ์ แก้วของแก้ว. 2548: 27 อ้างอิงจาก Billow. 1962) กล่าวว่า แบบฝึ กที่ดี
ต้องดึงดูดความสนใจและสมาธิของเด็ก เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ฝึก
อย่างเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของเด็ก แบบฝึ กที่ดีจึงควรจะเป็ น
แบบฝึ กที่ช่วยซ่อมเสริ มสําหรับเด็ก นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะ และมีความหมายต่อ
ผูท้ ี่ถูกฝึ กด้วย
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ประสงค์ รายณสุ ข (ปาริ ชาติ ไชยโสภา. 2550: 17 อ้างอิงจาก ประสงค์ รายณสุ ข. 2532: 56)
กล่าวถึงลักษณะแบบฝึ กที่ดี โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็ นแบบฝึ กหัดแบบ ฟัง – พูด
2. เป็ นแบบฝึ กที่สอดคล้องกับความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เป็ นแบบฝึ กที่เร้าความสนใจ และแรงจูงใจของนักเรี ยน โดยใช้ภาพประกอบแบบฝึ ก
เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก
4. เป็ นแบบฝึ กที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน คือ เป็ นแบบฝึ กสั้นๆ ง่ายๆ เจาะลึกเฉพาะเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง เพียงเรื่ องเดียว และใช้เวลาในการฝึ กครั้งละประมาณ 30-50 นาที
5. เป็ นแบบฝึ กที่มุ่งเสริ มสร้างบรรยากาศ เพื่อความสนุกสนาน และความกระตือรื อร้นให้แก่
นักเรี ยน แบบฝึ กจึงมีกิจกรรมที่ใช้เพื่อการเรี ยนการสอนหลายชนิดมาประกอบกัน ได้แก่ การฝึ กด้วย
การใช้บตั รภาพ และประโยค บัตรคํา นิทาน เกมต่างๆ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ แบบฝึ กที่ดีควรมีหลายแบบหลายชนิดให้นกั เรี ยนได้ทาํ เพือ่ ไม่ให้
นักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน การใช้ถอ้ ยคําควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถของ
นักเรี ยนจึงจะทําให้เกิดผลดีทางด้านจิตใจ ดังนั้นเพื่อให้ได้แบบฝึ กที่ดีครู จึงต้องมีการศึกษาค้นเอกสาร
ต่างๆ ในการนํามาใช้สร้างแบบฝึ ก นอกจากนี้ควรสร้างให้มีลกั ษณะท้าทายความรู ้ความสามารถของ
นักเรี ยน เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็ นส่ วนช่วยเพิ่มเติม
ในการเรี ยน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเสริ มทักษะทางภาษาให้คงทน เพราะเด็กฝึ ก
ทําซํ้าๆ หลายครั้งในเรื่ องที่ตนบกพร่ อง แบบฝึ กยังใช้เป็ นเครื่ องมือวัดผลทางการเรี ยนหลังจากจบ
บทเรี ยนแล้ว ช่วยให้ครู เห็นปัญหาของนักเรี ยนได้อย่างชัดเจน ทําให้ครู ได้แก้ปัญหาของนักเรี ยนได้
ทันท่วงที สําหรับตัวนักเรี ยนก็สามารถเก็บแบบฝึ กไว้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการทบทวนความรู ้ได้ และ
แบบฝึ กที่ดีตอ้ งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เรี ยนไปแล้ว เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก มีคาํ ชี้แจงสั้นๆ
ให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีทาํ ง่ายๆ มีความน่าสนใจ และควรมีการสร้างเสริ มบรรยากาศสนุกสนาน เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรื อร้นด้วย
3.5 หลักในการสร้ างแบบฝึ ก
ชาญชัย วลิตรังสิ มา และ เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ (2523: 144) กล่าวว่า การสร้างแบบฝึ ก
ต้องคํานึงถึงหลักการสร้างทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับแบบฝึ ก ลักษณะของแบบฝึ กที่ดี ประโยชน์ของ
แบบฝึ ก หลักการนําไปใช้ เป็ นต้น
รัชนี ศรี ไพรวรรณ (2527: 412-413) กล่าวถึง หลักการสร้างแบบฝึ กไว้ ดังนี้
1. ต้องมีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของนักเรี ยน และลําดับขั้น
ของการเรี ยน
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2. เมื่อมีจุดมุ่งหมายในการฝึ กด้านใด ควรจัดเนื้อหาให้ตรงกับความมุ่งหมายนั้น
3. คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรี ยน ถ้าสามารถจัดแบบฝึ กหัดที่แก้ไขข้อบกพร่ อง
ที่ตรงจุดของนักเรี ยนได้เป็ นเรื่ องที่ดี
4. ในแบบฝึ กต้องมีคาํ ชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจ ถ้านักเรี ยนยังอ่านไม่ได้
ครู ตอ้ งชี้แจงด้วยคําพูดที่ใช้ภาษาง่ายๆ ให้นกั เรี ยนสามารถทําตามคําสัง่ ได้
5. แบบฝึ กต้องมีความถูกต้อง ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
6. การให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กแต่ละครั้ง ต้องให้เหมาะสมกับเวลา และความสนใจ
ของนักเรี ยน
7. ควรทําแบบฝึ กหลายๆ แบบ เพื่อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวาง และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดความคิด
8. กระดาษที่ใช้ตอ้ งเหนียวและทนทาน
นิตยา ฤทธิโยธี (นิตยา ฤทธิโยธี. 2553: ออนไลน์ อ้างอิงจาก Butts; นิตยา กิจโร (2553:
ออนไลน์) กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึ กมี ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรม
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาํ
3. ศึกษารู ปแบบของการสร้างแบบฝึ กจากเอกสารตัวอย่าง
4. ใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละวัย เช่น แบบฝึ กสําหรับเด็กเล็ก หรื อระดับอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 2 เน้นภาพมากกว่าคํา เด็กวัย 9 – 11 ขวบ จะสนใจเรื่ องราวเนื้อหาสาระ
ประเภทสารคดี เรื่ องราวจากตํารา ตํานาน คําบอกเล่ามากกว่านิทาน วัย 11 – 16 ปี ชอบอ่าน
เรื่ องยาวๆ เนื้อหาสาระมากกว่ารู ปภาพ เป็ นต้น
5. กําหนดโครงร่ างไว้ก่อนว่ามีวตั ถุประสงค์อย่างไร จะเขียนแบบฝึ กเรื่ องอะไร
6. เลือกเนื้อหาต่างๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในการสร้างแบบฝึ กให้ครบตามที่กาํ หนดไว้
7. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
8. แจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็ นกิจกรรมย่อยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูเ้ รี ยน
9. ใช้สาํ นวนภาษาง่าย ๆ โดยเฉพาะคําสัง่ ต้องกระชับ และชัดเจน ไม่ใช้ศพั ท์ยากเกินไป
10. ให้ความหมายต่อชีวิต หมายถึง แบบฝึ กนั้นมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กเพื่ออะไร ให้ขอ้ คิดคติธรรมอะไรแฝงอยู่
11. ฝึ กให้คิดได้เร็ ว และสนุก ปกติหนังสื อเรี ยนมักจะสร้างความจําเจ ทําให้ผเู ้ รี ยนเบื่อหน่าย
ได้ง่าย ดังนั้น แบบฝึ กจะต้องแตกต่างไปจากหนังสื อเรี ยน หรื อแบบฝึ กหัดในหนังสื อเรี ยน โดยเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดให้เร็ ว และสนุก โดยมีเกม หรื อมีกิจกรรมหลากหลาย
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12. สร้างความสนใจ ด้วยรู ปภาพ และรู ปแบบที่แปลก และแตกต่างจากที่ผเู ้ รี ยนเคยเห็น
13. เหมาะสมกับวัย และความสามารถของนักเรี ยน แบบฝึ กที่ดีไม่ควรมากเกินไป ทําให้
ผูเ้ รี ยนเบื่อ และไม่สนใจ และไม่ควรมีกิจกรรมซํ้า ๆ
14. ผูเ้ รี ยนอาจศึกษาด้วยตนเอง ตามลําพังได้
15. กําหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม
16. กําหนดเวลาแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม
17. กําหนดการประเมินผลอย่างไร
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การสร้างแบบฝึ กควรคํานึงถึง ลักษณะของแบบฝึ กที่ดี ประโยชน์
ของแบบฝึ ก หลักการนําไปใช้ เป็ นต้น โดยมีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา พัฒนาการของนักเรี ยน
และคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรี ยน การจัดลําดับขั้น ควรจัดเนื้อหาให้ตรงกับความมุ่งหมายนั้น
อีกทั้งเป็ นแบบฝึ กที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรงจุดของนักเรี ยนได้ ในแบบฝึ กต้องมีคาํ ชี้แจงที่ส้ นั
กระชับ เข้าใจง่าย แบบฝึ กต้องมีความถูกต้อง ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความคิด
3.3 ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
รัชนี ศรี ไพรวรรณ (2527: 189) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ ดังนี้
1. ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนดียงิ่ ขึ้น เพราะเป็ นเครื่ องมือทบทวนความรู ้
2. ทําให้ครู ทราบว่านักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยน
3. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ประทีป แสงเปี่ ยมสุ ข (ศุภรณ์ ภูวดั . 2553: 27 อ้างอิงจาก ประทีป แสงเปี่ ยมสุ ข. 2538: 65)
กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ ดังนี้
1. เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาระของครู
2. ช่วยนักเรี ยนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาให้ดียง่ิ ขึ้น
3. ช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในทางจิตใจ
มากขึ้น
4. ช่วยเสริ มทักษะทางภาษาให้คงทน
5. เป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ว
6. ช่วยให้นกั เรี ยนได้ทบทวนได้ดว้ ยตนเอง
7. ช่วยให้ครู มองเห็นปัญหาต่างๆ ของนักเรี ยนได้ชดั เจน
8. ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรี ยนในเวลาเรี ยน
9. ช่วยให้นกั เรี ยนเห็นความก้าวหน้าของนักเรี ยน
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10. ช่วยให้นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ แบบฝึ กมีประโยชน์ท้ งั สําหรับนักเรี ยน และครู กล่าวคือ ประโยชน์
สําหรับนักเรี ยน จะเป็ นเครื่ องมือทบทวนความรู ้ที่ช่วยนักเรี ยนให้เข้าใจบทเรี ยนดียง่ิ ขึ้น เป็ นสิ่ งที่ให้
นักเรี ยนมีโอกาสทํางานด้วยตนเองตามลําพัง เป็ นการส่ งเสริ มความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมัน่
ให้แก่นกั เรี ยน และนักเรี ยนสามารถประเมินผลงานของตนเอง ได้เห็นความก้าวหน้าของตนเอง
เป็ นเครื่ องช่วยนักเรี ยนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความคงทนและดียง่ิ ขึ้น เป็ นเครื่ องช่วย
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสประสบความสําเร็ จ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน เป็ นประโยชน์
สําหรับครู และเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาระของครู เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยน
เป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากเรี ยนจบบทเรี ยนแล้ว และช่วยให้ครู มองเห็นปัญหาต่างๆ
ของนักเรี ยนได้ชดั เจน
3.6 องค์ ประกอบของแบบฝึ ก
องค์ประกอบของแบบฝึ กประกอบด้วย (ฉลองชัย สุ รวัฒนบูรณ์. 2538: 130) ดังนี้
1. คําชี้แจงการใช้คู่มือ
2. สาระที่เรี ยน ปัญหา หรื อคําถาม แบบฝึ กหัดและกิจกรรมที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนคิดและทํา
3. ที่วา่ งสําหรับให้ผเู ้ รี ยนเขียนคําถาม
4. เฉลยคําตอบหรื อแนวทางในการตอบ
5. คําแนะนําและแหล่งข้อมูลที่ผเู ้ รี ยนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.7 หลักจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วกับการสร้ างแบบฝึ ก
สุ จริ ต เพียรชอบ (2539: 65-73) กล่าวถึง การสร้างแบบฝึ กว่า ต้องยึดตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ทางจิตวิทยา ดังนี้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) นักเรี ยนแต่ละคนมีความรู ้ ความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกัน ก่อนสอนควรมีการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาของเด็กก่อน เด็กที่มีความสามารถสู งก็ให้การสนับสนุนให้มีทกั ษะสูงขึ้น ส่ วนเด็กคนใดมีทกั ษะ
ตํ่า ก็พยายามสอนซ่อมเสริ มให้เป็ นพิเศษ
2. การเรี ยนรู ้โดยการกระทํา (Learning by Doing) นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนได้
คล่องแคล่วชํานาญ ก็เพราะมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึ กกระทําด้วยตนเอง จึงมีโอกาสที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้มากที่สุด
3. การเรี ยนรู ้จากการฝึ กฝน (Law of Exercise) การฝึ กฝนเป็ นกฎการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์
(Thorndike) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีกต็ ่อเมื่อได้ฝึกฝน หรื อกระทําซํ้า ผูเ้ รี ยนจะมีทกั ษะ
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ทางภาษาดี มีความรู ้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดี ถ้าผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน ได้ใช้ภาษามากเท่าใดก็จะช่วย
ให้มีทกั ษะดีมากขึ้นเท่านั้น
4. กฎแห่ งผล (Law of Effect) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้แล้ว ย่อมต้องการทราบผลการเรี ยน
ของตนว่าเป็ นอย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อมีงานให้นกั เรี ยนทํา ครู ควรรี บตรวจและคืนนักเรี ยน
โดยเร็ ว ผูเ้ รี ยนจะมีความพึงพอใจที่ได้รับผลการเรี ยน
5. กฎการใช้และไม่ได้ใช้ (Law of Use and Disuse) ภาษาเป็ นวิชาทักษะต้องมีการฝึ กฝน
อยูเ่ สมอ จึงจะคล่องแคล่วและชํานาญ ถ้าเรี ยนแล้วไม่ได้ใช้นานๆ ก็ลืมหรื อมีทกั ษะไม่ดีเท่าที่ควร
6. แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นสิ่ งสําคัญมากเพราะเป็ นสิ่ งเร้าเพื่อจูงใจให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยน
ตั้งใจฝึ กฝน และมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
กรมวิชาการ (2543: 20) ได้นาํ เสนอไว้วา่ “การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการของการตอบสนองต่อ
สิ่ งเร้า เช่น แนวคิดของธอร์นไดด์ เชื่อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อมีส่ิ งเร้ามาเร้าและผูเ้ รี ยนจะเลือก
ตอบสนองจนเป็ นที่พอใจของผูเ้ รี ยน การตอบสนองใดไม่พึงพอใจก็จะถูกตัดทิ้งไป แนวคิดนี้
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรี ยนการสอนของไทยมานาน นับตั้งแต่ไทยรับความคิดทางการศึกษามาจาก
สหรัฐอเมริ กา”
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การสร้างแบบฝึ กจะต้องคํานึงถึงจิตวิทยาเพื่อให้ได้แบบฝึ กที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรี ยน และเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดความพึงพอใจในการทําแบบฝึ ก และต้องครอบคลุมเนื้อหา มีรูปแบบ
ที่น่าสนใจ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรง มีความชัดเจนของคําสัง่ ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเองจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน และสามารถประเมินผลพัฒนาการของนักเรี ยน ซึ่งจะนําไปสู่
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแบบฝึ ก
ยุพดี พูลเวชประชาสุ ข (2525: 56) ได้สร้างแบบฝึ กหัดการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยเปรี ยบเทียบกับการเขียนตามคําบอก และนําไปทดลองสอนนักเรี ยน
โรงเรี ยนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 72 คน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้แบบฝึ ก การเขียนสะกดคํามีผลการเขียนสะกดคําสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยการเขียนตาม
คําบอกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โรจนา แสงรุ่ งรวี (2531: 50) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําด้วยการใช้แบบฝึ กของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 39 คน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนในการเขียนสะกดคํา ระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง แตกต่างกันในทางที่สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สายสุ นีย ์ สกุลแก้ว (2534: บทคัดย่อ) ได้พฒั นาชุดฝึ กทักษะการอ่านเพื่อจับใจความของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความ
โดยเป็ นชุดฝึ กทักษะด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
(พิทกั ษ์ถาวรคุณ) กรุ งเทพมหานคร จํานวน 105 คน ผลการวิจยั พบว่า หลังจากที่นกั เรี ยนฝึ กทักษะ
การอ่านจากชุดฝึ กทักษะที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แล้วได้ทาํ การทดสอบหลังการฝึ ก พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
สอบหลังการฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึ กอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หรรษา บุญนายืน (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดคํายากของ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม โดยใช้แบบฝึ ก
สะกดคํา ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กการเขียนสะกดคํา ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
การเรี ยนรู ้ มีคา่ ประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
การเขียนสะกดคํา มีความสามารถทางการเขียนสะกดคํายาก ก่อนและหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ทางการ
เขียนสะกดมีความสามารถเขียนสะกดคําสูงกว่าก่อนทดลอง
ประจักษ์ รักเด็ก (2553: ออนไลน์) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึ กการเขียนสะกดคําสําหรับ
เด็กพิเศษเรี ยนร่ วม ประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) ด้านการเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือครู การสร้างแบบฝึ กการเขียนสะกดคําสําหรับเด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
ประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) ด้านการเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และหาประสิ ทธิภาพของคู่มือครู ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นครู ผสู ้ อนเด็กพิเศษเรี ยน
ร่ วม ประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (LD) ด้านการเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2548 โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(สปช. เดิม) จํานวน 27 โรงเรี ยน ปัจจุบนั สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี สะเกษ เขต 3 จํานวน
27 คน ผลการวิจยั พบว่า คู่มือครู การสร้างแบบฝึ กที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 81.39/80.62 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนด และสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความรู ้ความเข้าใจหลังศึกษาคู่มือครู
ได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80.62 แสดงว่า คู่มือครู มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ และ
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนศึกษาคู่มือครู และหลังศึกษาคู่มือครู พบว่า หลังศึกษาคู่มือครู
สูงกว่าก่อนศึกษาคู่มือครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาษามือและการสะกดนิว้ มือ
4.1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาษามือ
4.1.1 ความเป็ นมา
คนหูหนวกไม่ได้ยนิ เสี ยงพูดเหมือนคนปกติ จึงไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกับคนปกติ
แต่สายตาของคนหูหนวกปกติ จะมองเห็นกิริยาอาการ ท่าทางต่างๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาได้ ภาพต่างๆ
ที่แลเห็นนั้นเป็ นสื่ อทําให้คนหูหนวกเรี ยนรู ้ความหมาย แม้จะเข้าใจได้ไม่มากหรื ออาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้ง
นัก แต่กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้คนหูหนวกพยายามใช้ท่าทาง ร่ างกายและสี หน้าเพื่อแสดง
ความรู ้สึกภายในของตนเองที่มีอยูใ่ ห้คนอื่นเข้าใจความต้องการได้ ท่าทางที่แสดงนั้นจะสังเกตได้วา่
เป็ นท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด และจากท่าทางธรรมชาติน้ นั เองได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้มือ
ทําท่าต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่ทาํ ให้เกิดเป็ นท่าทางใช้แทนความหมายในคําพูดของคนปกติได้ เราเรี ยก
ภาษาท่าทางที่ได้รับการพัฒนานั้นว่า “ภาษามือ” ภาษามือของแต่ละชาติมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับ
ภาษาพูด ซึ่งแตกต่างกันตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และลักษณะภูมิศาสตร์ เช่น
ภาษามือจีน ภาษามืออเมริ กนั และภาษามือไทย เป็ นต้น ภาษามือเป็ นภาษาที่นกั การศึกษาทางด้าน
การศึกษาของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกันแล้วว่า เป็ นภาษาหนึ่งสําหรับติดต่อสื่ อความหมาย
ระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้วยกัน และระหว่างคนปกติกบั คนหูหนวก ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า
“Sign Language” หรื อ “Manual Communication” (สุ ภาวดี โพธิ์ศรี . 2553: ออนไลน์)
คนหูหนวกชาวไทยยอมรับกันว่า ภาษามือไทยเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้มีความรู ้ได้มากที่สุด เนื่องจาก
การติดต่อสื่ อสารสําหรับคนหูหนวกมีอยูท่ างเดียวคือ ทางภาษาที่อาศัยประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดเป็ นหลัก
อันได้แก่ประสาทตา (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. 2529)
4.1.2 ความหมาย
ภาษามือ เป็ นอวัจนภาษาอย่างหนึ่ง ที่ประกอบด้วย การสื่ อสารด้วยมือ การสื่ อสารด้วย
ร่ างกาย และการใช้ริมฝี ปากในการสื่ อความหมายแทนการใช้เสี ยงพูด การสื่ อสารจะใช้ลกั ษณะของมือ
ที่ทาํ เป็ นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวมือ แขนและร่ างกาย และการแสดงความรู ้สึกทางใบหน้าเพื่อช่วย
ในการสื่ อสารความคิดของผูส้ ื่ อ ภาษาสัญลักษณ์ส่วนใหญ่มกั ใช้ในกลุ่มผูพ้ ิการทางหู ซึ่งรวมทั้งผูพ้ ิการ
ทางหูเอง ผูต้ ีความหมาย (Interpreter) ผูร้ ่ วมงาน เพื่อน และครอบครัวของผูพ้ ิการทางหูซ่ ึงอาจจะพอ
ได้ยนิ บ้างหรื อไม่ได้ยนิ เลย (วิกิพีเดีย. 2553. ออนไลน์)
นอกจากนี้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สุ ภาวดี โพธิ์ศรี . 2553: ออนไลน์)
ได้ให้ความหมายของภาษามือไว้วา่ ภาษามือ คือ ภาษาสําหรับคนหูหนวก ใช้มือ สี หน้า และกิริยา
ท่าทาง ประกอบในการสื่ อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด
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4.1.3 การเรียนภาษามือไทย
ในช่วงที่สาํ คัญที่สุดของพัฒนาการด้านภาษา (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ขวบ) นั้น เด็กหูหนวก
ส่ วนมากไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้ภาษามือเลย เนื่องจากพ่อแม่ไม่ใช้ท่ามือ และผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
มองไม่เห็นคุณค่าของการใช้ภาษามือในระดับพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางอารมณ์ของ
เด็กหูหนวกในระยะต้น โดยมองไม่เห็นว่าภาษามือเป็ นภาษาที่สมบูรณ์และเหมาะสมสําหรับคน
หูหนวกและไม่รู้วา่ มีคนหูหนวกนับพันคนที่ใช้ภาษานี้เป็ นประจําทุกวัน
สถานภาพของภาษามือไทยอยูใ่ นลักษณะเดียวกับคนหูหนวก ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นชน
กลุ่มน้อยทางภาษา งานวิจยั เชิงภาษาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าภาษามือไทยมีรากฐานมานานหลายร้อยปี
และเป็ นลักษณะเฉพาะสําหรับประเทศไทยเท่านั้น แม้กระนั้นก็ตามเพิง่ จะมีโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก
ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2497 คนหูหนวกจึงมีโอกาสได้เรี ยนภาษามือมากขึ้น แต่คนปกติโดยทัว่ ไปเห็นว่า
ภาษามือเป็ นเพียงการใช้มือโบกไปมาหรื อทําท่าเลียนแบบตามธรรมชาติไม่มีลกั ษณะทางภาษาที่ถูกต้อง
ด้วยเหตุน้ ีคุณค่าทางภาษามือและของคนหูหนวกจึงยังคงไม่ปรากฏและเป็ นที่ประจักษ์
การเรี ยนภาษามือมักถ่ายทอดจากคนที่อยูใ่ นรุ่ นราวคราวเดียวกัน ซึ่งตรงข้ามกับภาษา
พูดที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูก โรงเรี ยนคนหูหนวกในประเทศไทยเปิ ดโอกาสให้เด็กหูหนวกได้
สัมผัสกับสถานการณ์ที่กระตุน้ ให้เกิดการสื่ อสารโดยอิสระใช้สื่อเป็ นท่าทาง และถ้ามีเด็กคนหนึ่งหรื อ
สองคนเป็ นผูส้ ่ งภาษามือและมีผสู ้ ่ งภาษามือที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนพอสมควรอยูด่ ว้ ย จะทําให้มนั่ ใจได้วา่
มีการเรี ยนรู ้ภาษาเกิดขึ้นทําให้เกิดการพัฒนาทางสมอง ทางอารมณ์และสังคม สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทยหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้โอกาสผูท้ ี่สนใจศึกษาภาษามือไทยในชั้นเรี ยนและเข้าร่ วม
กิจกรรม เนื่องจากผูน้ าํ คนหูหนวกกลุ่มนี้ตระหนักดีวา่ การที่รวมกลุ่มวัฒนธรรมของตนให้อยูร่ ่ วมกับ
สังคมส่ วนรวม เพื่อความก้าวหน้าให้ได้น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความพยายามของบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นคนหูดีที่จะเรี ยนรู ้ภาษามือ (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. 2529)
4.1.4 แหล่งทีม่ าของภาษามือ
4.1.4.1 จากชุมชนคนหูหนวก
คนหูหนวกแต่ละอาชีพ จะมีภาษาเฉพาะที่จาํ เป็ นสําหรับอาชีพ คําศัพท์ภาษา
มือที่ได้มาจึงเป็ นคําที่คนหูหนวกใช้อยู่ และคนปกติที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เมื่อนําคําศัพท์มารวมกันจะได้คาํ
ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตเพิม่ ขึ้น เช่น ช่างตัดเสื้ อ จะมีคาํ ว่า กรรไกร จักร เข็มเย็บผ้า ช่างไม้ จะมีคาํ
ว่า ไม้ เลื่อย กบ (ไสไม้) ช่างทาสี จะมีคาํ ว่า ทาสี สี แดง สี ขาว เป็ นต้น
4.1.4.2 จากนักวิจยั ภาษามือ
นักวิจยั ภาษามือซึ่งเป็ นกลุ่มคนหูหนวก มีหน้าที่รวบรวมภาษามือจากคน
หูหนวกอาชีพต่างๆ ทัว่ ประเทศ นําคําที่ได้มาพิจารณาว่าใช้ต่างกันหรื อเหมือนกัน (ภาคเหนือ ภาคใต้
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ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ามือเหล่านั้นต้องไม่ขดั ต่อประเพณี วัฒนธรรมของชาติ
การวิจยั จําเป็ นต้องมีคนปกติที่มีความรู ้เรื่ องภาษามือและภาษาไทยอย่างดีเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
4.1.4.3 จากครู โรงเรี ยนสอนคนหูหนวก
เนื่องจากครู โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกอยูใ่ กล้ชิดกับนักเรี ยน การได้สนทนา
ให้คาํ ปรึ กษาระหว่างครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ทําให้ครู เข้าใจภาษามือ บางครั้งอาจเป็ นภาษาท่าทาง
(ภาษาธรรมชาติ) ของนักเรี ยนหูหนวก
ภาษามือที่ใช้อยูใ่ นกลุ่มคนหูหนวกมี 2 แบบ คือ
1. ภาษามือธรรมชาติ (Sign Language) คนหูหนวกเป็ นผูส้ ร้างขึ้น และใช้ร่วมกันในแต่ละ
ชุมชนหรื อในแต่ละชาติ เช่น ภาษามืออเมริ กนั (American Sign Language) ภาษามืออังกฤษ (British
Sign Language) ภาษามือสวิส (Swedish Sign Language) ซึ่งส่ วนมากเป็ นท่าเลียนแบบธรรมชาติ
ที่จะช่วยคนหูหนวก ให้มีพฒั นาการในภาษาประจําชาติเท่าเทียมกับคนปกติ เช่น ว่ายนํ้า โทรศัพท์
เครื่ องบิน รถไฟ เป็ นต้น
2. ภาษามือประดิษฐ์ (Signed) คือ ภาษามือที่ครู ผูป้ กครอง หรื อญาติมิตร ของคนหูหนวก
คิดขึ้นแทนภาษาพูด และภาษาเขียนประจําชาติ เพื่อให้มีคาํ ใช้ให้เพียงพอในการศึกษา และการสื่ อ
ความหมายโดยเฉพาะเรื่ องนามธรรม ภาษามือที่ประดิษฐ์ข้ ึนนี้ บางทีเรี ยกว่าภาษามือที่ใช้ในห้องเรี ยน
หรื อภาษามือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็ นภาษาที่ทาํ ท่าคําแต่ละคําตามไวยากรณ์ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
4.1.5 หลักสํ าคัญในการทําท่ าภาษามือ
ภาษามือเป็ นภาษาท่าทางซึ่งมีการเคลื่อนไหวของมือเป็ นหลัก และใช้กิริยาอาการ
หน้าตาเป็ นส่วนประกอบ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ท่าภาษามือควรเป็ นท่าที่ทาํ ง่าย สะดวก
มีความหมาย ใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่มีหลายจังหวะ เหมาะสมกับหลักสรี รศาสตร์ ท่าภาษามือควรทํา
อย่างมีจงั หวะ มีการเว้นระยะ ไม่ทาํ รวดเร็วหรื อช้าเกินไป อยูใ่ นรัศมีที่สายตามองเห็นได้ การทําท่า
มือเดียวหรื อสองมือขึ้นอยูก่ บั ระดับสายตาที่จะมองเห็น ท่าภาษามือบริ เวณใบหน้าจะทํามือเดียว เช่น
สวย ดี ระดับตํ่าลงมาทําสองมือ เช่น ลูก ซักผ้า ภาษามือจะไม่ทาํ ท่าตํ่ากว่าระดับเอว ยกเว้นบางคําที่
ทําท่ามือจากเอวลงไป เช่น กางเกง กระโปรง การทําท่าภาษามือไม่มีการบังคับว่าต้องเป็ นมือซ้ายหรื อ
มือขวา ถ้าทําท่าสองมือ มือที่ถนัดจะเป็ นมือที่เคลื่อนไหว ส่วนอีกมือหนึ่งจะเป็ นฐาน
ในการทําท่าภาษามือ การแสดงสี หน้าและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของใบหน้า เช่น
คิ้ว ปาก เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญช่วยให้เข้าใจความหมายของภาษามือชัดเจนขึ้น เช่น
ทําท่ามือ ดีใจ เสี ยใจ เจ็บ ปวด ต้องแสดงสี หน้าด้วยการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของใบหน้า เช่น
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การส่ ายศีรษะ หมายถึง
การปฏิเสธ
การขมวดคิว้
หมายถึง
การแสดงความสงสัย
การเลิกคิ้ว
หมายถึง
การแสดงคําถามที่ตอ้ งการคําตอบ
การแสดงสี หน้าและการเคลื่อนไหวบนใบหน้าประกอบท่าภาษามือ ควรทําแต่พองาม
สุ ภาพ ครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งใช้ภาษามือควรสวมเสื้ อสี เข้ม ไม่มีลวดลายเพือ่ ให้เห็นท่าภาษามือชัดเจน
4.1.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาษามือ
บุษบา ตาไว (2540) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การใช้ชุดการสอนวิดีโอเทปสอนภาษามือแก่
ผูป้ กครองของเด็กหูหนวก ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองของเด็กหูหนวกมีความสามารถใช้ภาษามือ
ในการสื่ อสารได้ หลังจากการใช้ชุดการสอนวิดีโอเทปสอนภาษามือแก่ผปู ้ กครองของเด็กหูหนวก
ในบทเรี ยนเรื่ อง ไปโรงเรี ยน ครอบครัวของออย เลข วัน เดือน สนทนาภาษามือ
นันทนา ลําเทียน (2540) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือของ
นักเรี ยน หูหนวก ในโรงเรี ยนโสตศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนหูหนวกทําท่าภาษามือเหมือน
ลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาไทย แบบที่ 1 คือประโยค 2 ส่ วน มีประธาน อกรรม เฉลี่ยร้อยละ
21.33 แบบที่ 2 ประโยค 2 ส่ วน มีสกรรม กรรมตรง เฉลี่ยร้อยละ 16.49 แบบที่ 3 ประโยค 3 ส่ วน
มีประธาน สกรรม กรรมตรง เฉลี่ยร้อยละ 37.66 และแบบที่ 4 ประโยค 4 ส่ วน มีประธาน ทวิกรรม
กรรมตรง กรรมรอง เฉลี่ยร้อยละ 39.93
อุณาวรรณ มัน่ ใจ (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การใช้วิธีสอน “แบบสองภาษา” ในชั้น
อนุบาลโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา
มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ มีครู ที่มีการได้ยนิ และครู หูหนวกสอนร่ วมกันในชั้นเดียวกัน ครู สองคน
ต้องมีความสามารถในด้านภาษาไทยและภาษามือไทยในระดับค่อนข้างดี ใช้ภาษามือไทยสื่ อสารใน
ชั้นเรี ยน วิธีการสอนครู จะทํางานร่ วมกันทุกขั้นตอนและแบ่งบทบาทหน้าที่ในชั้นเรี ยนอย่างชัดเจน เช่น
บทบาทด้านการสอนเนื้อหา และการสอนภาษามือ เป็ นของครู หูหนวกและการสอนภาษาไทย
ในด้านการอ่าน พูดและเขียนเป็ นของครู ที่มีการได้ยนิ โดยครู ท้ งั สองคนจะทํากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชั้นเรี ยนร่ วมกัน สําหรับปั จจัยที่เอื้อต่อการสอนแบบสองภาษา พบว่าโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม
มีนโยบายด้านการจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาอย่างชัดเจน และมีโครงการห้องเรี ยนสาธิตเพือ่
เป็ นโครงการนําร่ องทดลองสอนแบบสองภาษา มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงและปริ มาณมากพอ มีการจ้าง
ครู หูหนวกเพือ่ สอนในโรงเรี ยนและชั้นเรี ยน การสอนแบบสองภาษามีโครงการและกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรครู ตลอดจนการเตรี ยมความพร้อมครู และบุคลากรเพื่อการจัดการเรี ยนแบบสองภาษามีการ
ปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนและการจัดชั้นเรี ยนให้เหมาะสมกับคนหูหนวก ตลอดจนมีนโยบาย
ให้ใช้ภาษามือสื่ อสารในโรงเรี ยนและชั้นเรี ยนด้วย ส่ วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม จากการประเมินของ
โรงเรี ยนอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและน่าพอใจมาก และจากการวัดความสามารถด้านคําศัพท์ของนักเรี ยน
ผลปรากฏว่าอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างสู ง คือร้อยละ 87.4 รวมทั้งจากการประเมินพัฒนาการของเด็ก ของครู
ผูป้ กครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องพบว่านักเรี ยนมีพฒั นาการเป็ นที่น่าพอใจเช่นกัน สรุ ปได้วา่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจ นอกจากนี้จากการวิจยั ยังพบว่าบรรยากาศการเรี ยน
ในชั้นเรี ยนสอนแบบสองภาษาดีมาก เด็กส่ วนใหญ่มีความสนุกสนาน สนใจการเรี ยน มีการโต้ตอบกับ
ครู ผสู ้ อนตลอดเวลา และสามารถอยูร่ ่ วมในกิจกรรม การเรี ยนการสอนเป็ นระยะเวลานาน และพบว่าวิธี
การสอนแบบสองภาษานี้สามารถใช้ได้ในห้องเรี ยนเด็กหูหนวกทุกชั้นเรี ยน ถึงแม้วา่ จะเป็ นห้องเรี ยน
ซึ่งใช้วิธีสอนแบบอื่น ได้แก่ วิธีการสอนพูดหรื อการสอนแบบระบบรวมมาก่อน
สิ ริรัตน์ เพ็ชรโปรี (2548) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถการจําคําศัพท์
ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกม
เบ็ดเตล็ด ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถการจําคําศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
การได้ยนิ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดอยูใ่ นระดับดี และความสามารถ
การจําคําศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังจาก
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมเบ็ดเตล็ดเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสะกดนิว้ มือ
4.2.1 ความหมายของการสะกดนิว้ มือ การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วมือ หรื อการสะกดนิ้วมือ
เป็ นวิธีการสื่ อภาษาชนิดหนึ่งที่ใช้ในหมู่ผทู ้ ี่สูญเสี ยการได้ยนิ หรื อคนหูหนวก หรื อบุคคลปกติ
ที่ตอ้ งการจะสื่ อภาษา สื่ อความเข้าใจกับคนหูหนวก
การสะกดนิ้วมือ คือ การที่บุคคลทําท่าด้วยมือเป็ นรู ปต่างๆ แทนตัวพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ ตลอดจนสัญลักษณ์อื่นๆ ของภาษาประจําชาติเพื่อการสื่ อภาษาหรื อการเขียนในอากาศ
นัน่ เอง โดยทัว่ ไปแล้วตัวอักษรที่สะกดนิ้วมือ (Manual Alphabets) ของภาษาใดจะมีจาํ นวนเท่ากับ
ตัวอักษรของภาษานั้น
4.2.2 ความแตกต่ างของการสะกดนิว้ มือและภาษามือ มีบุคคลเป็ นจํานวนมากที่ไม่คุน้ เคยกับ
การศึกษาของคนหูหนวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนคนหูหนวก โดยปรัชญาการสอนระบบรวม
(Total Communication) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะวิธีการสื่ อภาษาทั้งสองแบบนี้ใช้มือในการทําท่าทาง
เหมือนกันนัน่ เอง
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4.2.3 ความเป็ นมาของแบบสะกดนิว้ มือไทย คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์ อดีตอาจารย์ใหญ่
โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร (สอนคนหูหนวกดุสิต) ได้กาํ หนดท่าสําหรับสะกดอักษรไทยด้วยนิ้วมือขึ้น
ใช้ในประเทศไทยเป็ นคนแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยดัดแปลงมาจากแบบตัวอักษรสะกดนิ้วมือของ
อเมริ กนั (American Manual Alphabets) และได้ยดึ หลักทางสัทศาสตร์ท้ งั ของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ เสี ยงพยัญชนะ หรื อเสี ยงสระตัวใดในภาษาไทยที่ออกเสี ยงเหมือนหรื อ
คล้ายคลึงกับเสี ยงพยัญชนะหรื อเสี ยงสระในภาษาอังกฤษ ก็ให้ใช้ท่าสะกดนิ้วมือเหมือนกัน เช่น
(b) = (บ)
ส่ วนเสี ยงในภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ เช่น เสี ยง (ป) ดัดแปลงเป็ นท่า พ – 1 ซึ่ง
ไม่มี ในแบบสะกดนิ้วมืออเมริ กนั เป็ นต้น นอกจากนี้ได้คาํ นึงถึงความถี่ของการใช้ท่ามือแทนเสี ยงนั้น
อีกด้วย เช่น อักษรใดที่ปรากฏในพจนานุกรมว่า ใช้มากก็ใช้ท่ามือง่าย ส่ วนอักษรที่มีความถี่ในการใช้
น้อยก็ใช้ท่ามือยาก (หลายท่ามือ) เช่น “ส” ตามพจนานุกรมใช้มากกว่า “ศ” และ “ษ” ตามลําดับ
4.2.4 หลักการสะกดนิว้ มือ การสะกดนิ้วมือเป็ นการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ ต้องทําท่าให้
ชัดเจนในระดับสายตา เป็ นจังหวะสวยงาม ไม่ยกมือขึ้นๆ ลงๆ เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักภาษา
พูด และภาษาเขียน การสะกดนิ้วมือต้องสะกดเป็ นคํา หันฝ่ ามือไปสู่ผดู ้ ูหรื อผูอ้ ่านพร้อมกับเปล่งเสี ยง
คํานั้นด้วย นิยมทําที่ขา้ งใบหน้าหรื อระดับอก ในภาษาไทยนิยมสะกดพยัญชนะ และสระบางตัวด้วย
มือที่ถนัด ส่ วนมืออีกข้างหนึ่งใช้แสดงตําแหน่งของสระ วรรณยุกต์ และเครื่ องหมายอื่นๆ
นอกจากนี้การสะกดนิ้วมือและการอ่านท่าอักษรที่สะกดด้วยนิ้วมือเป็ นทักษะที่ตอ้ งการ
การฝึ กฝนอยูเ่ สมอ จึงจะสามารถทําได้คล่องแคล่ว รวดเร็ ว ถูกต้อง และสวยงาม
(สุ ภาวดี โพธิ์ศรี . 2553: ออนไลน์)
4.2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสะกดนิว้ มือ
พัดสร ขวัญใจ (2547) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมฝึ กทักษะการสะกด
นิ้วมือโดยใช้เกมสําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับก่อนประถมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า การฝึ กทักษะการสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยโดยใช้เกมช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ระดับก่อนประถมศึกษามีความสามารถในการฝึ กทักษะการสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย
โดยใช้เกมเพิ่มขึ้น การพัฒนาการฝึ กทักษะการสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยโดยใช้เกมนี้ จึงสามารถ
นําไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับก่อน
ประถมศึกษา เพราะเกมเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ของเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา
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นิโคเล็ทต้า อดาโม – วิลลานิ (Nicoletta Adamo; & Villani. 2010: Online)
ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบภาพสามมิติ กับเทคนิค
ภาพเคลื่อนไหวทัว่ ไปในการสะกดนิ้วมือ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้อง
ความสามารถในการอ่าน และความเหมือนจริ ง ในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ต่างๆ จากการใช้เทคนิค
ภาพเคลื่อนไหวภาพสามมิติกบั เทคนิคภาพเคลื่อนไหวทัว่ ไปในการสะกดนิ้วมือ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ภาพเคลื่อนไหวทั้งสองแบบจํานวน 20 ภาพ สําหรับการเรี ยนรู ้คาํ ด้วยการสะกดนิ้วมือ
และแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Skill) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
อายุระหว่าง 19 – 45 ปี จํานวน 71 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถจําแนกและจดจําคํา
จากการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบภาพสามมิติมากกว่าการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค
ภาพเคลื่อนไหวทัว่ ไป และมีผลต่อความถูกต้อง ความสามารถในการอ่าน และความเหมือนจริ ง
ในการสะกดนิ้วมืออีกด้วย
โทโมฮิโร คูโรดะ และ คุนิฮิโร ชิฮาระ (Tomohiro Kuroda and Kunihiro Chihara.
2010: Online) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสะกดนิ้วมือ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว ผลการศึกษา
พบว่า คนหูหนวกมีความสามารถในการอ่านคําจากการสะกดนิ้วมือสูงขึ้น นอกจากนี้ยงั ทําให้
คนหูหนวกสามารถอ่านคําจากการมองเห็นการสะกดนิ้วมือได้โดยไม่ผดิ พลาด ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
วิธีการดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือมีลาํ ดับการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งที่ดีกว่า
มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา มีสติปัญญาปกติ
และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก โดยมีค่าเฉลี่ย
ของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งที่ดีกว่า
มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา มีสติปัญญาปกติ
และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 6 คน เลือกโดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive
Sampling)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ครู ประจําชั้นคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ที่ไม่มีความพิการซํ้าซ้อน
และกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. ศึกษาข้อมูลการได้ยนิ จากใบตรวจวัดการได้ยนิ หรื อจากสมุดจดทะเบียนคนพิการ
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3. คัดเลือกนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ที่มีระดับการได้ยนิ มากกว่า 90 เดซิเบล
ขึ้นไป สามารถสื่ อสารด้วยภาษามือ การอ่านริ มฝี ปาก และ/หรื อการพูดได้ จํานวน 6 คน นักเรี ยน
แต่ละคนมีรายละเอียด ดังนี้
คนที่

เพศ

1
2
3
4
5
6

ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

ระดับการได้ ยนิ ก่อนใส่ เครื่องช่ วยฟัง (เดซิเบล)
หูซ้าย
หูขวา
93
95
98
100
98
98
100
100
100
100
97
100

นักเรี ยนคนที่ 1 เพศชาย ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 93 เดซิเบล
หูขวา 95 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น บ้าน กบ นก เป็ ด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตราได้ เช่น กิน จับ พริ ก เจ็ด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้
นักเรี ยนสามารถสะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้
นักเรี ยนคนที่ 2 เพศหญิง ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 98 เดซิเบล
หูขวา 100 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น คน ดาบ หก แปด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตราได้ เช่น เทียน ขับ พริ ก เผ็ด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้
นักเรี ยนสามารถสะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้
นักเรี ยนคนที่ 3 เพศหญิง ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 98 เดซิเบล
หูขวา 98 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น เรี ยน กับ ศอก กัด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตราได้ เช่น พาน หี บ แตก มด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้
นักเรี ยนสามารถสะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้
นักเรี ยนคนที่ 4 เพศหญิง ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 100 เดซิเบล
หูขวา 100 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น แขน ตอบ ถูก แดด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มี
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ตัวสะกดตรงตามมาตราได้ เช่น บิน ลบ ปาก ฉีด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้
นักเรี ยนสามารถสะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้
นักเรี ยนคนที่ 5 เพศชาย ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 100 เดซิเบล
หูขวา 100 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น ปี น จับ ผัก มีด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกด
ตรงตามมาตราได้ เช่น พัน เก็บ มาก ตัด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้ นักเรี ยนสามารถ
สะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้
นักเรี ยนคนที่ 6 เพศหญิง ก่อนใส่ เครื่ องช่วยฟัง ระดับการได้ยนิ หูซา้ ย 97 เดซิเบล
หูขวา 100 เดซิเบล ความสามารถด้านการอ่าน นักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้
เช่น ปื น ดาบ ตก มืด เป็ นต้น ความสามารถด้านการเขียน นักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกด
ตรงตามมาตราได้ เช่น ฟัน พับ เลิก ปวด สามารถใช้ภาษามือในการสื่ อสารได้ นักเรี ยนสามารถ
สะกดนิ้วมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอ่านริ มฝี ปากของครู ได้

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
2. แบบฝึ กประกอบภาษามือ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา แบ่งเป็ น
2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
เป็ นแบบทดสอบปรนัยเลือกคําให้ตรงกับภาพ จํานวน 15 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
เป็ นแบบทดสอบอัตนัยเขียนคําให้ตรงกับภาพ จํานวน 15 ข้อ
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1. การสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตรา โดยใช้ วธิ ีการ
แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
การดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ มีข้นั ตอนในการสร้าง
ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ 1 ดังนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

3. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้

4. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม

5. ทดสอบกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลา

6. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

ภาพประกอบ 1 ลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคํา
ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ
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จากภาพประกอบเป็ นลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและ
เขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคํา
ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ดังนี้
เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด รวมทั้งแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการ
เขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ซึ่งมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นนํา เป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยนโดยใช้บตั รภาพและบัตรคํา
ขั้นสอน ผูส้ อนให้นกั เรี ยนดูแบบฝึ กประกอบภาษามือและการสะกดนิ้วมือที่มีท้ งั
รู ปภาพและคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา แล้วให้นกั เรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือตามแบบฝึ ก
จนคล่องแคล่ว หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิการเขียนแผนที่ความคิด
ขั้นสรุ ป ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานและร่ วมกันสรุ ป แล้วทําแบบฝึ กหัด
3. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ จํานวน 20 แผน มีรายละเอียด ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 การเขียนแผนที่ความคิด (mind map)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเขียนแผนที่ความคิด (mind map) เกี่ยวกับคําศัพท์
ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 มาตราตัวสะกดแม่กก คําที่ใช้พยัญชนะ ข สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 มาตราตัวสะกดแม่กก คําที่ใช้พยัญชนะ ค ฆ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กก คําที่ใช้พยัญชนะ ข ค ฆ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 มาตราตัวสะกดแม่กบ คําที่ใช้พยัญชนะ ป สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 มาตราตัวสะกดแม่กบ คําที่ใช้พยัญชนะ พ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 มาตราตัวสะกดแม่กบ คําที่ใช้พยัญชนะ ฟ ภ สะกด
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กบ คําที่ใช้พยัญชนะ ป พ ฟ ภ
สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 มาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้พยัญชนะ ญ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 มาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้พยัญชนะ ณ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 มาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้พยัญชนะ ร สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 มาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้พยัญชนะ ล ฬ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กน คําที่ใช้พยัญชนะ ญ ณ ร
ล ฬ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ จ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ ช ฐ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 17 มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ ต ถ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 18 มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ ศ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 19 มาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ ษ สะกด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20 ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กด คําที่ใช้พยัญชนะ จ ช ฐ
ต ถ ศ ษ สะกด
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
นําร่ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ด้านการศึกษาพิเศษ และ
ด้านการสอนภาษาไทย จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่มีขอ้ ต้องปรับปรุ งแก้ไข
5. ทดลองสอนเพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้ในการสอน
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปทดลอง
สอนกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน
ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้ใน
การสอน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข พบว่า ต้องปรับเรื่ องของเวลาสอน จากเวลาที่กาํ หนดไว้
40 นาทีเป็ น 60 นาที เนื่องจากนักเรี ยนต้องใช้เวลาในการวาดภาพแผนที่ความคิด
6. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ที่ปรับปรุ งแล้ว
ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
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2. แบบฝึ กประกอบภาษามือ
การสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือมีข้นั ตอนการสร้างดังภาพประกอบ 2 ดังนี้

1. กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือ

2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ

3. เขียนแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม

ภาพประกอบ 2 ลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือ
จากภาพประกอบเป็ นลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนินการสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือ ดังนี้
เพื่อสร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือประกอบการสอนอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ในการสอนอ่านและ
เขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด โดยศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบ
ขนาด การจัดวางรู ปภาพ คํา และภาษามือ
3. สร้างแบบฝึ กประกอบภาษามือคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน
และแม่กด ซึ่งประกอบด้วยรู ปภาพ คํา และภาษามือ มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4
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4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
นําร่ างแบบฝึ กประกอบภาษามือไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการสอนภาษาไทย จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม และปรับปรุ งตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
ให้ปรับปรุ งแก้ไขเรื่ องของขนาดไม่ให้ใหญ่มากเกินไป ให้เหมาะสมกับขนาดของกระดาษ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําทีม่ ตี ัวสะกดไม่ ตรงตามมาตรา
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา มีข้นั ตอน
การสร้างดังภาพประกอบ 3 ดังนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ
อ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบทดสอบ วิธีการเขียนข้อสอบ
3. เขียนแบบทดสอบวัด
ความสามารถอ่านและเขียน
คําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา

4. นําร่ างแบบทดสอบเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และเนื้อหา
5. ทดสอบกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและภาพประกอบ

6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคํา
ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปหาค่าความยากง่าย
ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่
ภาพประกอบ 3 ลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคํา
ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
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จากภาพประกอบเป็ นลําดับขั้นในการดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่าน
และเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ดังนี้
1.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด
1.2 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด
2. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ วิธีการเขียนข้อสอบ
ที่ใช้วดั ความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และ
แม่กด ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
โดยคัดเลือกคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด จากหนังสื อเรี ยน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 แล้วสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
เป็ นแบบทดสอบปรนัยเลือกคําให้ตรงกับภาพ จํานวน 15 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
เป็ นแบบทดสอบอัตนัยเขียนคําให้ตรงกับภาพ จํานวน 15 ข้อ
4. นําร่ างแบบทดสอบเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการสอนภาษาไทย จํานวน 3 คนตรวจสอบความถูกต้องและ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา โดยพิจารณาว่าข้อทดสอบมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อไม่ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความคิดเห็น ดังนี้
คะแนน + 1 สําหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
คะแนน 0 สําหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าวัดตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
คะแนน - 1 สําหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
นําคะแนนจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ
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5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปทดสอบ
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดอุทยั ธาราม จํานวน 5 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและภาพประกอบ พบว่า แบบทดสอบความสามารถเขียนคํา
ครู จะต้องพูดชื่อของรู ปภาพทีละรู ปให้นกั เรี ยนฟังและเขียนตาม
6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคํา ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดใหม่ช่องลม จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2553 และโรงเรี ยนวัดไผ่ตนั จํานวน 70 คน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นําไปหาค่า
ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง
0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ขอ้ สอบวัดความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา จํานวน 14 ข้อ จากทั้งหมด 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 ถึง 0.77 และ
ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.57 (รายละเอียดดังภาคผนวก) แล้วหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของ คูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน KR 20 ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81 ได้ขอ้ สอบ
วัดความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา จํานวน 12 ข้อ จากทั้งหมด 15 ข้อ มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.37 ถึง 0.70 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.73 (รายละเอียดดังภาคผนวก)
แล้วหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ คูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน KR 20 ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.88
กําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
11- 14 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ดีมาก (คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป)
9 – 10 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ดี (คิดเป็ นร้อยละ 70 - 79)
8 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ พอใช้ (คิดเป็ นร้อยละ 60 - 69)
7 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่า (คิดเป็ นร้อยละ 50 - 59)
0 – 6 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง (คิดเป็ นร้อยละ 0 - 49)
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กําหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
10 – 12 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ดีมาก (คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8 – 9 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ดี (คิดเป็ นร้อยละ 70 - 79)
7 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ พอใช้ (คิดเป็ นร้อยละ 60 - 69)
6 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่า (คิดเป็ นร้อยละ 50 - 59)
0 – 5 คะแนน หมายถึง
มีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง (คิดเป็ นร้อยละ 0 - 49)

วิธีดาํ เนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest – Posttest Design
(ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ. 2538: 248-249) ดังนี้
กลุ่มทดลอง

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

T1

X

T2

เมื่อ

E
X
T1

T2

แทน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ระดับหูหนวก
แทน การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ
แทน การทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ก่อนการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
แทน การทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตรา หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
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1. ขั้นตอนการทดลอง
1.1 ติดต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และทําหนังสื อ
เพื่อขออนุญาตดําเนินการทดลองกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
1.2 ติดต่อครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก มีสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซํ้าซ้อน
2.3 ดําเนินการทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ก่อนสอน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น
ในวันที่ 2 สิ งหาคม 2553
2.4 ดําเนินการสอนเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที
รวมทั้งสิ้ น 20 ครั้ง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 16 สิ งหาคม 2553 ถึง
วันที่ 10 กันยายน 2553 ดําเนินการสอนตามกําหนดการสอน ดังนี้
สั ปดาห์ ที่

1

2

ครั้งที่
1

วัน
จันทร์

2

อังคาร

3

พุธ

4

พฤหัสบดี

5

ศุกร์

6

จันทร์

7
8

อังคาร
พุธ

9

พฤหัสบดี

10

ศุกร์

เวลา
เนือ้ หา
09.30-10.30 น. การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
09.30-10.30 น.
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงมาตรา
มาตราตัวสะกดแม่กก
10.30-11.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ข สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ค ฆ สะกด
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กก
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ข ค ฆ สะกด
มาตราตัวสะกดแม่กบ
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ป สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ พ สะกด
10.30-11.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ฟ ภ สะกด
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กบ
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ป พ ฟ ภ สะกด
มาตราตัวสะกดแม่กน
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ญ สะกด
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2.4 (ต่ อ)
สัปดาห์ที่

ครั้งที่
11
12
13

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ

14

พฤหัสบดี

15

ศุกร์

16
17
18
19

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

20

ศุกร์

3

4

เวลา
เนื้อหา
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ณ สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ร สะกด
10.30-11.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ล ฬ สะกด
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กน
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ญ ณ ร ล ฬ
สะกด
มาตราตัวสะกดแม่กด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ จ สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ช ฐ สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ต ถ สะกด
10.30-11.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ศ สะกด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ ษ สะกด
ทบทวนมาตราตัวสะกดแม่กด
09.30-10.30 น.
คําที่ใช้พยัญชนะ จ ช ฐ ต ถ ศ
ษ สะกด

2.5 ดําเนินการทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา หลังสอน
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็ น
ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนสอน ในวันที่ 13 กันยายน 2553

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ควอไทล์
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
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ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ โดยการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังจาก
การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test

สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือ มีดงั นี้
1.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) คํานวณโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:
248-249) ดังนี้
IOC

เมื่อ

IOC

=

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

∑R

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

N

แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

1.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ คํานวณโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2543: 196) ดังนี้

เมื่อ

R
N

P

=

P
R
N

แทน ดัชนีคา่ ความยากง่าย
แทน จํานวนนักเรี ยนที่ทาํ ข้อสอบถูก
แทน จํานวนนักเรี ยนที่ทาํ ข้อสอบทั้งหมด
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1.3 ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด. 2543: 50) ดังนี้

เมื่อ

r

=

r

แทน
แทน
แทน
แทน

H
L
N

H L
N /2

ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ
จํานวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น
จํานวนคนในกลุ่มตํ่าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น
จํานวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า

1.4 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีของ
คูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 183) ดังนี้


n   pq 
rtt 
1  2 
n 1 
st 



เมื่อ

n
p
q

แทน
แทน
แทน
แทน

s 2t

แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบครั้งนั้น

rtt

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
คะแนนที่ตอบถูก
คะแนนที่ตอบผิด

2. สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 ค่ามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2543: 145) ดังนี้

Mdn

=

N  1
2
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เมื่อ

Mdn
N

แทน ค่ามัธยฐาน
แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมด

2.2 ค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) คํานวณจากสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์.
2543: 152) ดังนี้

เมื่อ

IQR

=

Q3 – Q1

IQR

แทน ค่าพิสยั ควอไทล์

Q3

แทน ค่าที่ตาํ แหน่ง ¾ หรื อ 75%

Q1

แทน ค่าที่ตาํ แหน่ง ¼ หรื อ 25%

2.3 ใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริ ก (Nonparametric Statistics) โดยคํานวณจากสูตร
(นิภา ศรี ไพโรจน์. 2533: 93) ดังนี้

เมื่อ

D

=

D

แทน

X
Y

แทน
แทน

Y–X
ค่าความแตกต่างของผลคะแนน ก่อนและ
หลังการทดลอง
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินก่อนทดลอง
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินหลังการทดลอง
จัดอันดับค่าความแตกต่างจากค่าน้อยไปหาค่ามาก
กํากับอันดับที่ดว้ ยเครื่ องหมายบวก หรื อ
เครื่ องหมายที่มีอยูเ่ ดิมหาผลรวมของอันดับที่มี
เครื่ องหมายบวก และมีเครื่ องหมายลบตามลําดับค่า
ของผลรวมที่นอ้ ยกว่า (โดยไม่คาํ นึงถึงเครื่ องหมาย)
เราเรี ยกค่านี้วา่ T

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 คะแนนมัธยฐาน พิสยั ควอไทล์ และระดับความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ

คนที่

คะแนนก่อนสอน
(คะแนนเต็ม 14 คะแนน)

ระดับ
ความสามารถ

คะแนนหลังสอน
(คะแนนเต็ม 14 คะแนน)

ระดับ
ความสามารถ

1
2
3
4
5
6

1
5
8
10
7
9

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่า
ดี

14
12
14
13
11
14

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

Mdn
IQR

7.5
6

ผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่า

13.5
2

ดีมาก

จากตาราง 1 แสดงว่า คะแนนความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ โดยก่อนสอนนักเรี ยนมีคะแนนความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตรา อยูร่ ะหว่าง 1-10 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 7.5 และมีคา่ พิสยั ควอไทล์เท่ากับ 6
มีระดับความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราอยูใ่ นระดับผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่า หลังจากที่ได้รับ
การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง
11-14 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 13.5 คะแนน และมีค่าพิสยั ควอไทล์เท่ากับ 2 มีระดับ
ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราอยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
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ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ อยูใ่ นระดับดี ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4
ข้อมูลจากตาราง 1 แสดงด้วยกราฟ ได้ดงั นี้
คะแนน
15
14
13
12
11
10
9
8

ก่อน

7

หลัง

6
5
4
3
2
1

คน

0
1

2

3

4

5

6

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
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วิเคราะห์ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ เป็ นรายบุคคล ดังนี้
นักเรี ยนคนที่ 1 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้เป็ นบางคํา และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 1 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 14 คะแนน
และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องทุกคําในตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
นักเรี ยนคนที่ 2 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้เป็ นบางคํา และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 5 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 12 คะแนน
และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องเกือบทุกคําในตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
นักเรี ยนคนที่ 3 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้เป็ นบางคํา และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 8 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 14 คะแนน
และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องทุกคําในตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
นักเรี ยนคนที่ 4 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ค่อนข้างดี และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 10 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 13 คะแนน
และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องเกือบทุกคําในตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
นักเรี ยนคนที่ 5 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้เป็ นบางคํา และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 7 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 11 คะแนน
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และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องเกือบทุกคําในตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
นักเรี ยนคนที่ 6 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ นักเรี ยน
สามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้เป็ นบางคํา และ
นักเรี ยนทําคะแนนได้ 9 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 14 คะแนน
และนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องทุกคําในตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้
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ตาราง 2 คะแนนมัธยฐาน พิสยั ควอไทล์ และระดับความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ

คนที่

คะแนนก่อนสอน
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

ระดับ
ความสามารถ

คะแนนหลังสอน
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)

ระดับ
ความสามารถ

1
2
3
4
5
6

0
0
1
1
0
2

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

11
9
11
11
10
11

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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IQR

1
0

ปรับปรุ ง

11
2

ดีมาก

จากตาราง 2 แสดงว่า คะแนนความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ โดยก่อนสอนนักเรี ยนมีความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตาม
มาตราใกล้เคียงกันโดยมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-2 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 1 และ
มีค่าพิสยั ควอไทล์เท่ากับ 0 มีระดับความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา อยูใ่ นระดับ
ปรับปรุ ง หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 9-11 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุ่มเท่ากับ 11 คะแนน และ
มีค่าพิสยั ควอไทล์เท่ากับ 2 มีระดับความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา อยูใ่ นระดับดีมาก
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5
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ข้อมูลจากตาราง 2 แสดงด้วยกราฟ ได้ดงั นี้
คะแนน
15
14
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8

ก่อน

7

หลัง

6
5
4
3
2
1

คน

0
1

2

3

4

5

6

ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
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วิเคราะห์ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ เป็ นรายบุคคล ดังนี้
นักเรี ยนคนที่ 1 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยนทํา
คะแนนได้ 0 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 11 คะแนน และ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กน ที่มี ญ สะกด นักเรี ยนจะเขียน ณ แทน
ซึ่งครู ได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวนอีกครั้ง
นักเรี ยนคนที่ 2 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยน
ทําคะแนนได้ 0 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 9 คะแนน และ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กด ที่มี จ สะกด แม่กก ที่มี ฆ สะกด นักเรี ยน
จะเขียนตําแหน่งพยัญชนะสลับที่ ซึ่งครู ได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวน
อีกครั้ง
นักเรี ยนคนที่ 3 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยน
ทําคะแนนได้ 1 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 11 คะแนน และ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กด ที่มี จ สะกด และแม่กน ที่มี ร สะกด
นักเรี ยนจะเขียนตําแหน่งพยัญชนะสลับที่ และเขียนพยัญชนะไม่ครบบ้าง ซึ่งครู ได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือ
และสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวนอีกครั้ง
นักเรี ยนคนที่ 4 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยน
ทําคะแนนได้ 1 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 11 คะแนนและ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
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แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กน ญ สะกด นักเรี ยนเขียนพยัญชนะสลับที่
และเขียนสระไม่ครบบ้าง ซึ่งครู ได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวนอีกครั้ง
นักเรี ยนคนที่ 5 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยน
ทําคะแนนได้ 0 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 10 คะแนน และ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กด ที่มี ฐ สะกด นักเรี ยนเขียนพยัญชนะสลับที่
และเขียนสระไม่ครบบ้าง และแม่กด ที่มี จ สะกด นักเรี ยนจะเขียน ศ แทน ซึ่งได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือ
และสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวนอีกครั้ง
นักเรี ยนคนที่ 6 ก่อนการสอนนักเรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดตรงตามมาตราได้ แต่นกั เรี ยน
ไม่สามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กดได้ และนักเรี ยน
ทําคะแนนได้ 2 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา นักเรี ยนทําคะแนนได้ 11 คะแนน และ
การเขียนนักเรี ยนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง โดยดูภาพแล้วเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ในแม่กก
แม่กบ แม่กน และแม่กด ได้เกือบทุกคําที่สอน ยกเว้นแม่กบ ที่มี ฟ สะกด นักเรี ยนเขียนพยัญชนะสลับที่
และเขียนสระไม่ครบบ้าง ซึ่งได้ให้นกั เรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือ เพื่อเป็ นการทบทวนอีกครั้ง
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ตาราง 3 เปรี ยบเทียบความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนน
X
Y
1
14
5
12
8
14
10 13
7
11
9
14

ผลต่างของคะแนน ลําดับที่ความแตกต่าง
D=Y-X
+13
+7
+6
+3
+4
+5
รวม

6
5
4
1
2
3

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก
ลบ
+6
+5
+4
+1
+2
+3
+21
0

T
0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงว่า ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีความสามารถสู งกว่าก่อนการทดลอง
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้อที่ 3 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้น
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ตาราง 4 เปรี ยบเทียบความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนน
X
Y
0
11
0
9
1
11
1
11
0
10
2
11

ผลต่างของคะแนน ลําดับที่ความแตกต่าง
D=Y-X
+11
+9
+10
+10
+10
+9
รวม

6
1.5
4
4
4
1.5

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก
ลบ
+6
+1.5
+4
+4
+4
+1.5
+21
0

T
0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 แสดงว่า ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีความสามารถสู งกว่าก่อนการทดลอง
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้อที่ 4 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ สูงขึ้น

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ มีการสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1 เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
2 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ

สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี
2. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี
3. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สูงขึ้น
4. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้น
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก
โดยมีค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์
ในหูขา้ งที่ดีกว่า มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา
มีสติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนโสตศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูหนวก
โดยมีค่าเฉลี่ยของการได้ยนิ เมื่อทําการวัดด้วยเสี ยงบริ สุทธิ์ที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์
ในหูขา้ งที่ดีกว่า มากกว่า 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับการตรวจวัดการได้ยนิ โดยนักโสตสัมผัสวิทยา
มีสติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการซํ้าซ้อน กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จํานวน 6 คน เลือกโดยใช้
วิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา แบบฝึ กประกอบภาษามือ และแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านและเขียนคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ดําเนินการทดลองโดยทําการทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถอ่าน
และเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น แล้วดําเนินการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 60 นาที รวมทั้งสิ้ น 20 ครั้ง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 16 สิ งหาคม
2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 และทําการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนสอน
ในวันที่ 13 กันยายน 2553 แล้วนําผลการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่ามัธยฐาน
ค่าพิสยั ควอไทล์ และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test

สรุปผลการวิจยั
1. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดีมาก
2. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดีมาก
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3. ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด
(Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถอ่านและเขียนคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
และข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map)
ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี และ ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตาม
มาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการ
แผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดี สามารถนํามาอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
เป็ นการฝึ กที่ใช้เทคนิคช่วยคิดและช่วยจํา โดยการจัดระบบความคิดในลักษณะของภาพในสมอง
ประสานกับสัญลักษณ์ ลายเส้น และตัวหนังสื อ ที่สาํ คัญเมื่อนักเรี ยนจําได้ครบถ้วนแล้วก็ได้บนั ทึกไว้
เป็ นแผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อช่วยเอื้อให้นกั เรี ยนสามารถจําภาพ และคําที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตราได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่งการบันทึกในแผนที่ความคิด (Mind Map) จะกระทําโดยใช้แผ่นกระดาษ
เปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวาดภาพและ/หรื อเขียนคําลงกลางหน้ากระดาษโดยใช้สีแล้วแตกความคิด
ของหัวเรื่ องสําคัญแต่ละหัวเรื่ องออกเป็ นกิ่งหลาย ๆ กิ่ง โดยเขียนคําที่สะกดไม่ตรงมาตราลงบนเส้น
ที่แตกออกไป ในหนึ่งแผ่นกระดาษจะใช้ในการสอนคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราหนึ่งมาตรา เพือ่
สะดวกต่อการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) และต่อการจําของนักเรี ยน ซึ่งจากการนําไปสอน
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ได้เลือกสี ตามความสนใจในการทําแบบฝึ กทําให้นกั เรี ยน
มีความกระตือรื อร้น และให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมเป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 11) ที่กล่าวไว้วา่ สี ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ถูกต้อง เกิดความน่าสนใจ
ความรู ้สึก และสี มีผลต่อการรับรู ้ทางประสาททางตา ซึ่งแต่ละสี สามารถสร้างอารมณ์ความรู ้สึก
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สี ทุกสี มีความสว่างต่างกัน ส่ งผลให้สีสนั ของเนื้อหามีความแตกต่างกันออกไป และสี ที่ก่อให้เกิด
ความรู ้สึกที่แตกต่างกันออกไปประกอบด้วย สี แดง สี เขียว และสี น้ าํ เงิน และการเขียนด้วยปากกา
สี ต่างๆ จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาและมีความสนใจต่อเนื้อหามากยิง่ ขึ้น ซึ่งไซโต้ ทาคาชิ (2553:
ออนไลน์) ได้กล่าวถึงวิธีการอ่านหนังสื อให้เข้าใจด้วยปากกา 3 สี ไว้วา่ สี น้ าํ เงิน เป็ นสี ที่มนุษย์คิดว่า
ค่อนข้างสําคัญ จุดที่ขีดหรื อเขียนด้วยสี น้ าํ เงิน คือ เมื่ออ่านก็จะต้องคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างสําคัญ
เหมือนกันหมด การใช้สีน้ าํ เงินเขียน เมื่อกลับมาอ่านดูอีกรอบ จะเหมือนกับการย่อบทความหรื อเรื่ องที่
อ่านออกมาคล้ายๆ กับการย่อความนัน่ เอง สี เขียว เป็ นสี ที่ใช้ขีดเขียนเฉพาะที่ๆ คิดว่า "น่าสนใจ"
และสี แดง เป็ นสี ที่ใช้ขีดหรื อเขียนเฉพาะในจุดที่สาํ คัญมากและมากจริ งๆ ไม่วา่ ใครอ่านก็ตอ้ งรู ้วา่ ตรงนี้
สําคัญมาก จึงต้องเน้นข้อความนั้นให้เด่นและสะดุดตาเมื่ออ่าน
อิทธิพลของสี ในทางจิตวิทยากับการรับรู ้ถือว่า สี เป็ นสิ่ งเร้าที่มนุษย์สามารถรับได้จากประสาท
สัมผัสทางตา ทําให้เกิดการสนองตอบ ซึ่งกระบวนการของสิ่ งเร้านี้มีอิทธิพลต่อระบบประสาท
ของมนุษย์อย่างมาก สามารถเปลี่ยนอารมณ์ นิสยั และพฤติกรรมของมนุษย์ได้ สี น้ าํ เงิน สี แดง และ
สี เขียว เป็ นสี ที่มนุษย์ชอบเป็ นอันดับแรก สี เหลือง สี ม่วง เป็ นสี ที่มนุษย์ชอบน้อย ในทาง
วิทยาศาสตร์ชายกับหญิงมีความชอบสี แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผูช้ ายชอบสี น้ าํ เงิน
เป็ นอันดับแรก สี แดงอันดับรอง สําหรับผูห้ ญิงชอบสี เขียว สี สม้ สี เหลืองตามลําดับ ซึ่งสี รอบๆ
ตัวเราไม่เพียงสร้างให้เกิดการรับรู ้ การจดจํา การมองเห็น การแยกความชัดเจน การจัดกลุ่ม
จัดหมวดหมู่ การสื่ อความหมาย ความสวยงาม การสร้างบรรยากาศ และสร้างความแตกต่างของ
รายละเอียดเท่านั้น แต่สียงั มีพลังส่ งผลต่ออารมณ์ ความรู ้สึก ความต้องการ และการตัดสิ นใจของ
มนุษย์อีกด้วย จะเห็นว่าการให้นกั เรี ยนได้เขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) โดยใช้สีต่างๆ นั้น
ทําให้นกั เรี ยนได้วาดภาพหรื อเขียนคําด้วยสี ที่นกั เรี ยนชื่นชอบ จึงช่วยให้นกั เรี ยนจัดกระบวนการรับรู ้
ในสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้ และการที่นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองนั้น ช่วยส่ งเสริ มการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา ได้มองเห็นภาพที่วาดกับคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่นกั เรี ยนเขียนนั้นว่า
มีความสัมพันธ์กนั นักเรี ยนสามารถจดจําตัวหนังสื อและแยกแยะตัวหนังสื อที่คล้ายกันด้วยสี ที่แตกต่าง
กัน เช่น ด กับ ค เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จจึงก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
นอกจากนี้การใช้สีเพื่อแยกตัวสะกด กระตุน้ การรับรู ้ การจํา และการเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตราแต่ละมาตรา จะเห็นได้จากการทําแบบฝึ กหลังจากการสอน โดยใช้วิธีการแผนที่
ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือนักเรี ยนสามารถทําได้ถูกต้อง ส่ งเสริ มให้
ความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับ
แบบฝึ กประกอบภาษามือ อยูใ่ นระดับดีมาก

83
2. จากการเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการ
แผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถอ่าน
และเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรง
ตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้
วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ สูงขึ้น และ ความสามารถเขียน
คําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ สู งขึ้น
สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ
เป็ นเครื่ องมือช่วยคิดและช่วยจํา การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็ นการเปิ ดกว้างทางความคิด
ช่วยคิด ช่วยจํา ในลักษณะของภาพหรื อสัญลักษณ์และตัวหนังสื อ ซึ่งการเขียนแผนที่ความคิด (Mind
Map) นั้นนักเรี ยนอาจทําเพียงลําพังตัวคนเดียว หรื อจะร่ วมกันทําเป็ นกลุ่มก็ได้ เมื่อคิดได้ครบถ้วน
แล้วนักเรี ยนได้บนั ทึกเป็ นแผนที่ความคิด (Mind Map) จะช่วยให้นกั เรี ยนจําภาพได้ดียง่ิ ขึ้น และ
เมื่อนักเรี ยนอ่านและเขียนเสร็ จหนึ่งตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จะมีการสรุ ปทบทวนให้นกั เรี ยนเห็น
ภาพรวมว่า ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแต่ละตัวนั้นมีพยัญชนะตัวใดบ้างที่สามารถเป็ นตัวสะกด
ในมาตรานั้น จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราได้
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ มาลี เอกภาพไพบูลย์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาผลการใช้แบบฝึ ก
ทักษะ เรื่ อง การอ่านและการเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านไสกุน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง
การอ่านและการเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
บ้านไสกุน สูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง การอ่านและการเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผัง
ความคิดในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของดวงนภา ผางพันธ์ (2549)
ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านและการเขียน สําหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ โดยใช้
แผนที่ความคิดและแบบฝึ กทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยน
ผึ่งแดดวิทยาคาร ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึ ก
ทักษะ ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นและทําให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น ซึ่งจากการสอนสังเกตเห็นว่าในแผนการสอนแรกๆ นักเรี ยนจะจําไม่ค่อยได้ หรื อ
ไม่กล้าที่จะคิดคําใหม่ และตกแต่งแผนที่ความคิดให้มีความแตกต่างจากผูส้ อน เมื่อทําหลายๆ ครั้ง
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นักเรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไป สังเกตเห็นได้จากการวาดภาพลงบนแผนที่ความคิด
มีภาพประกอบคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของประเพ็ญศรี ไกรอนุพงษ์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้แผนที่
ความคิด ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดา้ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร้อยละ
80.49 นอกจากนี้การนําแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือไปสอน พบว่า
นักเรี ยนจะไม่กล้าตัดสิ นใจ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดที่แตกต่างออกไป แต่เมื่อนักเรี ยน
ได้ทดลองปฏิบตั ิบ่อยๆ จนเกิดความชํานาญจึงทําให้ปัญหาต่างๆ หมดไป และสิ่ งที่เป็ นเครื่ องยืนยันถึง
ประสิ ทธิผลของการใช้แผนที่ความคิดนี้ คือ ทุกครั้งที่เริ่ มต้นเรี ยนคําที่มีตวั สะกดมาตราตัวใหม่
นักเรี ยนสามารถคิดคํา หรื อภาพที่แตกต่างจากครู หรื อเพื่อน และมีการเพิ่มรายละเอียดของภาพ
มากขึ้น รวมทั้งการทําแบบฝึ กหัดหลังการสอนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานักเรี ยนสามารถทําได้และ
ตรวจสอบความถูกต้องกับเพือ่ น หรื อครู ดว้ ยตนเอง
การให้นกั เรี ยนได้ออกมาเขียนคํา หรื อวาดภาพ และนําเสนอผลงานของตนเองหน้าห้อง
เป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าคิด กล้าแสดงออก ครู ให้รางวัลโดยการชม จะทําให้เด็กเกิด
ความกล้า และภูมิใจในตนเอง ไม่กลัวผิดที่จะริ เริ่ มคิดสิ่ งใหม่ๆ เป็ นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยน การคิดของนักเรี ยน ดังจะเห็นได้จากบรรยากาศการสอนตั้งแต่แผนการเรี ยนรู ้ที่ 3 เป็ นต้นไป
ที่มีลกั ษณะผ่อนคลาย นักเรี ยนกล้าที่จะอาสาออกมาอ่านและเขียน หรื อออกมาช่วยเพื่อนอย่าง
กระตือรื อร้น โดยไม่กลัวผิด ซึ่งการนําแผนที่ความคิดมาช่วยบันทึกความจําในการเรี ยนการสอน
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนนั้น นอกจากจะช่วยบันทึกความจํา (Memorandum) แล้ว
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) นี้ ให้คุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล
ตั้งแต่เมื่อเริ่ มคิดก็สามารถคิดให้เป็ นภาพและเขียนออกมาเป็ นภาพ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการคิดอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic Thinking) วิธีหนึ่ง ในขณะที่นกั เรี ยนกําลังเขียนภาพอยูน่ ้ นั สมองของนักเรี ยน
ก็จะจดจําโดยการบันทึกภาพ เป็ นรู ปทรง สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรื อลายเส้น ลงไปในสมองส่ วนที่
เป็ นความจําภาพ (Photographic Memory) จึงเป็ นผลให้จาํ ได้ดีข้ ึน และที่สาํ คัญก็คือ สิ่ งที่จาํ ได้น้ นั
ล้วนเป็ นผลมาจากการคิดที่ครบถ้วนทุกกระบวนความอีกด้วย การฝึ กด้วยวิถีของนักคิดที่ดี มี 4
ประการ คือ คิดให้เป็ นภาพ เขียนออกมาให้เป็ นภาพ ใช้แผนที่ความคิดให้เป็ นประโยชน์ ใช้การคิด
อย่างเป็ นระบบเสมอๆ ซึ่งธัญญา ผลอนันต์ และ นพดล จําปา (2552) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของ
การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) มาช่วยในการเรี ยนการสอนไว้วา่ เป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนสนใจ
บทเรี ยน ส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ได้มากขึ้น นักเรี ยนจะรู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้เป็ นธรรมชาติ มีความ
สร้างสรรค์และสนุกสนาน ครู จะรู ้สึกว่าแต่ละปี ไม่ซ้ าํ ซาก การเตรี ยมการสอนยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยน
ได้ง่าย และสะดวกกว่าเดิม นอกจากนี้แผนที่ความคิดยังช่วยจดบันทึกแต่ละประเด็นสําคัญๆ นักเรี ยน
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จึงรับรู ้และเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ผลก็คือทําข้อสอบได้ดีกว่าเดิม แม้จะเป็ นข้อสอบแบบเก่าก็ตาม และแผนที่
ความคิดก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลหรื อความคิดอย่างชัดเจน นักเรี ยนจึงเข้าใจเนื้อหาสาระ
ได้ลึกซึ้งกว่าการจดงานลงไปในกระดาษเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้แผนที่ความคิดยังสามารถนําไปใช้
ได้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องการสะกดคํา การแต่งประโยค พูดไม่คล่อง และการนําเสนอความคิด
ความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิดแล้ว การใช้ภาษามือในการสอนตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งภาษามือเป็ นภาษาท่าทางที่มีการเคลื่อนไหวของมือเป็ นหลัก และใช้กิริยาอาการ
หน้าตาเป็ นส่ วนประกอบ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ มีความหมาย ใกล้เคียงกับธรรมชาติ การให้
นักเรี ยนทําภาษามือ ครู ควรทําอย่างมีจงั หวะ มีการเว้นระยะ ไม่ทาํ รวดเร็ วหรื อช้าเกินไป และอยูใ่ น
รัศมีที่สายตามองเห็นได้ ร่ วมกับการฝึ กการสะกดนิ้วมือทุกครั้งในการทํากิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ น
การทําภาษามือและสะกดนิ้วมือคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดก่อนที่นกั เรี ยนจะเขียน หรื อ
ออกมานําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน และการทําใบงานหลังการเรี ยนการสอน จะสังเกตเห็นว่า
ทุกครั้งที่นกั เรี ยนเรี ยนจะทําภาษามือและทบทวนด้วยการสะกดนิ้วมือประกอบตลอด เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเขียนคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราได้ และสร้างความเข้าใจในการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยนได้มากขึ้น ซึ่งโดยทัว่ ไปนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีขอ้ จํากัดในการรับรู ้
ด้านการฟัง ดังนั้นการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็นมาทดแทนการฟัง
ประกอบกับการนําสื่ อ วิธีการที่หลากหลายเข้ามาใช้ จึงช่วยให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
การได้ยนิ เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน และถ้านักเรี ยนทําภาษามือและสะกดนิ้วมือซํ้าๆ จะทําให้นกั เรี ยน
จําคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราได้ ซึ่งหลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิดร่ วมกับแบบฝึ ก
ประกอบภาษามือ นักเรี ยนสามารถทําภาษามือและสะกดนิ้วมือได้ถูกต้อง จึงส่ งผลให้ความสามารถ
อ่านและเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบ
ภาษามือสูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ในครั้งต่อไป ดังนี้
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ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ต้องให้ความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม โดยควบคุมเวลาให้เหมาะสม
กับความสนใจของนักเรี ยน เพราะหากใช้เวลามากไป นักเรี ยนจะเบื่อและหมดความสนใจ ดังนั้น
ครู ตอ้ งมีวิธีในการดึงความสนใจ ให้กาํ ลังใจ และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนต้องการทํากิจกรรมโดยไม่ใช้
เวลานานเกินไป
2. ผลงานจากการที่นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ นักเรี ยนจะมีความภาคภูมิใจ ดังนั้นควรนําไปจัด
บอร์ดหรื อให้นกั เรี ยนได้นาํ กลับไปทบทวน และเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนต้องการทํากิจกรรม
ในครั้งต่อไป
3. ครู ควรจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยนทุกวัน เพราะเป็ นข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการสื่ อสาร
เป็ นข้อมูลที่สะท้อนถึงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน ตลอดจนข้อมูลนี้จะนําไปปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
นักเรี ยนมากยิง่ ขึ้นต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรนําวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรนําวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ไปทดลองใช้
ในการเรี ยนการสอนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
3. ควรนําวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่ วมกับแบบฝึ กประกอบภาษามือ ไปทดลองใช้
ในการเรี ยนการสอนคําควบกลํ้า คําที่มี ห นํา เป็ นต้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา

97
ตาราง 5 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ข้ อที่
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความยากง่ าย (P)
.94
.56
.71
.76
.41
.77
.51
.50
.40
.69
.41
.51
.53
.70
.66

อํานาจจําแนก (r)
.14
.37
.34
.37
.60
.40
.46
.26
.57
.36
.43
.46
.43
.49
.51

สรุปผล
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

* ข้อที่ไม่ได้นาํ มาใช้เป็ นแบบประเมินการอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
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ตาราง 6 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนคําที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ข้ อที่
1
2
3
4
*5
6
7
8
*9
10
11
12
*13
14
15

ความยากง่ าย (P)
.37
.50
.63
.40
.10
.60
.67
.67
0
.53
.70
.40
.83
.70
.53

อํานาจจําแนก (r)
.33
.73
.47
.53
.20
.67
.53
.67
.0
.53
.33
.53
.33
.47
.67

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

* ข้อที่ไม่ได้นาํ มาใช้เป็ นแบบประเมินประเมินการเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวอย่างแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบความสามารถอ่านตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
แบบทดสอบความสามารถเขียนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้

เรื่ อง การเขียนแผนที่ความคิด (mind map)
เวลา 60 นาที
วันที่ ..........เดือน...........................พ.ศ. ................
การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
นักเรี ยนสามารถเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง
รู้และเข้าใจการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครู แนะนําตัวเองโดยการพูด และให้นกั เรี ยนสังเกตโดยการอ่านริ มฝี ปาก แล้วเขียนชื่อ
นามสกุลของครู บนกระดานให้นกั เรี ยนดู
2. ครู ถามชื่อ นามสกุลของนักเรี ยนทีละคน โดยให้นกั เรี ยนแนะนําตัวเองด้วยการพูด
ทําภาษามือและสะกดนิ้วมือจนครบทุกคน

ขั้นสอน
1. ครู บอกนักเรี ยนเกี่ยวกับตัวครู ได้แก่ อาหาร ผลไม้ สัตว์ ดอกไม้ที่ครู ชอบ โดยให้
นักเรี ยนดูจากรู ปภาพ
2. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนชอบอาหาร ผลไม้ สัตว์ ดอกไม้อะไรบ้าง โดยให้นกั เรี ยน
พูด ทําภาษามือและสะกดนิ้วมือจนครบทุกคน
3. ครู นาํ ต้นไม้ที่มีราก มีกิ่งไม้ มีแขนงเล็กๆ และก้านใบมาให้นกั เรี ยนดู พร้อมทั้งอธิบาย
ส่ วนต่างๆ ให้นกั เรี ยนเห็นถึงส่ วนใหญ่และส่ วนย่อย คือ ราก ลําต้น กิ่ง ก้าน เป็ นต้น
4. ครู เขียนรู ปต้นไม้ที่มีส่วนประกอบต่างๆ บนกระดานและวาดรู ปคนพร้อมทั้งบอกนักเรี ยน
ว่านี่คือรู ปครู (ภาษามือประกอบ)
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5. ครู เขียนรู ปแขนงของกิ่งไม้พร้อมทั้งเขียนคําว่า อาหาร บนแขนงของกิ่งไม้ แล้วเขียน
ชื่ออาหารที่ครู ชอบบนก้าน ก้านละ 1 คํา เช่น หมูปิ้ง ข้าวผัด ปลาทอด เป็ นต้น (อาจจะใช้รูปภาพ
หรื อการวาดรู ปประกอบด้วย) พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
6. ครู เขียนรู ปแขนงของกิ่งไม้พร้อมทั้งเขียนคําว่า ผลไม้ บนแขนงของกิ่งไม้ แล้วเขียนชื่อ
ผลไม้ที่ครู ชอบบนก้าน ก้านละ 1 คํา เช่น มะม่วง สับปะรด ส้ม เป็ นต้น (อาจจะใช้รูปภาพหรื อ
การวาดรู ปประกอบด้วย) พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
7. ครู เขียนรู ปแขนงของกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งพร้อมทั้งเขียนคําว่า สัตว์ บนแขนงของกิ่งไม้
แล้วเขียนชื่อสัตว์ที่ครู ชอบบนก้าน ก้านละ 1 คํา เช่น หมู แมว ไก่ เป็ นต้น (อาจจะใช้รูปภาพหรื อ
การวาดรู ปประกอบด้วย) พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
9. ครู เขียนรู ปแขนงของกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งพร้อมทั้งเขียนคําว่า ดอกไม้ บนแขนงของกิ่งไม้ แล้ว
เขียนชื่อดอกไม้ที่ครู ชอบลงบนก้าน ก้านละ 1 คํา เช่น ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ เป็ นต้น
(อาจจะใช้รูปภาพหรื อการวาดรู ปประกอบด้วย) พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
10. ครู สรุ ปว่าทั้งหมดที่ครู เขียนนี้ คือ การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตัวครู
พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
11. ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตนเอง
โดยครู คอยให้คาํ แนะนํา

ขั้นสรุ ป
1. ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานการเขียนแผนที่ความคิดของตนเองทีละคนพร้อมกับให้
นักเรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือจนครบทุกคน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับหลักและวิธีการการเขียนแผนที่ความคิด

สื่ อการสอน
1. รู ปภาพ อาหาร ผลไม้ สัตว์ ดอกไม้
2. กาว 2 หน้า
3. กระดาษพลูฟ (สําหรับครู )
4. สี เมจิก
5. กระดาษ A3
6. ฟิ วเจอร์บอร์ด
7. คลิปหนีบ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลา
2. การตอบคําถามและการทําภาษามือ การสะกดนิ้วมือได้ถกู ต้อง
3. การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตนเอง

ผลการจัดการเรียนรู้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ ไขปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................. ผูส้ อน
(..............................................................................)
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ. .................
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง

จุดประสงค์ การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เรื่ อง การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกด
เวลา 60 นาที
วันที่ ..........เดือน...........................พ.ศ. ................
การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กน
แม่กด
นักเรี ยนสามารถเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตัวสะกดตรงตามมาตรา
ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กน แม่กด ได้ถูกต้อง
รู้และเข้าใจการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตัวสะกดตรงตามมาตรา
ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กน แม่กด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครู ทบทวนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตัวครู ให้นกั เรี ยนดูและสนทนา
ถึงรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือประกอบ
2. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก แม่
กบ แม่กน แม่กด พร้อมทั้งยกตัวอย่างคําศัพท์ที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ได้แก่ ปาก นก พริ ก
กบ ดาบ หี บ บ้าน เทียน มด ช้อน เป็ ด มีด โดยครู นาํ บัตรภาพมาให้นกั เรี ยนดูแล้วพูดพร้อมกับ
ครู เขียนบนกระดานและให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
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ขั้นสอน
1. ครู วาดแผนที่ความคิด (รู ปต้นไม้มีราก กิ่ง และก้าน) บนกระดาน พร้อมกับเขียนตัวสะกด
ตรงตามมาตราข้างๆ ลําต้น และเขียนมาตราแม่กก แม่กบ แม่กน แม่กด ลงบนกิ่งไม้แต่ละกิ่ง
2. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา มาตราละ 2 คํา แล้วให้
นักเรี ยนออกมาเขียนลงบนก้าน พร้อมกับวาดรู ป (อาจจะใช้รูปภาพประกอบด้วยก็ได้) ให้นกั เรี ยนทํา
ภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง โดยการให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกด
นิ้วมือทีละคน
4. ครู ให้นกั เรี ยนจัดทําแผนที่ความคิดเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา
โดยกําหนดให้เขียนคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา มาตราละ 2 คําที่ไม่ซ้ าํ กับที่เขียนไปแล้ว
โดยครู คอยให้คาํ แนะนํา

ขั้นสรุ ป
1. ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานการเขียนแผนที่ความคิดของตนเอง โดยทําภาษามือ และ
สะกดนิ้วมือทีละคนจนครบทุกคน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิดคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตาม
มาตรา

สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รู ปภาพ อาหาร ผลไม้ สัตว์ ดอกไม้
กาว 2 หน้า
กระดาษพลูฟ (สําหรับครู )
สี เมจิก
กระดาษ A3
ฟิ วเจอร์บอร์ด
คลิปหนีบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลา
2. การตอบคําถามและการทําภาษามือ การสะกดนิ้วมือได้ถูกต้อง
3. การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตนเอง
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ผลการจัดการเรียนรู้
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ ไขปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................. ผูส้ อน
(..............................................................................)
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ. .................
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แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
จุดประสงค์ การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เรื่ อง การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงมาตรา
ตัวสะกด
เวลา 60 นาที
วันที่ ..........เดือน...........................พ.ศ. ................
การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ได้แก่ มาตราแม่กก
นักเรี ยนสามารถเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
ได้แก่ มาตราแม่กกได้ถูกต้อง
รู้และเข้าใจการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map)
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
ได้แก่ มาตราแม่กก

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) คําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตาม
มาตรา โดยให้นกั เรี ยนนําแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดตรงตามมาตรา
มานําเสนอให้เพื่อนๆ ดู โดยทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือประกอบ
2. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ซึ่งมีท้ งั หมด
4 มาตรา ได้แก่ มาตราแม่กบ แม่กน แม่กด แม่กก พร้อมทั้งยกตัวอย่างคําศัพท์ที่สะกดไม่ตรง
มาตราตัวสะกดได้แก่ ภาพ เณร รถ เมฆ โดยครู นาํ บัตรภาพประกอบบัตรคําศัพท์มาให้นกั เรี ยนดู
พร้อมทั้งให้พดู ทําภาษามือ และสะกดนิ้วมือ
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ขั้นสอน
1. ครู นาํ บัตรภาพคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด มาตราแม่กก ได้แก่ คําที่มี ข
เป็ นตัวสะกด (เลข สุ นขั สุ ข) มาให้นกั เรี ยนดู ครู พดู ชื่อคําศัพท์ให้นกั เรี ยนฟังและให้นกั เรี ยน
สังเกตด้วยการอ่านริ มฝี ปาก
2. ครู นาํ บัตรคํา (เลข สุ นขั สุ ข) มาให้นกั เรี ยนดู แล้วนําไปวางคูก่ บั บัตรภาพ ครู อ่านคําศัพท์
ให้นกั เรี ยนฟังและให้นกั เรี ยนสังเกตด้วยการอ่านริ มฝี ปาก และครู ทาํ ภาษามือ และสะกดนิ้วมือคําศัพท์
ทีละคําจนครบทุกคําศัพท์แล้วให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิทีละคนจนครบทุกคน
3. ครู เขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกดแม่กก ได้แก่ คําที่มี ข เป็ นตัวสะกด (เลข สุ นขั สุ ข) โดยครู เป็ นผูเ้ ขียนแผนที่ความคิด
บนกระดาน (อาจจะวาดรู ปหรื อใช้บตั รภาพประกอบ) พร้อมกับให้นกั เรี ยนทําภาษามือ และสะกด
นิ้วมือทีละคน
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครู ให้นกั เรี ยนจัดทําแผนที่ความคิดเกี่ยวกับคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กก
ได้แก่ คําที่มี ข เป็ นตัวสะกด (เลข สุ นขั สุ ข) โดยครู คอยให้คาํ แนะนํา

ขั้นสรุ ป
1. ครู ให้นกั เรี ยนนําเสนอผลงานการเขียนแผนที่ความคิดของตนเอง โดยทําภาษามือ และ
สะกดนิ้วมือทีละคนจนครบทุกคน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิดคําศัพท์ที่มีตวั สะกดไม่ตรงตาม
มาตราแม่กก ได้แก่ คําที่มี ข เป็ นตัวสะกด (เลข สุ นขั สุ ข)
3. ครู ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด

สื่ อการสอน
1. รู ปภาพ เลข สุ นขั สุ ข
2. กาว 2 หน้า
3. กระดาษพลูฟ (สําหรับครู )
4. สี เมจิก
5. กระดาษ A3
6. ฟิ วเจอร์บอร์ด
7. คลิปหนีบ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลา
2. การตอบคําถามและการทําภาษามือ การสะกดนิ้วมือได้ถูกต้อง
3. การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับตนเอง

ผลการจัดการเรียนรู้
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ ไขปัญหา/อุปสรรค
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................. ผูส้ อน
(..............................................................................)
วันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ. .................
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แบบฝึ กหัด (แม่ กก)
1. ให้ นักเรียนกากบาท X ทับตัวเลือกทีต่ รงกับภาพ
1.

ก. เลข

ข. เลก

ค. เลบ

ก. สุ นัก

ข. สุ นับ

ค. สุ นัข

2.

3.

ก. สุ ข

ข. สุ ก

ค. สุ ด
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2. ให้ นักเรียนเขียนคําให้ ตรงกับภาพ
1.
1.

2.

2.
1.

2.

3.
1.

2.
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แบบฝึ กหัด (แม่ กก)
1. ให้ นักเรียนกากบาท X ทับตัวเลือกทีต่ รงกับภาพ
1.

ก. โรค

ข. โรก

ค. โรต

ก. โชตดี

ข. โชดดี

ค. โชคดี

ก. สามักคี

ข. สามัคคี

ค. สามัดคี

2.

3.
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4.

ก. เมต

ข. เมฆ

ค. เมค

2. ให้ นักเรียนเขียนคําให้ ตรงกับภาพ
1.
1.

2.

2.
1.

2.
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3.
1.

2.

4.
1.

2.
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ทบทวนตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราแม่ กก
ให้ นักเรียนเขียนคําให้ ตรงกับภาพ
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแบบฝึ กประกอบภาษามือ
ตัวอย่างแบบฝึ กสะกดนิ้วมือ

117

ตัวอย่ างแบบฝึ กประกอบภาษามือ

118

93

119

ตัวอย่ างแบบฝึ กสะกดนิว้ มือ

121

93

122

ภาคผนวก ง
แบบทดสอบความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
แบบทดสอบความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา

93
124

แบบทดสอบ
ความสามารถอ่านคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
ชื่อ............................................
นามสกุล...................................

ผูท้ ดสอบ...........................................................
(..........................................................)

94
125

ตอนที่ 1 : ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายกากบาท X ทับตัวเลือก
ที่ตรงกับภาพให้ถูกต้อง
1

ก. กอล์ป
ข. กอบ
ค. กอล์ฟ

2

ก. ของขวัณ
ข. ของขวัญ
ค. ของขวัน

3

ก. บอณ
ข. บอน
ค. บอล
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126

4

ก. บวช
ข. บวก
ค. บวด

5

ก. กระดาบ
ข. กระดาษ
ค. กระดาด

6

ก. โลภ
ข. โลป
ค. โลก
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127

7

ก. ปี ศาจ
ข. ปี ศาด
ค. ปี ศาต

8

ก. ศพ
ข. ศบ
ค. ศฟ

9

ก. ทหาน
ข. ทหาญ
ค. ทหาร
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128

10

ก. ฮิกโป
ข. ฮิบโป
ค. ฮิปโป

11

ก. อิท
ข. อิจ
ค. อิฐ

12

ก. สามักคี
ข. สามัคคี
ค. สามัดคี

98
129

13

ก. ขอบคุญ
ข. ขอบคุณ
ค. ขอบคุน

14

ก. ปลาวาร
ข. ปลาวาฬ
ค. ปลาวาณ

99133

แบบทดสอบ
ความสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
ชื่อ............................................
นามสกุล...................................

ผูท้ ดสอบ...........................................................
(..........................................................)
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ตอนที่ 1 : ให้นกั เรี ยนเขียนคําให้ตรงกับรู ปภาพให้ถกู ต้อง
1

2

3

4

101
132

5

6

7

8

102
133

9

10

11

12

103

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างการเขียนแผนที่ความคิดของครู
ตัวอย่างการเขียนแผนที่ความคิดของนักเรี ยน

104

ตัวอย่ างการเขียนแผนทีค่ วามคิดของครู

105
136

การเขียนแผนที่ความคิด (เกี่ยวกับตัวครู )

การเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดตรงตามมาตรา

106
137

การเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบ

ทบทวนการเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน

107
138

การเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด
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ตัวอย่ างการเขียนแผนทีค่ วามคิดของนักเรียน

109
140

การเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กดของนักเรี ยน

ทบทวนการเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดตรงตามมาตราของนักเรี ยน

110
141

การเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดของนักเรี ยน

ทบทวนการเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดของนักเรี ยน

ทบทวนการเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบของนักเรี ยน
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142

ทบทวนการเขียนแผนที่ความคิดตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กนของนักเรี ยน

ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
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