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 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากท่านผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจิตต ์ อภินยันุรักต ์             
ท่ีปรึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี    ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่  งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นผลจากการ 

เขา้ร่วมอบรมเร่ือง  การเรียนการสอนในโลกใหม่ยคุแห่งสมอง   Teaching and Learning in the Brain 
New World   ท่ีทางคณะศึกษาศาสตร์จดัข้ึน ซ่ึงในการอบรมจะมีส่วนของการนาํเสนอวิธีการแผนท่ี
ความคิด  (Mind  Map)   เพื่อนาํไปใชพ้ฒันาเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิกเ็ป็นเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทหน่ึงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางการ
เรียนรู้   โดยเฉพาะทกัษะดา้นการอ่านและการเขียน  ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการเรียนรู้    
แต่เป็นทกัษะท่ียุง่ยากสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํวิธีการแผนท่ี
ความคิดมาใชร่้วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ ไปใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนคาํท่ีสะกด 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใช้
วิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  มีระดบัการไดย้นิ
มากกวา่  90  เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา   มีสติปัญญาปกติ  
และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2553 โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถมัภ ์ จาํนวน 6  คน  เลือกโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling)   ใชเ้วลาในการทดลอง  สปัดาห์ละ 5  วนั  วนัละ 60 นาที  เป็นเวลา  4  สปัดาห์  เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
แบบฝึกประกอบภาษามือ  และแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่ามธัยฐาน (Median)  ค่าพิสยัควอไทล ์(Interquartile  
Range)  และ  The  Wilcoxon  Matched – Pairs  Signed – Ranks Test  
 
 



ผลการวิจยั  พบวา่   
1.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    

ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั 
แบบฝึกประกอบภาษามือ  อยูใ่นระดบัดีมาก 

2.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั 
แบบฝึกประกอบภาษามือ  อยูใ่นระดบัดีมาก 

3.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั 
แบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั 
แบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลงั  

  การอ่านการเขียนเป็นทกัษะพื้นฐานสาํคญัท่ีนกัเรียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อเน่ืองจาก
ทกัษะการฟัง  การดู  และการพดู  ผา่นกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เป็นลาํดบัขั้นตอนตามพฒันาการและความพร้อมของแต่ละบุคคล  นกัเรียนจึงจะมีทกัษะ
ท่ีดีทั้งดา้นการอ่านและการเขียน  จนสามารถอ่านออกเขียนได ้ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  อ่านเขียนได้
อยา่งถูกตอ้ง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกและความตอ้งการต่างๆ 
ผา่นตวัอกัษรออกมาเป็นภาษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากน้ีนกัเรียนตอ้งสามารถนาํ
ประโยชน์จากทกัษะการอ่านและการเขียนเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน   
มีนิสยัรักการอ่านและการเขียน  รวมทั้งสามารถดาํรงตนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในสงัคมแห่ง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (อจัฉรา ชีวพนัธ์. 2552)  ซ่ึงการใหค้วามสาํคญักบัการอ่านและการเขียนสาํหรับ
นกัเรียนนั้นจะเห็นไดจ้ากการกาํหนดหลกัการจดัการเรียนรู้  และการพฒันาทกัษะในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีปรากฏในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
มีวตุัประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสาํคญั  และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยดึหลกัวา่
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ยดึประโยชน์ท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน  กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม
ศกัยภาพ  คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง  ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้และ
คุณธรรม   นอกจากน้ีในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทยแต่ละระดบัชั้นยงักาํหนดระดบั
ประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)   การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั  
มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน  การเขียน  การคิดคาํนวณ  ทกัษะการคิดพื้นฐาน  การติดต่อส่ือสาร  
กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์ การพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งสมบูรณ์และ
สมดุลยท์ั้งในดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สงัคม  และวฒันธรรม  โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบ          
บูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

การอ่านและการเขียนเป็นทกัษะหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งฝึกฝนเพื่อใชใ้นการถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึก  ความเขา้ใจของตนเองออกมาเป็นตวัอกัษรแทนคาํพดูต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่ง
ผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน  ซ่ึงในการเรียนการสอนทุกวิชาตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านและการเขียน  ดงันั้นทกัษะ 
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การอ่านและการเขียนจึงเป็นพื้นฐานสาํคญัในการศึกษา   นกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะการอ่านเพื่อรับรู้ขอ้มูล
ต่างๆ   หากนกัเรียนมีปัญหาในการอ่านจะทาํใหข้าดโอกาสในการแสวงหาความรู้ จากหนงัสือหรือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ  ซ่ึงปัญหาการอ่านไม่ออกเป็นปัญหาหน่ึงท่ีผูส้อนจะตอ้งหาวิธีการพฒันานกัเรียนใหมี้
ความสามารถอ่านออก  อ่านคล่อง จนสามารถอ่านจบัใจความ  ส่วนในดา้นทกัษะการเขียนนั้น ผดุง  
อารยะวิญญู  กล่าววา่  การใชภ้าษาไทยของนกัเรียนในดา้นการเขียนมีลกัษณะการเขียนไม่ถูกตอ้ง 
ซ่ึงเป็นปัญหามาก  โดยเฉพาะการเขียนสะกดคาํ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาส่วนมากยงัเขียนสะกดคาํ
ผดิพลาด  อาจเป็นเพราะเดก็ไม่ไดรั้บการฝึกเขียนสะกดคาํอยา่งถูกวิธีและเพียงพอ  (ผดุง  อารยะวญิญู.  
2542)  ถา้หากนกัเรียนสามารถเขียนคาํต่างๆ  ไดถู้กตอ้งกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาต่างๆ  
นอกจากน้ีการเขียนคาํท่ีมีการสะกดอยา่งถูกตอ้งจะเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการเขียนวลี  ประโยคและ
เร่ืองราวต่อไป    
 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิเป็นเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มหน่ึงท่ีประสบกบัปัญหา
ในการเรียนรู้  เน่ืองจากการสูญเสียการไดย้นิซ่ึงเป็นอุปสรรค  โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาจึงทาํใหเ้ดก็
กลุ่มน้ีมีพฒันาการทางภาษาล่าชา้กวา่เดก็ปกติ  ไม่วา่จะเป็นดา้นการฟัง  การพดู  การอ่าน  หรือการเขียน  
โดยเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิบางคนอาจจะยงัมีการไดย้นิท่ีเหลืออยู ่ และไดรั้บการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการฟัง  การพดู  จนสามารถส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดพ้อสมควร  แต่อยา่งไรกต็ามเดก็ 
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิส่วนใหญ่กย็งัมีขอ้จาํกดัในดา้นภาษาทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  และ       
การเขียน  โดยเฉพาะเดก็หูตึงระดบัมากหรือหูหนวก  ซ่ึงจะใชก้ารแสดงออกทางภาษาดว้ยการใช ้
ภาษามือและภาษาเขียนในการติดต่อส่ือสาร  เน่ืองจากการเขียนเป็นวิธีการท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้  
ความคิดของผูส่ื้อสาร  โดยการถ่ายทอดผา่นสญัลกัษณ์  คือ ตวัอกัษร  และเคร่ืองหมายต่างๆ  แต่               
การเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมกัจะมีลกัษณะของการเขียนสะกดคาํผดิพลาด                
เขียนตกหล่น  และการเขียนประโยคสลบัท่ี  ซ่ึงจากการศึกษาของสุพฒันา  จนัทะคุณ  พบวา่  ปัญหา 
ในการเขียนของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจะเป็นเร่ืองของการเขียนคาํท่ีใชต้วัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราตวัสะกด  จึงส่งผลใหน้กัเรียนเขียนผดิพลาด  (สุพฒันา  จนัทะคุณ. 2551) ดงันั้นหากผูส้อน
ใชว้ิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแลว้  กจ็ะช่วย
ใหเ้ดก็เหล่าน้ีสามารถพฒันาทกัษะดา้นการอ่านและการเขียนได ้ ซ่ึงเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ           
จะเรียนรู้โดยใชก้ารเห็นเป็นหลกัร่วมกบัการไดย้นิท่ีเหลืออยู ่ รวมทั้งการใชป้ระสาทสมัผสัอ่ืนๆ  
ร่วมดว้ยกจ็ะช่วยใหเ้ดก็เหล่าน้ีสามารถอ่านเขียนไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน  วิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบั 
ลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  คือ  การใชแ้ผนท่ีความคิด  (Mind  Map)    
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีกระตุน้ใหเ้ดก็เรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั  ดว้ยการสร้างแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  
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  การทาํแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  สร้างสรรคโ์ดย  โทน่ี  บูซาน  ซ่ึงคาํนึงถึงการทาํงานท่ี
แตกต่างกนัของสมองทั้งสองซีก  ซ่ึงการทาํแผนท่ีความคิดจะเร่ิมจากหวัขอ้หลกักระจายสู่หวัขอ้ยอ่ยๆ  
เป็นการกระจายจากจุดศูนยก์ลาง  ขยายเป็นรัศมีออกไปขา้งๆ  แต่ละเสน้จะมีคาํประกอบเพียงคาํเดียว  
และทั้งหมดปรากฏอยูบ่นกระดาษแผน่เดียว  อีกทั้งยงัเป็นภาพและมีสีสนั  ช่วยใหเ้ดก็เกิดความคิด
วิเคราะห์วา่ควรใชค้าํใดบนเสน้แต่ละเสน้  และใชสี้ช่วยใหเ้กิดความแตกต่าง  เดก็เกิดการจาํดว้ยภาพ
และสี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความน่าสนใจต่อการมองเห็นเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นขอ้มูลจะถูกจดจาํและระลึกได้
เร็วกวา่  กระบวนการเรียนรู้กเ็ร็วข้ึน  และขอ้มูลกด็าํรงอยูน่าน  รวมทั้งแผนท่ีความคิดจะช่วยในเร่ือง
ของการทาํซํ้าและการสรุป  ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหง่้ายข้ึนในการจดัระเบียบขอ้มูล  และเพิ่มความสามารถ
ของสมองและความคงทนในการจาํ  ในการเรียนการสอนเดก็ๆ  จะไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์
และคาํท่ีสามารถถ่ายทอดไดดี้ท่ีสุด  การใชป้ากกาเนน้ขอ้ความเขา้มาเป็นการเช่ือมโยงแนวคิดท่ีใส่ลง
ไปสู่ระบบความจาํ  เดก็ๆ  จะสนุกกบัการแปลภาพสญัลกัษณ์ของแต่ละคน  และเดก็ๆสามารถท่ีจะใช้
ความอิสระในการสร้างสรรคส์ญัลกัษณ์ต่างๆ  ซ่ึงการสร้างสญัลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างแรงจูงใจ
ใหแ้ก่เดก็  โดยเฉพาะเดก็ชอบขีดๆ เขียนๆ 
 การใชแ้ผนท่ีความคิดหรือแผนภาพสญัลกัษณ์ต่างๆ  สามารถกระทาํข้ึนโดยครูและนกัเรียน   
เพื่อนาํไปใชใ้นจุดประสงคต่์างๆ  โดยพ้ืนฐานครูใชแ้นวทางการจดัทาํแผนท่ีความคิดแบบต่างๆ  
สาํหรับการช่วยนกัเรียนในการสร้างและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหา  และกรอบความคิดต่างๆ  การใชแ้ผน
ท่ีความคิดเป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล  ทั้งในดา้น
บุคลิกภาพของเดก็  กระบวนการหาและรวบรวมขอ้มูล  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและวธีิการเรียนการสอน  
ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะทางการฟัง  การมอง  การสมัผสั  การลงมือปฏิบติั  เป็นการเรียนรู้ผา่นการทาํ  
(เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ. 2552; What-is-Mind-Mapping. Online.2010; & Mind-
Maps-Examples. Online. 2010)  ซ่ึงการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็ 
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ท่ีใชท้กัษะดา้นการมองเป็นสาํคญัและมากท่ีสุด  รวมถึงการลงมือ
ปฏิบติัอีกดว้ย (ศรียา  นิยมธรรม และ ประภสัสร  นิยมธรรม. 2547)   นอกจากน้ีการใชแ้บบฝึกยงัเป็น
อีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนจดจาํไดดี้   แต่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีมีการไดย้นิ
เหลืออยูน่อ้ยมากจนแทบไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้ จึงตอ้งใชภ้าษามือและการสะกดน้ิวมือช่วยในการ
เรียนรู้  เน่ืองจากภาษามือและการสะกดน้ิวมือ คือ ภาษาสาํหรับคนหูหนวกใชใ้นการส่ือความหมาย 
และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพดู โดยแสดงสีหนา้ และกิริยาท่าทางประกอบ คนหูหนวกส่วนใหญ่ใช ้
ภาษามือ  และการสะกดน้ิวมือส่ือความหมายแทนคาํพดู   ดงันั้นภาษามือจึงเป็นภาษาท่ีนกัการศึกษา 
ของคนหูหนวกตกลง  และยอมรับกนัแลว้วา่เป็นภาษาหน่ึงท่ีคนหูหนวกใชส้าํหรับติดต่อส่ือความหมาย
ซ่ึงกนัและกนั 
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 จากปัญหาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิดงักล่าวขา้งตน้  
จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  ดงันั้นจึงไดน้าํวิธีการสอน
โดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือมาใชเ้ป็นแนวทางแก่ครูผูส้อน 
ในการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะได้
เป็นแนวทางแก่ผูส้อน  ผูป้กครอง  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และผูท่ี้สนใจไดน้าํวิธีการดงักล่าวน้ีไปใชใ้นการสอน
อ่านและเขียนแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
  1.  เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
 

ความสําคญัของการวจิยั 
             ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางแก่ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และผูส้นใจทัว่ไป          
ในการนาํวิธีการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ
พฒันาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไปใชส้อนนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิต่อไป    
  

ขอบเขตของการวจิยั 
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากร   เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  โดยมีค่าเฉล่ีย             
ของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์  ในหูขา้งท่ีดีกวา่  
มากกวา่ 90   เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  มีสติปัญญาปกติ  
และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ในโรงเรียนโสตศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  โดยมีค่าเฉล่ีย             
ของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์  ในหูขา้งท่ีดีกวา่
มากกวา่ 90   เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  มีสติปัญญาปกติ 
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 และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2553 โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถมัภ ์ จาํนวน 6  คน  เลือกโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling)    
 

ตัวแปรทีศึ่กษา คอื   
                    ความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
    

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  หมายถึง  ความสามารถ           

ในการรับรู้และเขา้ใจความหมายคาํศพัทจ์ากการเห็นคาํและภาพ  โดยสามารถเลือกคาํใหต้รงภาพ 
ไดถู้กตอ้ง 

2.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  หมายถึง  ความสามารถ         
ในการนาํพยญัชนะ  สระ  ตวัสะกด  วรรณยกุตม์าประสมกนัเป็นคาํท่ีมีความหมายถูกหลกัไวยากรณ์
ภาษาไทยและเขียนไดถู้กตอ้ง  โดยสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  
แม่กน  และแม่กด 

3.  วิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  หมายถึง  วิธีการสอนท่ีมีกระบวนการกระตุน้ 
ความคิดของผูเ้รียน  แลว้ถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ  ท่ีมีอยูล่งบนกระดาษ  โดยเร่ิมจากหวัขอ้
หลกักระจายสู่หวัขอ้ยอ่ยๆ เป็นการกระจายจากจุดศูนยก์ลาง  ขยายเป็นรัศมีออกไปขา้งๆ  แต่ละเสน้ 
จะมีคาํประกอบเพียงคาํเดียว  และทั้งหมดปรากฏอยูบ่นกระดาษแผน่เดียว   

4.  แบบฝึกประกอบภาษามือ  หมายถึง  แบบฝึกท่ีประกอบดว้ยภาพ  คาํ  และ ภาษามือ  
รวมทั้งการสะกดดว้ยน้ิวมือ  เป็นคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กด 
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กรอบแนวความคดิ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถอ่านคาํท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 

การสอนโดยใช้วธีิการแผนทีค่วามคดิ (Mind  Map)  
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 

 

วธีิการแผนทีค่วามคดิ (Mind  Map)
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 

 
 

การสอนมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
1. นาํเขา้สู่บทเรียนโดยใชบ้ตัรภาพ 
    และบตัรคาํ 
2. ใหน้กัเรียนดูแบบฝึกประกอบ 
     ภาษามือและการสะกดน้ิวมือ 
     ท่ีมีทั้งรูปภาพและคาํท่ีมีตวัสะกด 
    ไม่ตรงตามมาตรา แลว้ใหน้กัเรียน 
     ทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือ 
3. ปฏิบติัการเขียนแผนท่ีความคิด 
4. นาํเสนอผลงานและร่วมกนัสรุป 
5. ทาํแบบฝึกหดั 

 

 

เนือ้หา 

 
 

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไดแ้ก่ 
1.  มาตราตวัสะกดแม่กก  คาํท่ีใช ้ 
     พยญัชนะ ข  ค  ฆ สะกด 
2.  มาตราตวัสะกดแม่กบ  คาํท่ีใช ้
     พยญัชนะ ป  พ  ฟ  ภ สะกด 
3.  มาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใช ้
     พยญัชนะ ญ  ณ  ร  ล  ฬ  สะกด 
4.  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใช ้
     พยญัชนะ จ   ฐ  ต  ถ  ท  ธ  ศ       
     ษ  ส  สะกด 
 

 

ความสามารถเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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สมมตฐิานการวจิยั 
1.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3            

ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั         
แบบฝึกประกอบภาษามือ  อยูใ่นระดบัดี 

2.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ  อยูใ่นระดบัดี 

3.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3         
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั        
แบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน 

4.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3          
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน 
 



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจาํแนกเป็น

หวัขอ้ต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี  
1.   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

1.1  ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
1.2  สาเหตุของความบกพร่องทางการไดย้นิ 
1.3  ประเภทของความบกพร่องทางการไดย้นิ 
1.4  ลกัษณะและพฤติกรรมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
1.5  การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนท่ีความคิด (Mind  Map) 
2.1  ความหมายของแผนท่ีความคิด 
2.2  ความเป็นมาของแผนท่ีความคิด 
2.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนท่ีความคิด 
2.4  หลกัการทาํแผนท่ีความคิด  
2.5  วิธีการเขียนแผนท่ีความคิด 
2.6  ขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนท่ีความคิด  
2.7   การสร้างผงัความคิด  
2.8   ขอ้ดีของการทาํแผนท่ีความคิด 
2.9    กฏการสร้างแผนท่ีความคิด  
2.10  การนาํแผนท่ีความคิดมาใชใ้นการเรียนการสอน 
2.11  แผนท่ีความคิดกบัการศึกษาพิเศษ 
2.12  แผนท่ีความคิด (Mind  Map) กบัแผนภูมิอ่ืนๆ 
2.13  ประโยชน์และการประยกุตใ์ช ้แผนท่ีความคิด  
2.14  ขอ้ดีของการใชแ้ผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ช่วยสอน 
2.15  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนท่ีความคิด 

3.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึก 
      3.1   ความหมายของแบบฝึก 
      3.2   ความสาํคญัของแบบฝึก 
      3.3   ประโยชน์ของแบบฝึก 
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      3.4   ลกัษณะของแบบฝึกหดัท่ีดี 
      3.5   หลกัในการสร้างแบบฝึก 
      3.6   องคป์ระกอบของแบบฝึก 
      3.7   หลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก 
      3.8   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึก 
4.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษามือและการสะกดน้ิวมือ 

4.1  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษามือ 
4.1.1  ความเป็นมา 
4.1.2  ความหมาย 
4.1.3  การเรียนภาษามือไทย 
4.1.4  แหล่งท่ีมาของภาษามือ 
4.1.5  หลกัสาํคญัในการทาํท่าภาษามือ 
4.1.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษามือ 

4.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะกดน้ิวมือ 
4.2.1  ความหมายของการสะกดน้ิวมือ 
4.2.2  ความแตกต่างของการสะกดน้ิวมือ 
4.2.3  ความเป็นมาของการสะกดน้ิวมือไทย 
4.2.4  หลกัการสะกดน้ิวมือ 
4.2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะกดน้ิวมือ 
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1.   เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
       1.1  ความหมายของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
        นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิไว ้  ดงัน้ี  
  ผดุง อารยะวญิญู (2542: 21) ใหค้วามหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิวา่ หมายถึง 
เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิซ่ึงอาจจะเป็นเดก็หูตึงหรือหูหนวกกไ็ด ้
  เดก็หูหนวก หมายถึงเดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลข้ึนไป วดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิ        
ณ ความถ่ี 500, 1000 และ 2000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งท่ีดีกวา่ เดก็ไม่สามารถใชก้ารไดย้นิใหเ้ป็นประโยชน์       
เตม็ประสิทธิภาพในการฟัง อาจเป็นผูท่ี้สูญเสียการไดย้นิมาตั้งแต่กาํเนิดหรือเป็นการสูญเสียการไดย้นิ          
ในภายหลงักต็าม  
   เดก็หูตึง หมายถึงเดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิระหวา่ง 26-89 เดซิเบล ในหูขา้งดีกวา่            
วดัโดยใชเ้สียงบริสุทธ์ิ ณ ความถ่ี 500, 1000 และ 2000 เฮิรตซ์ เป็นเดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิเลก็นอ้ย 
ไปจนถึงการไดย้นิขั้นรุนแรง  
 ศรียา นิยมธรรม (2544: 25) ไดก้ล่าวถึงความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ        
ไวว้า่   คนท่ีจดัวา่มีความบกพร่องทางการไดย้นินั้น ปกติจะพจิารณาจากลกัษณะ 2 อยา่ง อยา่งแรก 
คือ  ความรุนแรงของการสูญเสียการไดย้นิ  อีกอยา่งคือ  พิจารณาจากช่วงเวลาการเกิดการสูญเสีย 
การไดย้นิ  ในดา้นการศึกษาและสงัคม คนหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้นิมาตั้งแต่กาํเนิด  
หรือในช่วงท่ีกาํลงัมีพฒันาการทางภาษาจนไม่อาจเรียนรู้  ไม่เขา้ใจ ไม่สามารถแสดงออกทางภาษา 
ไดต้ามปกติ   คนท่ีสูญเสียการไดย้นิในระดบัท่ีนอ้ยลงมากจ็ดัเป็นพวกหูตึง คือ มีการไดย้นิไม่มากพอ  
จึงไม่อาจพฒันาทกัษะทางภาษาไดใ้นวยัสาํคญัท่ีกาํลงัอยูใ่นช่วงการเรียนรู้ภาษา  
 สมาคมการไดย้นิแห่งประเทศแคนนาดา (The Canadian hearing society. 2010: Online)             
ไดก้ล่าวถึงบุคคลผูท่ี้มีภาวะความบกพร่องทางการไดย้นิวา่  คนหูหนวก (Deaf) หรือ ผูท่ี้มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ (Hard of hearing) นั้น ข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีบุคคลใชใ้นการส่ือสารมากกวา่ระดบั
ของการสูญเสียการไดย้นิ ถา้บุคคลใดใชภ้าษามือในการส่ือสาร  จะเรียกบุคคลนั้นวา่เป็นคนหูหนวก        
มีระดบัการสูญเสียการไดย้นิในขั้นรุนแรง  ส่วนบุคคลท่ีใชภ้าษาพดูในการส่ือสาร   โดยจะใชเ้คร่ือง 
ช่วยฟังหรือไม่ใชก้ต็าม  จะเรียกบุคคลนั้นวา่เป็นคนหูตึง  ซ่ึงจะมีความยากลาํบากในการฟัง  
   แมคเคนไซ (MacKenzie. 2007) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งระดบัการสูญเสียการไดย้นิในแต่ละระดบั
วา่จะมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงระดบัของความสามารถในการใชก้ารไดย้นิท่ีเหลืออยู ่
ในการเรียนรู้ มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

  ระดบัหูตึงเลก็นอ้ย ค่าเฉล่ียของการไดย้นิ 21 – 40 เดซิเบล 

  ระดบัหูตึงปานกลาง ค่าเฉล่ียของการไดย้นิ 41 – 55 เดซิเบล 

  ระดบัหูตึงมาก  ค่าเฉล่ียของการไดย้นิ 56 – 70 เดซิเบล 
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  ระดบัหูตึงรุนแรง ค่าเฉล่ียของการไดย้นิ 71 – 89 เดซิเบล 

  ระดบัหูหนวก  ค่าเฉล่ียของการไดย้นิ ตั้งแต่  90 เดซิเบลข้ึนไป 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จะมีการสูญเสียการไดย้นิตั้งแต่
ระดบันอ้ยจนถึงรุนแรง เดก็ท่ีมีการไดย้นิตั้งแต่ 26-89 เดซิเบล เรียกวา่  เดก็หูตึง และตั้งแต่  90 เดซิเบล
ข้ึนไปเรียกวา่ เดก็หูหนวก  
 
        1.2   สาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
     การสูญเสียการไดย้นิมีหลายสาเหตุแตกต่างกนัออกไป   ซ่ึงพวงแกว้ กิจธรรม (2536: 66-67) 
ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิไว ้ ดงัน้ี  

  1.  สาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิประเภทส่วนนาํเสียงเสีย  ไดแ้ก่ 
                     1.1  ความผดิปกติแต่กาํเนิดเน่ืองจากกรรมพนัธ์ุ ความผดิปกติขณะตั้งครรภ ์หรือ   
การบาดเจบ็ขณะคลอด เช่น ไม่มีรูหู ไม่มีกระดูกหู และกระดูกหูสามช้ินหลุดออกจากกนั เป็นตน้  
          1.2  การติดเช้ือ เช่น รูหูอกัเสบ เยือ่แกว้หูอกัเสบ และโรคหูนํ้าหนวก เป็นตน้  
                      1.3  การบาดเจบ็ เน่ืองจากการกระทบกระแทกหรือการถูกของมีคม เช่น เยือ่แกว้หูทะลุ  
รูหูฉีกขาด เป็นตน้ 
                      1.4  ส่ิงแปลกปลอมอุดตนัรูหู เช่น เมลด็ผลไม ้ของเล่น กอ้นกรวดและแมลง เป็นตน้ 

        1.5  เน้ืองอกต่างๆ เช่น ต่ิงเน้ือ เมือก (polyp)  และถุงนํ้า (Cyst) เป็นตน้ 
                      1.6  สาเหตุอ่ืนๆ เช่น ข้ีหูอุดตนั กระดูกพรุนแขง็ตวัในหูชั้นกลาง (Otosclerosis)  
และท่อยสูเตเช่ียนทาํงานผดิปกติ  เป็นตน้ 
                  2.  สาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิประเภทประสาทหูเสีย ไดแ้ก่ 

2.1  ความผดิปกติแต่กาํเนิด เน่ืองจากการถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ ภาวะผดิปกติขณะ 
ตั้งครรภข์องมารดา เช่น ตกเลือด หดัเยอรมนั ซิฟิลิส ครรภเ์ป็นพษิ ไดรั้บยาหรือสารท่ีเป็นพิษต่อหู 
ไดรั้บบาดเจบ็บริเวณทอ้ง ทารกในครรภข์าดสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโต และมีความผดิปกติ
ทางจิตใจหรืออารมณ์อยา่งรุนแรง เป็นตน้ รวมทั้งผดิปกติขณะคลอด เช่น คลอดก่อนกาํหนด เจบ็ทอ้ง
นานผดิปกติ เดก็ไดรั้บบาดเจบ็บริเวณหู ตน้คอ หรือศีรษะ และเดก็ขาดออกซิเจนจากสาเหตุใดสาเหตุ
หน่ึง เป็นตน้ 

2.2  การติดเช้ือ เช่น ไขห้วดัใหญ่ คางทูม ซิฟิลิส งูสวดัท่ีหู หูชั้นในอกัเสบ และ                   
เยือ่หุม้สมองหรือสมองอกัเสบ เป็นตน้  

2.3  การไดรั้บยาหรือสารท่ีเป็นพิษต่อหู เช่น ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) บางชนิด 
ยาขบัปัสสาวะ ยาแกป้วดบางชนิด (Salicylates) ยาควินิน สารตะกัว่ สารปรอท  แอลกอฮอล ์และยาสูบ 
เป็นตน้  
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2.4  การไดย้นิเสียงดงัมากๆ เช่น เสียงเคร่ืองจกัร เสียงยานพาหนะ เสียงดนตรี                  
เสียงประทดั เสียงปืน และเสียงจากการก่อสร้าง เป็นตน้ 

2.5  การเส่ือมสมรรถภาพการไดย้นิตามอายเุน่ืองจากกระบวนการชราภาพ  
2.6  การบาดเจบ็บริเวณหู ตน้คอ หรือศีรษะ 
2.7  เน้ืองอกต่างๆ เช่น เน้ืองอกท่ีประสาทหู  เป็นตน้ 
2.8  สาเหตุอ่ืนๆ คืออาการผดิปกติของโรคบางชนิด เช่น ไขสู้ง ภาวะผดิปกติของ          

หลอดเลือด เบาหวาน และโรคมีเนียร์ (Meniere) เป็นตน้ 
    3.  สาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิประเภทผสม ไดแ้ก่ สาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิ 

ประเภทส่วนนาํเสียงเสียผสมกบัประเภทประสาทหูเสียดงักล่าวแลว้ เช่น หูชั้นกลางอกัเสบผสม 
การเส่ือมสมรรถภาพการไดย้นิตามอาย ุ

   4.  สาเหตุของการสูญเสียการไดย้นิประเภทสมองส่วนกลางเสีย ไดแ้ก่  
         4.1  ความผดิปกติในสมองส่วนกลางแต่กาํเนิดเน่ืองจากการถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ  และ

ภาวะผดิปกติขณะตั้งครรภ ์
4.2  การติดเช้ือ เช่น สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรีย เป็นตน้ 
4.3  การบาดเจบ็บริเวณศีรษะ ท่ีทาํใหส้มองส่วนกลางเสียหาย 
4.5  เน้ืองอก ไดแ้ก่ เน้ืองอกหรือมะเร็งท่ีสมองส่วนกลาง 
4.6  สาเหตุอ่ืนๆ เช่น ภาวะผดิปกติของหลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงสมองส่วนกลาง เป็นตน้ 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO. 2010: Online) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการไดย้นิ
ไวด้งัน้ี  

1.  สาเหตุจากกรรมพนัธ์ุ  การมีบุคคลใกลชิ้ดในครอบครัวท่ีมีภาวะหูพิการตั้งแต่กาํเนิด        
แลว้ทาํใหเ้ดก็ท่ีเกิดมามีโอกาสเส่ียงท่ีจะมีความบกพร่องทางการไดย้นิมาก 

2.  สาเหตุท่ีเกิดระหวา่งการคลอด  ซ่ึงมีหลายสาเหตุ  ไดแ้ก่  
2.1 การคลอดก่อนกาํหนด 
2.2 มารดาเจบ็ทอ้งคลอดนานผดิปกติ  ทาํใหท้ารกขาดอากาศหายใจ 
2.3 การติดเช้ือหดัเยอรมนั หรือติดเช้ือต่างๆ ขณะตั้งครรภ ์
2.4 การท่ีมารดาไดรั้บยา ซ่ึงมีประมาณ 130 ชนิด เช่น  ยาปฏิชีวนะ เพราะมีผลต่อประสาท 

หูชั้นในของทารก 
2.5 โรคดีซ่าน จะมีผลต่อเสน้ประสาทการรับฟังเสียงของทารกแรกเกิด 

3.  สาเหตุจากโรคต่างๆ เช่น เยือ่หุม้สมองอกัเสบ หดั คางทูม เป็นตน้ 
4.  สาเหตุจากการไดรั้บยาท่ีเป็นอนัตรายต่อหูในทุกช่วงอาย ุรวมถึงยาปฏิชีวนะและยาต่อตา้น 

เช้ือมาลาเรีย 
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5.  สาเหตุจากการถูกกระทบกระเทือนบริเวณหูอยา่งรุนแรง 
6.  สาเหตุจากการมีข้ีหูหรือส่ิงแปลกปลอมอุดตนัรูหู 
7.  สาเหตุจากการอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายต่อหู  เช่น การอยูใ่นท่ีมีเสียงดงัมากๆ  

ฟังเพลงเสียงดงั หรือไดย้นิเสียงดงัมากๆ  เช่น  เสียงระเบิด  เป็นตน้ 
8.  สาเหตุจากการรับฟังเสียงเส่ือมตามวยั 

   นอกจากน้ี  แนนซ์  และ  ด๊อดซูน (Nance;& Dodson. 2007)  ระบุวา่  เดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิจาํนวนมากไม่ทราบสาเหตุของความบกพร่องวา่เกิดจากสาเหตุใด  และส่วนหน่ึงมีสาเหตุ
มาจากกรรมพนัธ์ุ  ประมาณร้อยละ  70  ของเดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ  บางส่วน
มีสาเหตุมาจากโรคต่างๆ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  สาเหตุจากกรรมพนัธ์ุ 
     เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิบางคนมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ  จึงส่งผลใหเ้ดก็มีปัญหาการไดย้นิ

เสียงมาแต่กาํเนิด  และเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิบางคนจะมีลกัษณะความบกพร่องซํ้าซอ้น
ร่วมดว้ย 

2.  สาเหตุจากเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 
           เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิจากเยือ่หุม้สมองอกัเสบจะส่งผลใหเ้ดก็บกพร่องทางการไดย้นิ       
ในภายหลงัได ้ ซ่ึงการสูญเสียการไดย้นิอาจจะเกิดข้ึนหลงัจากเดก็มีพฒันาการดา้นการพดูและภาษาแลว้ 

3.  สาเหตุจากโรคหูนํ้าหนวก 
             โรคหูนํ้าหนวกเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียในหูชั้นกลาง อาจเกิดแบบเฉียบพลนั หรือเร้ือรัง
เป็นๆ หายๆ ได ้ โรคหูนํ้าหนวกเป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยมากท่ีสุด ทาํใหมี้ความบกพร่องทางการไดย้นิ   
และบางรายอาจเกิดอาการแทรกซอ้นทางสมองจนถึงแก่ความตาย    ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้ป็นหูนํ้าหนวก
เร้ือรัง  คือ แกว้หูทะลุ  เช้ือโรคจากหูชั้นนอกผา่นเขา้หูชั้นกลางไดง่้าย  จึงส่งผลทาํใหมี้อาการหูตึง 
ระดบัต่าง ๆ กนัตั้งแต่เลก็นอ้ยจนถึงมากหรือหูหนวก และถา้มีการทาํลายท่ีหูชั้นในจะทาํใหหู้หนวก 
และเวยีนศีรษะ  

4.  สาเหตุจากเสียงดงั 
            เสียงดงัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหสู้ญเสียการไดย้นิ  ซ่ึงจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ โดยปราศจาก 
การเจบ็ปวด  เสียงรบกวนท่ีมีความดงั  75  เดซิเบล  ในช่วงระยะเวลายาวนานอาจทาํใหเ้ซลลรั์บเสียง
ไดรั้บบาดเจบ็ได ้ เช่น  เสียงจากการจราจรท่ีมีความดงัประมาณ  85  เดซิเบล  กเ็ป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํใหสู้ญเสียการไดย้นิได ้

จากท่ีกล่าวมาน้ีสรุปไดว้า่  สาเหตุของความบกพร่องทางการไดย้นิเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ
คือ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความบกพร่องทางการไดย้นิในระยะ  ก่อนคลอด  ขณะคลอด และหลงัคลอด         
ซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ  ส่วนหน่ึงมาจากโรคต่างๆ  และบางส่วนมีสาเหตุมาจากเสียงดงั  
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       1.3  ประเภทของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
   ประเภทและระดบัการสูญเสียการไดย้นิเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั  ซ่ึงการสูญเสียการไดย้นินั้นอาจจะ
เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนคลอดหรือหลงัคลอด  และส่งผลกระทบต่อการพฒันาภาษา  เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิ          
ก่อนคลอดหรือก่อนมีภาษาจะส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนและการเรียนรู้ทกัษะ
ต่างๆ ทางวิชาการ  จากการประมาณการจะมีเดก็แรกเกิดท่ีหูหนวกโดยมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุร้อยละ  
70  (Nanec;& Dodson. 2007)  และร้อยละ  18  จะเป็นเดก็ท่ีมีพอ่หรือแม่เป็นคนหูหนวก (Gallaudet  
Research  Institute [ GRL ]. 2010)   เดก็กลุ่มน้ีจะเรียนรู้โดยการผสมผสานระหวา่งการใชภ้าษามือ 
(Sign  Language)  และการพดู  (Oral  Language) (Gleason;& Ratner. 2009)  ส่วนเดก็อีกกลุ่มหน่ึงคือ
เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิในภายหลงั  ซ่ึงเดก็หลายคนจะมีความสามารถในการใชภ้าษาพดูเพื่อการส่ือสาร
กบับุคคลอ่ืน  รวมถึงเดก็ท่ีไดรั้บการผา่ตดัใส่ประสาทหูเทียมดว้ย (Royer. 2008)   
 การแบ่งประเภทของความบกพร่องทางการไดย้นิ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ของความบกพร่องวา่เป็นประเภทใด   และยงัแสดงไดช้ดัเจนวา่ความบกพร่องอยูส่่วนใดของหู                  
อีกลกัษณะหน่ึง  คือ  ลกัษณะท่ีบอกปริมาณหรืออตัราของความบกพร่องวา่มีความบกพร่องมากนอ้ย
เพียงใด โดยคิดอตัราความบกพร่องเป็นหน่วยเดซิเบล (Degree of Hearing Impairment) การท่ีจะระบุ 
ใหรู้้วา่คนใดมีความบกพร่องทางการไดย้นินั้น ควรท่ีจะตอ้งกล่าวถึงสองลกัษณะควบคู่กนัไป 
 ศรียา นิยมธรรม (2544.  47-52) ไดจ้าํแนกประเภทของความบกพร่องทางการไดย้นิ                  
จากตาํแหน่งท่ีเกิดความผดิปกติ จาํแนกได ้5 ประเภท  คือ  

1.  การนาํเสียงเสีย (Conductive Hearing loss)  เป็นการสูญเสียการไดย้นิท่ีเกิดข้ึน 
ท่ีส่วนนาํเสียง  ไดแ้ก่  หูชั้นนอกและหูชั้นกลางทาํงานผดิปกติ 

2.  ประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing Loss)  เป็นความผดิปกติท่ีหูชั้นในหรือประสาทหู 
3.  ผสม (Mixed Hearing Loss)  เป็นลกัษณะการสูญเสียการไดย้นิทั้งแบบส่วนนาํเสียง และ 

ประสาทหูเสียร่วมกนั 
4.  การแปลเสียงเสีย (Central Hearing Loss)  เป็นการสูญเสียการไดย้นิท่ีเกิดจากสมอง 

ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีรับและแปลความหมายของเสียงเสีย ซ่ึงอาจเกิดจากเน้ืองอกในสมอง สมองอกัเสบ  
เสน้เลือดในสมองแตก  

5.  จิตใจผดิปกติ (Functional or Psychological Hearing Loss)  เป็นความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนจาก 
จิตใจหรืออารมณ์ ทาํใหไ้ม่มีการตอบสนองต่อเสียง แสดงอาการเหมือนคนหูหนวก   แต่กลไกการไดย้นิ
ทุกอยา่งปกติ ตอ้งใหจิ้ตแพทยห์รือนกัจิตวิทยารักษา 
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จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่ ประเภทของความบกพร่องทางการไดย้นิแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
คือ ประเภทนาํเสียงเสีย (Conductive Hearing Loss) ประเภทประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing 
Loss) ประเภทผสม (Mixed Hearing Loss) ประเภทการแปลเสียงเสีย (Central Hearing Loss) และ
ประเภทจิตใจผดิปกติ (Functional or Psychological Hearing  Loss)   

 

       1.4  ลกัษณะและพฤติกรรมของเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
 พฒันาการทางภาษาของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและเดก็ปกติ ในระยะแรกๆ  
จะมีความคลา้ยคลึงกนัในการร้องไห ้เพื่อส่ือถึงความตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ไดรั้บรู้ ต่อมาจะมีการเล่นเสียง
กบัตนเองตลอดเวลา เม่ือมีการพฒันาเพิ่มข้ึนเดก็ปกติกจ็ะเร่ิมออ้แอ ้(Blabbering) ตอบโตก้บัพอ่แม่ 
มากข้ึน ส่วนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ เร่ิมท่ีจะหยดุชะงกัการเล่นเสียง เน่ืองจากไม่ไดย้นิ 
เสียงสะทอ้นกลบั เพียงแต่รับรู้ไดจ้ากการเห็นคนทาํปากขยบัข้ึนลงแต่กไ็ม่ไดย้นิเสียง ดงันั้นเดก็เหล่าน้ี 
จึงหยดุการเปล่งเสียงเร่ิมใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน์ ภาษาของเดก็จึงไม่สามารถพฒันาไปใหเ้ทียบเท่า
กบัเดก็ปกติได ้เน่ืองจากเดก็กลุ่มน้ีไม่มีโอกาสฝึกฝนการใชอ้วยัวะในการเปล่งเสียง พฒันาการทางการ
พดูจึงลดลงไปจนถึงขั้นพดูไม่ได ้ทั้งในความเป็นจริงแลว้ อวยัวะในการพดูเป็นปกติ  
  ศรียา นิยมธรรม และ ประภสัสร นิยมธรรม (2541) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางภาษาของ 
เดก็ปกติและเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ดงัน้ี  
 

2 ปีแรก 

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
1.  จะมีการเล่นเสียงในช่วงปีแรก และการ
เล่นเสียงน้ีจะดาํเนินไปเร่ือยๆ ถา้พอ่แม่
ช่วยกระตุน้และใหร้างวลั   กย็ิง่มีการเล่น
เสียงมาก 
 
 
 
 
 
2.  ประมาณ 6 เดือนข้ึนไป จะมีการเล่น
เสียงและสามารถทาํเสียงต่างๆไดเ้กือบ
หมด เสียงใดท่ีไม่มีใชใ้นภาษาพดูของตนก็
จะค่อยๆ หายไปเน่ืองจากการไดร้างวลั

1.  เร่ิมมีการเล่นเสียงระยะเดียวกบัเดก็ปกติ  
แต่จะลดนอ้ยลงและจะหยดุเม่ืออายปุระมาณ 4 – 6 เดือน 
ข้ึนอยูก่บัระดบัการสูญเสียการไดย้นิและการกระตุน้ของ
พอ่แม่ หากไดรั้บรางวลัการเล่นเสียงกอ็าจยงัดาํเนิน
ต่อไปไดโ้ดยเฉพาะพวกท่ีสูญเสียการไดย้นิเน่ืองจากการ
นาํเสียงผา่นทางกระดูก (Bone Conduction loss) จะมี
การเล่นเสียงมากข้ึนเพราะไดย้นิเสียงตนเอง 
2.  มีการเล่นเสียงบา้ง หรือแทบไม่มีการเลียน 
เสียงเลย การเลียนเสียงเป็นเร่ืองยาก เดก็ใชว้ิธีเรียกร้อง
ความสนใจจากผูใ้หญ่โดยการร้องไห ้
เป็นส่วนใหญ่  
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เฉพาะเสียงท่ีมีความหมาย 

2 ปีแรก (ต่อ) 

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 

3.  สามารถพดูคาํแรกไดเ้ม่ืออายปุระมาณ 1 
ขวบ โดยมีพฒันาการจากการเล่นเสียงและ 
การใหร้างวลั 
4.  การแสดงออกทางภาษา เดก็จะสามารถรู้จกั
คาํต่างๆไดป้ระมาณ  50 – 250 คาํ ในระยะ 2 
ขวบ การใชไ้วยากรณ์ยงัคงผดิๆถูกๆและยงัใช้
ภาษาพดูยอ่ๆ สั้นๆ (Telegraphic speech)  
การเรียนรู้การใชท่้าทางประกอบคาํพดูยงัคงมี
อยูบ่า้งเช่นกนั 

3.  ยงัไม่สามารถพดูคาํท่ีมีความหมายไดใ้นกรณีท่ี
หูหนวกมาแต่กาํเนิด ถา้เป็นกลุ่มหูตึงกจ็ะมี
พฒันาการท่ีล่าชา้ไป 
4.  การติดต่อกบัผูอ่ื้นมกัใชท่้าทางเป็นส่วนใหญ่  
ในดา้นการหดัพดู เดก็พอจะทาํรูปปากของคาํท่ี
ตอ้งการพดู แต่อาจไม่มีเสียงออกมา และยงัรู้จกั
คาํศพัทน์อ้ยมาก หรือแทบไม่มีเลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระดบัความบกพร่องของการไดย้นิและการรับรู้
ภาษาของเดก็ 

 
อายุ 2 – 4 ปี  

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
1.  สามารถใชป้ระโยคบอกเล่า ประโยค
คาํถามไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 

2.  ในการติดต่อกบัผูอ่ื้นมกัใชภ้าษาพดู 
เป็นส่วนใหญ่  
3.  คาํศพัทด์า้นการแสดงออกทางภาษามี
ประมาณ 2,000 คาํ เม่ืออายรุาว 4 ปี  จะเรียนรู้
หนา้ท่ีของคาํ การจดัหมวดหมู่ของคาํ รู้จกัใช้
คาํในตาํแหน่งต่างๆ เช่น นาม คุณศพัท ์ฯลฯ 

1.  เดก็หูหนวกเร่ิมเขา้ใจภาษาไดโ้ดยการอ่าน 
ริมฝีปากและสีหนา้ท่าทางแทบจะไม่มีการแสดง ออก
ทางภาษาพดูเลยหรือหากมีเพราะไดรั้บ 
การฝึกฝนกน็อ้ยมาก ส่วนเดก็หูตึงอาจพดูไดบ้า้ง
เลก็นอ้ย ถา้มีเคร่ืองช่วยการไดย้นิและไดรั้บ 
การฝึกหดั 
2.  เดก็จะใชภ้าษาพดูในการติดต่อกบัผูอ่ื้นหรือ 
ไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการฝึกฝนท่ีเคยไดรั้บ 
3.  เดก็ท่ีหูหนวกก่อนถึงวยัน้ีจะมีคาํศพัทด์า้น 
การแสดงออกทางภาษาประมาณ 5 – 25 คาํ  
ส่วนเดก็หูตึงจะมีคาํศพัทด์า้นน้ีประมาณ 100 – 500 
คาํ เดก็หูหนวกยงัไม่สามารถใชค้าํท่ีรู้จกั 
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ทั้งในประโยคบอกเล่าประโยคคาํถาม 
สามารถเอาคาํท่ีรู้จกัใหม่ผกูประโยคไดเ้อง
โดยทนัที 

ไดอ้ยา่งถูกหลกัไวยากรณ์ คาํท่ีรู้จกัส่วนใหญ่ 
มกัเป็นคาํนามง่ายๆ และจะรู้จกัคาํนั้นในสถานการณ์
ท่ีถูกสอน ไม่สามารถนาํคาํไปใช ้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้ 

 
อายุ 2 – 4 ปี  (ต่อ) 

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่
ความ

บกพร่อง
ทางการได้

ยนิ 

4.  มกัจะชอบ และเพลิดเพลินสนุกสนาน       ไปกบัคาํพอ้ง บทกลอน จงัหวะของคาํใน 
บทกลอน บทดอกสร้อย ชอบฟังนิทาน      ชอบเร่ืองเพอ้ฝัน และเร่ืองมหศัจรรย ์ชอบจงัหวะ สูง
ตํ่าของเสียงหรือท่วงทาํนอง แมจ้ะไม่เขา้ใจเน้ือความ สามารถจดจาํบทโคลงกลอน หรือบท
ดอกสร้อยท่ีวา่น้ีได ้และสามารถพดูซํ้าบทกลอนหรือถอ้ยคาํดงักล่าวได ้ การเรียนรู้เหล่าน้ีเป็นไป
อยา่งไม่รู้สึกตวั 
5. ไดรู้้จกัคาํต่างๆ จากท่ีพบในบทกลอนและสามารถเขา้ใจไปดว้ย 

4.  ไม่มี
โอกาส
เช่นน้ี ใน
กรณีของ
เดก็หู
หนวกหรือ
หูตึง 
นอกจาก
กลุ่มหูตึง
เลก็นอ้ย
และไดใ้ส่
เคร่ืองช่วย
ฟังและรับ
การฝึกฝน
แลว้ แต่
ไม่ได้
เพลิดเพลิน
กบัถอ้ยคาํ 
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เท่าเดก็
ปกติ อาจ
สนใจลีลา 
จงัหวะ
ของ
ทาํนอง
การพดู 
การอ่าน
มากกวา่ 

 
อายุ 4 - 6 ปี   

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
1.  อายปุระมาณ 5 ปี เดก็มกัมีพฒันาการทาง
ภาษาไดเ้กือบสมบูรณ์ ยกเวน้การใชป้ระโยค
ซบัซอ้น โดยมีปัญหาทางไวยากรณ์บา้ง เก่ียวกบั
ขอ้ยกเวน้ต่างๆในหลกัการใชไ้วยากรณ์  
2.  ดา้นการเปล่งเสียง เดก็ปกติสามารถออก
เสียงไดช้ดัเจนหมดเกือบทุกเสียง 
 
3.  รู้จกัคาํราว 3,000 – 6,000 คาํและสามารถนาํ
คาํมาใชใ้นประโยคแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และจะมีคาํศพัทใ์นแง่ของการรับรู้ทางภาษา
ประมาณ 15,000 คาํ 

1.  ยงัไม่สามารถพดูเป็นประโยคท่ีถูกตอ้งได ้
 
 
 
2.  กลุ่มท่ีหูหนวกมาตั้งแต่กาํเนิดหรือก่อนวยัน้ี จะมี
การเปล่งเสียงเพี้ยนไป ถา้หากไดรั้บการฝึกหดั 
ใหพ้ดู แต่ถา้ไม่ไดฝึ้กกจ็ะพดูไม่เป็นคาํเลย 
3.  อายรุาว 6 ปี จะรู้คาํศพัทด์า้นการแสดงออกทาง
ภาษาราว 2,000 คาํ เป็นอยา่งมาก และรู้คาํศพัท ์
ดา้นการรับรู้ทางภาษาราวๆ 6,000 คาํ  เป็นอยา่งสูง  
สาํหรับเดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิหลงั 3 ขวบไปแลว้ 
จะมีคาํศพัท ์ดา้นการรับรู้ทางภาษาราวๆ 10,000 คาํ 
ฉะนั้น  เดก็กลุ่มน้ี สามารถสอนใหพ้ดูไดง่้ายกวา่
กลุ่มหูหนวกมาแต่กาํเนิด 

 
อายุ 6 – 8  ปี   

เด็กปกต ิ เด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
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1.  ประมาณ 7 ปี จะสามารถเขา้ใจและมี
ความคิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม รู้จกัสนุกกบั 
การเล่นคาํ และมีการเล่นตลกกบัคาํพดู 
 
2.  ร้อยละของการใชค้าํเม่ืออายปุระมาณ 8 ปี 
ปรากฏ  ดงัน้ี  

28 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํนาม 
23 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํกริยา 
14 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํนาํหนา้ 
           และคาํคุณศพัท ์

11 % ของคาํท่ีใชม้กัเป็น  คาํสรรพนาม   
 7 %   ของคาํท่ีใชม้กัเป็น  คาํบุพบท 
 4 %   ของคาํท่ีใชม้กัเป็น  คาํคุณศพัท ์

         1  %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น  คาํวิเศษณ์  
           และคาํเช่ือมประโยค 

1.  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัท่ีเป็นนามธรรมเป็นเร่ืองยากมาก 
แทบจะยงัไม่เขา้ใจเลย ส่วนการสนุกกบัมุขตลก 
ทางคาํพดูนั้นไม่มีเลย รู้จกัความหมายของคาํกเ็พียง
ท่ีไดรั้บการบอกการสอน 
2.  เปอร์เซ็นตข์องการใชค้าํของเดก็วยัน้ีปรากฏ 
ดงัน้ี  

48 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํนาม 
12 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น  คาํกริยา 

                2 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํนาํหนา้นาม    
                1 %  ของคาํท่ีใชม้กัเป็น คาํสรรพนาม 

 
  นอกจากน้ี  เวอร์นอน  (Vernon. 2007)  ไดร้ะบุไวว้า่  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแต่ละ
คนจะมีความแตกต่างในการเรียนรู้  ทั้งในดา้นของลีลาในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัทางการไดย้นิ  อยา่งไรกต็ามจะมีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิประมาณ
ร้อยละ  40  ท่ีจะมีความบกพร่องอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น  เดก็ท่ีไดรั้บบาดเจบ็หรือกระทบกระเทือนตั้งแต่      
อยูใ่นครรภม์ารดา  กอ็าจจะส่งผลใหมี้ความบกพร่องมากกวา่  1  ประเภท 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิจะเป็นสมาชิกของชุมชนคนหูหนวก  
ซ่ึงจะใชภ้าษามืออเมริกนั  (American  Sign  Language  หรือ  ASL)  ในการติดต่อส่ือสารและใชเ้ป็น
ภาษาแม่ เช่นเดียวกบัเดก็ปกติท่ีใชภ้าษาพดูในการส่ือสาร  สาํหรับประเทศอ่ืนๆ กจ็ะใชภ้าษามือของ        
แต่ละประเทศ  เช่น  ในประเทศองักฤษจะใชภ้าษามือองักฤษ (Britain  Sign  Language หรือ  BSL)        
ในประเทศกรีซใชภ้าษามือกรีซ (Greece  Sign  Language หรือ  GSL)ในประเทศไทยจะใชภ้าษามือไทย 
(Thai  Sign  Language หรือ  TSL)  เป็นตน้  ซ่ึงแต่ละประเทศท่ีมีชุมชนคนหูหนวกจะมีการรวมพลงักนั
และเรียนรู้วฒันธรรมของคนหูหนวกท่ีหลากหลาย   วฒันธรรมและภาษาสาํหรับคนหูหนวกนั้นมีผลต่อ 
 
การดาํเนินชีวติของแต่ละบุคคล   อยา่งไรกต็าม   ถึงแมว้า่ชุมชนคนหูหนวกจะมีสมาชิกไม่มากนกั  
แต่กมี็วฒันธรรม  ประวติัความเป็นมา  ภาษา  และศิลปะเป็นของตนเอง 
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 คนหูหนวกจาํนวนมากเกิดจากพอ่แม่ท่ีหูหนวก  หรืออยา่งนอ้ยพอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึงท่ี 
หูหนวกแต่งงานกนัอาจจะใหก้าํเนิดลูกท่ีเป็นเดก็หูหนวกหรือเดก็ปกติกไ็ด ้ จึงเรียกเดก็กลุ่มน้ีวา่  CODA  
(Child  of  a  Deaf  Adult)  ซ่ึงมีจาํนวนมากพอสมควร  (Soloman. 1994)  เดก็ท่ีเกิดมาจะเรียนรู้ภาษามือ
เป็นภาษาแม่เช่นเดียวกบัเดก็ปกติท่ีจะพฒันาภาษาพดู  (Gleason; &  Ratner. 2010)  ซ่ึงภาษามืออเมริกนั  
หรือ  ASL  มีกฎ  ไวยากรณ์  และประโยคโดยเฉพาะ 
 เดก็อีกกลุ่มหน่ึงเป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึง  ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ
ชุมชนคนหูหนวก  และไม่ไดใ้ชภ้าษามืออเมริกนัเป็นภาษาแม่ในการติดต่อส่ือสาร  แต่จะใชภ้าษาพดู  
ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีจะมีความแตกต่างกนั  จากการสาํรวจพบวา่  ประมาณร้อยละ  83  ของเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิท่ีมีพอ่แม่เป็นผูท่ี้มีการไดย้นิปกติ  (Gallaudet  Research  Institute : GRI. 2010)  
เดก็เหล่าน้ีจะตอ้งพยายามท่ีจะพฒันาภาษาพดูหรือภาษามือ  แต่ส่ิงสาํคญัคือ  การไดรั้บการวินิจฉยั
โดยเร็ว  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพดู  ภาษา  และการเรียนรู้วิชาการต่างๆ  (Herer, Knightly;  Steinberg. 2007)  
 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
จากการศึกษาทางดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ไม่วา่จะเป็นเดก็หูตึงหรือหูหนวกจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  โดยเฉพาะทกัษะดา้นการอ่าน  
(Dillon; Pisoni. 2006)  การจะพฒันาทกัษะการอ่านสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแต่ละคน
ใหดี้ข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่  (Cuculick;&  Kelly. 2003) ซ่ึงสามารถทาํได ้  ดงัน้ี  

1.  อ่านขอ้ความหรือคาํอธิบายในโทรทศันแ์ละภาพยนตร์ 

2.  ใชอิ้นเตอร์เน็ตและการส่ือสารผา่นอีเมล ์

3.  ศึกษาต่อในระดบัมธัยมหรืออุดมศึกษา 

       ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีจบจากชั้น
มธัยมศึกษา  โดยเฉล่ียแลว้จะมีความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบั 4  นกัเรียนไม่สามารถอ่านข่าวใน
หนงัสือพิมพไ์ด ้ ส่วนความสามารถในการเขียนอยูใ่นระดบั  5  สาํหรับเดก็ท่ีผา่ตดัใส่ประสาทหูเทียม 
จะมีผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการท่ีดีกวา่เดก็หูหนวกหูตึงท่ีไม่ไดใ้ส่ประสาทหูเทียม (Dillon; Pisoni. 2006; & 
Herer, Knightly;  Steinberg. 2007)  ทั้งน้ีเน่ืองจากเดก็ไดรั้บการผา่ตดัใส่ประสาทหูเทียมตั้งแต่ยงัเลก็ 
จึงทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้และการนาํไปใช ้ นอกจากน้ีนกัวิชาการใหค้วามสาํคญักบัการอ่านและทกัษะ
วิชาการดา้นอ่ืนๆ  อีกดว้ย 
 
 
 ด้านการพดู   
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              การไดย้นิมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการพดู  ถึงแมว้า่จะมีบางอยา่งท่ีสามารถแกไ้ขได้
หรือเป็นขอ้ยกเวน้กต็าม  แต่การสูญเสียการไดย้นิท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อความสามารถในการพดูท่ีลดลง 
(Gleason; & Ratner. 2009) มีการศึกษาโดยเปรียบเทียบเดก็ 2 กลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง  5  ปี  กบั  10  ปี   
ซ่ึงสูญเสียการไดย้นิระดบัรุนแรงและระดบัปานกลางถึงมาก  ผลปรากฏวา่ ผูท่ี้สูญเสียการไดย้นิระดบั
รุนแรงจะบกพร่องในดา้นการพดู  แต่เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิระดบัปานกลางถึงมากจะมีความสามารถ
ในการพดูถึง  ร้อยละ  82    
 อยา่งไรกต็าม  เน่ืองจากมีการคดักรองเดก็ตั้งแต่แรกเกิดหรือวยัเยาว ์ จึงทาํใหเ้ดก็ไดรั้บ 
การช่วยเหลือตั้งแต่แรกเร่ิม  เดก็บางคนไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิและใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ในขณะท่ีเดก็
บางคน  พอ่แม่  ผูป้กครอง  อาจตดัสินใจใหเ้ดก็ไดรั้บการผา่ตดัใส่ประสาทหูเทียม (Warner – Czyz; 
Davis; &  Morrison. 2005) เดก็ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเร่ิมจะส่งผลดีกวา่เดก็ท่ีไม่ไดรั้บ 
การช่วยเหลือ  อยา่งไรกต็ามส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อการเขา้ใจภาษาและการพดูในระดบั 
ท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 เดก็ท่ีสูญเสียการไดย้นิในระดบัมากท่ีเกิดจากการสูญเสียการไดย้นิชนิดการนาํเสียงบกพร่อง 
(Conductive  Hearing Loss)  สามารถช่วยเหลือไดโ้ดยการใส่เคร่ืองช่วยฟัง  อยา่งไรกต็ามเดก็เหล่าน้ี 
ยงัมีความบกพร่อง  ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับครูท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่เดก็กลุ่มน้ีจะมีความยุง่ยาก 
ในการเรียนรู้กวา่เพื่อนๆ ท่ีมีการไดย้นิปกติ  ในเร่ืองของคาํศพัท ์ ไวยากรณ์  การเรียงลาํดบัคาํ  และ
ภาษา  เพราะฉะนั้นครูจะตอ้งตระหนกัเร่ืองการพดู  การจดบนัทึก  และกระบวนการในการนาํเสนอ
ความรู้ต่างๆ  นอกจากน้ี ความสามารถในการไดย้นิท่ีแตกต่างกนัอาจจะส่งผลต่อความเขา้ใจได ้ ดงันั้น
ครูและเพื่อนๆ จะตอ้งพดูใหช้ดัเจนและควรจะใชส่ื้อประกอบการสอน  หรือการนาํเสนอ  เช่น   
ส่ือทางตา  ไดแ้ก่  รูปภาพ  กราฟ  ชาร์ต  และการเขียนหวัเร่ือง  เป็นตน้ 
 
 ด้านอุบตัิการณ์  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเดก็ท่ีเกิดมาพร้อมกบัสูญเสียการไดย้นิยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นความ 
บกพร่องท่ีมีแนวโนม้ลดลง  อยา่งไรกต็ามอุบติัการณ์ของการสูญเสียการไดย้นิท่ีสมัพนัธ์กบัอายนุั้น           
จากการประมาณการจะมีผูท่ี้สูญเสียการไดย้นิประมาณคร่ึงหน่ึงเป็นผูท่ี้มีอาย ุ 70  ปีข้ึนไป  (Nance; & 
Dodson. 2007)   และประมาณร้อยละ  0.14  จากนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิทั้งหมด 
จะไดรั้บการจดัการศึกษาพิเศษ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอ้มูล  และการนิยามปัญหาหรือความบกพร่อง
ของแต่ละรัฐ  ซ่ึงเดก็บางคนเท่านั้นท่ีจะมีการสูญเสียการไดย้นิเพยีงอยา่งเดียว  โดยปกติเดก็อาจจะมี
ความบกพร่องอ่ืนๆ  ร่วมดว้ย  เช่น  ประมาณร้อยละ  75  ของเดก็ดาวนซิ์นโดรมจะมีการสูญเสีย 
การไดย้นิประเภทส่วนนาํเสียงเสียร่วมดว้ย  (Schauer. 2005)  อยา่งไรกต็ามอาจจะเป็นเพราะการแบ่ง 
ประเภทของความบกพร่อง  จึงทาํใหเ้ดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและความบกพร่องอ่ืนๆ 
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 ถูกรายงานไวใ้นประเภทของความบกพร่องซํ้าซอ้น  นอกจากน้ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
บางคนท่ีใส่เคร่ืองช่วยฟังแลว้กส็ามารถเรียนร่วมกบัเดก็ปกติได ้

จากท่ีไดก้ล่าวมาสรุปไดว้า่  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจะมีพฒันาการทางภาษาท่ี
แตกต่างจากเดก็ปกติ  โดยในระยะแรกๆ จะมีความคลา้ยคลึงกนัแต่ต่อมาเดก็เหล่าน้ีจะมีความล่าชา้กวา่
เดก็ปกติ  นอกจากน้ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแต่ละคนจะมีความแตกต่างในการเรียนรู้              
ทั้งทางดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และทางการพดู 
 
      1.5   การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 

การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีทั้งการจดัในลกัษณะของโรงเรียน
เฉพาะ  การจดัการเรียนร่วม  และการเรียนรวมกบัเดก็ปกติ  หลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
จะใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่จะมีการปรับหลกัสูตรในส่วนของสาระการเรียนรู้  
ใหเ้หมาะสมกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิแต่ละคน  ดว้ยการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แต่เน่ืองจากเดก็กลุ่มน้ีมีความบกพร่องในการรับรู้จากการไดย้นิ  ในการจดัการเรียน 
การสอนจึงตอ้งเพิ่มเร่ืองของการฝึกฟัง  การฝึกสายตา  การฝึกทกัษะดา้นการพดู  การฝึกทกัษะทางภาษา  
ตลอดจนการใชส่ื้ออุปกรณ์  เทคโนโลยต่ีางๆ  ประกอบการสอน  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
เดก็กลุ่มน้ีในการพฒันาการเรียนรู้ 

นอกจากน้ี  ผดุง  อาระวิญญู  (2542)  กล่าวถึง  การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิท่ีเป็นเดก็หูหนวกกบัเดก็หูตึงไวว้า่   เดก็ทั้งสองกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะการจดัการศึกษา 
ท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็หูตึง  ควรมีลกัษณะแตกต่างไปจากการศึกษาของเดก็หูหนวก              
การจดับริการทางการศึกษาแก่เดก็หูตึงนั้น  ควรมุ่งเตรียมเดก็ใหมี้ความพร้อมเพื่อการเรียนร่วม  หรือ 
เดก็ท่ีเรียนร่วมอยูแ่ลว้กค็วรไดรั้บการช่วยเหลือในการแกปั้ญหาต่างๆ  เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บประโยชน์สูงสุด
จากการเรียนร่วม  ดงันั้นหลกัสูตรจึงควรเนน้การฝึกฟัง  การแกไ้ขการพดู  การอ่านคาํพดู  การฝึกภาษา  
และการเรียนวชิาอ่ืนๆ  ควบคู่กนัไป 

สาํหรับเดก็หูตึงท่ีเรียนในชั้นพิเศษนั้น  ควรเนน้ทกัษะในการส่ือความหมายควบคู่ไปกบั 
ดา้นวิชาการ  ในทาํนองเดียวกนั  หลกัสูตรควรเนน้เก่ียวกบัการฝึกฟัง  การแกไ้ขการพดู  การอ่านคาํพดู 
โดยใชเ้น้ือหาจากวิชาอ่ืนๆ  ท่ีมีสอนในโรงเรียน 

สาํหรับเดก็หูหนวกนั้น  การส่ือสารจะใชภ้าษามือ  ท่าทาง  การสะกดน้ิวมือ การอ่านริมฝีปาก  
หรือการส่ือสาร โดยใชร้ะบบรวม (Total Communication)  ในขณะเดียวกนัเดก็ทุกคนควรมีโอกาส 

 
เรียนรู้และฝึกพดู  เดก็ทุกคนไม่วา่จะเป็นเดก็หูตึงหรือหูหนวก  ถา้ยงัมีการไดย้นิท่ีเหลืออยูเ่ดก็ควร 
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ใส่เคร่ืองช่วยฟัง  และไดรั้บการฝึกพดู  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการพดูโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงอีกเร่ืองหน่ึงกคื็อการฝึกอาชีพ  ควรมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  

มีการสอนการประกอบอาชีพเบ้ืองตน้  อาจจะเป็นวิชาบงัคบั  หรือเปิดเป็นวิชาเลือกใหเ้ดก็เรียนกไ็ด ้ 
หรืออาจจะมีทั้งวิชาบงัคบัและวิชาเลือกทั้งสองอยา่งกไ็ด ้ ทั้งน้ีอาจจะข้ึนอยูก่บันโยบายและความพร้อม
ของแต่ละโรงเรียน 

  

2.   เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแผนทีค่วามคดิ (Mind  Map) 
2.1   ความหมายของแผนทีค่วามคดิ 
        แผนท่ีความคิด (Mind Map) เป็นการนาํเอาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสมองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

อยา่งสูงสุด การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map) นั้น เกิดจากการใชท้กัษะทั้งหมดของสมอง หรือเป็น
การทาํงานร่วมกนัของสมองทั้ง 2 ซีก คือสมองซีกซา้ยและซีกขวา ซ่ึงสมองซีกซา้ยจะทาํหนา้ท่ีในการ
วิเคราะห์ คาํ ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ลาํดบั ความเป็นเหตุผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะทาํหนา้ท่ี
สงัเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ จินตนาการ  ความงาม  ศิลปะ  จงัหวะ โดยมีแถบเสน้ประสาทคอร์ปัสคอ-
โลซัม่เป็นเสมือนสะพานเช่ือม (สุวิทย ์มูลคาํ. 2543;  Wikipedia. 2010: online; &  Happychild. 2010. 
online)  
 

 
 
 
 
 
 

      2.2    ความเป็นมาของแผนทีค่วามคดิ 
 โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวองักฤษ เป็นผูท่ี้ริเร่ิม  และพยายามนาํเอาความรู้เร่ืองสมอง 

มาปรับใชก้บัการเรียนรู้  โดยพฒันามาจากการจดบนัทึกแบบเดิมท่ีจดบนัทึกเป็นตวัอกัษรเป็นบรรทดัๆ 
เป็นแถว ๆ ใชป้ากกาหรือดินสอสีเดียวกนัมาเป็นการบนัทึก ดว้ยคาํ ภาพ สญัลกัษณ์ แบบแผเ่ป็นรัศมี
ออกรอบ ๆ ศูนยก์ลางเหมือนกบัการแตกแขนงของก่ิงไมโ้ดยใชสี้สนั ต่อมาเขากพ็บวา่ วิธีท่ีเขาใชน้ั้น
สามารถนาํไปใชก้บักิจกรรมอ่ืนในชีวิตส่วนตวัและชีวิตการงานไดด้ว้ย   เช่น ใชใ้นการวางแผน    
การตดัสินใจ การช่วยจาํ  การแกปั้ญหา  การนาํเสนอ  การเขียนหนงัสือ  เป็นตน้  ซ่ึงโทนี  บูซาน  
ไดเ้ขียนหนงัสือ Use your Head (ใชห้วัคิด) และ Get Ahead (ใชห้วัลุย) ร่วมกบัแวนดา้ นอร์ธ  (Vanda 
North) และนายธญัญา  ผลอนนัต ์ผูแ้ปลเป็นฉบบัภาษาไทย ซ่ึงเป็นผูท่ี้นาํแนวคิด วิธีการนาํเขา้มา
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เผยแพร่ในประเทศไทย ซ่ึงสุวิทย ์ มูลคาํ ไดมี้โอกาสศึกษาเร่ืองน้ีกบันายธญัญา  ผลอนนัต ์และพบวา่ 
วิธีการของแผนท่ีความคิดนั้นสามารถนาํไปใชไ้ดท้ั้งชีวิตส่วนตวัและการงานจริง  และเห็นวา่ถา้นาํ
แนวคิด  เทคนิค  วิธีการน้ีขยายผลในการศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้  
เร่ิมตั้งแต่การวางแผนจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ สาํหรับผูเ้รียนนั้นจะสามารถ
พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลปะดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น สามารถ 
ช่วยคิด จาํ บนัทึก เขา้ใจเน้ือหา การนาํเสนอขอ้มูลและช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทาํให ้
การเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีชีวิตชีวายิง่ข้ึน  (สุวิทย ์มูลคาํ. 2543) 

 
2.3   ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนทีค่วามคดิ 

   ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนโดยใชเ้ทคนิคแผนท่ีความคิด  (สุรเชษฐ  
เวชชพิทกัษ.์ 2552)   มีดงัน้ี   
     ทฤษฎีปัญญานิยม  (Cognitive  Theories)  ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้วา่ การเรียน
เป็นการผสมผสานระหวา่งขอ้มูลข่าวสารเดิมกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่  หากผูเ้รียนมีขอ้มูลข่าวสารเดิม
เช่ือมโยงกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่การรับรู้กจ็ะง่ายข้ึน  นอกจากน้ีผูเ้รียนแต่ละคนยงัมีลีลาในการเรียนรู้
และการนาํความรู้ไปใชแ้ตกต่างกนั  แนวความคิดดงักล่าวน้ีทาํใหเ้กิดการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างของการจาํ ทั้งความจาํระยะสั้น ความจาํระยะยาว และความคงทน 
ในการจาํ ฌงัค ์ฟิอาเจต ์(ปรีชา วิหคโค 2547: 114-126 อา้งอิงจาก Piaget) นกัจิตวิทยาท่ีสาํคญัคนหน่ึง
ในกลุ่มน้ีท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาดา้นการรับรู้ของเดก็และพบวา่ มนุษยเ์กิดมาพร้อมโครงสร้าง 
ทางสติปัญญาท่ีไม่ซบัซอ้น และจะค่อยๆ มีการพฒันาข้ึนตามลาํดบัเม่ือไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  
ผูส้อนจึงควรจดัสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ไดรู้้จกัวธีิการ และเกิดการคน้พบดว้ยตนเอง  ซ่ึงต่อมา 
บรูเนอร์ (Bruner) นกัการศึกษาท่ีสาํคญัคนหน่ึงในกลุ่มน้ีเรียกวิธีการดงักล่าววา่   “การเรียนรู้โดย 
การคน้พบ” ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจวา่กระบวนการคิดของเดก็และผูใ้หญ่แตกต่างกนั  การเรียน  
การสอนตอ้งเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนคุน้เคยก่อน  และควรแทรกปัญหาท่ีผูส้อนหรือผูเ้รียน
ตั้งข้ึนแลว้ช่วยกนัคิดหาคาํตอบ  ส่วนในดา้นรางวลัท่ีผูเ้รียนไดรั้บนั้นควรเนน้แรงจูงใจภายในมากกวา่
แรงจูงใจภายนอก  การนาํทฤษฎีปัญญานิยมมาประยกุตใ์ชใ้นการสอน ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคต่างๆ   
เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียนก่อนเร่ิมเรียนและระหวา่งรอเรียนอยา่งต่อเน่ืองโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ของผูเ้รียน  ทั้งในแง่ของการเลือกเน้ือหาบทเรียน  การเลือกกิจกรรมการเรียน  และการควบคุมการเรียน  
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้เดิมท่ีสมัพนัธ์กบัความรู้ใหม่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม   
  
การตั้งคาํถามใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์หาคาํตอบ และการสร้างแรงจูงใจโดยเนน้ความพงึพอใจท่ีเกิดข้ึน 
จากความสาํเร็จในการเรียนรู้  (สกรีุ รอดโพธ์ิทอง. 2544: 41-43) 
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 การเรียนรู้ การจาํ และการระลึกได ้ ดีวายร์ (สกรีุ รอดโพธ์ิทอง. 2544: 60  อา้งอิงจาก Dwyer. 
1978)  เป็นผูห้น่ึงท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ การจาํ และการระลึกได ้(recall)  ดีวายร์ เสนอผล
การศึกษาไว ้ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการเรียนรู้  คนเรียนรู้โดยการชิมรส ร้อยละ 1 โดยการสมัผสั ร้อยละ 10 โดยการดมกล่ิน 
ร้อยละ 30  โดยการไดย้นิ ร้อยละ 11  และโดยการมองเห็น ร้อยละ 83 
 2.  ดา้นการจาํ  คนจาํไดจ้ากส่ิงท่ีอ่าน ร้อยละ 10  จากส่ิงท่ีไดย้นิ ร้อยละ 20  จากส่ิงท่ีไดเ้ห็น  
ร้อยะ 30  จากส่ิงท่ีไดเ้ห็นและไดย้นิ ร้อยละ 50  จากส่ิงท่ีไดพ้ดู ร้อยละ 70  และจากส่ิงท่ีไดพ้ดูและ 
ไดท้าํ ร้อยละ 90 
 3.  ดา้นการระลึกได ้ การสอนโดยวิธี “บอกใหท้าํ” ระลึกไดห้ลงัจากการสอนแลว้ 3 ชัว่โมง    
ร้อยละ 70  และระลึกไดห้ลงัจากการสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 10  การสอนโดยวิธี “แสดงใหดู้” ระลึกได้
หลงัจากการสอนแลว้  3 ชัว่โมง  ร้อยละ 72   และระลึกไดห้ลงัจากการสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 20                   
การสอนโดย “บอกวิธีการและแสดงใหดู้” ระลึกไดห้ลงัจากการสอนแลว้ 3 ชัว่โมง ร้อยละ 85  และ
ระลึกไดห้ลงัจากการสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 65 
 4.  หลกัการจาํ  ส่ิงท่ีคนรับรู้จะถูกเกบ็เอาไวเ้พื่อท่ีจะเรียกข้ึนมาใชใ้นภายหลงั  ความสามารถ
ทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการเรียกความจาํท่ีเกบ็เอาไวข้ึ้นมาใชมี้สูงมาก  แน่นอนวา่ส่ิงท่ีเกบ็อยูใ่น
ความจาํของคนนั้นมีทั้งส่ิงท่ีสาํคญัและท่ีไม่มีสาระอะไร  เทคนิคการสอนใหค้นเกบ็ขอ้มูลข่าวสารไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความสาํคญั โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัองคค์วามรู้ท่ีใหม่และมีจาํนวนมาก 
เช่น คาํศพัทใ์หม่ในภาษา  หลกัการเสริมสร้างความจาํท่ีนาํมาใชก้นัในวิธีการเสริมสร้างความจาํต่างๆ 
นั้นประกอบดว้ยหลกัการจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ (The Principle of Organization) และหลกัการทาํซํ้ า 
(The Principle of Repetition) โดยทัว่ไปการจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบทาํไดง่้ายกวา่และมีประสิทธิภาพกวา่  
แต่เม่ือใดกต็ามท่ีการใชห้ลกัการจดัระบบไม่เหมาะสมหรือเป็นไปไม่ได ้กจ็ะมีการนาํหลกัการทาํซํ้ า 
มาใชเ้สมอ เช่น ในกรณีท่ีมีปริมาณขอ้มูลข่าวสารมาก หรือเม่ือขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่อาจจดัระบบใดๆ 
ได ้หรือสาํหรับขอ้มูลข่าวสารของทกัษะประเภท Psychomotor Skills  (สกรีุ  รอดโพธ์ิทอง. 2544 
อา้งอิงจาก Flerning and levie. 1978 cited by Alessi and Trollip. 1991: 11-12) 
 

      2.4   หลกัการทาํแผนทีค่วามคดิ  
การทาํแผนท่ีความคิด (Mind Map) มีหลกัในการทาํ  ดงัต่อไปน้ี (ธญัญา  ผลอนนัต.์  2547) 

  1.  เร่ิมดว้ยภาพสีตรงก่ึงกลางหนา้กระดาษ ภาพๆ เดียวมีค่ากวา่คาํพนัคาํ ซํ้ายงัช่วยใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละเพิ่มความจาํมากข้ึนดว้ย 
  2.  ใชภ้าพใหม้ากท่ีสุด ในแผนท่ีความคิดของคุณตรงไหนท่ีใชภ้าพไดใ้หใ้ชก่้อนคาํสาํคญั   
(KEY WORD) หรือรหสั เป็นการช่วยการทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจาํ 
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  3.  ควรเขียนคาํสาํคญับรรจงตวัใหญ่ๆ เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ เพื่อท่ีวา่ยอ้นกลบัมา
อ่านใหม่จะใหภ้าพท่ีชดัเจน สะดุดตาอ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อความคิดมากกวา่การใชเ้วลาเพ่ิมอีก
เลก็นอ้ยในการเขียนตวัใหญ่ อ่านง่าย ชดัเจน จะช่วยใหส้ามารถประหยดัเวลาได ้เม่ือยอ้นกลบัมาอ่าน
ใหม่อีกคร้ัง 
  4.  เขียนคาํสาํคญัเหนือเสน้และแต่ละเสน้ตอ้งเช่ือมต่อกบัเสน้อ่ืนๆ เพือ่ใหแ้ผนท่ีความคิด 
มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
  5.  คาํสาํคญั ควรจะมีลกัษณะเป็น "หน่วย" โดยคาํสาํคญั 1 คาํต่อเสน้ 1 เสน้ คาํละเสน้ เพราะ 
จะช่วยใหแ้ต่ละคาํเช่ือมโยงกบัคาํอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระเปิดทางใหแ้ผนท่ีความคิด คล่องตวัและยดืหยุน่
มากข้ึน 
  6.  ระบายสีใหท้ัว่แผนท่ีความคิดเพราะสีช่วยยกระดบัความจาํ เพลินตา กระตุน้สมองซีกขวา 
  7.  เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ควรปล่อยใหห้วัคิดมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
อยา่มวัคิดวา่จะเขียนลงตรงไหนดีหรือวา่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไปเพราะลว้นแต่จะทาํใหง้านล่าชา้
อยา่งน่าเสียดาย  
 

     2.5   วธีิการเขียนแผนทีค่วามคดิ  
  1.  เตรียมกระดาษเปล่าท่ีไม่มีเสน้บรรทดัและวางกระดาษภาพแนวนอน  
  2. วาดภาพสีหรือเขียนคาํหรือขอ้ความท่ีส่ือหรือแสดงถึงเร่ืองจะทาํแผนท่ีความคิด  
กลางหนา้กระดาษโดยใชสี้อยา่งนอ้ย 3 สีและตอ้งไม่ตีกรอบดว้ยรูปทรงเรขาคณิต  
  3.  คิดถึงหวัเร่ืองสาํคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของเร่ืองท่ีทาํแผนท่ีความคิด  โดยใหเ้ขียนเป็นคาํ 
ท่ีมีลกัษณะเป็นหน่วย หรือเป็นคาํสาํคญั (KEY WORD) สั้นๆ ท่ีมีความหมาย บนเสน้ซ่ึงเสน้ แต่ละเสน้
จะตอ้งแตกออกมาจากศูนยก์ลางไม่ควรเกิน 8 ก่ิง  
  4.  แตกความคิดของหวัเร่ืองสาํคญัแต่ละหวัเร่ืองในขอ้ 3 ออกเป็นก่ิงหลายๆ ก่ิง  โดยเขียนคาํ
หรือวลีบนเสน้ท่ีแตกออกไป ลกัษณะของก่ิงควรเอนไม่เกิน 60 องศา 
  5.  แตกความคิดรองลงไปท่ีเป็นส่วนประกอบของแต่ละก่ิง ในขอ้ 4 โดยเขียนคาํหรือวลี 
เสน้ท่ีแตกออกไป ซ่ึงสามารถแตกความคิด ออกไปไดเ้ร่ือย ๆ ตามท่ีความคิดจะไหลออกมา  
  6.  การเขียนคาํ ควรเขียนดว้ยคาํท่ีเป็นคาํสาํคญั (KEY WORD) หรือคาํหลกั หรือเป็นวลี 
ท่ีมีความหมายชดัเจน  
  7.  คาํ วลี สญัลกัษณ์ หรือรูปภาพใดท่ีตอ้งการเนน้อาจใชว้ิธีการทาํใหเ้ด่น  เช่น  การลอ้มกรอบ 
หรือการใส่กล่อง  เป็นตน้  
  8.  ตกแต่งแผนท่ีความคิดท่ีเดก็เขียน 
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       2.6   ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนทีค่วามคดิ  
1.  การสร้างภาพศูนยก์ลาง การทาํภาพใหน่้าสนใจ ดงัน้ี  

       1.1  ภาพควรมีสีไม่นอ้ยกวา่ 3 สี  
       1.2  ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางน้ิว  
       1.3  ภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีภาพเดียว อาจมีหลายๆ ภาพ หรือหลายส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั            
เร่ืองนั้น  
       1.4  ภาพเป็นภาพท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหวกจ็ะดี  
       1.5  ไม่ควรจะใส่กรอบภาพศูนยก์ลางเพราะกรอบอาจจะเป็นส่ิงท่ีสกดักั้นการไหล 
ของความคิด  
  2.  การหาคาํสาํคญั (KEY WORD) ควรมีลกัษณะ   ดงัน้ี  
       2.1  ควรเป็นคาํเดียว วลี หรือขอ้ความสั้น ๆ  
       2.2  ควรเป็นคาํท่ีส่ือความหมายไดดี้ แสดงถึงจุดเนน้ กระตุน้ความสนใจ ง่ายแก่การจาํ  

3.  การหาความคิดรอง หรือการแตกก่ิง ควรทาํดงัน้ี  
       3.1  เป็นคาํสาํคญัท่ีรองลงไปหรือเป็นส่วนประกอบท่ีเก่ียวกบัคาํสาํคญั/คาํกญุแจ 
เพื่อเป็นการลงรายละเอียด  
       3.2  ควรเขียนบนเสน้ท่ีต่อออกไป  แต่เสน้จะเรียวลงไปเร่ือย ๆ  
       3.3  ถา้ตอ้งการเนน้  อาจทาํใหเ้ด่น เช่น การลอ้มกรอบ ใส่กล่องหรือขีดเสน้ใตเ้ป็นตน้  
       3.4  คาํ/ภาพ/เสน้ บนสาขาเดียวกนั ควรใชสี้เดียวกนั  
       3.5  การแตกก่ิงไม่ควรใหเ้อียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงควรใหส้มบูรณ์ ควรแตกก่ิงใหไ้ดภ้าพ 
แผนท่ีความคิดท่ีสมดุล  
      3.6  การแตกก่ิงควรแตกทิศเฉียงมากกวา่บนล่าง  
             จากนั้นนาํเสนอแผนท่ีความคิดดงักล่าวขา้งตน้จะพบวา่มีประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตประจาํวนั 
และชีวิตการทาํงาน  เช่น การวางแผนงาน การบนัทึกช่วยจาํ การสรุปบทเรียน  เป็นตน้  ไม่วา่ผูใ้หญ่
หรือเดก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั อยูท่ี่การฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน แทนท่ีจะเขียนเป็นหวัขอ้ใหญ่  
หวัขอ้ยอ่ย อยา่งในอดีตท่ีเป็นลกัษณะความเรียงกเ็ปล่ียนมาทาํเป็นแผนท่ีความคิดจะทาํใหเ้ห็นภาพ 
การสรุปความคิดเร่ืองนั้นในหนา้กระดาษเพียงแผน่เดียว ดงันั้นผูจ้ดัการเรียนรู้ควรจะนาํไปประยกุต ์
ใชป้ระโยชนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
     2.7   การสร้างผงัความคดิ  
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   การสร้างผงัความคิด  (Concept Mapping) เป็นการจดักลุ่มความคิดรวบยอดเพ่ือใหเ้ห็น
ความสาํคญัของความคิดระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดยนาํเสนอเป็นภาพหรือ              
ผงัสามารถนาํเสนอไดห้ลายลกัษณะ  (สุวทิย ์มูลคาํ. 2543) ไดแ้ก่  

  1.  แผนผงัแบบก่ิงไม ้(Branching Map) นาํเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลกัไวข้า้งบน
หรือตรงกลางแลว้ลากเสน้ใหเ้ช่ือมโยงกบัความคิดรวบยอดอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัรองลงไปตามลาํดบั 
   2.  ผงัวงจร (A Circle Map) นาํเสนอโดยการเขียนเป็นแผนผงัเพื่อเสนอความสมัพนัธ์ 
เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัเรียงลาํดบัเป็นวงกลม 
   3.  แผนผงัใยแมงมุม  (A Spider Map)  นาํเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลกัท่ีสาํคญั 
ไวต้รงก่ึงกลางหนา้กระดาษแลว้เขียนคาํอธิบายหรือบอกลกัษณะของความคิดรองลงไปไวใ้นลกัษณะ 
ของใยแมงมุม 
   4.  แผนผงักา้งปลา  (A Fishbone Map)  นาํเสนอโดยเขียนประเดน็หรือเร่ืองหลกัแลว้เสนอ
สาเหตุและผลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   5.  แผนผงัตารางเปรียบเทียบ  (A Compare Table Map)  นาํเสนอโดยการเขียนเป็นตาราง 
เพื่อเปรียบเทียบสองส่ิงหรือสองเร่ืองในประเดน็ท่ีกาํหนด 
   6.  แผนผงัรูปวงกลมทบัเหล่ือม  (Overlapping Circles Map)  เสนอการเปรียบเทียบสองส่ิง
หรือสองเร่ืองมีลกัษณะเหมือนกนัหรือต่างกนั  
  จากตวัอยา่งการสร้างผงัความคิด  (Concept Map)  จะเป็นการนาํเสนอท่ีทาํใหเ้ห็นความสาํคญั
ระหวา่งทุกส่วนของความคิดรวบยอดหลกัและความคิดรวบยอดรองลงไป หรือเป็นความสาํคญัของ 
เน้ือเร่ืองท่ีมีการโยงความสาํคญัเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงจะทาํใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจในการอ่านหรือศึกษา
และเพิ่มความคงทนในการเรียนรู้ และยงัช่วยในการพฒันาความคิดแบบวิจารณญาณ (Critical 
Thinking)  เพิม่การมีเหตุผลและช่วยพฒันาในดา้นการจาํอีกดว้ย 
  ดงันั้นการสร้างผงัความคิดน้ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้   โดยเร่ิมจากการคิด  การวางแผน                 
การนาํเสนอ ตลอดการช่วยในดา้นการจาํ การทาํความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ การสรุปบทเรียน ครูผูส้อน
หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ควรนาํวิธีการ แนวคิดน้ีไปปรับใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกบัเร่ือง เน้ือหาวิชา หรือสาระการเรียนรู้ซ่ึงจดัเป็นการช่วยพฒันา
ความคิด การจาํ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
     2.8   ข้อดีของการทาํแผนทีค่วามคดิ 
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1.  ทาํใหเ้ห็นภาพรวมกวา้ง ๆ ของหวัขอ้ใหญ่ หรือ  
     ขอบเขตของเร่ือง 

      2.  ทาํใหส้ามารถวางแผนเสน้ทางหรือตดัสินใจได ้
           อยา่งถูกตอ้ง เพราะรู้วา่ตรงไหนกาํลงัจะไปไหน 

                   หรือผา่นอะไรบา้ง 
      3.  สามารถรวบรวมขอ้มูลจาํนวนมากลงไวใ้นกระดาษ 
           แผน่เดียวกนั 
      4.  กระตุน้ใหคิ้ดแกไ้ขปัญหา โดยเปิดโอกาสใหม้องเห็นวิธีใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค ์
      5.  สร้างความเพลิดเพลินในการอ่านและง่ายต่อการจดจาํ 
      จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ Mind Map เป็นแผนท่ีความคิดท่ีอจัฉริยะ เปรียบเสมือนลายแทง 

ท่ีนาํไปสู่การจดจาํ  การเรียบเรียง  การจดัระเบียบขอ้มูลตามธรรมชาติ  การทาํงานของสมองตั้งแต่ตน้
นัน่หมายความวา่   การจาํและฟ้ืนความจาํ หรือการเรียกขอ้มูลเหล่านั้นกลบัมาใชใ้นภายหลงัจะทาํ 
ไดง่้าย และมีความถูกตอ้งแม่นยาํกวา่การใชเ้ทคนิคการจดบนัทึกแบบเดิม  
 
      2.9   กฏการสร้างแผนทีค่วามคดิ  
  การเขียนแผนผงัความคิด หรือแผนท่ีความคิด  (Mind Map)  คณะทาํงานการจดัการความรู้ 
ไดส้รุปและสงัเคราะห์กฎการสร้าง   ไวด้งัน้ี  (คณะทาํงาน KM. 2552) 
  1.  เร่ิมดว้ยภาพสีตรงก่ึงกลางหนา้กระดาษ  
  2.  ใชภ้าพใหม้ากท่ีสุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนท่ีใชภ้าพได ้  ใหใ้ชก่้อนคาํ หรือรหสั    
เป็นการช่วยการทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยความจาํ 
  3.  ควรเขียนคาํบรรจงตวัใหญ่ๆ ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ จะช่วยใหเ้ราสามารถ
ประหยดัเวลาได ้เม่ือยอ้นกลบัไปอ่านอีกคร้ัง 
  4.  เขียนคาํเหนือเสน้แต่ละเสน้ตอ้งเช่ือมต่อกบัเสน้อ่ืนๆ เพื่อใหแ้ผนท่ีความคิดโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับ 
  5.  คาํควรมีลกัษณะเป็น "หน่วย" เปิดทางใหแ้ผนท่ีความคิดคล่องตวัและยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน 
  6.  ใช ้สี ทัว่แผนท่ีความคิดเพราะสีช่วยยกระดบัความคิด เพลินตา กระตุน้สมองซีกขวา 
  7.  เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ควรปล่อยใหส้มองคิดมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น 
ไปได ้
 

การนําไปใช้  
  1.  ใชร้ะดมพลงัสมอง 



 

 

30 

  2.  ใชน้าํเสนอขอ้มูล 
  3.  ใชจ้ดัระบบความคิดและช่วยความจาํ 
  4.  ใชว้ิเคราะห์เน้ือหาหรืองานต่าง ๆ 
  5.  ใชส้รุปหรือสร้างองคค์วามรู้ 
 
    2.10   การนําแผนทีค่วามคดิมาใช้ในการเรียนการสอน 
 นอกเหนือไปจากสอนสัง่ใหเ้ดก็รู้จกัทฤษฎี  ฝึกฝนใหเ้ขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)               
เป็นแลว้  ครูยงัอาจใชแ้ผนท่ีความคิดช่วยในการเรียนการสอนง่ายและสนุกข้ึนอีกมากมายหลายวิธี 
(ธญัญา  ผลอนนัต ์และ นพดล  จาํปา. 2552: 224-227) ไดแ้ก่ 
 1.  ใชเ้ตรียมการสอน 
                    วธีิใชแ้ผนท่ีความคิดท่ีทรงพลงัแบบหน่ึงกคื็อ ใชเ้ตรียมการสอน (หรือบรรยาย) การเตรียม
ดว้ยแผนท่ีความคิดจะเร็วกวา่เตรียมแบบจดเป็นบรรทดั  จดเป็นแถวๆ  เรียงกนัไป  ทั้งยงัช่วยใหน้กัเรียน
และครูเห็นภาพรวมของเร่ืองราวท่ีกาํลงัเรียนอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ย 
                    เน้ือหาท่ีจดแบบแผนท่ีความคิดน้ียงัเกบ็ไวต่้อเติมหรือแต่งแตม้ในปีการศึกษาต่อไปได ้
อยา่งง่ายดายอีกดว้ย  และดว้ยคุณสมบติัของแผนท่ีความคิดท่ีช่วยในการจาํ  ทาํใหเ้ห็นภาพรวมของเร่ือง
ก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปในแต่ละประเดน็  ความรู้ของครูเองกจ็ะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี  แมจ้ะใช ้
แผนท่ีความคิดใบเดิมกต็าม  คาํบรรยายกจ็ะไม่เหมือนเดิมทุกถอ้ยคาํ  เม่ือเทียบกบัการจดแบบเดิม 
ท่ีมกัจะทาํใหค้าํบรรยายซํ้าซากเหมือนกนัทุกๆ ปี  การสอนจึงน่าสนใจทั้งกบันกัเรียนและตวัครูเอง   
ครูท่ีใชแ้ผนท่ีความคิดเตรียมคาํบรรยายจะสามารถสอนแบบเป็นธรรมชาติ  ขณะเดียวกนักย็งัสอน 
อยา่งมีระบบควบคู่กนัไปดว้ย 
              2.  การวางแผนรายปี 
                   แผนท่ีความคิดช่วยใหค้รูเห็นแผนการสอนทั้งปี  แบ่งเป็นเทอม  แบ่งเป็นบทเรียน 
ท่ีจะสอนในแต่ละคาบ  เช่น  ครูสอนภูมิศาสตร์จะเห็นภาพรวมวา่ปีหน่ึงนั้นจะสอนในชั้นก่ีคาบ    
พานกัเรียนออกพื้นท่ีก่ีคาบ  ใหน้กัเรียนทาํและเสนอรายงานก่ีคร้ัง 

         3.  การวางแผนรายภาค 
              เป็นการซอยยอ่ยลงมาจากแผนรายปี  และส่วนใหญ่มกัจะเอาส่วนยอ่ยในก่ิงใดก่ิงหน่ึงหรือ

หลายก่ิงในแผนท่ีความคิดรายปีมาขยาย  อาจเป็นแผนท่ีความคิดฉบบัท่ีเลก็ลง  ใชบ่้งบอกแผนการสอน
ท่ีละเอียดลงไปวา่เทอมนั้นๆ จะสอนหวัเร่ืองอะไร 
 

4.  การวางแผนรายวนั 
                   แผนรายวนัน้ีกมี็รูปแบบคลา้ยๆ กบัการทาํบนัทึกประจาํวนัดว้ย  แผนท่ีความคิด  
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(Mind  Map)  ซ่ึงจะเป็นการบนัทึกรายละเอียดครบถว้นบทเรียนเดิม  หวัเร่ือง  เน้ือหา  ตวัอยา่ง  
แบบฝึกหดั  คาํถาม  การบา้นท่ีจะสอนเดก็ตั้งแต่ตน้จนจบ 

 5.  การสอน 
      ครูอาจจะใช ้กระดานดาํ กระดานขาว กระดาษแผน่ใหญ่ หรือแผน่ใส วาดแผนท่ีความคิด 

(Mind  Map) เป็นการช่วยใหน้กัเรียนเห็นโครงสร้างของเน้ือหา จาํง่าย และเขา้ใจความสมัพนัธ์ของ
เร่ืองราวทั้งหมด ครูบางคนอาจทาํสาํเนาโครงร่างของแผนท่ีความคิด (Mind  Map) วิชาท่ีสอนแลว้ให้
นกัเรียนแต่งเติมตามระหวา่งท่ีครูสอน หรืออาจจะถ่ายเอกสารแบบขาวดาํ แลว้ใหน้กัเรียนกลบัไป
ระบายสีต่อเติมเสริมภาพดว้ยตวัเองเป็นการบา้น 

   6.  การสอบ 
         หากวาดจุดประสงคข์องการสอบคือการวดัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนในวิชาหน่ึง
ไม่ใช่การวดัความสามารถในการเขียนหรือจาํแลว้ การสอบดว้ยแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  
กเ็ป็นวิธีการท่ีใชไ้ดดี้ทีเดียว ครูจะวดัไดด้ว้ยการดูกจ็ะทราบวา่นกัเรียนเกบ็เก่ียวความรู้ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด   ทั้งยงัเห็นจุดอ่อนจุดแขง็ของนกัเรียนแต่ละคนไดอ้ยา่งไม่ยากนกั นกัเรียนเขา้ใจผดิเร่ืองใด 
กดู็ไดจ้ากการโยงในแผนท่ีความคิดและสามารถช่วยปรับแกไ้ดต้รงประเดน็ของนกัเรียนแต่ละคน 
คาํถามแบบปรนยัจะไม่สามารถบ่งบอกไดช้ดัเจนเท่ากบัแผนท่ีความคิด  
                 7.  โครงการ / โครงงาน 
           ครูและนกัเรียนอาจใชแ้ผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ในการเขียนโครงการ/โครงงานต่างๆ 
ในกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ใชป้ระกอบนิทรรศการ วางแผนกีฬาสี ทาํแผนท่ีความคิดขนาด
ใหญ่อธิบายประวติัความเป็นมาของโรงเรียน ทาํใหท้ั้งครูและนกัเรียนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้
และการเติบโตของเครือข่ายขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และใหก้รอบความคิดท่ีสมบูรณ์พร้อมสาํหรับงานเขียน 
หรือการนาํเสนอปากเปล่าไดใ้นตอนทา้ย 
 
    2.11   แผนทีค่วามคดิกบัการศึกษาพเิศษ 

 แผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  มีประโยชน์อยา่งมากในการช่วยบุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ในการเรียนรู้มีการนาํแผนท่ีความคิดไปใชก้บัเดก็ท่ีสมองพิการอยา่งรุนแรง  ซ่ึงการใชแ้ผนท่ีความคิด         
ช่วยปลดปล่อยสมองของผูท่ี้มีความบกพร่องในการเรียนรู้  ใหก้า้วพน้จากขอ้จาํกดัในการต่อเช่ือม
ความหมายของคาํ   

 
 
    2.12   แผนทีค่วามคดิ  (Mind Map)  กบัแผนภูมิอืน่ๆ 
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 เคร่ืองมือในการช่วยคิดช่วยนาํเสนอหรือแกปั้ญหายงัมีอีกหลายชุด  เช่น  แผนผงัการไหล 
(Flow  Chart)  แผนผงัมโนทศัน์  (Concept  Mapping)  ผงักา้งปลา  (Fish  Bone  Diagramed)  และ      
ผงัตน้ไม ้ (Tree  Diagramed)  ซ่ึงมีลกัษณะ  ท่ีมา  และการใชง้านดงัน้ี  (ธญัญา  ผลอนนัต.์ 2547 และ        
ฝ่ายวิชาการ  เอก็ซเปอร์เน็ท. 2544) 
 

เคร่ืองมือ ลกัษณะ ทีม่า การใช้งาน 

Mind  Map เร่ืองสาํคญัอยูก่ึ่งกลาง
หนา้   ใชภ้าพสีสนัเสน้
โยงเช่ือมความคิดหรือ
ขอ้มูลอยา่งอิสระ  
กระจายรอบทิศทาง      
ใชส้มองสองซีก 

โทน่ี  บูซาน ตอ้งการให้
ใชศ้กัยภาพของสมอง
อยา่งเตม็ท่ี  ใหเ้ห็น
ความคิดและขยาย
ความคิดความเห็น
ออกไปไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด 

 เกือบทุกอยา่งท่ี
แผนผงัอ่ืนๆใชไ้ด ้
 ความคิดสร้างสรรค ์
 ช่วยความจาํ 
 เห็นความคิด /
ภาพรวม 

แผนผงัการไหล 
(Flow  Chart) 

ตารางหรือแผนภาพท่ีมี
เสน้แสดงทิศทางการ
เคล่ือนไหวและ
พฤติกรรม  อาจมีเวลา
หรือประเภทของ
กิจกรรมกาํกบั 

แสดงขั้นตอนยอ่ยๆ ของ
ปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน  เพื่อ
นาํไปวิเคราะห์ปัญหา  
พฒันา  ปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 แยกยอ่ย 
 วิเคราะห์ปัญหา 
 ปรับปรุง / พฒันา 

แผนผงัมโนทศัน์  
(Concept  
Mapping)   

ขอ้มูล / ความคิดอยูใ่น
วงกลมหรือรูปเหล่ียม
เช่ือมโยงโดยเสน้แสดง
ทิศทางหรือความ 
สมัพนัธ์ 

แสดงความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล  ความคิดหรือ
ความรู้เพื่อใหง่้ายต่อ
ความเขา้ใจ 

 อธิบายความคิด      
ท่ีซบัซอ้น 
 เห็นความสมัพนัธ์ 

ผงัก้างปลา           
(Fish  Bone  
Diagramed) 
Cause & Effect  
Diagramed / 
Ishikawa   
Diagramed 

ประเดน็ปัญหาอยูป่ลาย
ดา้นหน่ึงของผงั   
สาเหตุแสดงเป็นลูกศร
ไปทางประเดน็ปัญหา  
สาเหตุยอ่ยๆ แตกออก 
ไปจากสาเหตุใหญ่ 

แสดงความสมัพนัธ์ 
อยา่งเป็นระบบของ
หลากหลายสาเหตุท่ี
เป็นไปไดเ้ม่ือเกิดปัญหา
ข้ึนมา 

 คน้หาสาเหตุปัญหา 
 ศึกษากระบวนการ 
 แนวทางระดมสมอง 
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เคร่ืองมือ ลกัษณะ ทีม่า การใช้งาน 

ผงัต้นไม้              
(Tree  
Diagramed)   

ภาพรวมเป็น
สามเหล่ียม  ภายในมี
กล่องบรรจุขอ้มูลหรือ
ความคิดท่ีมีเสน้โยงยดึ  
แตกลงไปคลา้ยปิระมิด 

เลือกสรรวิธี  ขอ้มูล  
ความคิดท่ีดีท่ีสุดจาก
ความเป็นไปไดห้ลาย ๆ
อยา่ง 
 
 

 แกปั้ญหาภายใต้
กรอบ 
 ความเห็นในทาง
เดียวกนั 
 เห็นความสมัพนัธ์ 
 

 
    2.13   ประโยชน์และการประยุกต์ใช้แผนทีค่วามคดิ  

เคร่ืองมือช่วยคิดและช่วยจาํ  ดว้ยแผนท่ีความคิด (Mind  Map) น้ี  เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์
อยา่งน่าอศัจรรย ์ เน่ืองดว้ยลกัษณะของการเปิดกวา้งทางความคิด  ท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิการเขียนตวั
แผนภูมิ  ท่ีกระจายวงกวา้งออกไปโดยรอบศูนยก์ลางไดท้ั้ง  360  องศา  (ฝ่ายวิชาการ  เอก็ซเปอร์เน็ท.
2544)  ซ่ึงรายละเอียดของประโยชน์และการประยกุตใ์ชแ้ผนท่ีความคิด  มีดงัน้ี  

1.  ช่วยคดิ 
     สามารถระดมความคิดไดใ้นลกัษณะของภาพในสมอง  ประสานกบัสญัลกัษณ์  ลายเสน้  

และตวัหนงัสือ  (Visual  Brainstorming) ซ่ึงอาจทาํเพียงลาํพงัตวัคนเดียว  หรือจะร่วมกนัระดมสมอง
เป็นกลุ่ม  หรือเป็นคณะทาํงานกน็บัวา่ใชก้ารไดดี้ 

2.  ช่วยจํา 
       ท่ีสาํคญัเม่ือคิดไดค้รบถว้นแลว้กเ็ท่ากบัวา่เป็นการคิดอยา่งเป็นระบบแลว้กไ็ดบ้นัทึกไว ้
เป็นแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  กย็อ่มจะช่วยเอ้ือใหจ้าํภาพน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน  แรกๆ อาจจะจาํไดไ้ม่ค่อย 
ถนดันกั  แต่ถา้ไดท้ดลองปฏิบติับ่อยๆ  อุปสรรคเหล่านั้นกจ็ะหมดไป  และส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองยนืยนั 
ถึงประสิทธิผลของการใชแ้ผนภูมิน้ีกคื็อ  ทุกคร้ังท่ีเร่ิมตน้คิดข้ึนใหม่อีกคร้ัง  (ในกรณีท่ีจดจาํเร่ืองเดิม
ไม่ได)้  ผลท่ีไดอ้อกมากม็กัจะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมท่ีไดเ้คยคิดไว ้ ทั้งน้ีกด็ว้ยเทคนิคน้ีเป็นเทคนิค
หน่ึงของวิธีการคิดอยา่งเป็นระบบ  (Systematic  Thinking) นัน่เอง 

3.  เกบ็เป็นเอกสาร 
       นอกจากน้ีแลว้  การคิดอะไร  คิดอยา่งไร  แลว้กเ็ขียนในอยา่งท่ีคิด  โดยเป็นการเขียน 
อยา่งมีมาตรฐาน มีรูปแบบ  นัน่ยอ่มหมายความวา่  สามารถใชเ้ป็นเอกสาร (Document) ท่ีบนัทึก
ความคิดไวไ้ดต้ราบเท่าท่ีตอ้งการ 
 
 

4.  การนํามาประยุกต์ใช้ 
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4.1  ใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในการเรียน  การเขียน  และการอ่าน 
     ในขณะท่ีกาํลงัอ่านหนงัสือแต่ละเล่ม  กค็วรสรุปประเดน็สาํคญัๆ ออกมาโดยเขียนไว้
ในรูปของแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  น้ีไปดว้ย  ซ่ึงนอกจากจะช่วยสรุปใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีแลว้  
การจดจาํกจ็ะดียิง่ข้ึนตามไปดว้ย 
  นอกจากน้ีแลว้  ในยามท่ีตอ้งการกลบัมาคน้หาใจความสาํคญัๆ ของหนงัสือแต่ละเล่ม
ท่ีเคยอ่านไปแลว้  เพียงแค่นาํกระดาษแผน่ท่ีไดเ้ขียนแผนภูมิน้ีไวข้ึ้นมาทบทวน  กจ็ะช่วยประหยดัเวลา
ลงไดเ้ป็นอยา่งมาก 
  ประการท่ีสาํคญั  ในยามท่ีไดห้ยบิยมืหนงัสือ ตาํรา  ออกมาจากหอ้งสมุด  ยิง่เรียน
สูงข้ึนไปในระดบัสูงกวา่อุดมศึกษา  กย็ิง่จะตอ้งคน้ควา้ตาํรับตาํราเป็นจาํนวนมาก  หนทางท่ีเราจะ
บนัทึกใจความสาํคญัของหนงัสือใหเ้ป็นทะเบียน  หรือเป็นแฟ้มแห่งภูมิปัญญา  (Knowledge  File)  
ประจาํตวัท่ีสะดวกมากๆ  คือ  การเกบ็ในรูปแผนภูมิช่วยคิดช่วยจาํ (Mind  Map)  นั้นเอง 
      4.2   ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประชุม  ร่วมกนัคิด  และสรุปเร่ืองท่ีประชุม 
   บ่อยคร้ังท่ีการประชุมระดมความคิด  มกัจะใชเ้วลายดืเยื้อ  หรือไม่กท็ั้งยดืเยื้อและ 
กไ็ม่มีสาระอะไรเป็นแก่นสารออกมาสกัเท่าใด  ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ทั้งผูน้าํประชุมและผูร่้วมประชุมไม่ได้
นาํเอาเทคนิคการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  น้ีไปใชป้ระโยชน์นัน่เอง 
  เพียงแค่มีผูบ้นัทึกผลการประชุม  ผลการระดมความคิด  โดยเขียนเป็นแผนภูมิลงบน
กระดานไวทบ์อร์ดเท่านั้นเอง  ทุกๆ  คนท่ีร่วมประชุม  กจ็ะมีจุดสนใจร่วมกนัและร่วมกนัคิดร่วมกนั 
ทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4.3  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการคิดวางแผนใดๆ 
   ในการวางแผนใดๆ  ไม่วา่จะเป็น  แผนงาน  แผนธุรกิจ  แผนชีวิต  ยอ่มตอ้งประกอบ
ไปดว้ยกิจกรรมนานาประการ  และกบ่็อยคร้ังท่ีจะพบกบัความยากลาํบากในการคิด  คิดไดไ้ม่ครบ  
คิดไม่ออก  เลยไม่รู้วา่จะตอ้งมีกิจกรรมอะไรกนับา้ง  เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นกเ็พราะคนไทยชอบคิด  
แต่ไม่ชอบเขียน  ความคิดจึงเวียนวน  (Loop)  หาขอ้ยติุไม่ได ้
  แต่ถา้ใครไดล้องคิดไปดว้ย  และเขียนไปดว้ย  ดว้ยแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
ทุกส่ิงท่ีเคยยากกจ็ะกลายเป็นเร่ืองง่ายไปในทนัที 
      4.4   ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสรุปหมวดหมู่ของความรู้ 
   สมมติวา่  ท่านตอ้งอ่านตาํรา  5  เล่ม  ในหมวดหมู่ของวชิาการบริหารการตลาด  
แน่นอนตาํราทั้งหมดน้ียอ่มตอ้งมีสาระทั้งส่วนท่ีซํ้ าๆ  กนั  และไม่ซํ้ากนั  และกมี็ทั้งส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัน่าสนใจ  กบัส่วนท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาๆ  ท่ีไม่น่าสนใจ  
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   ทาํอยา่งไร  ดว้ยแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  เพียง  1  แผน่  จึงจะสรุปประเดน็ไดว้า่  
หนงัสือดา้นการตลาดทั้ง  5  เล่มนั้น  มีประเดน็ท่ีสาํคญัๆ  อะไรบา้ง  และอยูใ่นหนงัสือเล่มใด  
หมายเลขหนา้ท่ีเท่าไร 

ลองใช้วธีิการง่ายๆ  ดังต่อไปนี ้
             1.  ใหห้มายเลขหนงัสือแต่ละเล่ม  ตามลาํดบั  1,  2, ….5  แลว้เขียนหมายเลขนั้นพร้อม

ช่ือหนงัสือแต่ละเล่มลงบนขอบกระดาษท่ีจะใชเ้ขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
             2.   หยบิเล่มท่ี  1  มาอ่านตั้งแต่ตน้จนจบ  พร้อมบนัทึกรายละเอียดท่ีสาํคญัๆ  ไวใ้น

แผนภูมิโดยมี  หัวข้อเร่ือง  คอื  การตลาด  เป็นศูนยก์ลาง  แลว้จึงเขียน  กิง่ใหญ่  และ  แขนงย่อย  ไป
เร่ือยๆ  ตามตอ้งการ  และท่ีสาํคญักคื็อ  ทุกก่ิงใหญ่และแขนงยอ่ยๆ  ท่ีไดเ้ขียนขอ้ความกาํกบัไวน้ั้น   
กข็อใหเ้พิ่ม  หมายเลขเล่ม  พร้อมหมายเลขหนา้ของหนงัสือท่ีอ่าน  (ตรงส่วนท่ีสนใจและบนัทึก
รายละเอียดท่ีสาํคญัไวบ้นแผนท่ีความคิด)  เอาไวด้ว้ย 

              3.   หยบิเล่มท่ี  2  มาอ่านตั้งแต่ตน้จนจบ  ประเดน็ใดท่ีน่าสนใจและไม่ซํ้ากบัเล่มท่ี 1  
กใ็หเ้ขียน  กิง่ใหญ่  ขึน้ใหม่  แต่ถา้ซํ้ ากเ็ขียนเพียงแค่หมายเลขของเล่ม  (คือเล่ม  2 )  พร้อมหมายเลขหนา้
ของหนงัสือเพิม่ลงไปตรงบริเวณก่ิงใหญ่ท่ีมีอยูเ่ดิม  นอกจากน้ีแลว้ในระดบัท่ีเป็นแขนงยอ่ยๆ  กใ็ห้
ปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนั 

               4.  หยบิเล่มท่ี  3,  4,  5  มาอ่านแลว้ปฏิบติัตามดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  เพียงแค่น้ีแผนท่ี
ความคิด  ช่วยคิด  ช่วยจาํ  ท่ีไดเ้ขียนข้ึนมากจ็ะเป็นขอ้สรุป  เป็นเสมือนแผนท่ีท่ีจะช้ีนาํไดว้า่  ถา้จะ
ศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ  (ไม่วา่จะใน  “ก่ิงใหญ่  หรือ  แขนงยอ่ยๆ”)  แลว้ละก ็ ควรจะ
สรุปรวบรวมจากทั้ง  5  เล่มไดด้ว้ยวิธีการใด  โดยไปศึกษาจากหนงัสือเล่มไหน  และหนา้ใด  ซ่ึงจะช่วย
ใหป้ระหยดัเวลาลงไปไดม้าก  อีกทั้งยงัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอยา่งสูง  อนัเน่ืองมาจาก
การใชว้ิธีการเชิงระบบน้ีเอง 

      4.5  ใชเ้ป็นเอกสารเพ่ือเกบ็รักษาและช่วยจาํ 
แผน่กระดาษท่ีมีแผนภูมิช่วยคิด  ช่วยจาํบนัทึกไวอ้ยูน่ั้น  สามารถใชเ้กบ็รักษา เพื่อเป็น 

เอกสารสาํคญั  (Documentary)  ท่ีตอ้งเกบ็ไวใ้ชง้านหรือเป็นหลกัฐานในอนาคต  และบ่อยคร้ังกย็งัใช้
เป็นบนัทึกสาํหรับช่วยจาํ (Memorandum) หรือส่ิงท่ีบนัทึกไวน้ั้นเป็นเร่ืองราวของสาระความรู้ใดๆ  
กอ็าจจะเรียกวา่เป็นแฟ้มภูมิปัญญา  (Knowledge  File) ท่ีถูกจดัประเภทออกเป็นหมวดหมู่ทางวิชาการ  
ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  สรุป 
       กล่าวโดยสรุปกคื็อ  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเขียนแผนภูมิ (Mind  Map)  น้ี จะให้
คุณประโยชนอ์ยา่งมากมายมหาศาล  ตั้งแต่เม่ือเร่ิมคิด  กส็ามารถคิดใหเ้ป็นภาพ  และเขียนออกมา 
เป็นภาพ  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic  Thinking) วิธีหน่ึง ในขณะท่ีกาํลงัเขียน 
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ภาพนั้นอยูส่มองกจ็ะจดจาํ  โดยการบนัทึกภาพ  (รูปทรง  สญัลกัษณ์  ตวัอกัษร  ลายเสน้)  ลงไปใน
สมองส่วนท่ีเป็นความจาํภาพ  Photographic  Memory  จึงเป็นผลใหจ้าํไดดี้ข้ึน  และท่ีสาํคญักคื็อ   
ส่ิงท่ีจาํไดน้ั้นลว้นเป็นผลมาจากการคิดท่ีครบถว้นทุกกระบวนความอีกดว้ย  การฝึกดว้ยวิถีของ 
นกัคิดท่ีดี  มี  4  ประการ  คือ 
  1.  คิดใหเ้ป็นภาพ 
  2.  เขียนออกมาใหเ้ป็นภาพ 
  3.  ใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind  Map) ใหเ้ป็นประโยชน ์
  4.  ใชก้ารคิดอยา่งเป็นระบบ  (Systematic  Thinking)  เสมอๆ       
 
   2.14   ข้อดีของการใช้แผนทีค่วามคดิ  (Mind  Map)  ช่วยสอน 

การใช ้ (Mind  Map)  ช่วยในการสอนมีขอ้ดีหลายประการดงัต่อไปน้ี  (ธญัญา   ผลอนนัตแ์ละ 
นพดล  จาํปา. 2552)  

1.  ช่วยใหน้กัเรียนสนใจบทเรียน  ส่งผลใหรั้บรู้มากข้ึน  และใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
การสอนมากข้ึนตามไปดว้ย 

2.  ทั้งครูและนกัเรียนรู้สึกวา่การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ  สร้างสรรคแ์ละสนุกสนาน 
3.  ครูจะรู้สึกวา่แต่ละปีไม่ซํ้ าซาก  การเตรียมการสอนยดืหยุน่และปรับเปล่ียนไดง่้ายและ

สะดวกกวา่เดิม 
4.  แผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  จดบนัทึกแต่ละประเดน็สาํคญัๆ  นกัเรียนจึงรับรู้และเรียนรู้

ไดดี้ข้ึน  ผลกคื็อทาํขอ้สอบไดดี้กวา่เดิม  แมจ้ะเป็นขอ้สอบแบบเก่ากต็าม 
5.  แผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  แสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลหรือความคิดอยา่งชดัเจน  

นกัเรียนจึงเขา้ใจเน้ือหาสาระไดลึ้กซ้ึงกวา่เดิม 
6.  กระดาษจดงานจะลดลงไปอยา่งมาก  ปกติหน่ึงบท  แผนภูมิหน่ึงใบ 
7.  แผนท่ีความคิด (Mind  Map) ใชก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี  โดยเฉพาะ 

เดก็ท่ีมีปัญหาเร่ืองการสะกดคาํ  การแต่งประโยค  พดูไม่คล่อง  สามารถนาํเสนอความคิด  ความรู้ได้
อยา่งไม่ลาํบากนกั 
 
    2.15   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแผนทีค่วามคดิ 

ชามีม  ราฟิค – กาเลีย  และ เจสเวยีร์ ควัร์  (Shameem  Rafik-Galea  and  Jasvir Kaur d/o K. 
Amar Singh. 2010. online) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการสอนวรรณกรรมโดยใชแ้ผนท่ีความคิด   
ซ่ึงปัญหาสาํคญัของนกัศึกษา ไดแ้ก่  การคิด  ความจาํ  สมาธิ  แรงจูงใจ  การจดัระเบียบของความคิด  
การวางแผนและการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษ  โดยการประยกุตใ์ชแ้ผนท่ีความคิดเป็นเคร่ืองมือ 
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ในการเรียนการสอนวรรณกรรม  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสรุปความหมายของเร่ืองท่ีอ่านและเขียนเป็น 
แผนท่ีความคิด  ผลการศึกษาพบวา่  แผนท่ีความคิดสามารถนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้กือบ 
ทุกกิจกรรม  นอกจากน้ีแผนท่ีความคิดยงัแสดงการเช่ือมต่อระหวา่งความคิดและขอ้มูลช่วยดว้ยสี  
สญัลกัษณ์  ตวัเลข  เสน้และลูกศร ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถรวบรวมความคิด  จดัระเบียบความคิด   
มีการวางแผน  และความคิดสร้างสรรคอี์กดว้ย  

ดวงสุดา  ชูช่ืน (2548) ไดท้าํการศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นการเขียนสรุปความจากการอ่าน                  
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผลการศึกษาพบวา่  นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมพฒันาดา้นการเขียนสรุปความจากการอ่าน กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใชแ้ผนผงัความคิด มีผลสมัฤทธ์ิดา้นการเขียนสรุปความจากการอ่าน                 
หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ตามปกติ   

สมคิด เจริญหิรัญ  (2548)  ไดท้าํการวจิยั  เร่ือง  การพฒันาความสามารถในการเขียน                    
เชิงสร้างสรรคส์าํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธีการแผนท่ีความคิด (Mind Map)  
ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์เพิ่มข้ึนของนกัเรียน หลงัจากเรียน              
โดยวิธีการแผนท่ีความคิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และความสามารถทาง          
การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์เพิ่มข้ึนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนโดยวิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind Map) ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ มีความแตกต่างกนัอยา่ง 
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ดวงนภา  ผางพนัธ์  (2549) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียน สาํหรับนกัเรียน
ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ โดยใชแ้ผนท่ีความคิดและแบบฝึกทกัษะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร  ผลการวิจยัพบวา่  การพฒันาการอ่านและการเขียน                 
โดยใชแ้ผนท่ีความคิดและแบบฝึกทกัษะทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและทาํให ้           
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพดียิง่ข้ึน  
  สุมาลี   เอกภาพไพบูลย ์ (2551)  ไดท้าํการศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง การอ่านและ           
การเขียนคาํไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นไสกนุ 
ผลการศึกษาพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การอ่านและการเขียนคาํ
ไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นไสกนุ สูงกวา่ก่อน
การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การอ่านและการเขียนคาํไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิดในระดบัมากท่ีสุด  
  สุภาภรณ์   แสงยอ้ย  (2552)  ไดท้าํการวจิยั  เร่ือง  การพฒันาทกัษะการเขียนยอ่ความดว้ย
แผนผงัความคิดโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บา้นก่อ (ราษฎร์นุกลู) อาํเภออุทุมพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่  คะแนนเฉล่ียของ 
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การทดสอบ   หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   มีความแตกต่างของคะแนน   คิดเป็นร้อยละ 42.07 แสดงวา่ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนยอ่ความโดยใชแ้ผนท่ีความคิด  
มีค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

รัชนี  เชาระกาํ   (2553:  ออนไลน์)  ไดศึ้กษาพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกด
คาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึก
ทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86/87 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80  และดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ืองการอ่านและการเขียนสะกดคาํ โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากบั 0.68 
แสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 68 โดยสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรู้และ
แบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน และการเขียนสะกดคาํ โดยการใชแ้ผนผงัความคิดท่ีมีประสิทธิภาพไว้
สอนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และไดแ้นวทางสาํหรับครูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึก 
      3.1   ความหมายของแบบฝึก 
              ชาญชยั วลิตรังสิมา และ เชิดวิทย ์  ฤทธิประศาสน์ (2523: 144) กล่าววา่ แบบฝึกเป็นการจดั
สภาพการณ์ เพื่อใหน้กัเรียนเปล่ียนพฤติกรรมจนสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
  อจัฉรา  ชีวพนัธ์ และ คนอ่ืนๆ (อาชวว์ิศิษฎ ์ อู่ขา้วอู่นํ้ า. 2551: 16 อา้งอิงจาก  อจัฉรา               
ชีวพนัธ์ และ  คนอ่ืนๆ. 2532: 25) สรุปความหมายของแบบฝึกทางภาษา หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึน 
เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจทางภาษาตามแนวหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหา
บางส่วนท่ีช่วยใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งแม่นยาํ ถูกตอ้ง และคล่องแคล่ว  

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537:  490) ไดใ้หค้วามหมายแบบฝึกวา่
เป็นส่ือการเรียนประเภทหน่ึง สาํหรับใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะ
เพิ่มข้ึน 
  ปาริชาติ  ไชยโสภา (2550: 17)  กล่าววา่ แบบฝึก คือ ส่ือการเรียนชนิดหน่ึงท่ีใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัซํ้ าๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน อีกทั้งมีทกัษะเพิ่มข้ึนในเน้ือหาท่ีนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ แบบฝึก หมายถึง  ส่ือการเรียนประเภทหน่ึงท่ีสร้างข้ึน สาํหรับนกัเรียน
ไดฝึ้กปฏิบติั เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และเพิ่มทกัษะในเน้ือหาท่ีนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้ 
ซ่ึงการฝึกปฏิบติัซํ้ า จะเป็นการช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งแม่นยาํ ถูกตอ้ง และ
คล่องแคล่ว  
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       3.2   ความสําคญัของแบบฝึก  
               อดุลย ์ บุญปล้ืม  (2539)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกไวว้า่  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนดีข้ึน  ช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดความสนุกสนาน คงทน  นกัเรียนสามารถรู้ขอ้บกพร่องและ
ความกา้วหนา้ของตนเอง สามารถนาํแบบฝึกหดัมาทบทวนเน้ือหาเดิมดว้ยตนเองหลงัจากท่ีไดเ้รียน
มาแลว้  นอกจากน้ียงัช่วยประหยดัเวลาในการสอนของครูอีกดว้ย 

ชาญชยั  อาจิณสมาจาร  (2540)  กล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกวา่  เป็นวิถีทางท่ีสาํคญั 
ในการกระตุน้และนาํกิจกรรมการเรียนรู้ภายในหรือภายนอกชั้นเรียน  ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีสู่งานท่ีจะทาํ
ช่วยใหน้กัเรียนภูมิใจในความสาํเร็จ  สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนทาํใหดี้กวา่และพฒันาอุปนิสยัการเรียน
การสอนแบบเป็นเอกเทศ 
              มะลิ  อาจวิชยั  (2540) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัแบบฝึกวา่  ช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ 
ในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี  แบบฝึกเปรียบเสมือนผูช่้วยท่ีสาํคญัของครู  ทาํใหค้รูลดภาระการสอน 
ลงได ้ ทาํใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และเพิ่มความเขา้ใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ความสาํคญัของแบบฝึก  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน   
เกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน  ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน ช่วยใหน้กัเรียนภูมิใจ 
ในความสาํเร็จ จนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และเพิ่มความเขา้ใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

      3.4   ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ี 
  ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีและมีคุณภาพนั้น มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้ ดงัน้ี 

   สมชยั  ไชยกลุ  (2525)  กล่าววา่  แบบฝึกท่ีดีจะตอ้งสร้างข้ึนเพื่อฝึกส่ิงท่ีจะสอนหรือสอนไป
แลว้  และไม่ใช่เป็นการทดสอบวา่นกัเรียนเรียนรู้อะไรบา้ง ควรเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเฉพาะของส่ิงท่ี
สอน เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนพบเห็นอยูแ่ลว้ ขอ้ความท่ีนาํมาฝึกควรสั้น กระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองท่ีพึง
ปรารถนา และในแบบฝึกท่ีดีเก่ียวกบัโครงสร้างของหลกัภาษาไม่ควรใชค้าํศพัทม์ากนกั 

 วรสุดา  บุญไวโรจน ์(สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ. 2544: 9-10  อา้งอิงจาก วรสุดา   บุญไวโรจน์. 
2536: 37 )  กล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี  ดงัน้ี 

 1.  แบบฝึกท่ีดีควรชดัเจนทั้งคาํสัง่และวิธีทาํ ตวัอยา่งแสดงวิธีทาํไม่ควรยาวเกินไป    เพราะ 
จะทาํใหเ้ขา้ใจยาก ควรปรับปรุงใหง่้ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 2.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรมีความหมายต่อผูเ้รียนและตรงตามจุดประสงคข์องการฝึก ลงทุนนอ้ย 
ใชไ้ดน้านทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 3.  ภาษาและภาพท่ีใชใ้นแบบฝึกหดัควรเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน
แบบฝึกหดัท่ีดีควรแยกฝึกเป็นเร่ืองๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป   แต่ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  
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เพื่อเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ ไม่เบ่ือหน่ายในการทาํ  และเพื่อฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึงจนเกิด 
ความชาํนาญ 

 4.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรมีทั้งแบบกาํหนดคาํตอบให ้ ใหต้อบโดยเสรี  การเลือกใชค้าํขอ้ความ
หรือรูปภาพในแบบฝึกหดั  ควรเป็นส่ิงท่ีคุน้เคยตรงกบัความในใจของนกัเรียน  เพื่อวา่แบบฝึกหดั 
ท่ีสร้างข้ึน จะไดก่้อใหเ้กิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ช ้  ซ่ึงตรงกบัหลกัการเรียนรู้ท่ีวา่เดก็มกัจะ
เรียนรู้ไดเ้ร็ว ในการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 

 5.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง  รู้จกัคน้ควา้ รวบรวมส่ิงท่ี 
พบเห็นบ่อยๆ จะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ  มากยิง่ข้ึน และรู้จกันาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีหลกัเกณฑ ์และมองเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาไดฝึ้กนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป 

 6.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กนัในหลายๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการ  ความสนใจ  ความพร้อม  ระดบัสติปัญญา ประสบการณ์ ฉะนั้น
การทาํแบบฝึกหดัแต่ละเร่ืองควรจดัทาํใหม้ากพอ มีทุกระดบัตั้งแต่ง่าย  ปานกลาง  จนถึงค่อนขา้งยาก 
เพื่อใหท้ั้งเดก็เก่ง   ปานกลาง  และอ่อน  จะไดเ้ลือกทาํตามความสามารถ เพื่อใหเ้ดก็ทุกคนประสบ
ความสาํเร็จในการทาํแบบฝึกหดั 

 7.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรเร้าใจตั้งแต่ปกไปจนถึงหนา้สุดทา้ย 
 8.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรปรับปรุงควบคู่ไปกบัหนงัสือเรียน  ควรใชไ้ดดี้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
 9.  แบบฝึกหดัท่ีดีควรเป็นแบบฝึกหดัท่ีสามารถประเมิน และจาํแนกความเจริญงอกงามของ

เดก็ไดด้ว้ย 
นิตยา  ฤทธิโยธี  (สุวนนัท ์ สนัติเดชา. 2547: 56 อา้งอิงจาก นิตยา  ฤทธิโยธี. 2520: 1) กล่าววา่ 

ลกัษณะแบบฝึกท่ีดี  คือ  
 1.  เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 
 2.  เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของนกัเรียน 
 3.  มีคาํช้ีแจงสั้นๆ ท่ีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีทาํง่ายๆ  
 4.  ใชเ้วลาเหมาะสม คือ ไม่ใชเ้วลานาน หรือเร็วเกินควร 
 5.   เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ และทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
บิลโลว ์ (สุนีย ์ แกว้ของแกว้.  2548:  27 อา้งอิงจาก Billow.  1962)  กล่าววา่ แบบฝึกท่ีดี 

ตอ้งดึงดูดความสนใจและสมาธิของเดก็  เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้ก 
อยา่งเหมาะสมกบัวยั  วฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิหลงัทางภาษาของเดก็ แบบฝึกท่ีดีจึงควรจะเป็น
แบบฝึกท่ีช่วยซ่อมเสริมสาํหรับเดก็  นอกจากน้ีแลว้ควรใชห้ลายลกัษณะ  และมีความหมายต่อ 
ผูท่ี้ถูกฝึกดว้ย 
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  ประสงค ์รายณสุข  (ปาริชาติ  ไชยโสภา. 2550: 17  อา้งอิงจาก ประสงค ์รายณสุข. 2532: 56) 
กล่าวถึงลกัษณะแบบฝึกท่ีดี โดยยดึหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

 1.  เป็นแบบฝึกหดัแบบ ฟัง – พดู 
               2.  เป็นแบบฝึกท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 3.  เป็นแบบฝึกท่ีเร้าความสนใจ และแรงจูงใจของนกัเรียน โดยใชภ้าพประกอบแบบฝึก 
เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  

 4.  เป็นแบบฝึกท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน คือ เป็นแบบฝึกสั้นๆ ง่ายๆ  เจาะลึกเฉพาะเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง เพยีงเร่ืองเดียว และใชเ้วลาในการฝึกคร้ังละประมาณ 30-50 นาที  

 5.  เป็นแบบฝึกท่ีมุ่งเสริมสร้างบรรยากาศ เพื่อความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นใหแ้ก่
นกัเรียน แบบฝึกจึงมีกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อการเรียนการสอนหลายชนิดมาประกอบกนั ไดแ้ก่ การฝึกดว้ย 
การใชบ้ตัรภาพ และประโยค บตัรคาํ นิทาน เกมต่างๆ เป็นตน้   

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ แบบฝึกท่ีดีควรมีหลายแบบหลายชนิดใหน้กัเรียนไดท้าํ  เพือ่ไม่ให้
นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน  การใชถ้อ้ยคาํควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัวยั  ความสามารถของ
นกัเรียนจึงจะทาํใหเ้กิดผลดีทางดา้นจิตใจ  ดงันั้นเพื่อใหไ้ดแ้บบฝึกท่ีดีครูจึงตอ้งมีการศึกษาคน้เอกสาร
ต่างๆ ในการนาํมาใชส้ร้างแบบฝึก นอกจากน้ีควรสร้างใหมี้ลกัษณะทา้ทายความรู้ความสามารถของ
นกัเรียน  เพื่อฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัแกปั้ญหาและก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ เป็นส่วนช่วยเพิ่มเติม 
ในการเรียน  คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ช่วยเสริมทกัษะทางภาษาใหค้งทน  เพราะเดก็ฝึก
ทาํซํ้ าๆ หลายคร้ังในเร่ืองท่ีตนบกพร่อง  แบบฝึกยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลทางการเรียนหลงัจากจบ
บทเรียนแลว้ ช่วยใหค้รูเห็นปัญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหค้รูไดแ้กปั้ญหาของนกัเรียนได้
ทนัท่วงที  สาํหรับตวันกัเรียนกส็ามารถเกบ็แบบฝึกไวใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ได ้ และ
แบบฝึกท่ีดีตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก มีคาํช้ีแจงสั้นๆ  
ใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีทาํง่ายๆ มีความน่าสนใจ และควรมีการสร้างเสริมบรรยากาศสนุกสนาน เพื่อให้
นกัเรียนเกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้นดว้ย 
 
      3.5   หลกัในการสร้างแบบฝึก 

 ชาญชยั วลิตรังสิมา และ เชิดวิทย ์ ฤทธิประศาสน์ (2523: 144)  กล่าววา่  การสร้างแบบฝึก 
ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการสร้างทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัแบบฝึก ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ประโยชน์ของ 
แบบฝึก หลกัการนาํไปใช ้ เป็นตน้  
   รัชนี  ศรีไพรวรรณ  (2527:  412-413)  กล่าวถึง  หลกัการสร้างแบบฝึกไว ้ ดงัน้ี 

  1.  ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยา และพฒันาการของนกัเรียน และลาํดบัขั้น 
ของการเรียน 
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  2.  เม่ือมีจุดมุ่งหมายในการฝึกดา้นใด ควรจดัเน้ือหาใหต้รงกบัความมุ่งหมายนั้น 
  3.  คาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียน ถา้สามารถจดัแบบฝึกหดัท่ีแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ท่ีตรงจุดของนกัเรียนไดเ้ป็นเร่ืองท่ีดี 
  4.  ในแบบฝึกตอ้งมีคาํช้ีแจงง่ายๆ สั้นๆ เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจ ถา้นกัเรียนยงัอ่านไม่ได ้ 

ครูตอ้งช้ีแจงดว้ยคาํพดูท่ีใชภ้าษาง่ายๆ ใหน้กัเรียนสามารถทาํตามคาํสัง่ได ้
  5.  แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผดิพลาด 
  6.  การใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกแต่ละคร้ัง ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัเวลา และความสนใจ 

ของนกัเรียน 
  7.  ควรทาํแบบฝึกหลายๆ แบบ เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และส่งเสริมให้

นกัเรียนเกิดความคิด 
  8.  กระดาษท่ีใชต้อ้งเหนียวและทนทาน 
 นิตยา  ฤทธิโยธี  (นิตยา  ฤทธิโยธี. 2553:  ออนไลน์ อา้งอิงจาก Butts;  นิตยา  กิจโร (2553:  

ออนไลน์) กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกมี  ดงัน้ี 

               1.  ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตร  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงค ์ และกิจกรรม 
  2.    ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํ 

               3.  ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตวัอยา่ง 
 4.  ใชห้ลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของเดก็แต่ละวยั  เช่น  แบบฝึกสาํหรับเดก็เลก็  หรือระดบัอนุบาล 

และชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 2  เนน้ภาพมากกวา่คาํ  เดก็วยั  9 – 11  ขวบ  จะสนใจเร่ืองราวเน้ือหาสาระ 

ประเภทสารคดี  เร่ืองราวจากตาํรา  ตาํนาน  คาํบอกเล่ามากกวา่นิทาน  วยั  11 – 16   ปี  ชอบอ่าน 
เร่ืองยาวๆ  เน้ือหาสาระมากกวา่รูปภาพ  เป็นตน้ 

 5.   กาํหนดโครงร่างไวก่้อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร  จะเขียนแบบฝึกเร่ืองอะไร 
 6.  เลือกเน้ือหาต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในการสร้างแบบฝึกใหค้รบตามท่ีกาํหนดไว ้
 7.   เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 8.   แจงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เป็นกิจกรรมยอ่ยโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของ 

ผูเ้รียน 

9. ใชส้าํนวนภาษาง่าย ๆ  โดยเฉพาะคาํสัง่ตอ้งกระชบั  และชดัเจน  ไม่ใชศ้พัทย์ากเกินไป 

             10. ใหค้วามหมายต่อชีวิต  หมายถึง  แบบฝึกนั้นมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียน 

ฝึกเพื่ออะไร  ใหข้อ้คิดคติธรรมอะไรแฝงอยู ่
              11.  ฝึกใหคิ้ดไดเ้ร็ว  และสนุก  ปกติหนงัสือเรียนมกัจะสร้างความจาํเจ  ทาํใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่าย 

ไดง่้าย  ดงันั้น  แบบฝึกจะตอ้งแตกต่างไปจากหนงัสือเรียน  หรือแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน โดยเนน้ 
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดใหเ้ร็ว  และสนุก  โดยมีเกม  หรือมีกิจกรรมหลากหลาย 
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              12.  สร้างความสนใจ  ดว้ยรูปภาพ  และรูปแบบท่ีแปลก  และแตกต่างจากท่ีผูเ้รียนเคยเห็น 

              13.  เหมาะสมกบัวยั  และความสามารถของนกัเรียน  แบบฝึกท่ีดีไม่ควรมากเกินไป  ทาํให ้

ผูเ้รียนเบ่ือ  และไม่สนใจ   และไม่ควรมีกิจกรรมซํ้า  ๆ 

              14.  ผูเ้รียนอาจศึกษาดว้ยตนเอง  ตามลาํพงัได ้

 15.   กาํหนดอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมแต่ละขั้นตอนใหเ้หมาะสม 

 16.   กาํหนดเวลาแต่ละขั้นตอนใหเ้หมาะสม 

 17.   กาํหนดการประเมินผลอยา่งไร 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกควรคาํนึงถึง ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ประโยชน์ 
ของแบบฝึก หลกัการนาํไปใช ้เป็นตน้ โดยมีความสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยา พฒันาการของนกัเรียน 
และคาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียน การจดัลาํดบัขั้น ควรจดัเน้ือหาใหต้รงกบัความมุ่งหมายนั้น  
อีกทั้งเป็นแบบฝึกท่ีช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรงจุดของนกัเรียนได ้ในแบบฝึกตอ้งมีคาํช้ีแจงท่ีสั้น 
กระชบั เขา้ใจง่าย แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิด 
               
       3.3   ประโยชน์ของแบบฝึก 
   รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2527: 189) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้ ดงัน้ี 

  1.  ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนดียิง่ข้ึน เพราะเป็นเคร่ืองมือทบทวนความรู้ 
  2.  ทาํใหค้รูทราบวา่นกัเรียนเขา้ใจบทเรียน 
  3.  ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้
  4.  ฝึกใหน้กัเรียนทาํงานตามลาํพงั โดยมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

   ประทีป แสงเป่ียมสุข (ศุภรณ์ ภูวดั. 2553: 27  อา้งอิงจาก ประทีป แสงเป่ียมสุข. 2538:  65) 
กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว ้  ดงัน้ี 

   1.  เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยลดภาระของครู 
   2.  ช่วยนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
   3.  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในทางจิตใจ

มากข้ึน 
   4.  ช่วยเสริมทกัษะทางภาษาใหค้งทน 

                 5.  เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ 
                 6.  ช่วยใหน้กัเรียนไดท้บทวนไดด้ว้ยตนเอง  
                 7.  ช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจน 
                 8.  ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนเตม็ท่ี นอกเหนือจากท่ีเรียนในเวลาเรียน 

    9.  ช่วยใหน้กัเรียนเห็นความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
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   10. ช่วยใหน้กัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 
จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ แบบฝึกมีประโยชน์ทั้งสาํหรับนกัเรียน และครู กล่าวคือ ประโยชน์

สาํหรับนกัเรียน จะเป็นเคร่ืองมือทบทวนความรู้ท่ีช่วยนกัเรียนใหเ้ขา้ใจบทเรียนดียิง่ข้ึน  เป็นส่ิงท่ีให้
นกัเรียนมีโอกาสทาํงานดว้ยตนเองตามลาํพงั เป็นการส่งเสริมความรับผดิชอบ สร้างความเช่ือมัน่ 
ใหแ้ก่นกัเรียน และนกัเรียนสามารถประเมินผลงานของตนเอง  ไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของตนเอง   
เป็นเคร่ืองช่วยนกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษาใหเ้กิดความคงทนและดียิง่ข้ึน  เป็นเคร่ืองช่วย
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสประสบความสาํเร็จ  และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียน เป็นประโยชน ์
สาํหรับครู และเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยลดภาระของครู  เป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้รูทราบวา่นกัเรียนเขา้ใจบทเรียน   
เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากเรียนจบบทเรียนแลว้ และช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาต่างๆ  
ของนกัเรียนไดช้ดัเจน 
 
      3.6   องค์ประกอบของแบบฝึก 
              องคป์ระกอบของแบบฝึกประกอบดว้ย  (ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์. 2538: 130)  ดงัน้ี 

1.   คาํช้ีแจงการใชคู้่มือ 

2.   สาระท่ีเรียน ปัญหา หรือคาํถาม  แบบฝึกหดัและกิจกรรมท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดและทาํ 

3.   ท่ีวา่งสาํหรับใหผู้เ้รียนเขียนคาํถาม 

4.   เฉลยคาํตอบหรือแนวทางในการตอบ 

5.   คาํแนะนาํและแหล่งขอ้มูลท่ีผูเ้รียนสามารถไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

 
      3.7   หลกัจิตวทิยาทีเ่กีย่วกบัการสร้างแบบฝึก 
              สุจริต   เพียรชอบ  (2539: 65-73)  กล่าวถึง การสร้างแบบฝึกวา่  ตอ้งยดึตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา  ดงัน้ี 

              1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual   Difference) นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้  ความ
ถนดั  ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกนั  ก่อนสอนควรมีการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาของเดก็ก่อน  เดก็ท่ีมีความสามารถสูงกใ็หก้ารสนบัสนุนใหมี้ทกัษะสูงข้ึน ส่วนเดก็คนใดมีทกัษะ
ตํ่า กพ็ยายามสอนซ่อมเสริมใหเ้ป็นพิเศษ 

              2. การเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning  by  Doing) นกัเรียนสามารถเรียนรู้ทกัษะการเขียนได้
คล่องแคล่วชาํนาญ  กเ็พราะมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึกกระทาํดว้ยตนเอง  จึงมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้มากท่ีสุด 

              3. การเรียนรู้จากการฝึกฝน (Law  of  Exercise) การฝึกฝนเป็นกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์
(Thorndike) ไดก้ล่าวไวว้า่  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้กต่็อเม่ือไดฝึ้กฝน  หรือกระทาํซํ้า  ผูเ้รียนจะมีทกัษะ
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ทางภาษาดี  มีความรู้ความเขา้ใจ  และเกิดทศันคติท่ีดี  ถา้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน  ไดใ้ชภ้าษามากเท่าใดกจ็ะช่วย
ใหมี้ทกัษะดีมากข้ึนเท่านั้น 

              4. กฎแห่งผล  (Law  of  Effect) นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้  ยอ่มตอ้งการทราบผลการเรียน 

ของตนวา่เป็นอยา่งไร  เพราะฉะนั้นเม่ือมีงานใหน้กัเรียนทาํ  ครูควรรีบตรวจและคืนนกัเรียน
โดยเร็ว  ผูเ้รียนจะมีความพึงพอใจท่ีไดรั้บผลการเรียน 

              5. กฎการใชแ้ละไม่ไดใ้ช ้(Law  of Use and  Disuse)  ภาษาเป็นวิชาทกัษะตอ้งมีการฝึกฝน 
อยูเ่สมอ จึงจะคล่องแคล่วและชาํนาญ  ถา้เรียนแลว้ไม่ไดใ้ชน้านๆ กลื็มหรือมีทกัษะไม่ดีเท่าท่ีควร 

              6. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นส่ิงสาํคญัมากเพราะเป็นส่ิงเร้าเพื่อจูงใจใหน้กัเรียนสนใจเรียน 
ตั้งใจฝึกฝน  และมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน 

 กรมวิชาการ  (2543: 20)  ไดน้าํเสนอไวว้า่ “การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้า เช่น แนวคิดของธอร์นไดด ์ เช่ือวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามาเร้าและผูเ้รียนจะเลือก
ตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจของผูเ้รียน   การตอบสนองใดไม่พึงพอใจกจ็ะถูกตดัท้ิงไป  แนวคิดน้ี 
มีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนของไทยมานาน นบัตั้งแต่ไทยรับความคิดทางการศึกษามาจาก
สหรัฐอเมริกา” 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่  การสร้างแบบฝึกจะตอ้งคาํนึงถึงจิตวิทยาเพื่อใหไ้ดแ้บบฝึกท่ี
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรียน  และเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน  เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดความพึงพอใจในการทาํแบบฝึก  และตอ้งครอบคลุมเน้ือหา   มีรูปแบบ
ท่ีน่าสนใจ  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง  มีความชดัเจนของคาํสัง่  ไดล้งมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองจนเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียน และสามารถประเมินผลพฒันาการของนกัเรียน  ซ่ึงจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
       3.8   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึก 
   ยพุดี  พลูเวชประชาสุข  (2525: 56) ไดส้ร้างแบบฝึกหดัการเขียนสะกดคาํ สาํหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยเปรียบเทียบกบัการเขียนตามคาํบอก และนาํไปทดลองสอนนกัเรียน 
โรงเรียนวดับึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 72 คน ผลปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีเรียน 
โดยใชแ้บบฝึก การเขียนสะกดคาํมีผลการเขียนสะกดคาํสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการเขียนตาม 
คาํบอกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  โรจนา  แสงรุ่งรวี  (2531: 50)  ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเขียนสะกดคาํดว้ยการใชแ้บบฝึกของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 39 คน พบวา่ 
ผลสมัฤทธ์ิของคะแนนในการเขียนสะกดคาํ ระหวา่งการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
กลุ่มทดลอง แตกต่างกนัในทางท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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     สายสุนีย ์ สกลุแกว้ (2534: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านเพื่อจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความ  
โดยเป็นชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัมหาบุศย ์
(พิทกัษถ์าวรคุณ) กรุงเทพมหานคร จาํนวน 105 คน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนฝึกทกัษะ 
การอ่านจากชุดฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แลว้ไดท้าํการทดสอบหลงัการฝึก พบวา่ นกัเรียนมีคะแนน
สอบหลงัการฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพ่ือจบัใจความสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนการฝึกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
                  หรรษา   บุญนายนื  (2546:  บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความสามารถทางการเขียนสะกดคาํยากของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเรียนร่วม โดยใชแ้บบฝึก
สะกดคาํ  ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกการเขียนสะกดคาํ  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้  มีค่าประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
การเขียนสะกดคาํ มีความสามารถทางการเขียนสะกดคาํยาก ก่อนและหลงัทดลองแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางการ
เขียนสะกดมีความสามารถเขียนสะกดคาํสูงกวา่ก่อนทดลอง 
      ประจกัษ ์  รักเดก็  (2553:  ออนไลน์) ไดศึ้กษาการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคาํสาํหรับ 
เดก็พิเศษเรียนร่วม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ดา้นการเขียนสะกดคาํ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพฒันาคู่มือครูการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคาํสาํหรับเดก็พิเศษเรียนร่วม 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ดา้นการเขียนสะกดคาํ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และหาประสิทธิ- 
ภาพของคู่มือครูตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นครูผูส้อนเดก็พิเศษเรียน
ร่วม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ดา้นการเขียนสะกดคาํ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช. เดิม) จาํนวน 27 โรงเรียน ปัจจุบนัสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 จาํนวน  
27 คน ผลการวิจยัพบวา่ คู่มือครูการสร้างแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.39/80.62 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์กาํหนด และสามารถทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ความรู้ความเขา้ใจหลงัศึกษาคู่มือครู 
ไดถู้กตอ้ง โดยเฉล่ียร้อยละ 80.62 แสดงวา่ คู่มือครูมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้และ 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนศึกษาคู่มือครูและหลงัศึกษาคู่มือครู พบวา่ หลงัศึกษาคู่มือครู 
สูงกวา่ก่อนศึกษาคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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4.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัภาษามือและการสะกดนิว้มือ 
     4.1  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาษามือ 

4.1.1  ความเป็นมา 
          คนหูหนวกไม่ไดย้นิเสียงพดูเหมือนคนปกติ  จึงไม่สามารถพดูไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ   
แต่สายตาของคนหูหนวกปกติ  จะมองเห็นกิริยาอาการ  ท่าทางต่างๆ  ท่ีเคล่ือนไหวไปมาได ้ ภาพต่างๆ        
ท่ีแลเห็นนั้นเป็นส่ือทาํใหค้นหูหนวกเรียนรู้ความหมาย  แมจ้ะเขา้ใจไดไ้ม่มากหรืออาจจะเขา้ใจไม่ลึกซ้ึง
นกั  แต่กเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลผลกัดนัใหค้นหูหนวกพยายามใชท่้าทาง  ร่างกายและสีหนา้เพื่อแสดง
ความรู้สึกภายในของตนเองท่ีมีอยูใ่หค้นอ่ืนเขา้ใจความตอ้งการได ้ ท่าทางท่ีแสดงนั้นจะสงัเกตไดว้า่
เป็นท่าทางท่ีเลียนแบบธรรมชาติมากท่ีสุด  และจากท่าทางธรรมชาตินั้นเองไดมี้การพฒันาข้ึนโดยใชมื้อ
ทาํท่าต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่ทาํใหเ้กิดเป็นท่าทางใชแ้ทนความหมายในคาํพดูของคนปกติได ้ เราเรียก
ภาษาท่าทางท่ีไดรั้บการพฒันานั้นวา่  “ภาษามือ”  ภาษามือของแต่ละชาติมีความแตกต่างกนัเช่นเดียวกบั
ภาษาพดู  ซ่ึงแตกต่างกนัตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  และลกัษณะภูมิศาสตร์  เช่น             
ภาษามือจีน  ภาษามืออเมริกนั  และภาษามือไทย  เป็นตน้  ภาษามือเป็นภาษาท่ีนกัการศึกษาทางดา้น
การศึกษาของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกนัแลว้วา่  เป็นภาษาหน่ึงสาํหรับติดต่อส่ือความหมาย
ระหวา่งคนหูหนวกกบัคนหูหนวกดว้ยกนั  และระหวา่งคนปกติกบัคนหูหนวก  ในภาษาองักฤษเรียกวา่  
“Sign  Language”  หรือ  “Manual  Communication”  (สุภาวดี  โพธ์ิศรี.  2553:  ออนไลน์)   
 คนหูหนวกชาวไทยยอมรับกนัวา่  ภาษามือไทยเป็นส่ิงท่ีช่วยใหมี้ความรู้ไดม้ากท่ีสุด  เน่ืองจาก
การติดต่อส่ือสารสาํหรับคนหูหนวกมีอยูท่างเดียวคือ  ทางภาษาท่ีอาศยัประสาทสมัผสัท่ีดีท่ีสุดเป็นหลกั
อนัไดแ้ก่ประสาทตา (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. 2529) 
 

4.1.2  ความหมาย 
              ภาษามือ เป็นอวจันภาษาอยา่งหน่ึง ท่ีประกอบดว้ย การส่ือสารดว้ยมือ  การส่ือสารดว้ย

ร่างกาย และการใชริ้มฝีปากในการส่ือความหมายแทนการใชเ้สียงพดู การส่ือสารจะใชล้กัษณะของมือ 
ท่ีทาํเป็นสญัลกัษณ์ การเคล่ือนไหวมือ แขนและร่างกาย และการแสดงความรู้สึกทางใบหนา้เพื่อช่วย       
ในการส่ือสารความคิดของผูส่ื้อ ภาษาสญัลกัษณ์ส่วนใหญ่มกัใชใ้นกลุ่มผูพ้ิการทางหู ซ่ึงรวมทั้งผูพ้ิการ
ทางหูเอง ผูตี้ความหมาย (Interpreter) ผูร่้วมงาน เพื่อน และครอบครัวของผูพ้ิการทางหูซ่ึงอาจจะพอ 
ไดย้นิบา้งหรือไม่ไดย้นิเลย (วิกิพีเดีย. 2553.  ออนไลน์) 
            นอกจากน้ีกรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (สุภาวดี  โพธ์ิศรี.  2553:  ออนไลน์)   
ไดใ้หค้วามหมายของภาษามือไวว้า่  ภาษามือ  คือ  ภาษาสาํหรับคนหูหนวก  ใชมื้อ  สีหนา้  และกิริยา
ท่าทาง  ประกอบในการส่ือความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพดู   
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4.1.3  การเรียนภาษามือไทย 
             ในช่วงท่ีสาํคญัท่ีสุดของพฒันาการดา้นภาษา  (ตั้งแต่เกิดจนถึง 6 ขวบ) นั้น  เดก็หูหนวก
ส่วนมากไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ภาษามือเลย  เน่ืองจากพอ่แม่ไม่ใชท่้ามือ  และผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
มองไม่เห็นคุณค่าของการใชภ้าษามือในระดบัพฒันาการทางสมองและพฒันาการทางอารมณ์ของ 
เดก็หูหนวกในระยะตน้  โดยมองไม่เห็นวา่ภาษามือเป็นภาษาท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมสาํหรับคน 
หูหนวกและไม่รู้วา่มีคนหูหนวกนบัพนัคนท่ีใชภ้าษาน้ีเป็นประจาํทุกวนั 
            สถานภาพของภาษามือไทยอยูใ่นลกัษณะเดียวกบัคนหูหนวก  ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นชน             
กลุ่มนอ้ยทางภาษา  งานวิจยัเชิงภาษาศาสตร์แสดงใหเ้ห็นวา่ภาษามือไทยมีรากฐานมานานหลายร้อยปี  
และเป็นลกัษณะเฉพาะสาํหรับประเทศไทยเท่านั้น  แมก้ระนั้นกต็ามเพิง่จะมีโรงเรียนสอนคนหูหนวก
ในช่วงปี พ.ศ.  2493-2497  คนหูหนวกจึงมีโอกาสไดเ้รียนภาษามือมากข้ึน  แต่คนปกติโดยทัว่ไปเห็นวา่
ภาษามือเป็นเพียงการใชมื้อโบกไปมาหรือทาํท่าเลียนแบบตามธรรมชาติไม่มีลกัษณะทางภาษาท่ีถูกตอ้ง  
ดว้ยเหตุน้ีคุณค่าทางภาษามือและของคนหูหนวกจึงยงัคงไม่ปรากฏและเป็นท่ีประจกัษ ์
            การเรียนภาษามือมกัถ่ายทอดจากคนท่ีอยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั  ซ่ึงตรงขา้มกบัภาษา
พดูท่ีถ่ายทอดจากพอ่แม่มาสู่ลูก  โรงเรียนคนหูหนวกในประเทศไทยเปิดโอกาสใหเ้ดก็หูหนวกได้
สมัผสักบัสถานการณ์ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารโดยอิสระใชส่ื้อเป็นท่าทาง  และถา้มีเดก็คนหน่ึงหรือ
สองคนเป็นผูส่้งภาษามือและมีผูส่้งภาษามือท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนพอสมควรอยูด่ว้ย  จะทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่
มีการเรียนรู้ภาษาเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดการพฒันาทางสมอง  ทางอารมณ์และสงัคม  สมาคมคนหูหนวก 
แห่งประเทศไทยหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหโ้อกาสผูท่ี้สนใจศึกษาภาษามือไทยในชั้นเรียนและเขา้ร่วม
กิจกรรม  เน่ืองจากผูน้าํคนหูหนวกกลุ่มน้ีตระหนกัดีวา่การท่ีรวมกลุ่มวฒันธรรมของตนใหอ้ยูร่่วมกบั
สงัคมส่วนรวม  เพื่อความกา้วหนา้ใหไ้ดน้ั้น  ยอ่มข้ึนอยูก่บัความพยายามของบุคคลภายนอก 
ซ่ึงเป็นคนหูดีท่ีจะเรียนรู้ภาษามือ  (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย.  2529) 
 

4.1.4  แหล่งทีม่าของภาษามือ 
                         4.1.4.1  จากชุมชนคนหูหนวก 
                         คนหูหนวกแต่ละอาชีพ  จะมีภาษาเฉพาะท่ีจาํเป็นสาํหรับอาชีพ  คาํศพัทภ์าษา
มือท่ีไดม้าจึงเป็นคาํท่ีคนหูหนวกใชอ้ยู ่ และคนปกติท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจ  เม่ือนาํคาํศพัทม์ารวมกนัจะไดค้าํ
ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตเพิม่ข้ึน  เช่น  ช่างตดัเส้ือ  จะมีคาํวา่  กรรไกร  จกัร  เขม็เยบ็ผา้  ช่างไม ้ จะมีคาํ
วา่  ไม ้ เล่ือย  กบ  (ไสไม)้  ช่างทาสี  จะมีคาํวา่  ทาสี  สีแดง  สีขาว  เป็นตน้ 
     4.1.4.2  จากนกัวิจยัภาษามือ 
             นกัวจิยัภาษามือซ่ึงเป็นกลุ่มคนหูหนวก  มีหนา้ท่ีรวบรวมภาษามือจากคน 
หูหนวกอาชีพต่างๆ  ทัว่ประเทศ  นาํคาํท่ีไดม้าพิจารณาวา่ใชต่้างกนัหรือเหมือนกนั  (ภาคเหนือ  ภาคใต ้   
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ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ท่ามือเหล่านั้นตอ้งไม่ขดัต่อประเพณี  วฒันธรรมของชาติ   
การวิจยัจาํเป็นตอ้งมีคนปกติท่ีมีความรู้เร่ืองภาษามือและภาษาไทยอยา่งดีเป็นผูช่้วยเหลือ 
 4.1.4.3  จากครูโรงเรียนสอนคนหูหนวก 
          เน่ืองจากครูโรงเรียนสอนคนหูหนวกอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียน  การไดส้นทนา             
ใหค้าํปรึกษาระหวา่งครู นกัเรียน  ผูป้กครอง  ทาํใหค้รูเขา้ใจภาษามือ  บางคร้ังอาจเป็นภาษาท่าทาง  
(ภาษาธรรมชาติ) ของนกัเรียนหูหนวก 
 ภาษามือท่ีใชอ้ยูใ่นกลุ่มคนหูหนวกมี  2  แบบ  คือ 
  1.  ภาษามือธรรมชาติ  (Sign  Language)  คนหูหนวกเป็นผูส้ร้างข้ึน  และใชร่้วมกนัในแต่ละ
ชุมชนหรือในแต่ละชาติ  เช่น  ภาษามืออเมริกนั (American  Sign  Language)  ภาษามือองักฤษ  (British  
Sign  Language)  ภาษามือสวิส (Swedish  Sign  Language)  ซ่ึงส่วนมากเป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติ   
ท่ีจะช่วยคนหูหนวก    ใหมี้พฒันาการในภาษาประจาํชาติเท่าเทียมกบัคนปกติ  เช่น  วา่ยนํ้า  โทรศพัท ์ 
เคร่ืองบิน  รถไฟ  เป็นตน้ 
 2.  ภาษามือประดิษฐ ์ (Signed)  คือ  ภาษามือท่ีครู  ผูป้กครอง  หรือญาติมิตร  ของคนหูหนวก
คิดข้ึนแทนภาษาพดู  และภาษาเขียนประจาํชาติ  เพื่อใหมี้คาํใชใ้หเ้พียงพอในการศึกษา  และการส่ือ
ความหมายโดยเฉพาะเร่ืองนามธรรม  ภาษามือท่ีประดิษฐข้ึ์นน้ี  บางทีเรียกวา่ภาษามือท่ีใชใ้นหอ้งเรียน  
หรือภาษามือท่ีใชใ้นการศึกษา  ซ่ึงเป็นภาษาท่ีทาํท่าคาํแต่ละคาํตามไวยากรณ์ภาษาพดูหรือภาษาเขียน 

 
 4.1.5  หลกัสําคญัในการทาํท่าภาษามือ 
            ภาษามือเป็นภาษาท่าทางซ่ึงมีการเคล่ือนไหวของมือเป็นหลกั  และใชกิ้ริยาอาการ  
หนา้ตาเป็นส่วนประกอบ  จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ  ท่าภาษามือควรเป็นท่าท่ีทาํง่าย  สะดวก                      
มีความหมาย  ใกลเ้คียงธรรมชาติ  ไม่มีหลายจงัหวะ  เหมาะสมกบัหลกัสรีรศาสตร์  ท่าภาษามือควรทาํ
อยา่งมีจงัหวะ  มีการเวน้ระยะ  ไม่ทาํรวดเร็วหรือชา้เกินไป  อยูใ่นรัศมีท่ีสายตามองเห็นได ้ การทาํท่า 
มือเดียวหรือสองมือข้ึนอยูก่บัระดบัสายตาท่ีจะมองเห็น  ท่าภาษามือบริเวณใบหนา้จะทาํมือเดียว  เช่น 
สวย  ดี  ระดบัตํ่าลงมาทาํสองมือ  เช่น  ลูก  ซกัผา้  ภาษามือจะไม่ทาํท่าตํ่ากวา่ระดบัเอว  ยกเวน้บางคาํท่ี
ทาํท่ามือจากเอวลงไป  เช่น  กางเกง  กระโปรง  การทาํท่าภาษามือไม่มีการบงัคบัวา่ตอ้งเป็นมือซา้ยหรือ
มือขวา  ถา้ทาํท่าสองมือ  มือท่ีถนดัจะเป็นมือท่ีเคล่ือนไหว  ส่วนอีกมือหน่ึงจะเป็นฐาน 
         ในการทาํท่าภาษามือ  การแสดงสีหนา้และการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของใบหนา้  เช่น  
ค้ิว  ปาก  เป็นส่ิงท่ีสาํคญัช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของภาษามือชดัเจนข้ึน  เช่น 
         ทาํท่ามือ  ดีใจ  เสียใจ  เจบ็  ปวด  ตอ้งแสดงสีหนา้ดว้ยการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ  
ของใบหนา้  เช่น 
 



 

 

50 

  การส่ายศีรษะ หมายถึง  การปฏิเสธ 
  การขมวดค้ิว หมายถึง  การแสดงความสงสยั 
  การเลิกค้ิว หมายถึง  การแสดงคาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบ 
         การแสดงสีหนา้และการเคล่ือนไหวบนใบหนา้ประกอบท่าภาษามือ  ควรทาํแต่พองาม  
สุภาพ  ครูผูส้อนท่ีตอ้งใชภ้าษามือควรสวมเส้ือสีเขม้  ไม่มีลวดลายเพือ่ใหเ้ห็นท่าภาษามือชดัเจน 
 

4.1.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาษามือ   
          บุษบา  ตาไว  (2540)  ไดท้าํวจิยัเร่ือง การใชชุ้ดการสอนวิดีโอเทปสอนภาษามือแก่

ผูป้กครองของเดก็หูหนวก  ผลการวิจยัพบวา่  ผูป้กครองของเดก็หูหนวกมีความสามารถใชภ้าษามือ 

ในการส่ือสารได ้ หลงัจากการใชชุ้ดการสอนวิดีโอเทปสอนภาษามือแก่ผูป้กครองของเดก็หูหนวก   
ในบทเรียนเร่ือง  ไปโรงเรียน  ครอบครัวของออย  เลข  วนั  เดือน  สนทนาภาษามือ   

         นนัทนา  ลาํเทียน (2540) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษามือของ
นกัเรียน หูหนวก  ในโรงเรียนโสตศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนหูหนวกทาํท่าภาษามือเหมือน
ลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาไทย  แบบท่ี 1 คือประโยค 2 ส่วน มีประธาน  อกรรม  เฉล่ียร้อยละ 
21.33   แบบท่ี 2 ประโยค 2 ส่วน  มีสกรรม  กรรมตรง  เฉล่ียร้อยละ 16.49  แบบท่ี 3 ประโยค 3 ส่วน  
มีประธาน  สกรรม  กรรมตรง  เฉล่ียร้อยละ 37.66    และแบบท่ี 4 ประโยค 4 ส่วน  มีประธาน  ทวิกรรม  
กรรมตรง  กรรมรอง   เฉล่ียร้อยละ 39.93   

         อุณาวรรณ  มัน่ใจ  (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  การใชว้ิธีสอน “แบบสองภาษา” ในชั้น
อนุบาลโรงเรียนศึกษาพเิศษนครปฐม  ผลการวิจยัพบวา่  กระบวนการเรียนการสอนแบบสองภาษา                        
มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง คือ มีครูท่ีมีการไดย้นิและครูหูหนวกสอนร่วมกนัในชั้นเดียวกนั  ครูสองคน
ตอ้งมีความสามารถในดา้นภาษาไทยและภาษามือไทยในระดบัค่อนขา้งดี ใชภ้าษามือไทยส่ือสารใน       
ชั้นเรียน วิธีการสอนครูจะทาํงานร่วมกนัทุกขั้นตอนและแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน เช่น  
บทบาทดา้นการสอนเน้ือหา และการสอนภาษามือ เป็นของครูหูหนวกและการสอนภาษาไทย 
ในดา้นการอ่าน พดูและเขียนเป็นของครูท่ีมีการไดย้นิ โดยครูทั้งสองคนจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
ชั้นเรียนร่วมกนั  สาํหรับปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสอนแบบสองภาษา พบวา่โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม  
มีนโยบายดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบสองภาษาอยา่งชดัเจน และมีโครงการหอ้งเรียนสาธิตเพือ่
เป็นโครงการนาํร่องทดลองสอนแบบสองภาษา มีบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุสูงและปริมาณมากพอ มีการจา้ง
ครูหูหนวกเพือ่สอนในโรงเรียนและชั้นเรียน  การสอนแบบสองภาษามีโครงการและกิจกรรมพฒันา
บุคลากรครู ตลอดจนการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรเพ่ือการจดัการเรียนแบบสองภาษามีการ
ปรับสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและการจดัชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบัคนหูหนวก ตลอดจนมีนโยบาย                
ใหใ้ชภ้าษามือส่ือสารในโรงเรียนและชั้นเรียนดว้ย  ส่วนดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1  ของโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม  จากการประเมินของ
โรงเรียนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและน่าพอใจมาก และจากการวดัความสามารถดา้นคาํศพัทข์องนกัเรียน 
ผลปรากฏวา่อยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งสูง คือร้อยละ 87.4 รวมทั้งจากการประเมินพฒันาการของเดก็ ของครู 
ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่นกัเรียนมีพฒันาการเป็นท่ีน่าพอใจเช่นกนั สรุปไดว้า่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ   นอกจากน้ีจากการวิจยัยงัพบวา่บรรยากาศการเรียน             
ในชั้นเรียนสอนแบบสองภาษาดีมาก เดก็ส่วนใหญ่มีความสนุกสนาน สนใจการเรียน มีการโตต้อบกบั
ครูผูส้อนตลอดเวลา และสามารถอยูร่่วมในกิจกรรม การเรียนการสอนเป็นระยะเวลานาน และพบวา่วิธี            
การสอนแบบสองภาษาน้ีสามารถใชไ้ดใ้นหอ้งเรียนเดก็หูหนวกทุกชั้นเรียน ถึงแมว้า่จะเป็นหอ้งเรียน        
ซ่ึงใชว้ิธีสอนแบบอ่ืน ไดแ้ก่  วิธีการสอนพดูหรือการสอนแบบระบบรวมมาก่อน 
                      สิริรัตน์  เพช็รโปรี  (2548)   ไดท้าํวจิยัเร่ือง  การศึกษาความสามารถการจาํคาํศพัท ์

ภาษามือของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมเกม
เบด็เตลด็  ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถการจาํคาํศพัทภ์าษามือของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง 

การไดย้นิ  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมเกมเบด็เตลด็อยูใ่นระดบัดี  และความสามารถ
การจาํคาํศพัทภ์าษามือของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจาก
ไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเกมเบด็เตลด็เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05                      
 
       4.2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสะกดนิว้มือ 

4.2.1  ความหมายของการสะกดนิว้มือ  การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือ  หรือการสะกดน้ิวมือ  
เป็นวิธีการส่ือภาษาชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นหมู่ผูท่ี้สูญเสียการไดย้นิ  หรือคนหูหนวก  หรือบุคคลปกติ 
ท่ีตอ้งการจะส่ือภาษา  ส่ือความเขา้ใจกบัคนหูหนวก 
           การสะกดน้ิวมือ  คือ  การท่ีบุคคลทาํท่าดว้ยมือเป็นรูปต่างๆ แทนตวัพยญัชนะ  สระ  
วรรณยกุต ์ ตลอดจนสญัลกัษณ์อ่ืนๆ ของภาษาประจาํชาติเพื่อการส่ือภาษาหรือการเขียนในอากาศ 
นัน่เอง  โดยทัว่ไปแลว้ตวัอกัษรท่ีสะกดน้ิวมือ  (Manual  Alphabets) ของภาษาใดจะมีจาํนวนเท่ากบั 
ตวัอกัษรของภาษานั้น 
 
 4.2.2  ความแตกต่างของการสะกดนิว้มือและภาษามือ  มีบุคคลเป็นจาํนวนมากท่ีไม่คุน้เคยกบั
การศึกษาของคนหูหนวก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสอนคนหูหนวก  โดยปรัชญาการสอนระบบรวม 
(Total  Communication)  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวิธีการส่ือภาษาทั้งสองแบบน้ีใชมื้อในการทาํท่าทาง
เหมือนกนันัน่เอง 
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 4.2.3  ความเป็นมาของแบบสะกดนิว้มือไทย  คุณหญิงกมลา  ไกรฤกษ ์ อดีตอาจารยใ์หญ่
โรงเรียนเศรษฐเสถียร (สอนคนหูหนวกดุสิต)  ไดก้าํหนดท่าสาํหรับสะกดอกัษรไทยดว้ยน้ิวมือข้ึน 
ใชใ้นประเทศไทยเป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2496  โดยดดัแปลงมาจากแบบตวัอกัษรสะกดน้ิวมือของ
อเมริกนั (American  Manual Alphabets)  และไดย้ดึหลกัทางสทัศาสตร์ทั้งของภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  กล่าวคือ  เสียงพยญัชนะ  หรือเสียงสระตวัใดในภาษาไทยท่ีออกเสียงเหมือนหรือ
คลา้ยคลึงกบัเสียงพยญัชนะหรือเสียงสระในภาษาองักฤษ  กใ็หใ้ชท่้าสะกดน้ิวมือเหมือนกนั  เช่น              
(b) = (บ) 
          ส่วนเสียงในภาษาไทยท่ีไม่มีในภาษาองักฤษ  เช่น  เสียง (ป)  ดดัแปลงเป็นท่า  พ – 1 ซ่ึง
ไม่มี ในแบบสะกดน้ิวมืออเมริกนั  เป็นตน้  นอกจากน้ีไดค้าํนึงถึงความถ่ีของการใชท่้ามือแทนเสียงนั้น
อีกดว้ย  เช่น  อกัษรใดท่ีปรากฏในพจนานุกรมวา่  ใชม้ากกใ็ชท่้ามือง่าย  ส่วนอกัษรท่ีมีความถ่ีในการใช้
นอ้ยกใ็ชท่้ามือยาก  (หลายท่ามือ)  เช่น  “ส” ตามพจนานุกรมใชม้ากกวา่  “ศ”  และ  “ษ”  ตามลาํดบั  
 
 4.2.4  หลกัการสะกดนิว้มือ  การสะกดน้ิวมือเป็นการเคล่ือนไหวของน้ิวมือ  ตอ้งทาํท่าให้
ชดัเจนในระดบัสายตา  เป็นจงัหวะสวยงาม  ไม่ยกมือข้ึนๆ ลงๆ เวน้วรรคตอนใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา
พดู  และภาษาเขียน  การสะกดน้ิวมือตอ้งสะกดเป็นคาํ  หนัฝ่ามือไปสู่ผูดู้หรือผูอ่้านพร้อมกบัเปล่งเสียง
คาํนั้นดว้ย  นิยมทาํท่ีขา้งใบหนา้หรือระดบัอก  ในภาษาไทยนิยมสะกดพยญัชนะ  และสระบางตวัดว้ย
มือท่ีถนดั  ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงใชแ้สดงตาํแหน่งของสระ  วรรณยกุต ์ และเคร่ืองหมายอ่ืนๆ  
          นอกจากน้ีการสะกดน้ิวมือและการอ่านท่าอกัษรท่ีสะกดดว้ยน้ิวมือเป็นทกัษะท่ีตอ้งการ
การฝึกฝนอยูเ่สมอ  จึงจะสามารถทาํไดค้ล่องแคล่ว  รวดเร็ว  ถูกตอ้ง  และสวยงาม   
(สุภาวดี  โพธ์ิศรี.  2553:  ออนไลน์)   
 
 4.2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสะกดนิว้มือ  

          พดัสร ขวญัใจ (2547) ไดท้าํวิจยัเร่ือง  การพฒันาแผนการจดักิจกรรมฝึกทกัษะการสะกด
น้ิวมือโดยใชเ้กมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัก่อนประถมศึกษา  ผลการวิจยั
พบวา่ การฝึกทกัษะการสะกดน้ิวมือพยญัชนะไทยโดยใชเ้กมช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิระดบัก่อนประถมศึกษามีความสามารถในการฝึกทกัษะการสะกดน้ิวมือพยญัชนะไทย
โดยใชเ้กมเพิ่มข้ึน การพฒันาการฝึกทกัษะการสะกดน้ิวมือพยญัชนะไทยโดยใชเ้กมน้ี จึงสามารถ
นาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัก่อน
ประถมศึกษา เพราะเกมเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงในการพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น ของเดก็ระดบั             
ก่อนประถมศึกษา 
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          นิโคเลท็ตา้  อดาโม – วิลลานิ   (Nicoletta Adamo; & Villani.  2010: Online)    
ไดท้าํการวจิยั  เร่ือง  การเปรียบเทียบการใชเ้ทคนิคภาพเคล่ือนไหวแบบภาพสามมิติ กบัเทคนิค
ภาพเคล่ือนไหวทัว่ไปในการสะกดน้ิวมือ  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  
ความสามารถในการอ่าน  และความเหมือนจริง ในการเรียนรู้คาํศพัทต่์างๆ  จากการใชเ้ทคนิค
ภาพเคล่ือนไหวภาพสามมิติกบัเทคนิคภาพเคล่ือนไหวทัว่ไปในการสะกดน้ิวมือ  เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวิจยั  ภาพเคล่ือนไหวทั้งสองแบบจาํนวน  20 ภาพ  สาํหรับการเรียนรู้คาํดว้ยการสะกดน้ิวมือ  
และแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Skill)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
อายรุะหวา่ง  19 – 45  ปี  จาํนวน  71  คน  ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกและจดจาํคาํ
จากการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคภาพเคล่ือนไหวแบบภาพสามมิติมากกวา่การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
ภาพเคล่ือนไหวทัว่ไป  และมีผลต่อความถูกตอ้ง  ความสามารถในการอ่าน  และความเหมือนจริง 
ในการสะกดน้ิวมืออีกดว้ย   

          โทโมฮิโร  คูโรดะ  และ  คุนิฮิโร  ชิฮาระ  (Tomohiro  Kuroda  and  Kunihiro  Chihara. 
2010:  Online)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสะกดน้ิวมือ  โดยใชภ้าพเคล่ือนไหว   ผลการศึกษา
พบวา่  คนหูหนวกมีความสามารถในการอ่านคาํจากการสะกดน้ิวมือสูงข้ึน  นอกจากน้ียงัทาํให ้
คนหูหนวกสามารถอ่านคาํจากการมองเห็นการสะกดน้ิวมือไดโ้ดยไม่ผดิพลาด   ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่
วิธีการดงักล่าวมีประสิทธิภาพ   

 



บทที ่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือมีลาํดบัการดาํเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 

 
1.  ประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร และการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
  ประชากร   เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  โดยมีค่าเฉล่ีย             

ของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์  ในหูขา้งท่ีดีกวา่
มากกวา่ 90   เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  มีสติปัญญาปกติ  
และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ในโรงเรียนโสตศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  โดยมีค่าเฉล่ีย             
ของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์  ในหูขา้งท่ีดีกวา่
มากกวา่ 90   เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  มีสติปัญญาปกติ  
และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2553 โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถมัภ ์ จาํนวน 6  คน  เลือกโดยใชว้ิธีเจาะจง (Purposive  
Sampling)    

 
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
1.  ครูประจาํชั้นคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีไม่มีความพิการซํ้าซอ้น  

และกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
2.  ศึกษาขอ้มูลการไดย้นิจากใบตรวจวดัการไดย้นิหรือจากสมุดจดทะเบียนคนพกิาร 
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3.  คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ท่ีมีระดบัการไดย้นิ  มากกวา่  90  เดซิเบล
ข้ึนไป  สามารถส่ือสารดว้ยภาษามือ  การอ่านริมฝีปาก  และ/หรือการพดูได ้ จาํนวน 6 คน  นกัเรียน 
แต่ละคนมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

คนที ่ เพศ 
ระดับการได้ยนิก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง (เดซิเบล) 

หูซ้าย หูขวา 
1 ชาย 93 95 
2 หญิง 98 100 
3 หญิง 98 98 
4 หญิง 100 100 
5 ชาย 100 100 
6 หญิง 97 100 

 
       นกัเรียนคนท่ี  1  เพศชาย  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 93 เดซิเบล   

หูขวา 95 เดซิเบล    ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  
เช่น    บา้น    กบ   นก   เป็ด   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดตรงตามมาตราได ้เช่น กิน   จบั   พริก   เจด็  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้  
นกัเรียนสามารถสะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้ 

       นกัเรียนคนท่ี  2  เพศหญิง  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 98 เดซิเบล  
หูขวา 100  เดซิเบล  ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  
เช่น    คน    ดาบ   หก   แปด   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดตรงตามมาตราได ้เช่น เทียน   ขบั   พริก   เผด็  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้ 
นกัเรียนสามารถสะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้

        นกัเรียนคนท่ี  3  เพศหญิง  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 98 เดซิเบล  
หูขวา 98  เดซิเบล    ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  
เช่น    เรียน    กบั   ศอก   กดั   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดตรงตามมาตราได ้เช่น พาน   หีบ   แตก   มด  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้ 
นกัเรียนสามารถสะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้

       นกัเรียนคนท่ี  4  เพศหญิง  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 100 เดซิเบล  
หูขวา 100  เดซิเบล  ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้
เช่น    แขน    ตอบ   ถูก   แดด   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมี 
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ตวัสะกดตรงตามมาตราได ้เช่น บิน   ลบ   ปาก   ฉีด  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้ 
นกัเรียนสามารถสะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้

       นกัเรียนคนท่ี  5  เพศชาย  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 100 เดซิเบล  
หูขวา 100   เดซิเบล  ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  
เช่น    ปีน    จบั   ผกั   มีด   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด
ตรงตามมาตราได ้เช่น พนั   เกบ็   มาก   ตดั  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้ นกัเรียนสามารถ
สะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้

       นกัเรียนคนท่ี  6  เพศหญิง  ก่อนใส่เคร่ืองช่วยฟัง  ระดบัการไดย้นิ  หูซา้ย 97 เดซิเบล  
หูขวา 100  เดซิเบล   ความสามารถดา้นการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  
เช่น    ปืน    ดาบ   ตก   มืด   เป็นตน้   ความสามารถดา้นการเขียน นกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด
ตรงตามมาตราได ้เช่น ฟัน   พบั   เลิก   ปวด  สามารถใชภ้าษามือในการส่ือสารได ้ นกัเรียนสามารถ
สะกดน้ิวมือพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และอ่านริมฝีปากของครูได ้

 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  มีดงัน้ี 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 

2.  แบบฝึกประกอบภาษามือ 
3.  แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  แบ่งเป็น  

2  ฉบบั  ดงัน้ี 
     ฉบบัท่ี  1  แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

เป็นแบบทดสอบปรนยัเลือกคาํใหต้รงกบัภาพ  จาํนวน 15 ขอ้ 
     ฉบบัท่ี  2  แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

เป็นแบบทดสอบอตันยัเขียนคาํใหต้รงกบัภาพ  จาํนวน 15 ขอ้ 
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1.   การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํทีมี่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  โดยใช้วธีิการ 
แผนทีค่วามคดิ  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
      การดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  มีขั้นตอนในการสร้าง 
ดงัแสดงไวใ้นภาพประกอบ 1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1   ลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํ 
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ 
ภาษามือ 
 

1.  กาํหนดจุดมุ่งหมาย                 
ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

2.  ศึกษาคน้ควา้  รวบรวมเอกสาร        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

3.  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและ               

ความเหมาะสม 

 

5.  ทดสอบกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลา 

 

6.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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จากภาพประกอบเป็นลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและ 
เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

1.   กาํหนดจุดมุ่งหมายในการดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํ 
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ         
ภาษามือ  ดงัน้ี    

      เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ              

2.   ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
      ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  รวมทั้งแนวทางการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการ
เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ   ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี    

ขั้นนาํ   เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนโดยใชบ้ตัรภาพและบตัรคาํ 
ขั้นสอน  ผูส้อนใหน้กัเรียนดูแบบฝึกประกอบภาษามือและการสะกดน้ิวมือท่ีมีทั้ง 

รูปภาพและคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  แลว้ใหน้กัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือตามแบบฝึก
จนคล่องแคล่ว  หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนปฏิบติัการเขียนแผนท่ีความคิด 

ขั้นสรุป  ใหน้กัเรียนนาํเสนอผลงานและร่วมกนัสรุป  แลว้ทาํแบบฝึกหดั 
3.  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  จาํนวน  20  แผน  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1   การเขียนแผนท่ีความคิด  (mind  map)   
                    แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2   การเขียนแผนท่ีความคิด  (mind  map)  เก่ียวกบัคาํศพัท ์         

                          ท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด  
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3   มาตราตวัสะกดแม่กก  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ ข  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4   มาตราตวัสะกดแม่กก  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ค  ฆ  สะกด 

      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5   ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กก  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ข ค ฆ  สะกด 
      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6   มาตราตวัสะกดแม่กบ  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ ป  สะกด 
      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7   มาตราตวัสะกดแม่กบ  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ พ  สะกด 
      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8   มาตราตวัสะกดแม่กบ  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ ฟ  ภ  สะกด 
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      แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กบ  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ป  พ  ฟ  ภ  
              สะกด 

       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  10  มาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ญ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  11  มาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ณ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  12  มาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ร  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  13  มาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ล  ฬ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14  ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กน  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ ญ  ณ  ร   
                ล  ฬ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  15  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  จ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  16  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ช  ฐ  สะกด 

                     แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  17  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ต  ถ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  18  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ศ  สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  19  มาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ษ   สะกด 
       แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  20  ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กด  คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ จ   ช  ฐ      

                ต  ถ   ศ  ษ  สะกด 
  4.   ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
       นาํร่างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ดา้นการศึกษาพิเศษ และ 
ดา้นการสอนภาษาไทย  จาํนวน  3  คน ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม  
ผลการตรวจสอบปรากฏวา่ ไม่มีขอ้ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

 5.  ทดลองสอนเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใชใ้นการสอน 
     นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไปทดลอง

สอนกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 3  คน          
ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและเวลาท่ีใชใ้น
การสอน  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข  พบวา่  ตอ้งปรับเร่ืองของเวลาสอน จากเวลาท่ีกาํหนดไว ้
40  นาทีเป็น 60  นาที เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งใชเ้วลาในการวาดภาพแผนท่ีความคิด 

6.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ท่ีปรับปรุงแลว้
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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2.   แบบฝึกประกอบภาษามือ   
      การสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือมีขั้นตอนการสร้างดงัภาพประกอบ 2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2   ลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือ 
 

จากภาพประกอบเป็นลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือ   
ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

1.   กาํหนดจุดมุ่งหมายในการดาํเนินการสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือ  ดงัน้ี 
      เพื่อสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือประกอบการสอนอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด 

ไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กด       
2.   ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
      ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  ในการสอนอ่านและ 

เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  โดยศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ  
ขนาด  การจดัวางรูปภาพ   คาํ  และภาษามือ 

3.  สร้างแบบฝึกประกอบภาษามือคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  
และแม่กด   ซ่ึงประกอบดว้ยรูปภาพ  คาํ  และภาษามือ  มีขนาดเท่ากบักระดาษ  A4   

 

1.  กาํหนดจุดมุ่งหมาย                  
ในการสร้างแบบฝึกประกอบภาษามือ 

2.  ศึกษาคน้ควา้  รวบรวมเอกสาร    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกประกอบ

ภาษามือ 

 

3.  เขียนแบบฝึกประกอบ           
ภาษามือ 

 

4.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
ความเหมาะสม 
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4.   ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
       นาํร่างแบบฝึกประกอบภาษามือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ  ดา้นการศึกษาพิเศษ  และดา้นการสอนภาษาไทย  จาํนวน  3  คน ทาํการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความเหมาะสม   และปรับปรุงตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  โดยผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ
ใหป้รับปรุงแกไ้ขเร่ืองของขนาดไม่ใหใ้หญ่มากเกินไป  ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของกระดาษ    
 

3.  แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํทีมี่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  มีขั้นตอน
การสร้างดงัภาพประกอบ 3  ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํ 
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   

 

 

1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
อ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

2.  ศึกษาคน้ควา้  รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การสร้างแบบทดสอบ  วิธีการเขียนขอ้สอบ 

 

3.  เขียนแบบทดสอบวดั
ความสามารถอ่านและเขียน 

คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

4.  นาํร่างแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง

และเน้ือหา                      

 

5.  ทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและภาพประกอบ 

 

6.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํ 
ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ไปหาค่าความยากง่าย  

ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเช่ือมัน่ 
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จากภาพประกอบเป็นลาํดบัขั้นในการดาํเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่าน 
และเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการไดย้นิ  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

1.   กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา   ดงัน้ี 

     1.1  เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด       

     1.2  เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด       

2.  ศึกษาคน้ควา้  รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ  วิธีการเขียนขอ้สอบ 
ท่ีใชว้ดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และ 
แม่กด    ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ     
  3.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
โดยคดัเลือกคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กด   จากหนงัสือเรียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  แลว้สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา  จาํนวน  2  ฉบบั  ดงัน้ี 

     ฉบบัท่ี  1  แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
เป็นแบบทดสอบปรนยัเลือกคาํใหต้รงกบัภาพ  จาํนวน  15  ขอ้  

     ฉบบัท่ี  2  แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
เป็นแบบทดสอบอตันยัเขียนคาํใหต้รงกบัภาพ  จาํนวน  15  ขอ้ 

4.  นาํร่างแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
ดา้นการวดัและประเมินผล   และดา้นการสอนภาษาไทย  จาํนวน  3  คนตรวจสอบความถูกตอ้งและ
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเน้ือหา  โดยพจิารณาวา่ขอ้ทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่  โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาลงความคิดเห็น  ดงัน้ี 

คะแนน  +  1   สาํหรับขอ้สอบท่ีแน่ใจวา่วดัตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้    
คะแนน      0   สาํหรับขอ้สอบท่ีไม่แน่ใจวา่วดัตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้                                    
คะแนน  -   1   สาํหรับขอ้สอบท่ีแน่ใจวา่วดัไม่ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้                    

นาํคะแนนจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3  คน  ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  พบวา่มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั  1  ทุกขอ้ 
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5.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ไปทดสอบ
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัอุทยัธาราม จาํนวน 5  คน  เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2553 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมของภาษาและภาพประกอบ  พบวา่ แบบทดสอบความสามารถเขียนคาํ 
ครูจะตอ้งพดูช่ือของรูปภาพทีละรูปใหน้กัเรียนฟังและเขียนตาม 

6.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํ ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนวดัใหม่ช่องลม  จาํนวน 30  คน   เม่ือวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2553  และโรงเรียนวดัไผต่นั  จาํนวน 70  คน   เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553  นาํไปหาค่า 
ความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก  และค่าความเช่ือมัน่  แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง  
0.20 – 0.80  และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่  0.20  ข้ึนไป  ไดข้อ้สอบวดัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกด 
ไม่ตรงตามมาตรา  จาํนวน  14  ขอ้  จากทั้งหมด 15 ขอ้  มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.40 ถึง 0.77  และ 
ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 ถึง 0.57    (รายละเอียดดงัภาคผนวก)  แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบโดยใชสู้ตรของ  คูเดอร์ - ริชาร์ดสนั  KR  20 ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81  ไดข้อ้สอบ 
วดัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จาํนวน 12  ขอ้  จากทั้งหมด  15  ขอ้  มีค่าความ
ยากง่ายระหวา่ง 0.37 ถึง 0.70  และค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 ถึง 0.73 (รายละเอียดดงัภาคผนวก)  
แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของ  คูเดอร์ - ริชาร์ดสนั  KR  20 ไดค่้าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.88   
 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมิน  ดงัน้ี   
 11- 14  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ  80  ข้ึนไป) 
 9 – 10  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ดี (คิดเป็นร้อยละ  70 - 79) 
        8  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  พอใช ้(คิดเป็นร้อยละ  60 - 69) 
        7  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า (คิดเป็นร้อยละ  50 - 59) 
  0 – 6  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ปรับปรุง (คิดเป็นร้อยละ  0 - 49) 
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 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมิน   ดงัน้ี   
           10 – 12  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ  80  ข้ึนไป) 
 8 – 9  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ดี (คิดเป็นร้อยละ  70 - 79) 
       7  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา              
     อยูใ่นระดบั  พอใช ้(คิดเป็นร้อยละ  60 - 69) 
       6  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า (คิดเป็นร้อยละ  50 - 59) 
 0 – 5  คะแนน หมายถึง     มีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา               
     อยูใ่นระดบั  ปรับปรุง (คิดเป็นร้อยละ  0 - 49) 
 

วธีิดาํเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 

    ดาํเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองชนิด  One  Group  Pretest – Posttest  Design   
(ลว้น  สายยศ และ องัคนา  สายยศ.  2538:  248-249)  ดงัน้ี 

 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
 

E 
 

 

T X 
 

T 
  

เม่ือ E แทน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ           
     ระดบัหูหนวก 
 X แทน การสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั           
   แบบฝึกประกอบภาษามือ   
 T แทน การทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง               
                    ตามมาตรา  ก่อนการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  
                    ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   
   T แทน การทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง               
                    ตามมาตรา  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  
                    ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   

2 

2 

1 

1 
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 1. ขั้นตอนการทดลอง 
1.1 ติดต่อผูบ้ริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถมัภ ์ และทาํหนงัสือ          

เพื่อขออนุญาตดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   
1.2  ติดต่อครูประจาํชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  เพื่อคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก  มีสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซํ้าซอ้น   
    2.3  ดาํเนินการทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  

ก่อนสอน โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีสร้างข้ึน  
ในวนัท่ี  2  สิงหาคม  2553   
  2.4  ดาํเนินการสอนเป็นระยะเวลา  4  สปัดาห์  สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัละ 60 นาที   
รวมทั้งส้ิน  20  คร้ัง  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553  ระหวา่งวนัท่ี  16  สิงหาคม  2553  ถึง 
วนัท่ี  10  กนัยายน  2553  ดาํเนินการสอนตามกาํหนดการสอน ดงัน้ี 
 

สัปดาห์ที ่ คร้ังที ่ วนั เวลา เนือ้หา 

1 

1 จนัทร์ 09.30-10.30 น. การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  

2 องัคาร 09.30-10.30 น. 
การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  
เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงมาตรา  

3 พธุ 10.30-11.30 น. 
มาตราตวัสะกดแม่กก   
    คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ข  สะกด 

4 พฤหสับดี 09.30-10.30 น.     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ค  ฆ  สะกด 

5 ศุกร์ 09.30-10.30 น. 
ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กก                       
    คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ข ค ฆ  สะกด    

 
 
 
2 

6 จนัทร์ 09.30-10.30 น. 
มาตราตวัสะกดแม่กบ   
    คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ป  สะกด 

7 องัคาร 09.30-10.30 น.     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   พ  สะกด 
8 พธุ 10.30-11.30 น.     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ฟ  ภ  สะกด 

9 พฤหสับดี 09.30-10.30 น. 
ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กบ                     
     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ป พ  ฟ ภ  สะกด  

10 ศุกร์ 09.30-10.30 น. 
มาตราตวัสะกดแม่กน   
     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ญ  สะกด 
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2.4   (ต่อ)  
 

สปัดาห์ท่ี คร้ังท่ี วนั เวลา เน้ือหา 
 
 
 

3 

11 จนัทร์ 09.30-10.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ณ  สะกด 
12 องัคาร 09.30-10.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ร   สะกด 
13 พธุ 10.30-11.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ล  ฬ  สะกด 

14 พฤหสับดี 09.30-10.30 น. 
ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กน                  
     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ  ญ  ณ  ร  ล  ฬ   
     สะกด 

15 ศุกร์ 09.30-10.30 น. 
มาตราตวัสะกดแม่กด   
     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   จ  สะกด 

 
 
 
4 

16 จนัทร์ 09.30-10.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ช  ฐ  สะกด 
17 องัคาร 09.30-10.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ต  ถ  สะกด 
18 พธุ 10.30-11.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ศ  สะกด 
19 พฤหสับดี 09.30-10.30 น.      คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ   ษ  สะกด 

20 ศุกร์ 09.30-10.30 น. 
ทบทวนมาตราตวัสะกดแม่กด                   
     คาํท่ีใชพ้ยญัชนะ จ   ช  ฐ  ต  ถ   ศ     
     ษ สะกด 

   
2.5  ดาํเนินการทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  หลงัสอน  

โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีสร้างข้ึน  ซ่ึงเป็น 
ชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนสอน  ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2553  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  
ค่ามธัยฐาน   และค่าพิสยัควอไทล ์ 
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
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ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    โดยการวเิคราะห์คะแนนก่อนและหลงัจาก
การสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  โดยใชส้ถิติ
ทดสอบ  The  Wilcoxon  Matched – Pairs  Signed – Ranks Test  
 

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  มีดงัน้ี 

      1.1  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบ 
กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  (IOC)  คาํนวณโดยใชสู้ตร  (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ. 2543: 
248-249)  ดงัน้ี 
       

            IOC         =          
N

R  

 

เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบ 

              กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

   ∑R แทน      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

    N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
       1.2  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  คาํนวณโดยใชสู้ตร   (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  
สายยศ. 2543: 196)  ดงัน้ี 
 

   P            =           
N

R  

เม่ือ  P    แทน ดชันีค่าความยากง่าย 
   R แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้สอบถูก 
   N แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้สอบทั้งหมด 
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      1.3  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบใชสู้ตร  (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 50) ดงัน้ี 
     

             r              =           
2/N

LH   

   
    เม่ือ        r             แทน       ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ  
           H             แทน       จาํนวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูกในขอ้สอบขอ้นั้น 
            L              แทน       จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบถูกในขอ้สอบขอ้นั้น 
           N             แทน       จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า 

 
 

      1.4  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ   หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีของ  
คูเดอร์-ริชาร์ดสนั โดยใชสู้ตร KR-20  (ลว้น  สายยศ  และองัคณา   สายยศ.  2543: 183)  ดงัน้ี 
 

 
                

  
 
  เม่ือ  ttr  แทน      ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
     n แทน      จาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบ 
   p แทน      คะแนนท่ีตอบถูก 
   q  แทน      คะแนนท่ีตอบผดิ     

   
t

2s  แทน      ความแปรปรวนของคะแนนการสอบคร้ังนั้น 

 
 2.   สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล   ดงัน้ี 

      2.1 ค่ามธัยฐาน  (Median)  คาํนวณจากสูตร (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์. 2543: 145)  ดงัน้ี   

 

             Mdn   =            
2

1N 
  

   
   



















 

t

2s

pq
1

1n

n
rtt
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เม่ือ  Mdn  แทน  ค่ามธัยฐาน 

                                    N   แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

 2.2  ค่าพิสยัควอไทล ์(Interquartile Range : IQR) คาํนวณจากสูตร (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์.  

2543: 152)  ดงัน้ี 
 

    IQR  =           Q3 – Q1     

    

เม่ือ  IQR  แทน  ค่าพิสยัควอไทล ์

     Q3  แทน ค่าท่ีตาํแหน่ง ¾ หรือ 75% 

     Q1 แทน ค่าท่ีตาํแหน่ง ¼ หรือ 25%  

 
            2.3 ใชส้ถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) โดยคาํนวณจากสูตร  

(นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 93)  ดงัน้ี 
 
                   D        =         Y  –  X 
 
         เม่ือ   D         แทน      ค่าความแตกต่างของผลคะแนน ก่อนและ 
                   หลงัการทดลอง 
            X          แทน      ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนทดลอง 
                  Y         แทน      ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินหลงัการทดลอง 
                    จดัอนัดบัค่าความแตกต่างจากค่านอ้ยไปหาค่ามาก  
                                                                                  กาํกบัอนัดบัท่ีดว้ยเคร่ืองหมายบวก หรือ 
        เคร่ืองหมายท่ีมีอยูเ่ดิมหาผลรวมของอนัดบัท่ีมี 
        เคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลาํดบัค่า 
        ของผลรวมท่ีนอ้ยกวา่ (โดยไม่คาํนึงถึงเคร่ืองหมาย)  
        เราเรียกค่าน้ีวา่ T  
   



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอตามลาํดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี                           
 
ตาราง 1  คะแนนมธัยฐาน  พิสยัควอไทล ์ และระดบัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
       ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด   
       (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 

 
 จากตาราง 1 แสดงวา่  คะแนนความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  โดยก่อนสอนนกัเรียนมีคะแนนความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา  อยูร่ะหวา่ง 1-10  คะแนน  คะแนนมธัยฐานของกลุ่มเท่ากบั 7.5  และมีคา่พิสยัควอไทลเ์ท่ากบั 6   
มีระดบัความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า  หลงัจากท่ีไดรั้บ 
การสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 
11-14 คะแนน คะแนนมธัยฐานของกลุ่มเท่ากบั 13.5 คะแนน   และมีค่าพิสยัควอไทลเ์ท่ากบั 2   มีระดบั
ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราอยูใ่นระดบัดีมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี  1  

คนท่ี 

 

คะแนนก่อนสอน 
(คะแนนเตม็ 14 คะแนน) 

 

ระดบั 
ความสามารถ 

 

คะแนนหลงัสอน 
(คะแนนเตม็ 14 คะแนน) 

 

ระดบั
ความสามารถ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
5       
8 
10 
7 
9 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
พอใช ้
ดี 

ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 
ดี 

14 
12 
14 
13 
11 
14 

 ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7.5 
6 

ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 
 

13.5 
2 

ดีมาก 
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ท่ีตั้งไวว้า่  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ  อยูใ่นระดบัดี ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 4 
 

ขอ้มูลจากตาราง  1  แสดงดว้ยกราฟ  ไดด้งัน้ี 
 
                              คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ  4  กราฟแสดงความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
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 วิเคราะห์ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3     
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ          
ภาษามือ  เป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
 นกัเรียนคนท่ี  1  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้ นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดเ้ป็นบางคาํ    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้1 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้14 คะแนน 
และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้

นกัเรียนคนท่ี  2  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้ นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดเ้ป็นบางคาํ    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้5 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้12 คะแนน 
และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งเกือบทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้

นกัเรียนคนท่ี  3  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดเ้ป็นบางคาํ    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้8 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้14 คะแนน 
และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้

นกัเรียนคนท่ี  4  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดค่้อนขา้งดี    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้10 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้13 คะแนน 
และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งเกือบทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้
 นกัเรียนคนท่ี  5  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดเ้ป็นบางคาํ    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้7 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้11 คะแนน 
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และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งเกือบทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้

นกัเรียนคนท่ี  6   ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้  นกัเรียน 
สามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดไดเ้ป็นบางคาํ    และ
นกัเรียนทาํคะแนนได ้9 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้14 คะแนน 
และนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้ใหค้วามหมายไดถู้กตอ้งทุกคาํในตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้
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ตาราง 2  คะแนนมธัยฐาน  พิสยัควอไทล ์ และระดบัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
      ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด   
      (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
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 จากตาราง 2 แสดงวา่  คะแนนความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  โดยก่อนสอนนกัเรียนมีความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราใกลเ้คียงกนัโดยมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-2  คะแนน  คะแนนมธัยฐานของกลุ่มเท่ากบั 1  และ 
มีค่าพิสยัควอไทลเ์ท่ากบั  0   มีระดบัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  อยูใ่นระดบั
ปรับปรุง หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ          
ภาษามือ  มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 9-11 คะแนน คะแนนมธัยฐานของกลุ่มเท่ากบั 11 คะแนน และ 
มีค่าพิสยัควอไทลเ์ท่ากบั 2   มีระดบัความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  อยูใ่นระดบัดีมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี  2  ท่ีตั้งไวว้า่   ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ อยูใ่นระดบัดี  ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 5 
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ขอ้มูลจากตาราง  2  แสดงดว้ยกราฟ  ไดด้งัน้ี 

 
                              คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ  5  กราฟแสดงความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ 
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วิเคราะห์ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3     
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ          
ภาษามือ  เป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
 นกัเรียนคนท่ี  1  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้   และนกัเรียนทาํ
คะแนนได ้0 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้11 คะแนน  และ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก   
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กน ท่ีมี ญ  สะกด  นกัเรียนจะเขียน  ณ  แทน   
ซ่ึงครูไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวนอีกคร้ัง    

นกัเรียนคนท่ี  2  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน 
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้และนกัเรียน 
ทาํคะแนนได ้0 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ 
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้9 คะแนน และ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กด ท่ีมี จ  สะกด   แม่กก  ท่ีมี  ฆ  สะกด  นกัเรียน
จะเขียนตาํแหน่งพยญัชนะสลบัท่ี  ซ่ึงครูไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวน 
อีกคร้ัง    

นกัเรียนคนท่ี  3  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน 
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้   และนกัเรียน 
ทาํคะแนนได ้1 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้11 คะแนน  และ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กด ท่ีมี จ  สะกด  และแม่กน  ท่ีมี  ร  สะกด  
นกัเรียนจะเขียนตาํแหน่งพยญัชนะสลบัท่ี และเขียนพยญัชนะไม่ครบบา้ง  ซ่ึงครูไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือ
และสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวนอีกคร้ัง    

นกัเรียนคนท่ี  4  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน 
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้   และนกัเรียน 
ทาํคะแนนได ้1 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้11 คะแนนและ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก   
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แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กน   ญ สะกด   นกัเรียนเขียนพยญัชนะสลบัท่ี  
และเขียนสระไม่ครบบา้ง  ซ่ึงครูไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวนอีกคร้ัง    
 นกัเรียนคนท่ี  5  ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน 
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้   และนกัเรียน 
ทาํคะแนนได ้0 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้10 คะแนน  และ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กด ท่ีมี ฐ  สะกด นกัเรียนเขียนพยญัชนะสลบัท่ี 
และเขียนสระไม่ครบบา้ง  และแม่กด  ท่ีมี  จ  สะกด  นกัเรียนจะเขียน   ศ  แทน ซ่ึงไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือ
และสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวนอีกคร้ัง    

นกัเรียนคนท่ี  6   ก่อนการสอนนกัเรียนสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราได ้แต่นกัเรียน 
ไม่สามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราในแม่กก  แม่กบ  แม่กน  และแม่กดได ้   และนกัเรียน 
ทาํคะแนนได ้2 คะแนน  หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ
ภาษามือ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนทาํคะแนนได ้11 คะแนน และ 
การเขียนนกัเรียนสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  โดยดูภาพแลว้เขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ในแม่กก  
แม่กบ  แม่กน  และแม่กด  ไดเ้กือบทุกคาํท่ีสอน  ยกเวน้แม่กบ ท่ีมี ฟ  สะกด นกัเรียนเขียนพยญัชนะสลบัท่ี 
และเขียนสระไม่ครบบา้ง  ซ่ึงไดใ้หน้กัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือ  เพื่อเป็นการทบทวนอีกคร้ัง   
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ตาราง 3   เปรียบเทียบความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
       ปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก  
       ประกอบภาษามือ  
 
นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน ผลต่างของคะแนน 
D = Y - X 

ลาํดบัท่ีความแตกต่าง ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X Y บวก ลบ 
1 1 14 +13 6 +6 - 0* 
2 5     12 +7 5 +5 -  
3 8 14 +6 4 +4 -  
4 10 13 +3 1 +1 -  
5 7 11 +4 2 +2 -  
6 9 14 +5 3 +3 -  

รวม +21 0  
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตาราง 3  แสดงวา่ ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ของนกัเรียน                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั
แบบฝึกประกอบภาษามือ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลองนกัเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   มีความสามารถสูงกวา่ก่อนการทดลอง                       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 3  ท่ีตั้งไวว้า่ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี  3   ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน   
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ตาราง 4   เปรียบเทียบความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
       ปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึก  
       ประกอบภาษามือ 
 
นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน ผลต่างของคะแนน 
D = Y - X 

ลาํดบัท่ีความแตกต่าง ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X Y บวก ลบ 
1 0 11 +11 6 +6 - 0* 
2 0 9 +9 1.5 +1.5 -  
3 1 11 +10 4 +4 -  
4 1 11 +10 4 +4 -  
5 0 10 +10 4 +4 -  
6 2 11 +9 1.5 +1.5 -  

รวม +21 0  
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตาราง 4  แสดงวา่ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั
แบบฝึกประกอบภาษามือ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการทดลองนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   มีความสามารถสูงกวา่ก่อนการทดลอง   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัขอ้ท่ี 4  ท่ีตั้งไวว้า่ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน    
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา                 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   โดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   มีการสรุป  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี    

  

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
  1  เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด                
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    
 2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    

      

สมมตฐิานการวจิยั 
 1.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3           
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั         
แบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดี 

2.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดี 

3.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3         
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั        
แบบฝึกประกอบภาษามือ   สูงข้ึน 

4.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3          
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ   สูงข้ึน 
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วธีิดาํเนินการวจิยั        
             ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก   

โดยมีค่าเฉล่ียของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์   
ในหูขา้งท่ีดีกวา่   มากกวา่  90   เดซิเบลข้ึนไป   ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิโดยนกัโสตสมัผสัวิทยา   
มีสติปัญญาปกติ   และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น   กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    
ในโรงเรียนโสตศึกษา    กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัหูหนวก   
โดยมีค่าเฉล่ียของการไดย้นิเม่ือทาํการวดัดว้ยเสียงบริสุทธ์ิท่ีความถ่ี  500  1,000  และ  2,000  เฮิรตซ์   
ในหูขา้งท่ีดีกวา่   มากกวา่  90   เดซิเบลข้ึนไป  ไดรั้บการตรวจวดัการไดย้นิ   โดยนกัโสตสมัผสัวิทยา  
มีสติปัญญาปกติ  และไม่มีความพิการซํ้าซอ้น   กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถมัภ ์ จาํนวน 6  คน  เลือกโดยใช้
วิธีเจาะจง  (Purposive  Sampling)    
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่   แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา   แบบฝึกประกอบภาษามือ   และแบบทดสอบวดัความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 ดาํเนินการทดลองโดยทาํการทดสอบก่อนการทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถอ่าน
และเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีสร้างข้ึน   แลว้ดาํเนินการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 5 วนั  
วนัละ 60  นาที  รวมทั้งส้ิน  20  คร้ัง  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553  ระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม  
2553  ถึงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553  และทาํการทดสอบหลงัการทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบ
ความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนสอน   
ในวนัท่ี 13  กนัยายน  2553  แลว้นาํผลการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ   ค่ามธัยฐาน   
ค่าพิสยัควอไทล ์ และ The  Wilcoxon  Matched – Pairs  Signed – Ranks Test  
 

สรุปผลการวจิยั 
 1.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3           
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั         
แบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดีมาก 

2.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3             
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดีมาก 
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3.  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3         
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั        
แบบฝึกประกอบภาษามือ   สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.  ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3          
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบั       
แบบฝึกประกอบภาษามือ   สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภปิรายผล 
 1.  จากการศึกษาความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด 
(Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  พบวา่  นกัเรียนมีความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด   อยูใ่นระดบัดีมาก   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี  1   
และขอ้ท่ี 2  ท่ีตั้งไวว้า่  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) 
ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดี  และ ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการ
แผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดี   สามารถนาํมาอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 
 การสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    
เป็นการฝึกท่ีใชเ้ทคนิคช่วยคิดและช่วยจาํ  โดยการจดัระบบความคิดในลกัษณะของภาพในสมอง  
ประสานกบัสญัลกัษณ์   ลายเสน้  และตวัหนงัสือ  ท่ีสาํคญัเม่ือนกัเรียนจาํไดค้รบถว้นแลว้กไ็ดบ้นัทึกไว้
เป็นแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  เพื่อช่วยเอ้ือใหน้กัเรียนสามารถจาํภาพ  และคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราไดดี้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงการบนัทึกในแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  จะกระทาํโดยใชแ้ผน่กระดาษ
เปล่าท่ีไม่มีเสน้บรรทดัและวาดภาพและ/หรือเขียนคาํลงกลางหนา้กระดาษโดยใชสี้แลว้แตกความคิด
ของหวัเร่ืองสาํคญัแต่ละหวัเร่ืองออกเป็นก่ิงหลาย ๆ ก่ิง   โดยเขียนคาํท่ีสะกดไม่ตรงมาตราลงบนเส้น 
ท่ีแตกออกไป   ในหน่ึงแผน่กระดาษจะใชใ้นการสอนคาํท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราหน่ึงมาตรา  เพือ่
สะดวกต่อการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   และต่อการจาํของนกัเรียน  ซ่ึงจากการนาํไปสอน
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ไดเ้ลือกสีตามความสนใจในการทาํแบบฝึกทาํใหน้กัเรียน 
มีความกระตือรือร้น และใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอยา่งดี   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ 
ถนอมพร   เลาหจรัสแสง  (2541:  11) ท่ีกล่าวไวว้า่  สีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง เกิดความน่าสนใจ   
ความรู้สึก   และสีมีผลต่อการรับรู้ทางประสาททางตา  ซ่ึงแต่ละสีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก    
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สีทุกสีมีความสวา่งต่างกนั   ส่งผลใหสี้สนัของเน้ือหามีความแตกต่างกนัออกไป  และสีท่ีก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไปประกอบดว้ย   สีแดง   สีเขียว   และสีนํ้าเงิน  และการเขียนดว้ยปากกา 
สีต่างๆ  จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและมีความสนใจต่อเน้ือหามากยิง่ข้ึน  ซ่ึงไซโต ้  ทาคาชิ  (2553:  
ออนไลน์)   ไดก้ล่าวถึงวิธีการอ่านหนงัสือใหเ้ขา้ใจดว้ยปากกา 3 สี  ไวว้า่  สีนํ้ าเงิน  เป็นสีท่ีมนุษยคิ์ดวา่
ค่อนขา้งสาํคญั  จุดท่ีขีดหรือเขียนดว้ยสีนํ้าเงิน คือ เม่ืออ่านกจ็ะตอ้งคิดวา่ตรงน้ีค่อนขา้งสาํคญั
เหมือนกนัหมด การใชสี้นํ้าเงินเขียน  เม่ือกลบัมาอ่านดูอีกรอบ จะเหมือนกบัการยอ่บทความหรือเร่ืองท่ี
อ่านออกมาคลา้ยๆ กบัการยอ่ความนัน่เอง   สีเขียว  เป็นสีท่ีใชขี้ดเขียนเฉพาะท่ีๆ  คิดวา่   "น่าสนใจ"  
และสีแดง   เป็นสีท่ีใชขี้ดหรือเขียนเฉพาะในจุดท่ีสาํคญัมากและมากจริงๆ ไม่วา่ใครอ่านกต็อ้งรู้วา่ตรงน้ี
สาํคญัมาก  จึงตอ้งเนน้ขอ้ความนั้นใหเ้ด่นและสะดุดตาเม่ืออ่าน 

อิทธิพลของสีในทางจิตวิทยากบัการรับรู้ถือวา่  สีเป็นส่ิงเร้าท่ีมนุษยส์ามารถรับไดจ้ากประสาท
สมัผสัทางตา   ทาํใหเ้กิดการสนองตอบ   ซ่ึงกระบวนการของส่ิงเร้าน้ีมีอิทธิพลต่อระบบประสาท 
ของมนุษยอ์ยา่งมาก  สามารถเปล่ียนอารมณ์ นิสยัและพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้  สีนํ้ าเงิน   สีแดง   และ 
สีเขียว   เป็นสีท่ีมนุษยช์อบเป็นอนัดบัแรก   สีเหลือง   สีม่วง   เป็นสีท่ีมนุษยช์อบนอ้ย ในทาง
วิทยาศาสตร์ชายกบัหญิงมีความชอบสีแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น   ผูช้ายชอบสีนํ้าเงิน 
เป็นอนัดบัแรก   สีแดงอนัดบัรอง   สาํหรับผูห้ญิงชอบสีเขียว   สีสม้   สีเหลืองตามลาํดบั   ซ่ึงสีรอบๆ 
ตวัเราไม่เพยีงสร้างใหเ้กิดการรับรู้   การจดจาํ   การมองเห็น   การแยกความชดัเจน   การจดักลุ่ม    
จดัหมวดหมู่   การส่ือความหมาย   ความสวยงาม   การสร้างบรรยากาศ   และสร้างความแตกต่างของ
รายละเอียดเท่านั้น   แต่สียงัมีพลงัส่งผลต่ออารมณ์   ความรู้สึก   ความตอ้งการ   และการตดัสินใจของ
มนุษยอี์กดว้ย   จะเห็นวา่การใหน้กัเรียนไดเ้ขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  โดยใชสี้ต่างๆ นั้น  
ทาํใหน้กัเรียนไดว้าดภาพหรือเขียนคาํดว้ยสีท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ   จึงช่วยใหน้กัเรียนจดักระบวนการรับรู้ 
ในส่ิงท่ีปฏิบติัได ้ และการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองนั้น  ช่วยส่งเสริมการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมือกบัตา  ไดม้องเห็นภาพท่ีวาดกบัคาํท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีนกัเรียนเขียนนั้นวา่ 
มีความสมัพนัธ์กนั  นกัเรียนสามารถจดจาํตวัหนงัสือและแยกแยะตวัหนงัสือท่ีคลา้ยกนัดว้ยสีท่ีแตกต่าง
กนั   เช่น   ด   กบั   ค  เม่ือนกัเรียนปฏิบติัไดส้าํเร็จจึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง   

นอกจากน้ีการใชสี้เพื่อแยกตวัสะกด กระตุน้การรับรู้ การจาํ และการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด 
ไม่ตรงตามมาตราแต่ละมาตรา จะเห็นไดจ้ากการทาํแบบฝึกหลงัจากการสอน   โดยใชว้ิธีการแผนท่ี
ความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือนกัเรียนสามารถทาํไดถู้กตอ้ง   ส่งเสริมให้
ความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ธีิการแผนท่ีความคิด   (Mind  Map)   ร่วมกบั 
แบบฝึกประกอบภาษามือ   อยูใ่นระดบัดีมาก 
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2.  จากการเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   ก่อนและหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการ
แผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  พบวา่  นกัเรียนมีความสามารถอ่าน
และเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี  3  และขอ้ท่ี  4   ท่ีตั้งไวว้า่  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
ตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใช้
วิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน  และ ความสามารถเขียน
คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ    
หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  สูงข้ึน  
สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้  ดงัน้ี 
 การสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ    
เป็นเคร่ืองมือช่วยคิดและช่วยจาํ  การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map)  เป็นการเปิดกวา้งทางความคิด  
ช่วยคิด  ช่วยจาํ ในลกัษณะของภาพหรือสญัลกัษณ์และตวัหนงัสือ   ซ่ึงการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  
Map)  นั้นนกัเรียนอาจทาํเพยีงลาํพงัตวัคนเดียว   หรือจะร่วมกนัทาํเป็นกลุ่มกไ็ด ้ เม่ือคิดไดค้รบถว้น
แลว้นกัเรียนไดบ้นัทึกเป็นแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  จะช่วยใหน้กัเรียนจาํภาพไดดี้ยิง่ข้ึน   และ 
เม่ือนกัเรียนอ่านและเขียนเสร็จหน่ึงตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จะมีการสรุปทบทวนใหน้กัเรียนเห็น
ภาพรวมวา่  ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแต่ละตวันั้นมีพยญัชนะตวัใดบา้งท่ีสามารถเป็นตวัสะกด 
ในมาตรานั้น จึงส่งผลใหน้กัเรียนสามารถอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราได ้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุมาลี   เอกภาพไพบูลย ์ (2551)  ไดท้าํการศึกษาผลการใชแ้บบฝึก
ทกัษะ เร่ือง การอ่านและการเขียนคาํไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นไสกนุ ผลการศึกษาพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง 
การอ่านและการเขียนคาํไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงัความคิด ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บา้นไสกนุ สูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   และนกัเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การอ่านและการเขียนคาํไม่ตรงมาตราตวัสะกด โดยใชแ้ผนผงั
ความคิดในระดบัมากท่ีสุด   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดวงนภา   ผางพนัธ์  (2549)  
ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียน  สาํหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้  โดยใช ้
แผนท่ีความคิดและแบบฝึกทกัษะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียน 
ผึ่งแดดวิทยาคาร  ผลการวิจยัพบวา่  การพฒันาการอ่านและการเขียน โดยใชแ้ผนท่ีความคิดและแบบฝึก
ทกัษะ  ทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและทาํใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
มีคุณภาพดียิง่ข้ึน ซ่ึงจากการสอนสงัเกตเห็นวา่ในแผนการสอนแรกๆ   นกัเรียนจะจาํไม่ค่อยได ้หรือ 
ไม่กลา้ท่ีจะคิดคาํใหม่ และตกแต่งแผนท่ีความคิดใหมี้ความแตกต่างจากผูส้อน   เม่ือทาํหลายๆ  คร้ัง 
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นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างออกไป    สงัเกตเห็นไดจ้ากการวาดภาพลงบนแผนท่ีความคิด
มีภาพประกอบคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราท่ีหลากหลาย  และแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของประเพญ็ศรี   ไกรอนุพงษ ์ (2549)  ไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชั้นท่ี  2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยใชแ้ผนท่ี
ความคิด   ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรคร้์อยละ  
80.49  นอกจากน้ีการนาํแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือไปสอน  พบวา่   
นกัเรียนจะไม่กลา้ตดัสินใจ  ไม่กลา้แสดงออก  ไม่กลา้แสดงความคิดท่ีแตกต่างออกไป  แต่เม่ือนกัเรียน
ไดท้ดลองปฏิบติับ่อยๆ  จนเกิดความชาํนาญจึงทาํใหปั้ญหาต่างๆ  หมดไป  และส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองยนืยนัถึง
ประสิทธิผลของการใชแ้ผนท่ีความคิดน้ี   คือ   ทุกคร้ังท่ีเร่ิมตน้เรียนคาํท่ีมีตวัสะกดมาตราตวัใหม่   
นกัเรียนสามารถคิดคาํ  หรือภาพท่ีแตกต่างจากครู   หรือเพ่ือน และมีการเพิ่มรายละเอียดของภาพ 
มากข้ึน   รวมทั้งการทาํแบบฝึกหดัหลงัการสอนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรานกัเรียนสามารถทาํไดแ้ละ
ตรวจสอบความถูกตอ้งกบัเพือ่น   หรือครูดว้ยตนเอง  
 การใหน้กัเรียนไดอ้อกมาเขียนคาํ หรือวาดภาพ และนาํเสนอผลงานของตนเองหนา้หอ้ง 
เป็นการช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้คิด   กลา้แสดงออก   ครูใหร้างวลัโดยการชม   จะทาํใหเ้ดก็เกิด
ความกลา้   และภูมิใจในตนเอง   ไม่กลวัผดิท่ีจะริเร่ิมคิดส่ิงใหม่ๆ   เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียน  การคิดของนกัเรียน  ดงัจะเห็นไดจ้ากบรรยากาศการสอนตั้งแต่แผนการเรียนรู้ท่ี  3 เป็นตน้ไป
ท่ีมีลกัษณะผอ่นคลาย   นกัเรียนกลา้ท่ีจะอาสาออกมาอ่านและเขียน   หรือออกมาช่วยเพื่อนอยา่ง
กระตือรือร้น  โดยไม่กลวัผดิ   ซ่ึงการนาํแผนท่ีความคิดมาช่วยบนัทึกความจาํในการเรียนการสอน
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนนั้น  นอกจากจะช่วยบนัทึกความจาํ  (Memorandum)  แลว้    
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  น้ี ใหคุ้ณประโยชน์อยา่งมากมายมหาศาล    
ตั้งแต่เม่ือเร่ิมคิดกส็ามารถคิดใหเ้ป็นภาพและเขียนออกมาเป็นภาพ   ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการคิดอยา่งเป็น
ระบบ  (Systematic  Thinking)   วิธีหน่ึง  ในขณะท่ีนกัเรียนกาํลงัเขียนภาพอยูน่ั้น   สมองของนกัเรียน 
กจ็ะจดจาํโดยการบนัทึกภาพ  เป็นรูปทรง  สญัลกัษณ์  ตวัอกัษร  หรือลายเสน้  ลงไปในสมองส่วนท่ี
เป็นความจาํภาพ  (Photographic  Memory)  จึงเป็นผลใหจ้าํไดดี้ข้ึน  และท่ีสาํคญักคื็อ  ส่ิงท่ีจาํไดน้ั้น
ลว้นเป็นผลมาจากการคิดท่ีครบถว้นทุกกระบวนความอีกดว้ย    การฝึกดว้ยวิถีของนกัคิดท่ีดี  มี  4  
ประการ   คือ  คิดใหเ้ป็นภาพ   เขียนออกมาใหเ้ป็นภาพ  ใชแ้ผนท่ีความคิดใหเ้ป็นประโยชน ์  ใชก้ารคิด
อยา่งเป็นระบบเสมอๆ   ซ่ึงธญัญา  ผลอนนัต ์และ นพดล  จาํปา (2552) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของ 
การใชแ้ผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   มาช่วยในการเรียนการสอนไวว้า่  เป็นการช่วยใหน้กัเรียนสนใจ
บทเรียน   ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้ไดม้ากข้ึน  นกัเรียนจะรู้สึกวา่การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ  มีความ
สร้างสรรคแ์ละสนุกสนาน   ครูจะรู้สึกวา่แต่ละปีไม่ซํ้ าซาก  การเตรียมการสอนยดืหยุน่และปรับเปล่ียน
ไดง่้าย   และสะดวกกวา่เดิม  นอกจากน้ีแผนท่ีความคิดยงัช่วยจดบนัทึกแต่ละประเดน็สาํคญัๆ  นกัเรียน
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จึงรับรู้และเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  ผลกคื็อทาํขอ้สอบไดดี้กวา่เดิม  แมจ้ะเป็นขอ้สอบแบบเก่ากต็าม  และแผนท่ี
ความคิดกแ็สดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของขอ้มูลหรือความคิดอยา่งชดัเจน  นกัเรียนจึงเขา้ใจเน้ือหาสาระ
ไดลึ้กซ้ึงกวา่การจดงานลงไปในกระดาษเพียงอยา่งเดียว  นอกจากน้ีแผนท่ีความคิดยงัสามารถนาํไปใช้
ไดก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาเร่ืองการสะกดคาํ  การแต่งประโยค พดูไม่คล่อง และการนาํเสนอความคิด  
ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิดแลว้  การใชภ้าษามือในการสอนตวัสะกด 
ไม่ตรงตามมาตรา  ซ่ึงภาษามือเป็นภาษาท่าทางท่ีมีการเคล่ือนไหวของมือเป็นหลกั  และใชกิ้ริยาอาการ   
หนา้ตาเป็นส่วนประกอบ  จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ   มีความหมาย  ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ   การให้
นกัเรียนทาํภาษามือ  ครูควรทาํอยา่งมีจงัหวะ  มีการเวน้ระยะ  ไม่ทาํรวดเร็วหรือชา้เกินไป   และอยูใ่น
รัศมีท่ีสายตามองเห็นได ้  ร่วมกบัการฝึกการสะกดน้ิวมือทุกคร้ังในการทาํกิจกรรม  ไม่วา่จะเป็น 
การทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือคาํท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดก่อนท่ีนกัเรียนจะเขียน   หรือ
ออกมานาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน   และการทาํใบงานหลงัการเรียนการสอน  จะสงัเกตเห็นวา่ 
ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนเรียนจะทาํภาษามือและทบทวนดว้ยการสะกดน้ิวมือประกอบตลอด  เพื่อใหน้กัเรียน
อ่านและเขียนคาํท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราได ้   และสร้างความเขา้ใจในการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนไดม้ากข้ึน  ซ่ึงโดยทัว่ไปนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิมีขอ้จาํกดัในการรับรู้ 
ดา้นการฟัง   ดงันั้นการใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยใชป้ระสาทสมัผสัการมองเห็นมาทดแทนการฟัง 
ประกอบกบัการนาํส่ือ  วิธีการท่ีหลากหลายเขา้มาใช ้  จึงช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
การไดย้นิเรียนรู้ไดดี้ข้ึน   และถา้นกัเรียนทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือซํ้าๆ   จะทาํใหน้กัเรียน 
จาํคาํท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราได ้  ซ่ึงหลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิดร่วมกบัแบบฝึก
ประกอบภาษามือ  นกัเรียนสามารถทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือไดถู้กตอ้ง  จึงส่งผลใหค้วามสามารถ
อ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ   หลงัการสอนโดยใชว้ิธีการแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  ร่วมกบัแบบฝึกประกอบ 
ภาษามือสูงข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวจิยั 

ในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี  
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.  ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัทุกขั้นตอนของการดาํเนินกิจกรรม โดยควบคุมเวลาใหเ้หมาะสม 

กบัความสนใจของนกัเรียน  เพราะหากใชเ้วลามากไป  นกัเรียนจะเบ่ือและหมดความสนใจ ดงันั้น 
ครูตอ้งมีวิธีในการดึงความสนใจ ใหก้าํลงัใจ และกระตุน้ใหน้กัเรียนตอ้งการทาํกิจกรรมโดยไม่ใช้
เวลานานเกินไป 

2.  ผลงานจากการท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติั  นกัเรียนจะมีความภาคภูมิใจ   ดงันั้นควรนาํไปจดั 
บอร์ดหรือใหน้กัเรียนไดน้าํกลบัไปทบทวน  และเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนตอ้งการทาํกิจกรรม 
ในคร้ังต่อไป  

3.  ครูควรจดบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนทุกวนั เพราะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการส่ือสาร  
เป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นถึงรายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมในแต่ละวนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ขอ้มูล การเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน ตลอดจนขอ้มูลน้ีจะนาํไปปรับกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมกบั
นกัเรียนมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรนาํวิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ   ไปทดลองใช้

กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในระดบัชั้นอ่ืนๆ  
2.  ควรนาํวิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  ไปทดลองใช ้

ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ เช่น  สงัคมศึกษา  ประวติัศาสตร์  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  เป็นตน้ 
3.  ควรนาํวิธีการแผนท่ีความคิด (Mind  Map) ร่วมกบัแบบฝึกประกอบภาษามือ  ไปทดลองใช้

ในการเรียนการสอนคาํควบกลํ้า  คาํท่ีมี ห  นาํ  เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านตวัสะกด 
      ไม่ตรงตามมาตรา 
ตารางค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนตวัสะกด 
      ไม่ตรงตามมาตรา 
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ตาราง 5  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถอ่านคาํท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
 

ข้อที ่ ความยากง่าย (P) อาํนาจจําแนก (r) สรุปผล 
*1 .94 .14 ใชไ้ม่ได ้
2 .56 .37 ใชไ้ด ้
3 .71 .34 ใชไ้ด ้
4 .76 .37 ใชไ้ด ้
5 .41 .60 ใชไ้ด ้
6 .77 .40 ใชไ้ด ้
7 .51 .46 ใชไ้ด ้
8 .50 .26 ใชไ้ด ้
9 .40 .57 ใชไ้ด ้
10 .69 .36 ใชไ้ด ้
11 .41 .43 ใชไ้ด ้
12 .51 .46 ใชไ้ด ้
13 .53 .43 ใชไ้ด ้
14 .70 .49 ใชไ้ด ้
15 .66 .51 ใชไ้ด ้

 
* ขอ้ท่ีไม่ไดน้าํมาใชเ้ป็นแบบประเมินการอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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ตาราง 6  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถเขียนคาํท่ีมี

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
 

ข้อที ่ ความยากง่าย (P) อาํนาจจําแนก (r) สรุปผล 
1 .37 .33 ใชไ้ด ้
2 .50 .73 ใชไ้ด ้
3 .63 .47 ใชไ้ด ้
4 .40 .53 ใชไ้ด ้
*5 .10 .20 ใชไ้ม่ได ้
6 .60 .67 ใชไ้ด ้
7 .67 .53 ใชไ้ด ้
8 .67 .67 ใชไ้ด ้
*9 0 .0 ใชไ้ม่ได ้
10 .53 .53 ใชไ้ด ้
11 .70 .33 ใชไ้ด ้
12 .40 .53 ใชไ้ด ้
*13 .83 .33 ใชไ้ม่ได ้
14 .70 .47 ใชไ้ด ้
15 .53 .67 ใชไ้ด ้

 
* ขอ้ท่ีไม่ไดน้าํมาใชเ้ป็นแบบประเมินประเมินการเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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ภาคผนวก ข 
 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งแบบฝึกหดั 
แบบทดสอบความสามารถอ่านตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
แบบทดสอบความสามารถเขียนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  การเขียนแผนท่ีความคิด  (mind  map)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  นาที 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  วนัท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
     เก่ียวกบัตนเองไดถู้กตอ้ง  
สาระการเรียนรู้  รู้และเขา้ใจการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนํา 
 1.  ครูแนะนาํตวัเองโดยการพดู   และใหน้กัเรียนสงัเกตโดยการอ่านริมฝีปาก   แลว้เขียนช่ือ   
นามสกลุของครูบนกระดานใหน้กัเรียนดู 
 2.  ครูถามช่ือ   นามสกลุของนกัเรียนทีละคน   โดยใหน้กัเรียนแนะนาํตวัเองดว้ยการพดู 
ทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือจนครบทุกคน 
 

  ขั้นสอน 
 1.  ครูบอกนกัเรียนเก่ียวกบัตวัครู   ไดแ้ก่   อาหาร   ผลไม ้  สตัว ์  ดอกไมท่ี้ครูชอบ  โดยให้
นกัเรียนดูจากรูปภาพ 
 2.  ครูถามนกัเรียนวา่  นกัเรียนชอบอาหาร   ผลไม ้  สตัว ์  ดอกไมอ้ะไรบา้ง  โดยใหน้กัเรียน
พดู  ทาํภาษามือและสะกดน้ิวมือจนครบทุกคน 
 3.  ครูนาํตน้ไมท่ี้มีราก มีก่ิงไม ้ มีแขนงเลก็ๆ  และกา้นใบมาใหน้กัเรียนดู  พร้อมทั้งอธิบาย 
ส่วนต่างๆ  ใหน้กัเรียนเห็นถึงส่วนใหญ่และส่วนยอ่ย  คือ  ราก   ลาํตน้   ก่ิง  กา้น  เป็นตน้ 
 4.  ครูเขียนรูปตน้ไมท่ี้มีส่วนประกอบต่างๆ บนกระดานและวาดรูปคนพร้อมทั้งบอกนกัเรียน
วา่น่ีคือรูปครู   (ภาษามือประกอบ) 
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 5.  ครูเขียนรูปแขนงของก่ิงไมพ้ร้อมทั้งเขียนคาํวา่ อาหาร บนแขนงของก่ิงไม ้ แลว้เขียน 
ช่ืออาหารท่ีครูชอบบนกา้น กา้นละ  1  คาํ   เช่น  หมูป้ิง   ขา้วผดั   ปลาทอด   เป็นตน้  (อาจจะใชรู้ปภาพ 
หรือการวาดรูปประกอบดว้ย) พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
 6.  ครูเขียนรูปแขนงของก่ิงไมพ้ร้อมทั้งเขียนคาํวา่ ผลไม ้บนแขนงของก่ิงไม ้ แลว้เขียนช่ือ
ผลไมท่ี้ครูชอบบนกา้น กา้นละ  1  คาํ   เช่น  มะม่วง   สบัปะรด   สม้  เป็นตน้  (อาจจะใชรู้ปภาพหรือ
การวาดรูปประกอบดว้ย) พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
 7.  ครูเขียนรูปแขนงของก่ิงไมอี้กก่ิงหน่ึงพร้อมทั้งเขียนคาํวา่ สตัว ์บนแขนงของก่ิงไม ้  
แลว้เขียนช่ือสตัวท่ี์ครูชอบบนกา้น กา้นละ  1  คาํ   เช่น  หมู   แมว  ไก่  เป็นตน้  (อาจจะใชรู้ปภาพหรือ
การวาดรูปประกอบดว้ย) พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
 9.  ครูเขียนรูปแขนงของก่ิงไมอี้กก่ิงหน่ึงพร้อมทั้งเขียนคาํวา่ ดอกไม ้บนแขนงของก่ิงไม ้ แลว้
เขียนช่ือดอกไมท่ี้ครูชอบลงบนกา้น  กา้นละ  1  คาํ   เช่น  ดอกบวั  ดอกกหุลาบ   ดอกกลว้ยไม ้  เป็นตน้ 
(อาจจะใชรู้ปภาพหรือการวาดรูปประกอบดว้ย) พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 

10. ครูสรุปวา่ทั้งหมดท่ีครูเขียนน้ี คือ การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  เก่ียวกบัตวัครู 
พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 

11. ครูใหน้กัเรียนทุกคนฝึกปฏิบติัเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) เก่ียวกบัตนเอง    
โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ  
 

ขั้นสรุป 
 1.  ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอผลงานการเขียนแผนท่ีความคิดของตนเองทีละคนพร้อมกบัให้
นกัเรียนทาํภาษามือ  และสะกดน้ิวมือจนครบทุกคน 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัหลกัและวิธีการการเขียนแผนท่ีความคิด        
 

ส่ือการสอน 
 1.  รูปภาพ  อาหาร   ผลไม ้   สตัว ์  ดอกไม ้

2.  กาว 2 หนา้ 
 3.  กระดาษพลูฟ (สาํหรับครู) 
 4.  สีเมจิก 
 5. กระดาษ A3 
 6. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 7. คลิปหนีบ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สงัเกตจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา 
2. การตอบคาํถามและการทาํภาษามือ การสะกดน้ิวมือไดถู้กตอ้ง 

3. การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) เก่ียวกบัตนเอง        
 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     ลงช่ือ .................................................................  ผูส้อน 
         (..............................................................................) 
         วนัท่ี ...........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง   การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
     เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา 
      ตวัสะกด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  นาที 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  วนัท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map) เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มี  

ตวัสะกดตรงตามมาตรา ไดแ้ก่  มาตราแม่กก แม่กบ  แม่กน   
แม่กด   

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map)   
เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตวัสะกดตรงตามมาตรา 
ไดแ้ก่  มาตราแม่กก แม่กบ  แม่กน  แม่กด  ไดถู้กตอ้ง 

สาระการเรียนรู้  รู้และเขา้ใจการเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map)   
เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตวัสะกดตรงตามมาตรา 
ไดแ้ก่  มาตราแม่กก แม่กบ  แม่กน  แม่กด   

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนํา 
 1.  ครูทบทวนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) เก่ียวกบัตวัครูใหน้กัเรียนดูและสนทนา 
ถึงรายละเอียดต่างๆ  พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ  และสะกดน้ิวมือประกอบ    

2.  ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา ไดแ้ก่  มาตราแม่กก แม่
กบ  แม่กน  แม่กด   พร้อมทั้งยกตวัอยา่งคาํศพัทท่ี์สะกดตรงตามมาตราตวัสะกด ไดแ้ก่  ปาก   นก  พริก  
กบ  ดาบ  หีบ  บา้น  เทียน  มด  ชอ้น  เป็ด  มีด  โดยครูนาํบตัรภาพมาใหน้กัเรียนดูแลว้พดูพร้อมกบั 
ครูเขียนบนกระดานและใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
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ขั้นสอน 
1.  ครูวาดแผนท่ีความคิด (รูปตน้ไมมี้ราก ก่ิง และกา้น) บนกระดาน พร้อมกบัเขียนตวัสะกด

ตรงตามมาตราขา้งๆ ลาํตน้ และเขียนมาตราแม่กก แม่กบ  แม่กน  แม่กด  ลงบนก่ิงไมแ้ต่ละก่ิง  
2. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา  มาตราละ  2  คาํ แลว้ให้

นกัเรียนออกมาเขียนลงบนกา้น พร้อมกบัวาดรูป (อาจจะใชรู้ปภาพประกอบดว้ยกไ็ด)้ ใหน้กัเรียนทาํ
ภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
 3.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง   โดยการใหน้กัเรียนทาํภาษามือ  และสะกด 
น้ิวมือทีละคน 
 4.  ครูใหน้กัเรียนจดัทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา   
โดยกาํหนดใหเ้ขียนคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา  มาตราละ 2  คาํท่ีไม่ซํ้ ากบัท่ีเขียนไปแลว้ 
โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 
 

ขั้นสรุป 
 1.  ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอผลงานการเขียนแผนท่ีความคิดของตนเอง โดยทาํภาษามือ และ
สะกดน้ิวมือทีละคนจนครบทุกคน 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเขียนแผนท่ีความคิดคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตาม
มาตรา          
 

ส่ือการสอน 
 1.  รูปภาพ  อาหาร   ผลไม ้   สตัว ์  ดอกไม ้

2.  กาว 2 หนา้ 
 3.  กระดาษพลูฟ (สาํหรับครู) 
 4.  สีเมจิก 
 5.  กระดาษ A3 
 6.  ฟิวเจอร์บอร์ด 
 7.  คลิปหนีบ 
 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  สงัเกตจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา 
2.  การตอบคาํถามและการทาํภาษามือ  การสะกดน้ิวมือไดถู้กตอ้ง 

3.  การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)  เก่ียวกบัตนเอง        
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ผลการจดัการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     ลงช่ือ .................................................................  ผูส้อน 
         (..............................................................................) 
         วนัท่ี ...........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง   การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
        เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา  
                              ตวัสะกด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  นาที 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  วนัท่ี ..........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั การเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มี  

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  ไดแ้ก่  มาตราแม่กก      
จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   

เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  
ไดแ้ก่  มาตราแม่กกไดถู้กตอ้ง      

สาระการเรียนรู้  รู้และเขา้ใจการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map)   
เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  
ไดแ้ก่  มาตราแม่กก      

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนํา 
 1.  ครูทบทวนเก่ียวกบัการเขียนแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) คาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตาม
มาตรา  โดยใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีความคิด  (Mind  Map) เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดตรงตามมาตรา  
มานาํเสนอใหเ้พื่อนๆ ดู โดยทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือประกอบ 

2.  ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  ซ่ึงมีทั้งหมด  
4  มาตรา  ไดแ้ก่  มาตราแม่กบ   แม่กน  แม่กด  แม่กก     พร้อมทั้งยกตวัอยา่งคาํศพัทท่ี์สะกดไม่ตรง
มาตราตวัสะกดไดแ้ก่  ภาพ  เณร   รถ     เมฆ    โดยครูนาํบตัรภาพประกอบบตัรคาํศพัทม์าใหน้กัเรียนดู
พร้อมทั้งใหพ้ดู ทาํภาษามือ และสะกดน้ิวมือ 
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ขั้นสอน 

 1.  ครูนาํบตัรภาพคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงมาตราตวัสะกด  มาตราแม่กก  ไดแ้ก่ คาํท่ีมี ข  
เป็นตวัสะกด  (เลข  สุนขั  สุข)  มาใหน้กัเรียนดู  ครูพดูช่ือคาํศพัทใ์หน้กัเรียนฟังและใหน้กัเรียน 
สงัเกตดว้ยการอ่านริมฝีปาก  
 2.  ครูนาํบตัรคาํ (เลข  สุนขั  สุข)  มาใหน้กัเรียนดู  แลว้นาํไปวางคู่กบับตัรภาพ  ครูอ่านคาํศพัท์
ใหน้กัเรียนฟังและใหน้กัเรียนสงัเกตดว้ยการอ่านริมฝีปาก และครูทาํภาษามือ  และสะกดน้ิวมือคาํศพัท ์
ทีละคาํจนครบทุกคาํศพัทแ์ลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติัทีละคนจนครบทุกคน 

 3.  ครูเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map) เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา       
ตวัสะกดแม่กก  ไดแ้ก่ คาํท่ีมี ข  เป็นตวัสะกด  (เลข  สุนขั  สุข)  โดยครูเป็นผูเ้ขียนแผนท่ีความคิด 
บนกระดาน (อาจจะวาดรูปหรือใชบ้ตัรภาพประกอบ)  พร้อมกบัใหน้กัเรียนทาํภาษามือ และสะกด 
น้ิวมือทีละคน 
 4.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง   
 5.  ครูใหน้กัเรียนจดัทาํแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กก  

ไดแ้ก่  คาํท่ีมี  ข  เป็นตวัสะกด  (เลข  สุนขั  สุข)  โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ 
 

ขั้นสรุป 
 1.  ครูใหน้กัเรียนนาํเสนอผลงานการเขียนแผนท่ีความคิดของตนเอง โดยทาํภาษามือ และ
สะกดน้ิวมือทีละคนจนครบทุกคน 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเขียนแผนท่ีความคิดคาํศพัทท่ี์มีตวัสะกดไม่ตรงตาม

มาตราแม่กก  ไดแ้ก่ คาํท่ีมี ข  เป็นตวัสะกด  (เลข  สุนขั  สุข)           
 3.  ครูใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั 
 

ส่ือการสอน 
 1.  รูปภาพ  เลข  สุนขั  สุข 

2.  กาว 2 หนา้ 
 3.  กระดาษพลูฟ (สาํหรับครู) 
 4.  สีเมจิก 
 5. กระดาษ A3 
 6. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 7. คลิปหนีบ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  สงัเกตจากการร่วมปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลา 
2.  การตอบคาํถามและการทาํภาษามือ การสะกดน้ิวมือไดถู้กตอ้ง 

3.  การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind  Map) เก่ียวกบัตนเอง        
 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
     ลงช่ือ .................................................................  ผูส้อน 
         (..............................................................................) 
         วนัท่ี ...........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
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แบบฝึกหัด (แม่กก) 
 

1. ให้นักเรียนกากบาท X ทบัตวัเลอืกทีต่รงกบัภาพ 
 
1.  
 
 
 
 
 

ก. เลข                         ข. เลก                       ค. เลบ 
 

 
 

2.  
 
 
 
 
 

ก. สุนัก                     ข. สุนับ                       ค. สุนัข 
 

 
 

3.  
 
 
 
 
 

ก. สุข                             ข. สุก                     ค. สุด 
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2. ให้นักเรียนเขยีนคาํให้ตรงกบัภาพ 
 
 1.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
 

 
 
 
2.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
 

 
 
 
3.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
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แบบฝึกหัด (แม่กก) 
 

1. ให้นักเรียนกากบาท X ทบัตวัเลอืกทีต่รงกบัภาพ 
 
1.  
 
 
 
 
 

ก. โรค                        ข. โรก                      ค. โรต 
 

 
 

2.  
 
 
 
 
 

ก. โชตด ี                    ข. โชดด ี                   ค. โชคด ี
 

 
 

3.  
 
 
 
 
 

ก. สามกัค ี                 ข. สามคัค ี                 ค. สามดัค ี
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4.  
 
 
 
 
 

ก. เมต                   ข. เมฆ                   ค. เมค 
 

 
 
2. ให้นักเรียนเขยีนคาํให้ตรงกบัภาพ 
 
 1.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
 

 
 
 
2.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
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3.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
 

 
 
 
4.  
 
 
 
 

 
             1. 
 
             
             2. 
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ทบทวนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กก 
 

 ให้นักเรียนเขยีนคาํให้ตรงกบัภาพ 
 
 1.                          

          
 
 

 
 

2.  
 
 
 

 
                          
           
 

 
 

3.  
 
 
 

             
              
 

 
 

 4.  
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5.  
 
 
 

             
              
 

 
 

6.  
 
 
 

             
              
 

 
 

7.  
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ภาคผนวก ค 
 

ตวัอยา่งแบบฝึกประกอบภาษามือ 
ตวัอยา่งแบบฝึกสะกดน้ิวมือ 
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ตวัอย่างแบบฝึกประกอบภาษามือ 
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ตวัอย่างแบบฝึกสะกดนิว้มือ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

121 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบทดสอบความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
แบบทดสอบความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

แบบทดสอบ 
 

  ความสามารถอ่านคาํท่ีมีตวัสะกด 
ไม่ตรงตามมาตรา 

 
  ช่ือ............................................ 
  นามสกลุ................................... 

 
 
 
 
 
 

 
           ผูท้ดสอบ........................................................... 

(..........................................................) 
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ตอนที ่1 : ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัตวัเลือก 
                 ท่ีตรงกบัภาพใหถู้กตอ้ง 
 

1  
 
 
 
 
 

 ก.   กอลป์ 
ข.   กอบ 
ค.   กอลฟ์ 

 
 

  

2  
 
 
 
 
 

 ก.   ของขวณั 
ข.   ของขวญั 
ค.   ของขวนั 

 
 

  

3  
 
 
 
 
 

 ก.   บอณ 
ข.   บอน 
ค.   บอล 
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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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7 
 
 
 
 
 

 ก.   ปีศาจ 
ข.   ปีศาด 
ค.   ปีศาต 

 
 

  

8  
 
 
 
 
 

 ก.   ศพ 
ข.   ศบ 
ค.   ศฟ 

 
 
 

9  
 
 
 
 
 

 ก.   ทหาน 
ข.   ทหาญ 
ค.   ทหาร 
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10  
 
 
 
 
 

 ก.   ฮิกโป 
ข.   ฮิบโป 
ค.   ฮิปโป 

 
 

  

11  
 
 
 
 
 

 ก.   อิท 
ข.   อิจ 
ค.   อิฐ 

 
 

12  
 
 
 
 
 

 ก.   สามกัคี 
ข.   สามคัคี 
ค.   สามดัคี 
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13  
 
 
 
 
 

 ก.   ขอบคุญ 
ข.   ขอบคุณ 
ค.   ขอบคุน 

 
 

  

14  
 
 
 
 
 

 ก.   ปลาวาร 
ข.   ปลาวาฬ 
ค.   ปลาวาณ 
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แบบทดสอบ 
 ความสามารถเขียนคาํท่ีมีตวัสะกด 

ไม่ตรงตามมาตรา 
 
  ช่ือ............................................ 
  นามสกลุ................................... 

 
 
 
 
 
 

 
           ผูท้ดสอบ........................................................... 

(..........................................................) 
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ตอนที ่1 : ใหน้กัเรียนเขียนคาํใหต้รงกบัรูปภาพใหถ้กูตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 3 

1 

131 



 

 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

8 7 

5 
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11 

9 10 

12 
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ภาคผนวก จ 
 

ตวัอยา่งการเขียนแผนท่ีความคิดของครู 
ตวัอยา่งการเขียนแผนท่ีความคิดของนกัเรียน 
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ตวัอย่างการเขยีนแผนทีค่วามคดิของครู 
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การเขียนแผนท่ีความคิด (เก่ียวกบัตวัครู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดตรงตามมาตรา 
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การเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนการเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน 
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การเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 



 

 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างการเขยีนแผนทีค่วามคดิของนักเรียน 
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การเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดตรงตามมาตราแม่กดของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทบทวนการเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดตรงตามมาตราของนกัเรียน 
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การเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดของนกัเรียน 
 
 
 
 
 

ทบทวนการเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กดของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนการเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบของนกัเรียน 
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ทบทวนการเขียนแผนท่ีความคิดตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กนของนกัเรียน 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
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