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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่ อง
ชนิดของค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดเขียนเขตที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้    
ผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  จ านวน 100 คน  เป็นกลุ่มทดลอง  50  คนโดยใช้วิธีสุ่มแบบ 

(Cluster random sampling) ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์และกลุ่มควบคุม 50 คน  

ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู (ตามหลักสูตรสถานศึกษา)  ใช้เวลาในการทดลอง กลุ่มละ 20 คาบ  
คาบละ  50  นาท ี ใช้เนื้อหาเดียวกันในการทดลอง  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  Randomized  Control  
Group  Pretest – Posttest  Design 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ผังมโนทัศน์  แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู (ตามหลักสูตรสถานศึกษา)  และ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของค า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ      
t- test แบบ Independent  และ  t- test แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค าของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 3.  ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของค าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครูของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

 
 



 

A COMPARISON OF MATHAYOMSUKSA I STUDENTS’ ACHIEVEMENT  IN  THAI    
LANGUAGE  ON  WORDS, WATKIANKHET SCHOOL, THROUGH CONCEPT 

MAPPING TECHNIQUE AND THE TEACHER’S MANUAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AN  ABSTRACT 

BY 
KITLADA    KHUMLONGWARASIRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements  for  the 
Master  of  Education  degree  in  Secondary  Education 

at  Srinakharinwirot  University 
September  2009 



 

Kitlada  Khumlongwarasiri.   ( 2009 ).  A  Comparison  of  Mathayomsuksa I  Students’ 
Achievement in  Thai  Language  on  Words, Watkiankhet  School, Through  
Concept  Mapping Technique and the Teacher’s  Manual.  Master’s Project, 
M.Ed.  (Secondary  Education).  Bankok:  Graduate  School, Srinakharinwirot  
University.   Project Advisior:  Assist. Prof.  Kachornsri  Jatikananda. 

 
 The  purpose  of  this  study  was  to  compare  Mathayomsuksa  I  students’ 
achievement  in  Thai  language  on  words, Watkiankhet  school, through  concept  
mapping  technique  and  the  teacher’s  manual. 
 The  samples  were  100  Mathayomsuksa  I  students  at  Watkiankhet  school, 
Pathumthanee, in the first semester of 2009 academic  year.  They  were  randomly  
assigned  into  two  groups. The  experimental group and  the  control  groups  with  50  
students  in  each.  The  experimental  group  was  taught  through  concept  mapping 
technique; the  control  group  was  taught  through  the  teacher’s  manual.  Each  group  
was  taught    for  twenty fifty – minute periods.  The  research  design  was  Randomized  
Control  Group  Pretest – Posttest  Design. 
 The  result  of  study  indicated  that: 
 1. The students’ achievement on Thai  Language  on  words  comprehension  of  
the  experimental  group  and  the  control  group  was  significantly  different  at  the  .01  
level  
 2.  The students’ achievement on Thai  Language  on  words  comprehension  
Through  concept  mapping  technique  of  the  experimental  group  was  significantly  
different  at  the  .01  level 
 3. The students’ achievement on Thai  Language  on  words  comprehension  the  
teacher’s  manual  of  the  control  group  was  significantly  different  at  the  .01  level 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาให้ค าปรึกษา และค าแนะน าอย่างยิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน รุ่งเรืองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร พานทอง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ  
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน รุ่งเรืองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี 
ชาติกานนท์ และอาจารย์สุรีย์ สหวัฒน์ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การท าวิจัยครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา อันท าให้สารพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์  ที่กรณุาให้ค าแนะน าและ 
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขตที่ให้การสนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์สุชาติ ชูสติ ที่กรุณามอบชั่วโมงสอนให้ในการท าวิจัย
ครั้งนี้และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขตที่ให้ความร่วมมือในการหาคุณภาพ
เครื่องมือในการทดลองเป็นอย่างยิ่ง 
 ท้ายที่สุดน้ีขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดเขียนเขต  
พระมหาประมงค์ สวัสดิลาภา คุณจิตรา ศรีมงคล  และคุณปราณี  โกวิวัฒน์ ที่ให้ความช่วยเหลือและ
เป็นก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ 
 

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ  
บิดา มารดา และอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัยจนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 หลักสูตรภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา มุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาทั้งการฟง 

การดู การพูด การอานและการเขียน ซึ่งทักษะทางภาษาเหลานี้ นอกจากจะเปนพื้นฐานในการเรียนใน

ระดับสูงแลว ยังเปนแนวทางในการแสวงหาความรูความชํานาญในดานตางๆ อีกดวย ดังนั้น          

การปลูกฝงใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา จึงขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีรูปแบบที่

เราใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเพราะการใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองเปนการตอบสนองความ

เชื่อในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และเปนการจัดใหนักเรียนไดเรียนตามความสามารถของตน 

 การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยมีความสําคัญมาก ครูมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหความรู

ทางภาษาไทยแกนักเรียน เพื่อนักเรียนจะไดใชเปนแนวทางในการใชภาษาอยางถูกตองตอไป         

การจัดการเรียนรูของนักเรียนใหมีความรูทางภาษาไทยนั้นครูผูสอนควรใหผูเรียนเกิดความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย ตลอดจนกฎเกณฑตางๆ ของภาษาไทยเพื่อใหผูเรียนยึดเปนหลัก

ในการใชภาษาไทยตอไป 

  การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยเทาที่ผานมา ไมประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย

เทาที่ควร  เนื่องจากปญหาหลายประการที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนาพอใจและมี

ทัศนคติที่ไมดีตอวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิธีสอน ที่ครูมักเนนความรูใหนักเรียนทองจําหลัก

ภาษาขอบังคับตางๆ มากเกินไปโดยไมคํานึงถึงบรรยากาศในการเรียน ทําใหนักเรียนเห็นวาวิชา

ภาษาไทยเปนวิชาที่ไมนาเรียน (สมพล ธูปชา. 2524: 4) และผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาไทย พบวาครูใชการจัดการเรียนรูแบบบรรยายมากที่สุด ขาดเทคนิคที่นาสนใจในการจัดการ

เรียนรู นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมประกอบการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมากขึ้น ครูบาง

คนสอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน ใชการจัดการเรียนรูเหมือนกันทุกหอง ทํา

ใหนักเรียนมองไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการเรียนภาษาไทย (สมพล ธูปชา. 2524: 5) ซึ่ง

จะเปนผลทําใหเกิดความบกพรองใน การเรียน ครูควรสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่

นาสนใจและสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีใจรักและศรัทธาในการเรียนวิชาภาษาไทย 

นักเรียนจะตั้งใจเรียนรวมกิจกรรมเปนอยางดี และเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (กรมวิชาการ. 2521: 1) 

 การแกไขปญหาเรื่องการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน นอกจากจะแกที่ตัวนักเรียนแลว 

ยังตองพิจารณาที่ตัวครูผูสอนและการจัดการเรียนรูของครู กลาวคือครูควรแสวงหาแนวทางการจัด 

การเรียนรู และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูใหหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชา
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ภาษาไทย ดวยเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาวิธีสอน เพื่อชวย

ใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น ดังนั้น ครูควรพัฒนาวิธีสอนดวยการนํา

นวัตกรรมการศึกษาที่นาสนใจมาใชเพื่อใหการจัดการเรียนรูสัมฤทธิ์ผลตามตองการ 

 การจัดการเรียนรูของครูควรจัดมวลประสบการณการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม เชน การเลือกสื่อการสอนเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาและความ

สนใจของผูเรียน ดังที่นักการศึกษา พีโพ (Piepho. 1981: 12) เนนวาผูเรียนควรมีสวนรวมในการเลือก

และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาสนใจที่จะอาน หรือเปนประโยชนนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

เพราะจะกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจอานยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงเปน

สิ่งจําเปนและสําคัญ จากการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหมๆ พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชผัง

มโนทัศน (Concept Mapping) อาจจะชวยแกปญหาการจัดการเรียนรูภาษาไทยได เพราะผูเรียนมีสวน

ในการเลือกสื่อ หรือ เนื้อความตาม ความสนใจของตนเอง ทําใหผูเรียน เรียนอยางมีความสุข เกิด

ความมั่นใจตามศักยภาพของแตละบุคคล การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน เปนการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหเกิดความเขาใจ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 กิจกรรมการเรียนโดยใชผังมโนทัศนผูเรียนสามารถอานเรื่องแลวสรุปความไวเปนความคิด

รวบยอดหรือเปนคําสําคัญโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ แสดงความคิด ระหวางเพื่อน

นักเรียนดวยกัน  ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจากนั้นผูสอนมีบทบาทกระตุนใหผูเรียนใหเกิด

แนวคิดดวยการตั้งคําถาม ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนเขาใจเนื้อความแลวก็ทาํใหเกดิ

การถายทอดออกมาเปนภาษาพูดและภาษาเขียนสงผลตอ    การสื่อความหมายได ซึ่งผูเรียนมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียน โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน จึงทําใหเกิดความสนใจในการเรียน 

 เมื่อพิจารณาจากหลักการของการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน จะเห็นวาผูเรียนเปน

ศูนยกลางทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม มีโอกาสฝกทักษะการอาน สงผลใหผูเรียนสามารถอานได

เร็วขึ้น และมีความเขาใจในการอานดีข้ึน ทําใหการเขียนพัฒนาตามไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจนํา

วิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน และการสอนตามคูมือครูเพื่อเปนแนวทางใน     

การพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 

 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ตามคูมือครู 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบผลของการเรียนภาษาไทยโดยใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูเพื่อเปน

แนวทางใหครูผูสอนภาษาไทยนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดีข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 5 หองเรียน รวม 250 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี      

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 50 คน รวม 100 คน ไดมาจาก    

การสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) ดังนี้ 

 1. สุมหองเรียนดวยวิธีการจับฉลากมาเปนกลุมตัวอยาง 2 หองเรียนจากจาํนวน 5 หองเรยีน 

ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน 

 2. จับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 50 คน และเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน 

จํานวน 50 คน โดยกลุมทดลองดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กลุมควบคุมดําเนิน       

การจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเนื้อหาหลักภาษาไทยเรื่องชนิดของคําไดแก 

คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และ คําอุทาน  
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 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ใช

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองกลุมละ 20 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ รวม 5 สัปดาห  

   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก การสอน 2 แบบ คือ 

  1.1  การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

  1.2  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ผังมโนทัศน (Concept Mapping) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธระหวาง 

มโนทัศนตาง ๆ โดยมีเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน และสามารถเขียนเปนความคิดรวบยอด เขียนเปน

คําหรือประโยคและสามารถจําแนกประเภทได 

   1.1 มโนทัศนหลัก หมายถงึ หัวเรือ่ง แนวคิดหลกัของเรื่องหรือคําหลักของเรื่อง 

   1.2 มโนทัศนรอง หมายถงึ ใจความสาํคัญของเรื่องหรือคําขยายคาํหลัก  

  1.3 มโนทัศนยอย หมายถงึ ใจความรอง หรือคําตัวอยางที่ชวยขยายคํามโนทัศนรอง   

   ในวิจัยฉบบันีใ้ชผังมโนทัศน 4 ชนิด คือ 

   1.4.1 Mind map หรือ Mind mapping (แผนที่ความคิด) 

   1.4.2  Web Diagram หรือ Spider Map (แผนผังใยแมงมุม) 

   1.4.3  Tree Structure (แผนภูมิโครงสรางตนไม) 

   1.4.4  Classification map (แผนผังแสดงความสัมพันธแบบจาํแนกประเภท) 

  

 

            2. วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัย

นําแบบการใชผังมโนทัศนมาจัดกิจกรรมระดมความคิดโดยผานกระบวนการอานแลวเขียนสรุปโดยใช

ผังมโนทัศน มีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ครูบอกชื่อเร่ืองที่กําหนดใหนักเรียนอานและสนทนาซักถามเกี่ยวกับชื่อเร่ืองเพื่อ

สรางความสนใจและโยงประสบการณเดิมของนักเรียนกับเร่ืองที่อาน ครูเขียนประสบการณของ

นักเรียนแตละคนเปนคํามโนทัศน และเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศน 
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  ข้ันที่ 2 นักเรียนศึกษาใบความรู เร่ืองผังมโนทัศน และการจับใจความสําคัญวาใครทํา

อะไรจากเรื่องที่ศึกษา  

  ข้ันที่ 3 นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน อานเนื้อเร่ือง สรุปสาระสําคัญและรายละเอียด

จากการตอบคําถาม เชน เร่ืองนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใจความสําคัญในแตละยอหนาคืออะไร มี

ขอความใดสนับสนุน แลวเขียนเปนคํามโนทัศน ตัวแทนกลุม อธิบายผังมโนทัศนที่เขียนขึ้น  

ครูเสนอแนะเพิ่มเติมข้ึน 

  ข้ันที่ 4 นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนชนิดของคํา และอรรถลักษณะของเรื่อง 

  ข้ันที่ 5 นักเรียนทบทวนเนื้อเร่ืองรวมกันโดยใชผังมโนทัศน และอภิปรายอรรถลักษณะ

ของเรื่องที่ไดอานไปแลว 

  ข้ันที่ 6 นักเรียนคิดโครงเรื่องที่จะเขียน โดยแบงกลุม กลุมละ 5 คน ระดมความคิดเขียน

คํามโนทัศนที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะเขียน 

  ข้ันที่ 7 นักเรียนแตละกลุมจัดประเภทและลําดับของคํามโนทัศน เขียนเปนผังมโนทัศน 

ครูตรวจแกไข นักเรียนนําไปปรับปรุงและใชเปนโครงเรื่องในการเขียนความเรียง 

  ข้ันที่ 8 นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนชนิดของคําจากผังมโนทัศนโครงเรื่อง โดยใชอรรถ

ลักษณะจากเรื่องที่อาน ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาแกไขถอยคํา สํานวน 

  ข้ันที่ 9 นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องใหมจากผังมโนทัศน   

 3. วิธีการจัดการเรียนรูตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขียนเขตโดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

  ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ 

    ครูสนทนาซักถามหรือใชส่ือตางๆ กระตุนความสนใจของนักเรียน 

  ข้ันที่ 2  แจงจุดประสงคการเรียน 

    ครูแจงใหนักเรียนทราบวาเมื่ออานเรื่องแลวตองจับใจความสําคัญและเขียนสรุป

ความจากเรื่องที่อานได 

                  ข้ันที่ 3  ใหแนวทางการเรียนรู 

    ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการจับใจความสําคญัและการเขียน

เรียงความจากนัน้ครูและนกัเรียนชวยกันสรุป โดยชี้แนวทางในกาคนหาสาระสําคญัของเรื่องและ    

การเขียน 

  ข้ันที่ 4  ใหเนื้อหาแกนักเรียน 

    ครูและนักเรียนอานเรื่องแลวสนทนาซักถาม และเขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง 
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  ข้ันที่ 5  สงเสริมความแมนยํา 

    นักเรียนวางแผนการเขียนชนิดของคํา 

  ข้ันที่ 6  การประเมินผล 

    สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน และตรวจผลงาน 

 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา หมายถึง ความสามารถของ

นักเรียนดาน ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่วัดจาก

คะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคําแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 40 

ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

         
  
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูแตกตางกัน 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 

 

 

 ตัวแปรตน 
การจัดการเรียนรูภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํ 2 แบบ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

2. การจัดการเรียนรูตามคูมอืครู 
 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํา 

  1.1  ชนิดของคําในภาษาไทย 

  1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องชนิดของคํา 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน 

  2.1 ความหมายของมโนทัศน 

2.2  ลักษณะของมโนทัศน 

  2.3  ทฤษฎีและแนวคิดของการสอนมโนทัศน 

  2.4  กระบวนการสรางมโนทัศน 

  2.5  วิธีสอนใหเกิดมโนทัศน 

  2.6  ความหมายของผังมโนทัศน 

  2.7  ทฤษฎีพื้นฐานของการสอนโดยใชผังมโนทัศน 

  2.8  ลักษณะและการสรางผังมโนทัศน 

  2.9  องคประกอบของผังมโนทัศน 

   2.10 ประเภทของผังมโนทัศน 

  2.11 การสอนสรางผังมโนทัศน 

  2.12 ประโยชนของผังมโนทัศน 

  2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผังมโนทัศน 

 3.  เอกสารเกี่ยวกับการสอนแบบปกติ  

  3.1  คําอธิบายรายวิชา 

  3.2  สาระการเรียนรู 

  3.3  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  4.2  งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในประเทศ 

  4.3  งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางประเทศ 
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1.  เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทย เรื่องชนิดของคํา 
 1.1  ชนิดของคําในภาษาไทย 
 ไดมีผูกลาวถึงชนิดของคําในภาษาไทยไวดังนี้ 

 คณาจารยภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543: 17-28) ใหความหมายของ

คําไววา คําคือ เสียงที่เปลงออกมา หรืออักษรที่ประสมกันแลวมีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง คําแต

ละคําแตกตางกัน ทั้งดานหนาที่และความหมายในการใชภาษา ผูใชจึงตองรูจักชนิดของคําและ

ความหมายของคําเปนอยางดี จึงจะสามารถเลือกใชคําเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ        

การเรียนรูเร่ืองชนิดของคํา ทําใหผูเรียนสามารถใชคําไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลจึงไดมีการกําหนด

ชนิดของคําในภาษาไทยขึ้น 

 พระยาอุปกิตศิลปะสาร (2535: 70) กลาววา ชนิดของคําในภาษาไทย จําแนกออกเปนชนิด

ตางๆ ดังนี้ คือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน 

 วันเพ็ญ เทพโสภา (2546: 61-71) ไดแบงชนิดของคําในภาษาไทยออกเปน 7 ชนิด ดังนี้ 

คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน 

 1. คํานาม คือ คําที่เรียก คน สัตว ส่ิงของตางๆ ทั่วที่เปนในรูปธรรม และ นามธรรมแบงได 5 

ดังนี้ 

  1.1  สามานยนาม คือคํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไป เชน นก หนู ดิน น้ํา บาน โรงเรียน 

  1.2  วิสามานยนาม คือ คํานามที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ ต้ังขึ้นเพราะไมตองการใหนามนั้น 

ปนกับคํานามอื่นๆ เชน อาทิตย (วัน) มีนาคม (เดือน) พิจิตร (จังหวัด) มะลิ (ดอกไม) 

  1.3  สมุหนาม คือ คํานามที่เรียกชื่อ คน สัตว ส่ิงของที่อยูเปนหมวดหมูเดียวกัน เชน 

โขลง (ชางหลายเชือก) ฝูงปลา (ปลาหลายตัว) นอกจากนี้ก็มีคําวา กลุม หมู กอง เหลา พวก คณะ โหล 

สมาคม บริษัท ฝูง ฯลฯ 

  1.4  อาการนาม คือ คํานามทาเปนชื่อกริยาอาการของคน สัตว และสิ่งของตางๆ อาการ

นาม หมายถึง คํากริยาหรือคําวิเศษณ จะมีคําวา การหรือความ นําหนาอยูเสมอ ซึ่งการใชคําวาการ

และความ มีหลักดังนี้ 

  1.5  การ  จะใชนําหนาคํากริยาที่แสดงในดานทางกายและวาจา เชน การนั่ง การนอน 

การเดิน การพูด การฟง การอาน 

  1.6  ความ  จะใชนําหนาคํากริยาที่เกี่ยวกับจิตใจ เชน ความคิด ความโกรธ ความตาย 

ความรัก ความโลภ และยังใชนําหนาคําวิเศษณเพื่อบอกลักษณะตางๆ เชน ความเร็ว ความดี ความสุข

หมายเหตุ ถา การ และ ความ ไมไดนําคํากริยาหรือคําวิเศษณ จะถือวาเปนสามานยนาม เชน การบาน 

การคลัง การเมือง ความอาญา ความแพง  
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  1.7  ลักษณนาม คือ คํานามที่ใชบอกลักษณะของคํานามนั้น เพื่อตองการใหทราบวา

คํานามนั้นมีลักษณะอยางไร คําลักษณนามจะอยูหลังคําวิเศษณบอกจํานวนนับเสมอ เชน คน 1 คน 

ดินสอ 9 แทง ขลุย 1 เลา 

   ลักษณนามในภาษาไทยแบงไดดังตอไปนี้ 

   1.7.1 ลักษณนามบอกชนิดของนาม เชน 

    ปน ใชกับ เลื่อย 

    เลม ใชกับ หนังสือ สมุด อาวุธ เกวียน เข็ม กรรไกร 

    เร่ือง ใชกับ เร่ืองราว และคติขอความตางๆ 

    เลา ใชกับ ป ขลุย 

    รูป ใชกับ รูปภาพ ภิกษุ สามเณร 

    องค ใชกับ เจดีย พระพุทธรูป 

    เชือก ใชกับ ชาง 

    ใบ ใชกับ ภาชนะตางๆ ครก ใบไม 

    ตัว ใชกับ โตะ เกาอี้ ตะปู ตุกตา หมา แมว ฯลฯ 

    ส่ิง,อัน ใชกับ ส่ิงของตางๆ เชน แวนตา 

    เรือน ใชกับ นาฬิกา 

   1.7.2 ลักษณนามบอกอาการของคํานาม เชน 

    กํา,ฟอน ใชกับ ของที่มีลักษณะเปนกําหรือฟอน เชน ผัก หญา ขาว 

    มวน ใชกับ ของที่เปนมวน เชน บุหร่ี 

    มวน ใชกับ ของที่มวนเอาไว เชน กระดาษ ยาสูบ 

    พับ ใชกับ ของที่พับเอาไวเชน ผาตางๆ 

    จีบ ใชกับ ของที่จีบเอาไวเชน พลู 

    มัด ใชกับ ของที่มัดเอาไวเชน ขาวตมมัด ฟน 

   1.7.3 ลักษณนามบอกสัณฐานลักษณะของนาม เชน 

    กลัก ใชกับ ของที่เปนกลองเล็กๆ เชน กลักไมขีดไฟ 

    กอน ใชกับ ของที่มีลักษณะเปนกอน เชน อิฐ หิน ดิน ยางลบ 

    กระบอก  ใชกับ ของที่มีลักษณะกลมยาวและกลวง เชน ขาวหลาม ไมไผ ปน 

    แทง ใชกับ ของที่ทึบและหนามีรูปยาวๆ เชน เหล็ก ทอง ดินสอ 

    หลัง ใชกับ ของที่มีหลังคา เชน บาน เรือน มุง กูบ ประทุน 

    สาย ใชกับ ของที่เปนทางยาวเชน ทาง แมน้ํา ถนน 
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    เสน ใชกับ ของที่เปนเสนเล็กยาว เชน ดาย สรอย เชือก ลวด 

    ผืน ใชกับ ของที่แบนบางและกวางใหญ เชน พรม ผา 

    คัน ใชกับ ของที่ใชถือหรือลากมีรูปยาวๆ เชน ชอน เบ็ด รม ธนู ซอ รถ  

      ฉัตร 

   1.74 ลักษณนามบอกหมวดหมูของนาม เชน 

    พวก,เหลา ใชกับ  คน สัตว ส่ิงของที่อยูรวมกันและมีลักษณะเดียวกัน 

    กอง ใชกับ ทหารและใชกับของที่รวมกันไว เชน ดิน หิน ทราย 

    หมู ใชกับ คน สัตว และของที่รวมกันเปนกลุมๆ 

    ชุด ใชกับ คนหรือส่ิงของที่ครบตามอัตรา 

    ฝูง ใชกับ คนหรือสัตวที่อยูรวมกันมากๆ 

    ตับ ใชกับ จาก ลูกปน 

    วง ใชกับ คนชุด หนึ่งๆ ที่ลอมวงกันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เลนดนตรี  

      ตะกรอ รองเพลง 

   1.75 ลักษณนาม ที่บอกจํานวนและมาตราของคํานาม เชน 

    กุลี ใชกับ ผาที่หอรวมกัน 

    โหล ใชกับ ของที่รวมกัน 12 ส่ิง เชน ปากา ดินสอ 

    คู ใชกับ ของที่รวมกัน 2 ส่ิง เชน ชอนสอม รองเทา ถุงเทา 

    ถัง ใชกับ ขาวสาร ถั่ว งา 

    บาท ใชกับ เงิน 

    ปบ ใชกับ น้ําตาล น้ํา 

  1.8  ลักษณนามซ้ําชื่อนาม คือ ไมมีลักษณนามใช ซึ่งตองนําสามานยนามเดินมาใชเปน

ลักษณนาม เชน ประเทศ 5 จังหวัด 76 จังหวัด วัด 9 วัด 

 2.  คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามหรือขอความที่ผูพูดหรือผูเขียนไดกลาวมาแลวเพื่อ

จะไดไมตองกลาวนามซ้ําอีก คําสรรพนามจะแบงได 6 ชนิดคือ 

  2.1  บุรุษสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนบุคคลที่เกี่ยวของในการพูดจากัน จะมี     

ผูพูดผูฟงและผูที่เราพูดถึง ซึ่งบุรุษสรรพนามจะแบงได 3 พวกดังนี้ 

   2.1.1  สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ เปนสรรพนามที่ใชแทนผูพูด เชน ฉัน ดิฉัน ผม กระผม 

ขาพเจา กู หมอมฉัน ขาพระพุทธเจา หนู 

   2.1.2  สรรพนามบุรุษที่ 2 คือ เปนสรรพนามที่ใชแทนตัวของผูฟง เชน เอ็ง เธอ ทาน 

เจา ใตเทา ฝาพระบาท คุณ 
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   2.1.3  สรรพนามบุรุษที่ 3 คือ เปนคําสรรพนามที่ใชแทนผูที่เรากําลังพูดถึงเขา เชน 

แก มัน เขา ทาน พระองค 

  2.2  ประพันธสรรพนาม คือสรรพนามที่ใชแทนนาม หรือสรรพนามที่อยูขางหนาและตอง

ติดอยูกับนามหรือสรรพนาม ซึ่งจะมีคําวา ที่ ซึ่ง อัน ประกอบอยู เชน 

   คนที่พูดมากมักไมคอยฟง 

   บานพักซึ่งฉันอยูไมมีไฟฟา 

   ไมอันนี้มีกลิ่นหอมมาก 

  2.3  วิภาคสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนนามหรือสรรพนามเพื่อตองการแบงนาม

หรือสรรพนามออกเปนสัดสวน และมักมีคําวา ตาง บาง กัน ประกอบอยู เชน 

   เราไปเที่ยวดวยกัน 

   ครูตางกันสอนหนังสือ 

   เพื่อนบางก็คุยบางก็อานหนังสือ 

  2.4  นิยมสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนนามในการกําหนดความหมายใหชัดเจน

ข้ึน มักใชคําวา นี่ นั้น โนน ดังตอไปนี้ 

   นี่ จะใชกับนามที่อยูใกลมากที่สุด เชน 

   นี่ชุดใคร นี่เงินของใคร 

   นั่น จะใชแทนนามที่อยูหางออกไป เชน 

   นั่นของใคร นั่นหมวกของใคร 

   โนน จะใชแทนนามที่อยูออกไปอีก เชน 

   โนน บานของใคร โนน คือศาลเจาแมกวนอิม 

  2.5  อนิยมสรรพนาม คือ คําสรรพนามที่ใชแทนนามซึ่งไมไดกําหนดชัดเจน แนนอน มัก

มีคําวา ใคร อะไร ไหน ใด เชน 

   ไมมีใครรังเกียจเธอ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข 

  2.6  ปฤจฉาสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใชแทนนามสรรพนามที่เปนคํานามหรือสงสัย เชน 

   อะไร ทําใหเธอเปลี่ยนไป ? 

   ไหน แหวนเธอ ? 

   ใคร หยิบของฉันไป ? 

 3.  คํากริยา คือ คําที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม เพื่อใหรูวาทําอะไรหรืออยูในสภาพ

ใด เชน หมาเหา นกรอง เขาหัวเราะ ฝนตก คํากริยาแบงได 4 ชนิด คือ 
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  3.1  อกรรมกริยา คือ คํากริยาไมตองมีกรรมมารับขางทาย ก็ถือวาอานไดความสมบูรณ 

เชน 

   หมาเหา รถแลน 

   พอปวย เขารองไห 

  3.2  สกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ตองมีกรรมมารับขางทาย จึงจะอานไดความสมบูรณ 

เชน 

   เขาถูกครูตี ฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง 

   เพื่อนกินกวยเตี๋ยว เขาทํางาน 

  3.3  วิกตรรถกริยา คือ คํากริยาที่จะตองอาศัยคํานาม หรือสรรพนามมาชวยขยายจึงจะ

อานไดสมบูรณ วิกตรรถกริยา มักมีคําวา เหมือน คลาย เทา เชน 

   พอเปนทหาร เขาตัวเทาฉัน 

   เขาเหมือนแม เขาแตงตัวคลายฝร่ัง 

  3.4  กริยาอนุเคราะห คือ คํากริยาที่มีหนาที่ชวยกริยาสําคัญในประโยคเพื่อจะบอกกาล 

(เวลา) มาลา (สภาพ)และวาจก (หนาที่) ซึ่งตองการเนนกริยาสําคัญใหเดนชัดขึ้น มักมีคําวา จะนะ 

กําลัง เถอะ อยา ตอง ถูก ให ยัง อยู ได ซิ เคย 

 4.  คําวิเศษณ คือ คําที่ใชประกอบเพื่อใหความหมายของคําชัดเจนขึ้น ซึ่งคําวิเศษณอาจ

ประกอบ คํานาม สรรพนาม กริยา หรือวิเศษณไดเชน 

  ประกอบนามเชน น้ําเย็น ใจราย รถเร็ว 

  ประกอบสรรพนาม เชน เขาอวน เธอตัวเล็ก ฉันผอม 

  ประกอบกริยา เชน เดินชา กินเร็ว หัวเราะดัง 

  ประกอบวิเศษณ เชน นุมนิ่ม หอมหวาน เหม็นเปรี้ยว 
  คําวิเศษณแบงได 10 ชนิด ดังนี้ 
  4.1  ลักษณวิเศษณ คือ คําวิเศษณบอกลักษณะของคําใหเดนชัดขึ้น ซึ่งแบงได 9 

ลักษณะ คือ 

   4.1.1  ลักษณวิเศษณบอกชนิด เชน ดี ชั่ว แก ออน หนุม สาว ใหม โบราณ 

   4.1.2  ลักษณวิเศษณบอกสัณฐาน เชน ราบ กลม แบน แปน รี เหลี่ยม นูน 

   4.1.3  ลักษณวิเศษณบอกขณะ เชน ผอม อวน เล็ก โต กวาง ยาว สูง ใหญ 

   4.14  ลักษณวิเศษณบอกสี เชน ดํา แดง ขาว เขียว เหลือง ฟา สม 

   4.1.5  ลักษณวิเศษณบอกเสียง เชน เบา ดัง แหลม สูง แหบ ตํ่า ทุม หรือเสียงของ

สัตวรองและเสียงของตกตางๆ 
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   4.1.6  ลักษณวิเศษณบอกรส เชน เปร้ียว หวาน มัน เค็ม จืด จัด ขม 

   4.1.7  ลักษณวิเศษณบอกกลิ่น เชน สาป ฉุน หอม เหม็น 

   4.1.8  ลักษณวิเศษณบอกสัมผัส เชน แข็ง นิ่ม เย็น รอน หนาว 

   4.1.9  ลักษณวิเศษณบอกอาการ เชน ชา เร็ว ดวน คลอง วองไว อืดอาด 

  4.2  กาลวิเศษณ คือ วิเศษณที่บอกเวลา เพื่อตองการใหคําประกอบนั้น ชัดเจนขึ้นจะมี

คําวา กอน หลัง อีก เสมอ เดี๋ยวนี้ เชา สาย บาย เที่ยง เย็น ดึก เชน 

   เขามากอนฉัน  พระอาทิตยตกตอนเย็น 

   ครูกลับที่หลังฉัน  พี่กลับบานดึก  

  4.3  สถานวิเศษณ คือ คําวิเศษณบอกสถานที่ จะมีคําวา หาง ไกล ใกล บน เหนือ ใต ริม 

ขอบ เชน 

   เขาอยูบนตนไม  นองนั่งริมหนาตาง 

   ฉันนอนชั้นลาง 

  4.4  ประมาณวิเศษณ คือ คําวิเศษณบอกจํานวน นับ หรือ ประมาณ ซึ่งจะมีคําวา มาก 

นอย หมด หนึ่ง สอง ที่หนึ่ง ที่สาม ส้ิน บรรดา บาง ตาง เชน 

   นกสิบตัว  เพื่อนทั้งหมดมางานเลี้ยง 

   นักเรียนมาครบทุกคน เธอกินขาวนอย  

  4.5  นิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณบอกความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะชี้เฉพาะลงไป แลว

มักมีคําวา นั้น นี่ นี้ โนน แท แนนอน จริง เชน 

   โรงเรียนนี้อยูไกล ฉันหยุดเฉพาะวันเสารอาทิตย 

   ฉันไปเที่ยวแนนอน บานฉันอยูโนน  

  4.6  อนิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณบอกคําไมแนนอน ไมชี้เฉพาะเจาะจง มักมีคําวา ใด 

อ่ืน ทําไม อยางไร ไหน ใคร กี่ เชน 

   ไปไหนก็ได  คนอ่ืนกินหมดแลว 

  4.7  ปฤจฉาวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่เปนคําถามหรือการแสดงความสงสัย จะมีคําวา ใด 

อ่ืน ใคร อะไร ทําไม ไหน หรือ ไฉน เทาไร เชน 

   เธอจะไปทําไม ครูตีเธอเรื่องอะไร 

   เขาคือผูใด  หมูบานเธอมีกี่คน 

  4.8  ประติชญาวิเศษณ คือ วิเศษณแสดงการตอบรับของคูสนทนา จะมีคําวา คะ ครับ 

จะ จะ ขา เชน 

   คุณแมมีคนมาหาครับ นองจาฟงทางนี้จะ 
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  4.9  ประติเสธวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกปฎิเสธ บอกอาการหามปรามหรือไม ยอมรับ 

จะมีคําวา ไม มิได หาไม บ ไมได เชน 

   ฉันสอนหนังสือไมไดพักเลย เธอไมควรไปเที่ยวลําพัง  

  4.10 ประพันธวิ เศษณ  คือ  คําวิ เศษณที่ เชื่อมประโยคให สัมพันธกัน  มีลักษณะ

เชนเดียวกับคําประพันธสรรพนาม แตจะใชขยายกริยาและวิเศษณ จึงเปนคําวิเศษณมักมีคําวา ที่ ซึ่ง 

อัน เชน 

   แหวนวงนี้หาคาอันประมาณไมได  เสื้อตัวนี้ดีที่มีราคาถูก 

 5.  คําบุพบท คือ คําที่ใชนําหนานาม สรรพนาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ เพื่อตองการบอก

ตําแหนงของคําเหลานั้น และแสดงความสัมพันธระหวางคําหรือประโยค วาสัมพันธกันอยางไรเชน 

   เขาทํางานหนักเพื่อฉัน ฉันทําขนมสําหรับถวายพระ 

   รถของเขาสีแดงเข็ม เขาคือเจาแหงขุนเขา 

  คําบุพบทแบงได 2 ชนิด คือ 

  5.1  คําบุพบทที่ไมตองเชื่อมกับคําอื่น คือ บุพบทที่เปนคํารองเรียก จะมีคําวา ดูกอน 

ดูกร ขาแต ดูขา เชน 

   ขาแตผูเปนเจา  ดูกอนภิกษุสงฆทั้งหลาย 

   คํารองเรียกนี้ปจจุบันไมนิยมใชแลว แตถาจะใชบทรองเรียกจะใชคําสามานยนาม

หรือวิสามานยนาม ซึ่งจะเรียกชื่อหรือตําแหนงกันไปเชน 

   อาจารยครับ มีคนมาหา คุณยายขาคิดถึงจังเลยคะ 

   มณีรัตนกลับมาเมื่อไร 

  5.2  คําบุพบทที่ตองเชื่อมกับคําอื่น คือ คําบุพบทนี้จะนําหนาคํานาม สรรพนามหรือ

กริยาสภาวมาลา เพื่อจะตองใหประโยคชัดเจนขึ้น ซึ่งมีลักษณะการใชดังนี้ 

   5.2.1  บุพบทที่นําหนากรรมในประโยค จะมีคําวา ซึ่ง เปนตัวเชื่อม เชน 

    มนุษยอยูไดยอมกินซึ่งอาการ 

    คําซึ่งในบุพบทนี้ภาษาไทยไมนิยมใช แตจะละเสีย แตจะใชกันเฉพาะในการ

เชื่อมประโยคใหไพเราะ เชน ผูประพฤติดียอมถึงซึ่งความเจริญ 

   5.2.2  บุพบทที่นําหนาที่แสดงอาการเปนเจาของมักมีคําวา ของแหง เชื่อม อยู เชน 

    หนังสือของฉัน  เจาแหงทองทะเล 

   5.2.3  บุพบทที่นําหนาที่เปนเครื่องใช หรือแสดงความสัมพันธกัน มักจะเชื่อมดวย

คําวา ทั้ง กับ ดวย โดย ตาม เชน 

    ฉันทํากับมือ  เขาทําตามโดยดี 
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   5.2.4  บุพบทนําหนาที่เกี่ยวกับการให หรือผูรับ จะมีคําวา แด แก แต ตอ สําหรับ 

เพื่อ เชน 

    เขายอมตายเพื่อเธอ ตะกรามีไวสําหรับใสของ  

   5.2.5  บุพบทที่นําหนาคําเพื่อบอกเวลา มักมีคําวา ต้ังแต จนกระทั่ง เมื่อ ใน แตเปน

ตัวเชื่อม เชน 

    เขามาโรงเรียนแตเชา ฉันพบเขาเมื่อวานนี้ 

   5.2.6  บุพบทนําหนาคําเพื่อบอกเวลา มักมีคําวา เหนือ ใต บน ลาง ใน ขอบ ชิด ริม 

ถึง ใกล ที่ จาก เปนเชื่อม เชน 

    ฉันมาจากนครสวรรค เขานั่งใกลฉัน 

   5.2.7  บุพบทที่นําหนาคําเพื่อแสดงคําเปรียบเทียบ ซึ่งมีคําวา กวา เปนตัวเชื่อม เชน 

    พี่วิ่งเร็วกวาฉัน  เขาแกกวาฉัน 

   5.2.8  บุพบทที่นําหนาคําเพื่อบอกประมาณหรือคาดคะเน มักเชื่อมดวยคําวา ราว 

สัก เกือบ พอ หมด ส้ิน ทั้งหมด ทั้ง ตลอด เชน 
 
 หนาที่ของคําบุพบท 
 1.  นําหนาคํานาม เชน เขากินขาวกับฉัน เสื้อของเธอสวย 

 2.  นําหนาคําสรรพนาม เชน เงินของเขาหาย ครูใหรางวัลแกเด็กเรียนดี 

 3.  นําหนากริยา เชน เขารอเธอจนกระทั่งตาย ฉันเย็บเสื้อผาสําหรับใส 

 4.  นําหนาคําวิเศษณ เชน เขาปฏิบัติโดยดี เขาพูดตามซื่อ 

 5.  นําหนาประโยค เชน ครูใหรางวัลเฉพาะคนเรียนดี 
  
 ขอสังเกตในการใชคําบุพบท 
 1. คําบุพบทบางคําผูอานละทิ้งไปในฐานที่เขาใจหรือเพราะความเคยชิน เชน ครูใหขนมเด็ก 

(ละแก) เขาจองตาฉัน (ละกับ) 

 2.  คําบุพบทนั้นบางทีคลายคําวิเศษณ แตบุพบทจะทําหนาที่นําหนาคํา สวนคําวิเศษณทํา

หนาที่ขยายคําอยูขางหลัง เชน 

  ฉันใหเงินแกขอทาน (คําบุพบท) 

  เขาพูดเหมือนคนแก (คําวิเศษณ) 

 3.  คําบุพบทกับและแก มีหลักการใชดังนี้ 

  กับ มีหลักการใชดังนี้ 
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  1)   ใชกับเมื่อสองฝายทํากริยารวมกัน เชน  

    เขาพูดกับฉัน พอไปเที่ยวกับฉัน 

  2) ใชกับเมื่อคํานามใชสองคําขึ้นไปมารวมกัน ไปดวยกัน ทําดวยกันโดยออกชื่อนาม

ดวย เชน 

   ปากกากับสมุด ยางลบกับดินสอ จานกับชอน พอกับแม 

  3) ใชกับเพื่อเนนขอความใหมีน้ําหนัก เห็นจริงหนาเชื่อถือ เชน 

   ฉันเห็นเขากับตาของฉัน เขาสวมแหวนใหฉันกับมือเขาเอง 

  แก มีหลักการใชดังนี้ 

  1) ใชแกเมื่อแสดงการให แบงปน แจกจาย จะใชสําหรับผูใหญใหผูนอยหรือผูที่เสมอ

กัน เชน 

   ครูใหรางวัลแกนักเรียน เขาใหแหวนแกฉัน 

  2) ใชแกเมื่อขอความนั้นเปนบอกเลา อธิบายหรือชี้แจงใหอีกฝายเขาใจเรื่องราว เชน 

   ตอยเปนคนเห็นแกตัว ครูชี้แจงแกเด็กนักเรียน 

  3) ใชแกเมื่อแสดงถึงผลที่เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น ทั้งดีและเสีย เชน 

   เขาถึงแกความตาย คนดีเปนศรีแกชาติ 

 6. คําสันธาน คือคําที่ใชเชื่อมระหวางคําหรือขอความ ใหติดตอกัน ซึ่งมีหลักการใชดังนี้ 

  6.1  ใชคําเชื่อมกับคํา เชน หมูกับหมา คนดีหรือคนชั่ว 

  6.2  ใชเชื่อมประโยคกับประโยค เชน ฉันกินแตเขาหลับ เธอจะกินหรือจะนอน 

  6.3  ใชเชื่อมขอความกับขอความ ใหตอเนื่องกัน มักมีคําวาดังนั้น เพราะฉะนั้น อนึ่งเหตุ

เพราะวา อีกประการหนึ่งคําสันธาน นั้นจะอยูตําแหนงใดในประโยคหรือขอความก็ไดจะใชคําสันธานกี่

ตัวก็ได เชน กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม ถึงฝนจะตกเขาก็ไปโรงเรียน 

 คําสันธานเชื่อมคําหรือขอความไดดังนี้ 

 1. เชื่อมขอความที่คลอยตามกัน จะเชื่อมดวยคําวา ก็ ก็ดี ทั้ง และ กับ ก็ได แลว จึง เมื่อ....

ก็ คร้ัน....จึง พอ....ก็ ทั้ง....กับ ทั้ง....และ เชน คร้ันรุงเชาจึงเดินทาง เขาและเธออยูดวยกัน 

 2.  เชื่อมขอความที่ขัดแยงกันมีตัวเชื่อมดวยคําวา แต แตวา กวา ....ก็ ถึง....ก็ เชน เธอผอม

แตแข็งแรง ถึงเขาจะยากจนแตเขาก็เปนคนดี 

 3.  เชื่อมขอความที่เปนเหตุเปนผลกัน มักเชื่อมดวยคําวา ฉะนั้น ฉะนี้ ฉะนั้น....จึง เพราะ

ฉะนั้น....จึง เชน เขามาสายเพราะรถติด เธองวงเธอจึงหลับไป 

 4.  เชื่อมขอความที่ใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง มักเชื่อมดวยคําวา หรือไม....ก็ มิฉะนั้น 

ไมเชนนั้น เชน เธอจะกินขาวหรือกินกวยเตี๋ยว เธอตองอานหนังสือ มิฉะนั้นจะสอบตก 
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 5.  เชื่อมขอความแบงรับแบงสูหรือการคาดคะเน ซึ่งจะเชื่อมดวยคําวา แม แมน อาจ เปน 

ถา....ก็ เชน เขาอาจพูดไมจริง ถาเธอขยันก็สอบได 

 6.  เชื่อมขอความที่แสดงการเปรียบเทียบ มีคําวา ดัง ดุจ ราว เสมือน เหมือน เปน ตัวเชื่อม 

เชนเธอสวยเหมือนนางฟา สายตาเขาดุจแววตาเสือ 

 7.  เชื่อมขอความที่ตางตอนใหติดกัน มักเชื่อมดวยคําวา ฝาย อนึ่ง สวน อีก ประการหนึ่ง 

เชน เขาทํางานสวนฉันเรียนหนังสือ ฉันสอนหนังสือฝายเขาทําธุรกิจ 

 8.  เชื่อมขอความใหสละสลวยและไพเราะมักเชื่อมดวยคําวา ก็ อยางไรก็ดี ทําไมกับอันวา 

เชน อันวาความรัก เราก็ชายชาติทหาร 

 7.  คําอุทานคือ คําที่ เปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณ หรือความรู สึกของผูพูด ซึ่งไมมี

ความหมายแตจะมีความหมายในดานความรูสึกและอารมณของผูพูดคําอุทานแบงได 2ชนิดคือ 

  7.1  คําอุทานบอกอาการ คือ คําอุทานที่เปลงเสียงออกมาเพื่อใหรูอาการของผูพูดเชน 

   ดีใจ  เชน ไชโย ฮาๆ เฮ ฮูเล 

   โกธรเคือง เชน ชิ ชะ ฮึ เหม ดูดู 

   รองเรียก เชน นี่แนะ เฮ เฮย 

   ประหลาดใจ  เชน เอ เอะ เอ คุณพระ 

   รับรู  เชน ออ เออ ออ หื้อ 

   เจ็บปวด  เชน โอย ออย อุย โอย 

   สงสาร  เชน อนิจจา พุทโธ โธเอย 

  7.2  คําอุทานเสริมบท คือ คําอุทานที่ใชเปนคําสรอยหรือเสริมบททําใหความสมบูรณ 

ไพเราะสละสลวยขึ้น แบงเปน 3 ชนิด 

   7.2.1  คําสรอย คือคําอุทานที่ใชเปนคําสรอยในบทประพันธพวกโครงและราย มักมี

คําวา แลนา นาแม เทอญพอ พี่เอย จริงแฮ เชน 

    เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด พี่เอย 

    เสียงยอมยอยศใคร ทั่วหลา 

    สนองเขือที่หลับใหล ลืมต่ืน ฤาพี่ 

    สองพี่คิดเองอา  อยาไดถามเผือ 

    7.2.2  คําแทรก คําอุทานที่แทรกระหวางขอความหรือคํา เพื่อตองการใหฟงไพเราะ

สละสลวยมักประกอบดวยคําวา สิ นะ ซิ เอย เอย เชน เร็วๆ หนอยนะ รอฉันดวยนะ 

    7.2.3  คําเสริม คือคําอุทานที่ตอคําใหยาวขึ้น เพราะตองการใหออกเสียงสะดวกขึ้น 

โดยที่ความหมายไมเปลี่ยน เชน กินขาวกินปลา ไปวัดไปวา ลูกเตา ตํารับตํารา 
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 หลักการใชคํา 
 ดวงใจ ไทยอุบุญ (2543:98-125) และคณาจารยภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (2543: 21-26) กลาวถึงการสื่อสารใหประสบผลสําเร็จนั้นตองมีความรูเกี่ยวกับการใชคํา 

เพื่อส่ือความหมายไดตรงตามตองการ สละสลวยและกอใหความรูสึกที่ดี การใชคําควรคํานึงถึงสิ่ง

ตอไปนี้ 

 1.  ความถูกตอง การใชภาษาควรระมัดระวังใหถูกตองทั้งความหมายและหนาที่ของคํา

รวมทั้งกาลเทศะหรือระดับของภาษา ตลอดจนการสะกดคําผิดพลาดเนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญ

ในการสื่อความหมาย 

  การใชคําใหถูกความหมาย ผูใชตองรูความหมายของคําที่นํามาใชหากเราไมทราบ

หรือไมแนใจควรตรวจสอบกับหนังสือพจนานุกรม 

  การใชคําใหถูกหนาที่ การวางคําใหถูกตําแหนงหนาที่ตามชนิดของคําที่เปนสิ่งสําคัญใน

ภาษาไทยเนื่องจากคําไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทเมื่อทําหนาที่ตางๆ ในประโยคถาวางตําแหนง

ผิดอาจทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอาจสื่อความหมายได 

  การใชคําใหถูกระดับภาษา ภาษาไทยเปนคําที่มีความหมายเหมือนกันเปนจํานวนมาก 

แตไมสามารถนํามาแทนที่กันได เนื่องจากแตกตางกันที่ระดับภาษา หากนํามาใชตองคํานึงถึง

กาลเทศะดวยวา คําใดเหมาะกับโอกาส สถานที่และบุคคลใด 

  การใชคําใหถูกตองตามตัวสะกด คําที่สะกดตางกันยอมมีความหมายแตกตางกัน 

 2.  ความชัดเจน การใชภาษาเพื่อการสื่อสารควรคํานึงถึงความหมายที่ชัดเจนเพื่อไมให

ผูอานสบัสน หรือเขาใจผิดหรือไมเขาใจเลย ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการดังนี้ 

  การใชคําที่มีความหมายโดยนัย เนื่องจากภาษาโดยนัยเปนภาษาที่เขาใจกันเฉพาะกลุม

ที่มีประสบการณ ผูขาดประสบการณอาจไมเขาใจความหมายโดยนัยนั้น ทําใหแปลความหมายของคํา

ตามความหมายโดยตรงที่เคยเขาใจหรือรับรูมา 

   การใชคํากํากวม คําคําที่มีความหมายไมชัดเจน คลุมเครือหรือหลายนัย ซึ่งอาจจะทําให

เขาใจผิดได เนื่องจากสามารถตีความหมายไดหลายความหมาย อาจแกไขโดยการเดิมคําเปลี่ยนคํา

เพื่อใหประโยคชัดเจนขึ้น 

   การใชอักษรยอ คํายอที่ไมเปนทางการและไมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปอาจกอใหเกิดความ

เขาใจผิดได เนื่องจากผูรับสารไมทราบความหมาย หากคํายอนั้นซ้ํากับคํายอที่เปนทางการอาจทําให

สับสนมากยิ่งขึ้น 

   การใชภาษาตางประเทศ ใหใชตามทัพบัญญัติ หากคําใดไมไดบัญญัติศัพทไวก็ใหใชทับ

ศัพท 
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 3. ความสละสลวย การใชภาษานอกจากใชใหถูกตอง ชัดเจนแลว ตองใชคําใหเกิดความ

สละสลวยดวย มีขอพิจารณาดังนี้ 

  ความกระชับ เลือกใชคําสั้นๆ แตไดความหมายตรง 

  ระดับของคํา เลือกใชคําไดเหมาะสมกับบุคคลตามความสัมพันธ 

  การหลากคํา เปนเลือกที่ใชคําที่เขียนไดตางรูปลักษณกับในบริบทตางๆ เพื่อใหเกิดความ

งามในภาษา 

  สมัยนิยม ภาษที่เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ถอยคําที่ใชในสมัยหนึ่งอาจไมไดรับความ

นิยมมาใชอีก เราจึงตองระวังในการใชภาษา เพื่อใหเกิดความสละสลวยและไดรับความชัดเจน 

  การเลือกใชคําดี เสียงไพเราะ ความหมายบริบูรณจะทําใหผูสงสารสื่อความรูความคิด

และความรูสึกไดตรงตามเจตนา 

   

 1.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนเรื่องชนิดของคํา 
 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไทยไดมีผูที่ทําการศึกษาวิจัยคนควาวิจัยไว

หลายทาน ดังนี้ 

 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2523: 7–15) ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถภาพ

ในการใชภาษาขั้นตางๆ ของคนไทย โดยนิสิตอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและรายงานการ

วิจัย วา ความผิดพลาดของการใชภาษาไทยลักษณะหนึ่งมาจากการใชคําผิด โดยแบงเปน 2 ประเภท 

คือ การใชคําผิดชนิดและใหคําชนิดเดียวกับผิดคํา 

 การใชคําผิดชนิด มีหลายลักษณะเชน ใชคํากิริยาแทนที่คํานาม ใชคํากิริยาแทนที่คําเชื่อม 

ใชคํานามแทนที่คํากริยา ใชคํานามแทนคําเชื่อม 

 การใชคํากิริยาผิด มีหลายลักษณะ เชน ใชคํานามผิด ใชคํากริยาผิด ใชคําสรรพนามผิด ใช

คําลักษณะนามผิด ใชคําวิเศษผิด ใชคําเชื่อมผิด 

 งานวิจัยรายงานวาใชคําผิดดังกลาวกอใหเกิดขอบกพรองในการใชภาษาไทยและ

สมรรถภาพในการใชภาษาไทยของคนไทยลดลง  

 สุขุมาลย อนุเวช (2530: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบอิงเกณฑวิชา

ภาษาไทย เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย ดวยเหตุผลในเรื่องคําคือ ผูวิจัยเชื่อวาคําและการจําแนกคํา

เปนลักษณะพื้นฐานอยางหนึ่งของวิชาภาษาไทยและเปนเนื้อหาวิชาที่นักเรียนตองเรียนใหสําเร็จเปน

อยางดีในขั้นแรกๆ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนในชั้นตอๆ ไปรวมทั้งเพื่อนําไปสูการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดสรางขอสอบอิงเกณฑวิชาภาษาไทยจากเนื้อหายอยๆ เร่ืองชนิดของคําคือ 

คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา  คําบุพบท คําวิเศษณ คําสันธาน และคําอุทาน คุณภาพของ
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แบบทดสอบมีคาดัชนีอยูระหวาง .220 - .520 คาความเที่ยงตรงตามโครงสรางเทากับ .710 คาความ

เชื่อมั่นเทากับ .826 และคะแนนเกณฑเปน 64 เปอรเซ็นต 

 กฤติยา ไชยธีรานุวัฒศิริ  (2529) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนซอมเสริมโดยทําแบบฝกหัดเรียนดวยตนเองใหเพื่อนชวยสอน 

และครูเปนผูสอน เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบอิงโดเมนหลักภาษาไทยเรื่องการจําแนกคําใน

ภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา กลุมที่เรียนซอมเสริมโดยใชเพื่อนชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ซอมเสริมหลักภาษาไทยสูงกวา กลุมที่เรียนซอมเสริมโดยทําแบบฝกหัดดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวากลุมที่เรียนซอมเสริมโดยครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนกลุมที่เรียนซอมเสริมโดยทําแบบฝกหัดเรียนดวยตนเองกับกลุมที่เรียนซอมเสริมโดยครู

เปนผูสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางๆอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริ

อมหลักภาษาไทยของเพื่อนชวยสอนหลักการสอนสูงกวา การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 กมลวรรณ หัตถา (2539: 77-82) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

ภาษาไทย เร่ืองคําวิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่ใชวิธีเสนอเนื้อหาแบบอุปนัย และแบบนิรนัย โดยทั้ง 2 บทเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 90/90 

ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยเรื่องคํา

วิเศษณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชวิธีเสนอเนื้อหา

แบบอุปนัย และแบบนิรนัยไมแตกตางกัน 

 นิมิต มั่นเถา (2539: 33-36) ไดสรางบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย เร่ืองคําวิเศษณกลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มีระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 ผล

การทดสอบปรากฏวา หลังจากการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองคําวิเศษณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ธรัญญา นาคหอม (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 

วิชาภาษาไทย เร่ืองการสะกดคําใหถูกตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อ

พัฒนาชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 48 คน โรงเรียนอุตรดิตถวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ เครื่องมือที่ใชใน

การศึกษาคนควา คือ ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบประเมินชุดการเรียนดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยและรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนดวยตนเองมีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก 

และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ดังนี้ 



 21 

 - ชุดการเรียนดวยตนเองที่ 1 มีประสิทธิภาพ 94.78/94.11 

 - ชุดการเรียนดวยตนเองที่ 2 มีประสิทธิภาพ 90.83/93.22 

 - ชุดการเรียนดวยตนเองที่ 3 มีประสิทธิภาพ 96.25/95.17 

 สุพัตรา ชื่นเจริญ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนดวยตนเอง วิชา

ภาษาไทย เร่ืองการเขียนบทรอยกรอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85/85 การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองมีข้ันตอนดังนี้ คือ 1.) ออกแบบและสรางชุดการเรียน

ดวยตนเอง 2.) นําชุดการเรียนดวยตนเองไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อประเมิน

คุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองและปรับปรุงแกไข 3.) นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวาไดชุดการเรียนดวยตนเองทีมีคุณภาพดาน

เนื้อหา และดานสื่อ อยูในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 94.80/95.22 

 ออยทิพย ชาติมาลากร (2532: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

ภาษาไทย และความคงทนในการเรียนรู เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทยออกเปน 7 ชนิดโดยใชบท

เพลงทํานองไทยสากล เกมประกอบการสอน และการสอนปกติ ในมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตาพระ

ยา จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม และ

กลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนในการเรียนรูของ

กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาหลักภาษาไทยนั้น และการวิจัยสวนใหญพบวานักเรียน         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น เนื่องมาจากการเรียนรูวิชาหลักภาษาไทยนั้นผูเรียนมีส่ือการสอน    

มาชวยในการเรียนรู อีกทั้งการเรียนรูตัวดวยสื่อการสอนตางๆ ยังชวยทําใหมีนักเรียนเห็นคุณคาของ

ภาษาไทยอีกดวย 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน 
 2.1  ความหมายของมโนทัศน 
 มโนทัศนมาจากคําวา Concept ในภาษาอังกฤษ นักการศึกษาของไทยใหคําแปลไว

แตกตางกัน เชน มโนทัศน มโนมติ มโนมติสัมพันธ สังกัป และความคิดรวบยอด ซึ่งทุกคํามีความหมาย

ไมแตกตางกัน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอใชคําวา “มโนทัศน” 

 บรูเนอร (Bruner. 1957: 244) ใหความหมายวา มโนทัศนคือประเภทของสิ่งของ การกระทํา

ความคิดหรือความรูสึกซึ่งเกิดจากการเรียนรู 
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 กาเย (Gagne. 1977: 32) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงการจัดประเภทของวัตถุ

ส่ิงของ เหตุการณหรือความคิด ซึ่งมโนทัศนจัดเปนสวนประกอบของกฎเกณฑและเปนพื้นฐานของการ

คิดในระดับสูง 

 โนแวค; และโกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 4) ใหความหมายวา มโนทัศนคือความ

สม่ําเสมอของวัตถุหรือเหตุการณที่มีชื่อเรียก เชน “เกาอี้” คือชื่อที่เราใชเรียกวัตถุที่มีขา มีที่นั่งและมี

พนักพิงซึ่งเราใชสําหรับนั่ง “ลม” คือชื่อที่เราใชในกรณีที่อากาศมีการเคลื่อนไหว 

 วิชัย วงษใหญ (2532: 18) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคล

เกี่ยวกับกลุมของสิ่งเราที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะรวมกัน กลุมของสิ่งเราที่เปนชนิด ประเภท วัตถุ 

ธรรมชาติ เหตุการณ หรือบุคคลก็ได 

 นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2537: 55) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงความเขาใจทั้งหมด

ที่มีตอส่ิงของ หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

 วิไลวรรณ ตรีศณีชะนะมา (2537: 49) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงแนวความคิด

สําคัญที่ไดจากการสรุปหรือกลั่นกรองจากขอมูลหรือขอเท็จจริง การสรุปอาจไดมาเปนถอยคําหรือ

ประโยคที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได หรืออาจสรุปออกมาเปนกลุม ประเภท ในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของมโนทัศนของแตละวิชา 

 มนัส บุญประกอบ (2542: 47) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถึงการสรุปรวมความคิด

เกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทําใหแจกแจงประเภทได ส่ิงดังกลาวอาจเปนสิ่งของ แนวความคดิ หรือเหตกุารณ 

เชน ปากกา มนุษย ทฤษฎีการเรียนรู วาตภัย เปนตน และมโนทัศนอาจจะเขียนแทนดวยชื่อ หรือ

สัญลักษณ มโนทัศนอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทานดังที่กลาวมา สรุปไดมา มโนทัศน คือ ลักษณะรวม

ของวัตถุ เหตุการณ แนวคิด ทฤษฎี ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเขียนเปนถอยคําหรือประโยค

และสามารถนํามาจําแนกประเภทได 

 

 2.2  ลักษณะของมโนทัศน 
 กอ สวัสดิพาณิชย (2506: 162-128) กลาววา มโนทัศนประกอบดวยลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

 1.  สัญลักษณ คือส่ิงที่ เรากําหนดขึ้นมาเพื่อใชแทนสิ่งของ คน สัตว และการกระทํา 

วัฒนธรรมอาจเปนถอยคํา เครื่องหมาย สัญลักษณที่เราใชแทนหมวดหมูแหงความเขาใจ ทําใหสะดวก

แกการคิดมาก เชน พูดคําวา “ควาย” เพียงคําเดียวก็เปนสัญลักษณแทนความเขาใจอันกวางขวางวา

หมายถึง สัตวใหญ มี 2 เขา 4 ขา ใชไถนา สัญลักษณที่ใชกันแพรหลายมากที่สุดไดแก ภาษาหรือ

ถอยคํา แตบางทีเราก็ใชสัญลักษณอยางอื่นเหมือนกัน เชน เครื่องหมาย ภาษามือ สี เปนตน 
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 2.  นามธรรม ความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความสวยงาม ฯลฯ มโนทัศนเหลานี้เปน

สัญลักษณของหมวดหมูแหงความคิดใหม ๆ ซึ่งเปนที่เขาใจอยูทั่วไปในสังคม 

 3.  การสรุปรวบยอดจากลักษณะทั่ว ๆ ไป มโนทัศนอาจเปนความเขาใจอันกวางขวางที่เรามี

ตอกลุมหรือหมูของสิ่งของ สัตว คน หรือความคิดที่จัดไวในประเภทเดียวกัน เชน นก เปนมโนทัศน

เกี่ยวกับสัตวประเภทหนึ่ง มี 2 ขา มีปก มีจงอยปาก มีขน ชอบเกาะตามกิ่งไม และสามารถแยกเปน

มโนทัศนยอยไดอีก เชน แยกเปนนกเขา นกกระจอก เปนตน 

 4.  การแยกแยะใหเห็นขอแตกตาง คือ มโนทัศนที่แสดงใหเห็นวาสิ่งนั้นตางไปจากสิ่งอื่น ๆ 

โดยการแยกแยะลักษณะใหเห็นความแตกตางระหวางกันและกัน เชน เมื่อพูดวา กระทอม ทาวนเฮาส 

แฟลตอพารทเมนท คอนโดมีเนียม จะเห็นวามโนทัศนเหลานี้ตางแยกแยะลักษณะของแตละคําอยาง

ชัดเจน 

 5.  ผลจากประสบการณ มโนทัศนเปนผลจากประสบการณการเรียนรู การรับรูนั้น มโนทัศน

ของแตละบุคคลในสิ่งเดียวกันอาจแตกตางกันได  ทั้งนี้ เนื่องจากการไดพบเห็นได รับรูหรือมี

ประสบการณมาตางกัน เชน มโนทัศนคําวา “ควาย” เด็กในสังคมเมืองและสังคมชนบทจะมีความรูสึก

และมโนทัศนแตกตางกันมาก 

 

 2.3  ทฤษฎีและแนวความคิดของการสอนมโนทัศน 
 บรูเนอร เปนผูนําในการคิดวากระบวนการสอนที่จะใหผูเรียนไดผลดีในระยะสั้นคือการสอน 

“แกน” หรือ “สาระ” ของวิชานั้นๆ โดยพยายามศึกษาโครงสรางของแตละวิชาและทําความเขาใจเรื่องที่

สําคัญ ๆ ในวิชาใหได และวิธีการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดมโนทัศนจะเนนกระบวนการมากกวา

เนื้อหาสาระการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงองคประกอบ 4 ประการ 

คือ 

 1.  ผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของวิชาและโครงสรางของวิชาอยางชัดเจน และตองรูกลวิธีที่

ถายทอดโครงสรางของวิชาใหกับผูเรียน 

 2.  ผูสอนตองรูจักและเขาใจผูเรียนเปนอยางดี เพื่อจัดบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวย

ตอสภาพการเรียนการสอนอันเหมาะสมกับผูเรียน 

 3.  การจัดประสบการณการเรียน จะตองฝกใหผูเรียนไดใชเหตุผลและกลาแสดงในสิ่งที่เขา

คิดรูจักแกปญหาและสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 4.  ผูสอนตองสามารสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความศรัทธา เกิดความชอบที่จะเรียนรู 

เพราะแรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญมากที่สงผลตอการเรียนรูเปนอยางมาก 
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 อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน ควรจัดประสบการณใหสอดคลองกับข้ันพัฒนาการ

ทางสติปญญาของเด็ก บรูเนอร ไดเสนอวาพัฒนาการทางสติปญญาของคนแบงได 3 ข้ัน คือ 

 ข้ันที่ 1 การเรียนรูโดยการกระทํา ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตเด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 2 ป เปนชวง

ที่เด็กเรียนรูดวยการกระทํา เปนลักษณะของการถายทอดประสบการณดวยการกระทํา ซึ่งเปน

กระบวนการที่ดําเนินไปตลอดชีวิตและถือวาคนจะใชวิธีการเรียนรูโดยการกระทํามาใชในชวงใดของ

ชีวิตก็ได 

 ข้ันที่ 2 การเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ ข้ันนี้เด็กสามารถใชจินตนาการและการสราง

ภาพในใจไดโดยไมมีการกระทํา เปนชวงอายุ 2-7 ป เด็กสามารถนําสิ่งที่เห็นในโลกภายนอกและสิ่งที่

อยูในใจของเขามาผสมผสานและจัดลําดับใหเปนระเบียบใหเขากัน การเกิดภาพในใจแสดงใหเห็นถึง

ความรูความเขาใจนั้นจะพัฒนาเพิ่มข้ึนตามอายุ จนถึงอายุ 7 ปจะพัฒนาไดสูงสุด 

 ข้ันที่ 3 การเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ ข้ันนี้เด็กสามารถถายทอด

ประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ โดยการใชสัญลักษณหรือภาษา ซึ่งภาษาแสดงใหเห็นถึงความคิด 

เด็กสามารถคิดหาเหตุผลและในที่สุดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดและสามารถแกปญหาได (ภพ 

เลาหไพบูย. 2534: 71; วิชัย วงษใหญ. 2537: 298-300) 

 

 2.4  กระบวนการสรางมโนทัศน 
 สุมาลี จันทรชลอ (2533: 52-54) ไดสรุปวา กระบวนการสรางมโนทัศนจะเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนได ผูเรียนตองมีความสามารถในการสังเกต รับรูกลุมตัวอยางของสิ่งเราจากประสาทสัมผัสได

ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง สามารถจัดจําแนกลักษณะของสิ่งเราหรือมองเห็นลักษณะเดนของสิ่ง

เรา สามารถจัดระบบ ประเภท หมวดหมู ซึ่งตองอาศัยลักษณะรวมของแตละประเภท เปนการดึง

ลักษณะรวมที่เกี่ยวของออกมาและสามารถสรุปครอบคลุม ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการถายโยง

และการจินตนาการ 

 นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2537: 55-60) กลาวถึงกระบวนการสรางมโนทัศนวา มโนทัศนจะ

เกิดขึ้นไมไดเลยถาไมมีประสบการณ ดังนั้นบุคคลที่มีประสบการณตางกันยอมมีมโนทัศนแตกตางกัน 

ประสบการณที่มากกวาจะทําใหมโนทัศนมีรายละเอียดซับซอนมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการสรางมโนทัศน จะตองอาศัยประสบการณซึ่งไดรับการ

กระตุนจากสิ่งเรา และใชความสามารถในการสังเกต จัดจําแนกประเภทของสิ่งเราที่มีลักษณะรวมกัน

ไวดวยกัน และสามารถสรุปครอบคลุมมโนทัศนตาง ๆ ได 
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 2.5  วิธีสอนใหเกิดมโนทัศน 
 วิชัย วงษใหญ (2537: 179) เสนอวิธีสอนใหเกิดมโนทัศนไว 4 ข้ัน คือ 

 1.  ขอมูลหรือขอเท็จจริง จะเปนปจจัยพื้นฐานที่จะบงชี้ใหผูเรียนสังเกต จําแนก ตรวจสอบ 

และนํามาประกอบการพิจารณากระบวนการคิดวาสาระที่แทของขอมูลเพื่อจะนําไปสูการสังเคราะห

เปนลักษณะรวมตอไป 

 2.  มโนทัศน คือกระบวนการเฟนจําแนกของผูเรียนที่สังเคราะหมาจากขอมูลในขอที่ 1 เชน 

ลักษณะรวม คุณสมบัติ ประเภท ความจริง แสดงความจริงที่สอดคลองกันรวมทั้งการแสดงความเปน

เหตุเปนผลกัน  

 3.  ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ หรือแนวคิด คือกระบวนการที่ผูเรียนสามารถนํา

มโนทัศนตาง ๆ มาวิเคราะห และสังเคราะหวามีมโนทัศนใดบางมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่ง

จะเปนแนวทางสรุปเปนหลักการหรือความรูใหมที่เกิดขึ้น 

 4.  หลักการ คือ กระบวนการที่ผูเรียนนําแนวคิดที่สรุปไดเปนหลักการในขอที่ 3 นําไปใช

แกปญหา สรางสรรค หรือนําหลักการที่ไดมาตั้งเปนสมมติฐาน เพื่อจะแสวงหาความรูใหมตอไป เพื่อ

จะทําใหกระบวนการสอนนี้แจมชัดขึ้นอีก 
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 กระบวนการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนและหลักการ สามารถแสดงเปนแผนภูมิได 
ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แผนภูมิกระบวนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศนและหลักการ 

 

 ที่มา:  วิชัย วงษใหญ. (2537).  หนา 178. 

 

 2.6  ความหมายของผังมโนทัศน 
 มอไรรา (Moreira. 1979: 283) ใหความหมายวา ผังมโนทัศน หมายถึงแผนภาพที่แสดง

ความสัมพันธระหวางมโนทัศนอยางมีลําดับข้ัน เพื่อแสดงใหเห็นการจัดมโนทัศนของวิชาใดวิชาหนึ่ง

หรือสวนใดสวนหนึ่งของวิชานั้น ซึ่งอาจจะมีทิศทางเดียวหรือสองทิศทางหรือมากกวา 

 โนแวค; และโกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 15) อธิบายวา ผังมโนทัศนมีจุดมุงหมายที่จะ

แสดงความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตาง ๆ ในรูปของหัวขอต้ังแต 2 หัวขอข้ึนไป 

โดยใชคําเชื่อมใหเปนหนวยคําที่มีความหมาย 

หลักการ กฎ ทฤษฎี 

กลุมของความคิดรวบยอด 

กระบวนการใชเหตุผล 
การคิดแกปญหา 
กระบวนการคดิสรางสรรค 

ลักษณะรวม ลักษณะรวม ลักษณะรวม กระบวนการสงัเคราะห 
ลักษณะรวม  เพื่อการจัด
ประเภท  เปนมโนทัศน 

ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล 

ขอมูล  ขอมูล ขอมูล   

ประสบการณเดิมของผูเรียน  1………..2………..3……….. 
กระบวนการรบัรู 
 

การสังเคราะห 
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 คลิบอรน (Cliburn. 1987: 426) ใหความหมายวา ผังมโนทัศนเปนเครื่องมือที่ใชเสนอกรอบ

ความคิดและความสัมพันธของมโนทัศนที่เกี่ยวของกันอยางมีระบบ 

 มนัส บุญประกอบ (2533: 26) ใหความหมายวา ผังมโนทัศนมีลักษณะเปนแผนภมูชินดิหนึง่

ที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนดวยเสนและคําเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทําใหสามารถอาน

ความสัมพันธจากแผนภูมินั้นเปนประโยคหรือขอความที่มีความหมายได 

 สุนีย สอนตระกูล (2535: 62) ใหความหมายของการสรางผังมโนทัศนไววา หมายถึง

แผนภาพที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ อยางมีลําดับข้ัน เปนเครื่องมือที่ใชเสนอ

ความคิดและแสดงความสัมพันธของมโนทัศนอยางมีระบบ 

 อัญชลี ตนานนท (2536: 51) ใหความหมายวาการสรางหรือการวาดผังมโนทัศน หมายถึง

การถายทอดความคิดหรือความเขาใจของผูสรางในเรื่องหนึ่งออกมาในรูปของความสัมพันธของมโน

ทัศนซึ่งมีลําดับข้ัน โดยเริ่มจากมโนทัศนหลักไปยังมโนทัศนรองและลดหลั่นลงไปเรื่อย ๆ 

 วิไลพร ธนสุวรรณ (2543: 7) ใหความหมายวา ผังมโนทัศนหมายถึงแผนภูมิหรือแผนภาพที่

แสดงความสัมพันธระหวางกลุมคํามโนทัศนดวยเสนและคําเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทําใหสามารถอาน

ความสัมพันธจากผังมโนทัศนเปนประโยค หรือขอความที่มีความหมาย 

 จากความหมายของมโนทัศนดังที่กลาวมา สรุปไดวาผังมโนทัศนหมายถึง แผนภูมิที่แสดง

ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ โดยมีเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน ซึ่งสามารถถายทอด

ความคิดออกมาเปนรูปธรรมและมีความหมาย 

 

 2.7  ทฤษฎีพ้ืนฐานของการสอนโดยใชผังมโนทัศน 
  ออซูเบล (ภพ เลาหไพบูลย. 2534: 74-75; อางอิงจาก Ausubel. 1963. The Psychology 

of Meaningful Verbal Learning.) อธิบายถึงการเรียนรูอยางมีความหมายวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได

ถาในการเรียนรูส่ิงใหมนั้น ผูเรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงเขากับความรูใหมไดจะทําใหการเรียนสิ่ง

ใหมนั้นมีความหมาย แตถาผูเรียนพยายามรับรูส่ิงที่เรียนใหมโดยที่ไมเคยมีพื้นฐาน และพยายามจดจํา

ใหได เรียกการเรียนรูชนิดนี้วาเปนการเรียนรูแบบทองจํา เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดแตไมรู

ความหมาย 

 ออซูเบล กําหนดการเรียนรูไวเปน 2 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1  วิธีการเรียนรูไวเปน 2 มิติ ดังนี้ 

 1.  การเรียนรูแบบรับรูไว ผูสอนบอกใหหมดผูเรียนไมตองคนควา 

 2. การเรียนรูแบบคนพบดวยตนเอง ผูเรียนตองคนควาสืบเสาะหาความรู 
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 มิติที่ 2 กระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน มี 2 แบบ คือ 

 1.  การเรียนแบบทองจํา ผูเรียนเมื่อเรียนรูแลวทองจําไวเพื่อเปนประสบการณของตนเอง 

หรืออาจเรียกวาการเรียนรูแบบรับไวเพื่อจดจํา 

 2. การเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนเมื่อเรียนรูแลวสามารถเชื่อมโยงความรูใหมให

สัมพันธกับความรูเดิม หรืออาจเรียกวาการเรียนรูแบบรับไวเพื่อใหไดความหมาย 

 การสรางผังมโนทัศนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 

(Ausubel. 1968: 15) ซึ่งมีแนวคิดวาครูควรจะสอนสิ่งที่สัมพันธกับความรูที่นักเรียนมีอยูเดิม ความรูที่

มีอยูเดิมนี้จะอยูในโครงสรางของความรู ซึ่งเปนขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมีการจัดระบบไวเปน

อยางดี มีการเชื่อมโยงระหวางความรูเกาและความรูใหมอยางมีระดับชั้น ดังนั้นโครงสรางของความรู

จะใชเปนผังมโนทัศนและใชบันทึกประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับ 

 การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมสัมพันธกับมโนทัศนซึ่งอยูใน

โครงสรางของความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งออซูเบลเรียกวากระบวนการดูดซึม หรือเรียกมโนทัศนที่เกิดจาก 

การเชื่อมโยงนั้นวาซับซัมเมอร แตถาไมไดนําความรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูจะเปน 

การเรยีนรูแบบทองจํา ดังภาพประกอบที่ 4-6 

 
 

ภาพประกอบ 3 การเรียนรูแบบทองจําและการเรียนรูอยางมีความหมาย ซึ่งเกิดจากการไดรับขอมูล

จากภายนอกผานเครื่องกีดขวางการรับรู 

 

 ที่มา: สุนีย สอนตระกูล.  (2535).  หนา 78.  
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ภาพประกอบ 4 แสดงการเรียนรูอยางมีความหมายเมื่อ ง, จ, ฉ เปนความรูใหมจะเชื่อมโยงกับ

โครงสรางความรูที่มีอยูเดิม คือ ก, ข และ ค 

 

 ที่มา:  สุนีย สอนตระกูล.  (2535) หนา 79.  

 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงสะพานเชื่อมความรูเดิมกับความรูใหมเขาสูโครงสรางของความรู ซึ่งออซูเบล

เรียกวา แอดวานซ ออแกไนเซอร 

 

 ที่มา: สุนีย สอนตระกูล.  (2535)  หนา 79.  
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 สรุปไดวา การเรียนรูอยางมีความหมาย เปนการเรียนรูโดยการนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับ

ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ 
 
 2.8  ลักษณะและการสรางผังมโนทัศน 
 ลักษณะของผังมโนทัศน 
 มนัส บุญประกอบ (ม.ป.ป.: 1) กลาววา ผังมโนทัศน (Concept Mapping) ตรงกับคําอื่น ๆ

ในภาษาอังกฤษอีกหลายคํา เชน Conceptual Mapping, Concept Maps หรือ C-Maps. 

Conceptual Framework, Semantic Mapping, Semantic Maps, Semantic Networking, Plot 

Maps. Clustering, Concept webs และ Semantic webs เปนตน 

 จากอิทธิพลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ซึ่งเชื่อวาโครงสรางการ

รูคิดของบุคคลมีลักษณะเปนลําดับข้ันลดหลั่นกันลงมา เมื่อประสบการณใหมสัมพันธกับมโนทัศนเดิม

ที่ เคยทราบมาแลวก็จะใหการเรียนรูนั้นมีความหมายแกบุคคลนั้นทันที โนแวคเปนผูที่ทําให

แนวความคิดของออซูเบลมองเห็นเปนแผนภูมิที่เขาใจเปนรูปธรรมไดและไดวิจัยบุกเบิกอยางจริงจัง

ตอเนื่องกันมาตั้งแตกอนป ค.ศ. 1973 

 โนแวค ไดจัดแยกประเภทมโนทัศนเปนหลายระดับ ไดแก มโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโน

ทัศนยอย มโนทัศนเจาะจง และตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะเปนลําดับชั้นลดหลั่นกันลงมา ดูคลายกับการ

แตกรากของพืชยืนตนที่แยกจากรากแกวเปนรากกิ่ง รากแขนง รากจิ๋ว และรากขนออน ซึ่งมีผลทําใหได

โครงสรางที่แตกตางไปจากเดิม ดังรูป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

(มโนทัศนหลัก) 

 

(มโนทัศนรอง) 

 

(มโนทัศนยอย) 

 

 

(ตัวอยาง) 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงระดับของมโนทัศนตามแนวคิดของโนแวค 

 

 ที่มา:  มนัส บุญประกอบ. (ม.ป.ป.)  หนา 2. 

 
 การสรางผังมโนทัศน 
 อัลท (Ault. 1985: 41) กลาวถึงการสรางผังมโนทัศนวาไมมีทิศทางในการสรางที่แนนอน

ตายตัวแตสามารถสรางไดหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีควรเริ่มตนดวยการแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับผังมโนทัศน 

โดยทําในรูปของกิจกรรมการเรียนรูหรือแนะนําโดยตรง 

 โนแวค (Novak. 1984: 17) และอัลท (Ault. 1985: 41) ไดแนะนําขั้นตอนการสรางผังมโน

ทัศนไว 5 ข้ัน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 เลือก 

 การเลือกเรื่องที่จะสรางแผนผังมโนทัศนอาจนํามาจากตํารา สมุดจดคําบรรยาย คําอธิบาย

กอนการปฏิบัติการ เร่ิมจากการอานขอความนั้นอยางนอย 1 คร้ัง แลวระบุมโนทัศนที่สําคัญ โดยขีด

เสนใตคําหรือประโยคที่สําคัญ ซึ่งอาจจะเปนวัตถุหรือเหตุการณแลวลอกมโนทัศนเหลานี้ลงใน

แผนกระดาษเล็ก ๆ เพื่อสะดวกในการจัดความสัมพันธ 

 ข้ันที่ 2 จัดลําดับ 

 นํามโนทัศนที่สําคัญซึ่งไดเขียนลงในแผนกระดาษเล็ก ๆ แลวนํามาจัดลําดับจากมโนทัศนที่

มีความหมายกวางไปสูมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง 

 ข้ันที่ 3 จัดกลุม 

 นํามโนทัศนมาจัดกลุมเขาดวยกันโดยมีเกณฑ 2 ขอ คือ 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

ขาว ตาล หญา 

พืชใบเลี้ยงคู 

เข็ม มะล ิ

พืช 

พืชดอก พืชไรดอก 
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 1. จัดกลุมมโนทัศนที่อยูในระดับเดียวกัน 

 2. จัดกลุมมโนทัศนที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด 

 ข้ันที่ 4 จัดระบบ 

 เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สําคัญแลว นํามโนทัศนที่มีอยูในกลุมเดียวกันมาจัดระบบตามลําดับ

ความเกี่ยวของ ซึ่งในขั้นนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจหามโนทัศนอ่ืน ๆ มาเพิ่มเติมไดอีก 

 ข้ันที่ 5 เชื่อมโยงมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน 

 เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สําคัญแลวนํามโนทัศนที่มีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงกันโดยการ

ลากเสนเชื่อมโยงกัน และมีคําเชื่อมระบุความสัมพันธไวทุกเสน และเมื่อใสคําเชื่อมแลวจะสามารถอาน

ไดเปนประโยค เสนที่เชื่อมโยงอาจเชื่อมระหวางมโนทัศนในชุดเดียวกัน หรือเชื่อมโยงระหวางชุดของ

มโนทัศนที่ตางกันได 

 โบเยอร (วิไลพร ธนสุวรรณ. 2543: 10 ; อางอิงจาก Boyer. 1997. Concept  Mapping.) 

ไดเสนอแนะวิธีเขียนผังมโนทัศนไว ดังนี้ 

 1.  ใชกระดาษที่ไมมีเสนบรรทัดและไมมีขอความใด ๆ ปรากฏอยู 

 2.  เขียนคํามโนทัศนหลักดวยอักษรตัวพิมพ เพื่องายตอการอานแลวเขียนวงกลมลอมรอบ

คํานั้น 

 3.  จัดเรียงคํามโนทัศนอ่ืนๆ ใหเรียงความสําคัญโดยมีคําหลักอยูบนสุด 

 4.  เชื่อมคํามโนทัศนเหลานั้นโดยใชเสนตรง และใชลูกศรเชื่อมโยงคําที่อยูตางระดับกัน 

 5.  ใสคําเชื่อมระหวางคํามโนทัศนแตละตัว 

 6.  ควรมีการเขียนผังมโนทัศนใหมอีกครั้ง เพราะจะชวยใหมองเห็นภาพของผังดังกลาว

ชัดเจนขึ้น 

 อัญชลี ตนานนท (2535: 51) ไดแสดงลําดับข้ันในการสรางผังมโนทัศนไว 7 ข้ันตอน ซึ่งได

ทดลองใชในการสอนนักเรียนและนักศึกษาแลวไดผล มีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

 1.  เลือกและเขียนรายการของคํามโนทัศนที่เกี่ยวของ 

 2.  เรียงลําดับความสําคัญของคํามโนทัศนในขอ 1 จากมโนทัศนในขอ 1 จากมโนทัศนหลัก 

ไปยังมโนทัศนรองและลดหลั่นไปเรื่อย ๆ 

 3.  สรางหรือวาดผังมโนทัศน โดยเริ่มจากมโนทัศนหลักกอน และใชคําเชื่อมความสัมพันธ

ของมโนทัศนหลักไปยังมโนทัศนรองและลดหลั่นกันไปถึงมโนทัศนยอยและมโนทัศนเฉพาะ ในระหวาง

การสรางเนื้อความหรือการสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ นั้นผูสรางอาจจะเพิ่มเติมคํามโน

ทัศนเขาไปไดเสมอ ถาหากคํามโนทัศนนั้นชวยใหมองเห็นความสัมพันธไดชัดเจนขึ้น 
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 4.  สรางความสัมพันธระหวางชุด นอกจากความสัมพันธที่เร่ิมจากมโนทัศนหลักไปยังมโน

ทัศนรองและลดหลั่นกันไปเรื่อย ๆ จนถึงมโนทัศนยอยหรือมโนทัศนเฉพาะแลว ความสัมพันธระหวาง

มโนทัศนสามารถมีไดในลักษณะหรือทิศทางที่ยอนกลับข้ึนไป หรือเปนความสัมพันธในแนวนอน

ระหวางมโนทัศนในสวนตาง ๆ ของผังมโนทัศน ความสัมพันธระหวางชุดนี้จะสังเกตไดดวยเสนโยง

ความสัมพันธซึ่งมีลูกศรกํากับอยู 

 5.  ประเมินผังมโนทัศนดวยตนเอง โดยทั่ว ๆ ไปผังมโนทัศนที่สรางขึ้นเปนครั้งแรกจะมี

ขอบกพรองอยูมากในเรื่องของตําแหนงหรือลําดับชั้น คําเชื่อม ตลอดจนความสับสนของเสนโยง

ความสัมพันธ ดังนั้นผูสรางจะตองประเมินและปรับปรุงผังมโนทัศนอยางนอย 1 คร้ัง กอนที่จะนําไปให

ผูเชี่ยวชาญประเมินในขั้นที่ 6 

 6.  สงผังมโนทัศนใหผูเชี่ยวชาญประเมิน การประเมินนั้นจะตองประเมินทั้งลักษณะที่ดีของ

ผังมโนทัศนและความถูกตองของความสัมพันธตาง ๆ ที่เขียนไว 

 7.  ปรับปรุงผังมโนทัศนโดยอาศัยขอมูลที่ไดรับในขอ 6  

 มนัส บุญประกอบ (2542: 51) แนะนําขั้นตอนการเขียนผังมโนทัศนไวโดยยอ ดังนี้ 

 1.  เลือกหรือคิดหาคํามโนทัศน (คําสามานยนาม หรือ วลี) ที่ตองการใช 

 2.  จัดลําดับความสําคัญของคําในขอที่ 1 ไดแก คํามโนทัศนหลัก คํามโนทัศนรอง คํามโน

ทัศนยอย คํามโนทัศนเจาะจง และตัวอยาง ตามลําดับ 

 3.  จัดวางคํามโนทัศน แลวเขียนเสนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคํามโนทัศนเหลานั้น ได

เปนรางผังมโนทัศนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ตองการ 

 4.  อาจจัดเปนกลุมคํามโนทัศนที่เกี่ยวของกันตามลําดับเหตุผลและความถูกตองเชิงเนื้อหา

สาระหรือความรูนั้น ๆ 

 5.  อาจเขียนคําเชื่อมโยง (คํากริยา หรือวลี) กํากับไวที่เสนเชื่อมโยงตามความจําเปนและ

เหมาะสมเพื่อการเขาใจที่ตรงกัน 

 6.  ตรวจแกไขความถูกตองของรางผังมโนทัศนอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะเขียนจริง 

 การเขียนผังมโนทัศนของนักการศึกษาแตละทานมีลักษณะและขั้นตอนที่คลายกัน สรุปได

ดังนี้ 

 1.  เลือกคํามโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย มโนทัศนเฉพาะ จากเนื้อหาที่อาน 

 2.  จัดประเภทและลําดับชั้นของมโนทัศนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันตามความสําคัญ เชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางมโนทัศนดวยเสน อาจใชคําเชื่อมระหวางคํามโนทัศนตามความเหมาะสม 

 3.  ตรวจทานและแกไขใหถูกตองเหมาะสมตามเนื้อหา 
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 2.9  องคประกอบของผังมโนทัศน 
 มนัส บุญประกอบ (2542: 48) กลาววาโครงสรางผังมโนทัศนประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

 1.  คํามโนทัศน ซึ่งอาจเขียนดวยคําสามานยนาม หรือวลี 

 2.  คําเชื่อมโยง มักใชคํากริยาหรือวลีโดยเขียนกํากับไวบนแนวเสนเชื่อมโยง แตบางทีก็ไม

จําเปนตองเขียนกํากับไวเสมอไป 

 3.  เสนเชื่อมโยง ใชลากโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนดวยเสนตรงหรือเสนโคง บางที

อาจแสดงทิศทางความสัมพันธดวยหัวลูกศรทางเดียวหรือสองทิศทางกํากับไวดวย 

 สรุปไดวา มโนทัศน ประกอบดวย คํามโนทัศน คําเชื่อม และเสนเชื่อมโยง สําหรับคํา

เชื่อมโยงนั้นจะมีหรือไมมีก็ได ถาความสัมพันธนั้นมีความชัดเจนแลวก็ไมจําเปนตองมีคําเชื่อม 

 เร่ืองการใชคําเชื่อมโยงในผังมโนทัศนนั้น สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2543: 49-50) ไดทดลองให

นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ วิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาของหนวยการเรียนตาง 

ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด ผลปรากฏวานิสิตตางบอกวาเขียนยาก ผูสอนจึงสันนิษฐานวาเปนเพราะมี

คําเชื่อม จึงทดลองใหเด็กชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เขียนผังมโนทัศนแบบมีคําเชื่อม ผล

คือเด็กทั้งสองเบื่อและไมคอยอยากเขียน ตอมาจึงทดลองใหเขียนแบบไมมีคําเชื่อม ผลปรากฏวาเด็ก

ทั้งสองสามารถเขียนผังมโนทัศนได จากการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาคําเชื่อมเปนอุปสรรคตอ

การเขียนผังมโนทัศน จึงมีผูพัฒนาการเขียนผังมโนทัศนของโนแวค เปนแบบไมมีคําเชื่อมและตั้งชื่อ

ใหมเปนอยางอื่น เชน ผังการวิเคราะหเนื้อหา (สุนีย เหมะประสิทธิ์. 2543: 50) แผนที่ความคิด หรือ 

Mind Map (บูซาน. 2542) ซึ่งตอมามีผูนิยมการเขียนผังมโนทัศนโดยไมมีคําเชื่อมมากขึ้น เพราะทําให

การเชื่อมโยงความคิดในรูปของมโนทัศนกระจายออกไปไดอยางอิสระ 
 
 2.10  ประเภทของผังมโนทัศน 
 โดยทั่วไปผังมโนทัศนมีประมาณ 13 ชนิด คือ 

 1. Concept map (ผังมโนทัศนหรือผังมโนภาพ) 

 2.  Mind map หรือ Mind mapping (แผนที่ความคิด) 

 3.  Web Diagram หรือ Spider Map(แผนผังใยแมงมุม) 

 4.  Tree Structure (แผนภูมิโครงสรางตนไม) 

 5.  Vynn Diagram(แผนภูมิเวนน) 

 6.  Descending Ladder หรือTime Ladder Map (แผนภูมิชั้นบันได) 

 7.  Cycle Graph (แผนภาพวงจร, แผนภูมิแบบวัฎจักร) 

 8.  Flowchart Diagram (แผนผังการดําเนินการ) 
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 9.   Matrix Diagram (แผนภาพหรือแผนภูมิแสดงความสัมพันธ) 

 10. Fishbone Map (แผนภูมิหรือแผนผังกางปลา) 

 11. Intervar Graph หรือTime line (แผนภาพแสดงความสัมพันธของเหตุการณตางๆ) 

 12. Order Graph , Events Chain (แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ) 

 13. Classification map (แผนผังแสดงความสัมพันธแบบจําแนกประเภท) 

 มนัส บุญประกอบ (2542: 48-50) กลาวถึงประเภทของผังมโนทัศนวา มีการจัดประเภทของ

ผังมโนทัศนโดยใชเกณฑตางกันไปหลายแนวคิด แตมีแนวคิดที่สําคัญ 2 แนวคิด ดังนี้ 

 1. มินทเซส วอนเดอรซี และ โนแวค ไดแบงผังมโนทัศนออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

  1.1 แผนภูมิหลัก (Macro map) ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่สําคัญ ๆ 

เทานั้น 

  1.2 แผนภูมิยอย (Micro map) แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะมโนทัศนองคประกอบ

ของแผนภูมิหลักดุจแผนที่โลกและแผนที่เฉพาะประเทศ ดังตัวอยางในภาพประกอบ 7 และ 8 

 

 

 

 

อาจเปน 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงผังมโนทัศนหลกัเรื่องสิ่งมีชวีิต 1 

 

 ที่มา:  มนัส บุญประกอบ. (2542).  หนา 48-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต 

พืช สัตว 
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 เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  แสดงผังมโนทัศนหลกัเรื่องสิ่งมีชวีิต 2 

 

 ที่มา:  มนัส บุญประกอบ. (2542).  หนา 48-50. 

 

 2. ดร. เมิรล ตัน แหงมหาวิทยาลัยฟลิปปนส ไดแบงผังมโนทัศนออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

  2.1 ชนิดปลายเปด มีการแตกกิ่งกานสาขาลงไปเรื่อย ๆ จากบนลงลาง ดังภาพประกอบ

ที่ 8 

  2.2 ชนิดปลายปด หรือเปนวงปด ดังภาพประกอบ 9 

สัตวเลื้อยคลาน 
งู 

สัตว 

พวกมีกระดูกสันหลัง 
พวกไมมีกระดูกสันหลัง 

จระเข 
ลําตัวเปนขอปลอง 

แมลง แมงมุม 
สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

กบ 

เขียด 

แมว 

ลิง 

สัตวปก 

เปด 

นก 

ไก 

มด 

ผ้ึง 
ผีเสื้อ 
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  2.3 ชนิดเชื่อมโยงขามชุด คลายชนิดที่ 1 แตมีการเขียนเสนเชื่อมโยงขามกลุมในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่ง ดังภาพประกอบ 10 

  2.4 ชนิดกระจายออกจากมโนทัศนหลัก โดยเขียนแตกออกไปทุกทิศทาง ซึ่งบางแหง

เรียกวา Spider gram หรือ Spider Map หรือ Mind Mapping ดังภาพประกอบ 11 มนัส บุญประกอบ 

(2542: 49) ไดเสนอรูปแบบของผังมโนทัศนเพิ่มเติมจาก ดร.เมิรล ตัน อีกรูปแบบหนึ่ง เปนรูปแบบที่ 5  

  2.5 ชนิดผสมผสาน โดยมีการเขียนปนกันมากกวาหนึ่งรูปแบบในผังมโนทัศนหนึ่ง ๆ ดัง

ภาพประกอบ 9 – 12 

 
ภาพประกอบ 9 โครงสรางผงัมโนทัศนชนดิปลายปด 

 

 

 
ภาพประกอบ 10 โครงสรางผังมโนทัศนชนิดเชื่อมโยงขามชุด 
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ภาพประกอบ 11 โครงสรางผังมโนทัศนชนิดกระจายออก 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 โครงสรางผังมโนทัศนชนิดผสมผสาน 
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          2.11  การสอนสรางผังมโนทัศน 
 โนแวค; และโกวิน (NOVAK; & GOWIN.  1984: 37-40) เสนอขั้นตอนในการสรางผังมโนทัศน

ไว 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

        ขั้นที่ 1  กิจกรรมการเตรียมตัวเพื่อสรางผังมโนทัศน 

 1. ใหชุดของคําที่นักเรียนคุนเคย 2 ชุด โดยเขียนบนกระดานหรือเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

คําชุดหนึ่งเปนวัตถุ เชน รถยนต สุนัข เกาอี้ ตนไม เมฆ หนังสือ ฯลฯ คําอีกชุดหนึ่งเปนเหตุการณ เชน 

ฝนตก การเลน การคิด ฟารอง งานวันเกิด ฯลฯ แลวใหนักเรียนบอกความแตกตางของคําทั้ง 2 ชุด ครู

พยายามชวยใหนักเรียนบอกไดวาคําชุดแรกเปนวัตถุ คําชุดที่ 2 เปนเหตุการณ 

 2. ใหนักเรียนอธิบายถึงสิ่งที่คิดเมื่อไดยินคําตาง ๆ เชน รถยนต สุนัข ครูอธิบายใหเห็นวา 

แมจะใชคําเดียวกันแตแตละคนก็คิดสิ่งที่แตกตางกันบาง ภาพที่เกิดขึ้นในสมองสําหรับคําเหลานี้

เรียกวา มโนทัศน แลวอธิบายความหมายของมโนทัศน 

 3. ทํากิจกรรมเชนเดียวกับขอ 1.2 แตใชชุดของคําที่เปนเหตุการณ และชี้ใหเห็นความ

แตกตางที่เกิดขึ้นในสมอง ครูเพิ่มเติมวา การที่คนเราเขาใจไมตรงกันเปนเพราะวาแตละคนมมีโนทศันที่

ไมเหมือนกันแมวาจะเปนมโนทัศนของสิ่งเดียวกัน คําเปนสิ่งที่บอกมโนทัศน แตคนเราไดรับ

ความหมายของคําแตละคําแตกตางกัน จึงทําใหเกิดมโนทัศนแตกตางกัน 

 4. ครูเขียนคําวา เปน ที่ไหน คือ นั่น แลว ดวย ไวบนกระดานแลวถามนักเรียนวาเกิดภาพ

อะไรขึ้นในใจ เมื่อไดยินคําเหลานี้ คําเหลานี้ไมใชคําที่ทําใหเกิดมโนทัศน เราเรียกวา คําเชื่อม จะใช

เชื่อมระหวางมโนทัศน เพื่อสรางประโยคที่มีความหมาย 

 5. ครูอธิบายวาวิสามานยนาม ไมใชคําที่ทําใหเกิดมโนทัศน แตเปนเพียงชื่อเฉพาะของคน 

เหตุการณ สถานที่ หรือวัตถุ ยกตัวอยางเพื่อใหนักเรียนเห็นความแตกตางระหวางคําสามัญที่แสดง

เหตุการณหรือวัตถุ กับคําวิสามานยนามซึ่งเปนคําเฉพาะ เชน ชื่อคน 

 6. ครูยกตัวอยางมโนทัศน 2 มโนทัศนและคําเชื่อม แลวสรางเปนประโยคสั้น ๆ บนกระดาน

เพื่ออธิบายใหเห็นวาคําแสดงมโนทัศนรวมกับคําเชื่อมตามที่เราใชกันอยูนั้นสามารถสื่อความหมายได

อยางไร เชน สุนัขกําลังวิ่งอยู มีเมฆและฟารอง 

 7. ใหนักเรียนแตงประโยคสั้น ๆ แลวบอกวาคําใดเปนคํามโนทัศน และคําใดเปนคําเชื่อม 

 8. ถามีนักเรียนตางภาษาอยูในชั้น ก็ใหนักเรียนคนนั้นบอกคําที่เปนวัตถุ หรือเหตุการณเปน

ภาษาของเขา  แลวบอกใหนักเรียนในชั้นทราบวาภาษาไมใช ส่ิงที่จะใชบอกมโนทัศน แตเปน

เครื่องหมายที่ใชสําหรับมโนภาพนั้นๆ 
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 9. ใหคําใหมที่นักเรียนยังไมคุนเคย เชน หาม โหม ครา คําเหลานี้ใชแทนมโนทัศนที่นักเรียน

รูอยูแลว แตมีความหมายพิเศษ ชวยใหนักเรียนมองเห็นวาความหมายของมโนทัศนไมเครงครัดและไม

ตายตัวแตสามารถขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเราเรียนมากขึ้น 

 10. เลือกเนื้อหาตอนที่มีสาระชัดเจนตอนใดตอนหนึ่ง ทําสําเนาแจกใหนักเรียนอานแลวบอก

มโนทัศนที่สําคัญ 

  

           ขั้นที่ 2  กิจกรรมสรางผังมโนทัศน 

 1. เลือกขอความจากตําราเรียนหรือส่ิงพิมพอ่ืน 1-2 ยอหนา ใหนักเรียนอานแลวเลือกมโน

ทัศนสําคัญที่ทําใหเกิดความเขาใจความหมายของบทอาน แลวนํามโนทัศนเหลานี้เขียนบนกระดาน 

จากนั้นใหนักเรียนอภิปรายวามโนทัศนใดสําคัญที่สุด มโนทัศนใดมีความหมายกวางที่สุด 

 2. เขียนมโนทัศนที่มีความหมายกวางสุดไวดานบน แลวเรียงลําดับมโนทัศนจากมโนทัศน

กวางไปสูมโนทัศนแคบ ซึ่งนักเรียนอาจเรียงลําดับไมตรงกัน แสดงใหเห็นวาความหมายจากบทอาน

อาจเปนไดตาง ๆ กันไป 

 3. ใหนักเรียนเริ่มสรางผังมโนทัศน โดยใชชุดของคําที่เรียงลําดับไวกอนและเลือกคําที่

เหมาะสมที่จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางมโนทัศน วิธีที่จะชวยฝกนักเรียนใหสรางผังมโนทัศนไดดี 

คือ เขียนคําเชื่อมและมโนทัศนลงในกระดาษสี่เหลี่ยมแลวนํามาทดลองจัดผังมโนทัศนจนกระทัง่ไดผังที่

เหมาะสม 

 4. พิจารณาคําเชื่อมระหวางมโนทัศนตอนใดตอนหนึ่งของผัง ใหนักเรียนชวยกันเลือก

คําเชื่อมสําหรับเสนโยง 

 5. ผังมโนทัศนที่เขียนขึ้นครั้งแรกอาจไมเหมาะสมนัก ควรสรางใหม และชี้แจงใหนักเรียน

เขาใจวา บางครั้งตองสรางใหม 2-3 คร้ังจึงจะไดผังมโนทศันที่ดี 

 6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงเกณฑการใหคะแนนผังมโนทัศน แลวใหคะแนนผัง

มโนทัศนที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นโครงสรางที่ควรเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจชวยใหความหมายดีข้ึน 

 7. ใหนักเรียนเลือกเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือเรียน แลวดําเนินการตามขั้นตอนที่ 

2.1-2.6 อีกครั้งหนึ่งดวยตนเอง หรือเปนกลุม กลุมละ 2-3 คน 

 8. เสนอผังมโนทัศนที่สรางขึ้นตอชั้นเรียนโดยเขียนบนกระดาน หรือใชเครื่องฉายภาพขาม

ศีรษะ ใหผูสรางผังอานใหนักเรียนในชั้นเขาใจใหชัดเจน 

 9. ใหนักเรียนสรางผังมโนทัศนสําหรับแนวคิดที่สําคัญ ๆ ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ นาํมาตดิไว

ในหองและสนับสนุนใหมีการอภิปรายกันอยางไมเปนทางการ 
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 10. รวบรวมคําถามเกี่ยวกับการสรางผังมโนทัศน ในบททดสอบตอไปเพื่อแสดงใหชัดเจนวา

การสรางผังมโนทัศนเปนวิธีการประเมินที่เที่ยงตรง ซึ่งตองใชความคิดอยางหนัก และใชเปนเครื่อง

แสดงถึงความเขาใจเนื้อหาวิชาได 

 

 2.12  ประโยชนของผังมโนทัศน 
 โนแวค; และ โกวิน (NOVAK; & GOWIN. 1984: 40-50) กลาวถึงประโยชนของผังมโนทศันสรุป

ไดดังนี้ 

 1.  ใชผังมโนทัศนในการสํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน โดยใชสํารวจความรูที่นักเรียนมี

มากอนเพื่อนําไปใชในการเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน 

 2.  ใชผังมโนทัศนแสดงความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ ที่อยูในความคิดของนักเรียนซึ่งจะ

ทําใหทราบวานักเรียนกําลังคิดอะไร และกําลังจะคิดทําอะไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว คลายกับ

เดินทางโดยใชแผนที่ 

 3.  ใชผังมโนทัศนในการสรุปความหมายจากตํารา ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาในการอานครั้ง

ตอไปและไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน 

 4.  ใชผังมโนทัศนในการสรุปความหมายจากการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ หรือในการ

ปฏิบัติการภาคสนาม ผังมโนทัศนจะเปนแนวทางใหแกนักเรียนวาควรจะทําอะไรบาง สังเกตสิ่งใดบาง

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

 5.  ใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการจดบันทึกการอานจากหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร 

 6.  ใชผังมโนทัศนในการวางแผนการเขียนงานทางวิชาการ หรือการเขียนรายงาน 

 อัลท (Ault. 1985: 42) ไดกลาวถึงประโยชนของผังมโนทัศนไว ดังนี้ 

 1.  ใชผังมโนทัศนในการเตรียมการสอน ซึ่งจะชวยบูรณาการเนื้อหาวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน 

 2.  ใชผังมโนทัศนในการวางแผนประเมินหลักสูตร 

 3.  ใชผังมโนทัศนเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นอภิปราย 

 4. ใชผังมโนทัศนเปนแนวทางในการปฏิบัติการทดลอง จะทําใหนักเรียนเขาใจและ

ปฏิบัติการทดลองไดตามวัตถุประสงค 

 5.  ใชผังมโนทัศนในการจับใจความสําคัญจากตําราเรียน จะทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 

 6.  ใชผังมโนทัศนในการตอบขอสอบแทนการเขียนตอบ 

 มนัส บุญประกอบ (2542: 50-51) กลาววาผังมโนทัศนอาจจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวย

สงเสริมและพัฒนา สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งถือวาเปนหัวใจนักปราชญ ไดดังตอไปนี้ 
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 1.  “สุ” หมายถึง สาระความรูที่ไดจากการฟงผูรู หรือการอานเอกสาร ตํารา นําสาระความรู

นั้นมายอเปนผังมโนทัศนจะชวยใหเห็นภาพรวมของทั้งเรื่องได 

 2.  “จิ” หมายถึง การใชความคิด จินตนาการและการคิดวิเคราะห เมื่อตองการคิดถึงเรื่องใด

เร่ืองหนึ่ง ใชการระดมความคิดโดยคิดคนเดียวหรือคิดรวมกับเพื่อน แลวเขียนสิ่งที่คิดไดลงไปบน

กระดาษโดยไมวิพากษวิจารณ จากนั้นมองหาความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ จัดเปนกลุมแลว

เชื่อมโยงความสัมพันธอาจนําไปสูแนวความคิดใหม ๆ แตกกิ่งออกไปไดอีก ซึ่งผังมโนทัศนนี้เปน

เครื่องมือชวยในการจัดระบบความคิดไดอยางดี 

 3.  “ปุ” หมายถึงการถามหรือสัมภาษณบุคคล เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนความรูอยางใด

อยางหนึ่ง โดยการเขียนเปนผังมโนทัศนคราว ๆ หรือโดยละเอียดไวกอนวาควรจะซักถามหรือ

สัมภาษณประเด็นใดบาง มีลําดับกอนหลัง และประเด็นที่เชื่อมโยงกันอยางไรบาง 

 4.  “ลิ” หมายถึงการเขียนที่อาจเปนการเขียนโครงรางความคิดเกี่ยวกับบทความหรือการ

สังเคราะหแนวคิดเขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แมกระทั่งการเขียนเรียงความและการเขียนเนื้อหา

ความรูเปนบท เปนเลม โดยการระดมความคิดของตนในรูปผังมโนทัศนกอนแลวจึงเขียนเปนประโยค 

ขอความไดเปนเรื่องราวที่ละเอียดลออมากขึ้น 

 ประโยชนของผังมโนทัศนดังกลาว สามารถสรุปได 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1.  ใชผังมโนทัศนในการวางแผนการดําเนินงานตาง ๆ กอนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหงานนั้น

ดําเนินไปตามขั้นตอน สะดวกและงายขึ้น 

 2.  ใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยการสรุปความรูที่ไดจากการอานเอกสาร 

ตําราตาง ๆ เขียนเปนผังมโนทัศนเพื่อแสดงความสัมพันธของเนื้อหาทั้งหมด สามารถใชอานทบทวนได

เมื่อตองการ และจดจําไดนาน 

 3.  ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน โดยการใหสรุป

ส่ิงที่เรียนเปนผังมโนทัศน เพื่อตรวจสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียน 
 
 2.13  งานวิจัยที่เกี่ยวกับผังมโนทัศน 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 คารเตอร (Carter. 1985: 647-A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการ

สอน อานแบบ 5 ข้ันและนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคโยงความสัมพันธความหมายกับนักเรียนที่มี

ความผิดปกติทางรางกายที่เรียนอยูในระดับ 3, 4 และ 5 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่

เรียนโดยการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายสูงกวากลุมที่เรียนดวยการอานแบบ 5 ข้ันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ลอนคาริค (Loncaric. 1986: 2006-A) ไดศึกษาผลการใชผังมโนทัศนในการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาที่มีตอมโนทัศนทางสังคม โดยกลุมทดลองและกลุมควบคุมแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือกลุมที่มี

ความสามารถในการอานระดับสูง ระดับกลาง และระดับตํ่า โดยใชแบบทดสอบ Gates-Mac 

Genetics Reading Test ซึ่งกลุมทดลองจะไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศนกอนเรียนวิชาสังคม สวน

กลุมควบคุมไมไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวาคะแนนจากแบบทดสอบของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนักเรียนที่มีความสามารถใน

การอานระดับสูง ระดับกลางและระดับตํ่า 

 โบโดลัส (Bodolus. 1987: 3387-A) ไดศึกษายุทธวิธีการใชผังมโนทัศนเพื่อชวยใหเกิด    

การเรียนรูอยางมีความหมายของนักเรียนเกรด 9 ในวิชาวิทยาศาสตร ในดานการเรียนรูและ            

การเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชผัง 

มโนทัศน กลุมที่ 2 ไดรับการสอนแบบปกติ และกลุมที่ 3 ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใชผัง   

มโนทัศน ผลการวิจัยพบวากลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติและไมไดใชผัง

มโนทัศน ผลการวิจัยพบวากลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติมีคะแนนสูง

กวากลุมที่ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใชผังมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมที่

ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติเพียงเล็กนอย 

 เฮนซ-ฟราย; และ โนแวค (Heinze-Fry; & Novak. 1990) ไดวิจัยพบวาการเรียนการสอน

โดยใชผังมโนทัศนประกอบการสอนแบบมีเงื่อนไขมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน

ในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติ 

 เบรนแนน (Brennan. 1996: 1965-A) ไดศึกษาผลของการใชผังมโนทัศนที่มีตอการสอนวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล โดยสํารวจความคิดเห็นครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับ

การฝกสรางผังมโนทัศน ผลการสํารวจพบวาเด็กในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน

จากครูสามารถรวบรวมขอมูลและเชื่อมโยงความคิดบนแผนผังที่สรางได 

 สติรม (Sturm. 1996) ไดศึกษาผลของการสรางผังมโนทัศนในการเขียนเรื่องอธิบายโดยการ

สรางผังมโนทัศนดวยมือและใชคอมพิวเตอรของนักเรียนระดับ 8 ที่ดอยความสามารถทางการเรียน

และดวยความสามารถทางการอาน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ดอยความสามารถทางการเรียนและ

ดอยความสามารถของการอานทั้งกลุมที่สรางผังมโนทัศนดวยมือและใชคอมพิวเตอรมีความสามารถ

ทางการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 นภดล ปูชูประเสริฐ (2534) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการอภิปรายและการทําแผนผังสรุปโยงเร่ือง

ที่อาน (Story Map) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียน

ดวยการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อานสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 กาญจนาภรณ เผือกนาค (2535) ไดทดลองสอนวิทยาศาสตรเร่ืองบรรยากาศกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการสอนแบบใชแผนภูมิมโนมติกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียน

ที่ไดรับการสอนแบบใชแผนภูมิมโนมติกับการสอนตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความ

คงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 วิฑูรย ต้ังพงษ (2536) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมผังความสัมพันธของความหมายกับการ

สอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่

เรียนดวยการสอนโดยใชกิจกรรมผังโยงความสัมพันธของความหมายสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการ

โดยใชกิจกรรมตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 

 ศุภลักษณ ทองสนธิ (2536) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศนที่มี

การเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาเคมีกับการสอนแบบบรรยายผลการวิจัย

พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศนมีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปน

มโนทัศนที่ถูกตอง 7 มโนทัศนจากทั้งหมด 10 มโนทัศน สําหรับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายไม

มีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปนมโนทัศนที่ถูกตองในทุกมโนทัศน 

 หทัยรัช รังสุวรรณ (2539) ศึกษาผลการสอนโดยใชแผนที่มโนมติที่มีตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ ดานมโนมติทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการจําแนกมโนมติเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ แลละมโนมติเกี่ยวกับทฤษฎี และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานมโนมติทาง

วิทยาศาสตรทั้ง 3 ดาน และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ

สอนโดยใชแผนที่มโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 อัญชลี ตนานนท; และคณะ (2542) ไดศึกษาผลของการใชแผนภูมิมโนทัศนในการสรุป

บทเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาแผนการสอนเพื่อเสริมทักษะการคิดในหลักสูตร

โรงเรียนมัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษา
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ฝร่ังเศส ผลการวิจัยพบวา การใชแผนการสอนโดยใชแผนภูมิมโนทัศนในการสรุปบทเรียนทําใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

 ภัทราภรณ พิทักธรรม (2543) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถดาน   

การคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตาม

คูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 มนมนัส สุดสิ้น (2543) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 4 ดาน คือ ดานความรู-ความจํา 

ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอน

แบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทาง

วิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหวิจารณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ศิริพร ทรุเครือ (2544) ศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากผลการวิจัยการสอนโดยใชผังมโนทัศนสรุปไดวา การสอนโดยใชผังมโนทัศนนํามาใช

สอนไดไมจํากัดระดับชั้น และใชไดกับทุกวิชา ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน นอกจาก

จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นแลวยังมีความคงทนในการเรียนรูดวย 
 

3. เอกสารเกี่ยวกับการสอนตามคูมือครู  
 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3) 
  
 3.1  คําอธิบายรายวิชา 
 คําอธิบายรายวิชา 
 กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รหัสวิชา 31101 

จํานวน 3 คาบ / สัปดาห จํานวน 120 ชั่วโมง / ป 
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  อานในใจเรื่องที่เปนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร โดยอาน

ไดคลองและเร็ว จับใจความสําคัญ ใจความรอง เลาเรื่อง ยอเร่ืองที่อาน 

 2.  อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดคลองและเร็วถูกตองตามลักษณะคําประพันธ มี

ลีลาและทวงทํานองถูกตองตามลักษณะของฉันทลักษณ ทองจําบทอาขยาน และคําประพันธที่มีความ

ไพเราะ และมีคุณคานําไปใชอางอิงได 

 3.  แสดงความเขาใจคําศัพท สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน คนหาความหมายจาก

พจนานุกรม หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

 4.  ใชบริบทสรางความเขาใจการอานโดยตีความ แปลความ ความหมายของคํา สํานวน

และขอความดวยการอธิบาย อภิปราย หรือเขียน การตีความ แปลความของตนไดพรอมใหเหตุผล 

 5.  ใชการอาน การฟง และการพูด พัฒนาประสบการณจนเปนนิสัย และนํามาใชกับการคิด

ตัดสินใจ แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

 6.  เขียนจดหมายกิจธุระ ยอความ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง เขียนรายงาน เขียนขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็น ขอโตแยง เขียนเรียงความจากจินตนาการ เขียนคําขวัญ คําคม โฆษณา คติพจน เขียน

สะกดคํา โดยใชกระบวนการเขียน และใชภาษาเรียบเรียงขอความอยางประณีต สละสลวย 

 7.  แสดงมารยาทการเขียนดวยการเขียนลายมือสวยงาม มีระเบียบ สะอาด ถูกตอง และใช

ภาษาถูกตองสละสลวย รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน โดยอางอิงแหลงเรียนรูตางๆ 

 8.  ใชแผนภาพความคิดจัดลําดับความคิดกอนการเขียน และนําแผนภาพความคิดมา

พัฒนาการเขียนโครงงานตามกระบวนการเขียน 

 9.  แสดงนิสัยรักการศึกษาคนควาดวยการอาน ฟง ดูเร่ืองราวตางๆจากหนังสือ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส และจดบัน 

 10. แสดงนิสัยรักการเขียน ดวยการจดบันทึกความรู กรอกรายการ และรวบรวมขอมูลอยาง

เปนระบบจากการอาน การฟง และดู ตลอดจนการเขียนไทย 

 11. พูดเลาเรื่อง เขียนสรุปเร่ืองจากการฟง การดูเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ ขอความดวย

ภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย 

 12. แสดงมารยาทการฟง และดูดวยความตั้งใจ ไมพูดคุยขณะดูและฟงในหองเรียนหรือหอง

ประชุม ฟงและดูอยางสงบ และจดบันทึกการฟงและดู 

 13. พูดนําเสนอความรู ความคิดแสดงทรรศนะการวิเคราะห ต้ังขอสังเกตเปรียบเทียบและ

ประเมินเกี่ยวกับเหตุการณ เร่ืองราว สถานการณอยางมีเหตุผล โดยใชนําเสียงชัดเจนนาฟง ใชภาษา

กิริยาทาทางถูกตอง 
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 14. พูดสนทนา โตตอบ พูดรายงาน พูดแนะนําตนเอง พูดเชิญชวน พูดอวยพร โดยใช

ถอยคําใหเกิดความคลอยตามถูกหลักตามหลักการพูด 

 15. แสดงมารยาทการพูดดวยการใชถอยคําที่สุภาพ ใชน้ําเสียงนาฟง พูดชัดเจน พูดไดตรง

ตามจุดประสงค ใชกิริยาทาทางประกอบการพูดที่สุภาพ และพูดความจริง 

 16. แสดงความเขาใจ คํามูล คําประสม คําซ้ํา คําซอน คําสมาส โดยอธิบายหลักการสราง

คํายกตัวอยางและรวบรวมเปนหมวดหมูไดถูกตอง 

 17. อธิบายคําและความสัมพันธของคําไดถูกตอง 

 18. แตงประโยคสามัญ ประโยคความรวม และ ประโยคความซอน โดยใชคํานาม สรรพ

นาม กริยาวิเศษณ และอุทานที่เปนคําและกลุมคํา แตงประโยคไดถูกตอง ตามหนาที่ของคําและกลุม

ในประโยคทั้งการพูดและการเขียน 

 19. ใชภาษาไทยในการพูดและการเขียน แสดงความคิดเห็นไดตามจุดมุงหมาย และใช

ภาษาอยางสุภาพ ส่ือสารไดตรงตามจุดประสงค โดยคิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูดและเขียน 

 20. ใชภาษาในการพูดและเขียน ดวยการใชถอยคําที่สุภาพสรางสรรคและมีคุณธรรมสราง

ความเขาใจอันดีตอกัน 

 21. ใชคําราชาศัพท คําสุภาพ และคําศัพททางวิชาการ และเทคโนโลยีไดถูกตองตาม

ความหมายและหลักการใช 

 22. อธิบายลักษณะฉันทลักษณของกาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค กลอนสุภาพ 

และโครงสี่สุภาพไดถูกตอง และแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพไดถูกตอง 

 23. รวบรวมเพลงพื้นบานในทองถิ่น ดวยการรอง เลน และศึกษาในรูปโครงงาน 

 24. การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู และพัฒนาอาชีพ 

 25. รวบรวม และจัดหมวดหมูภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ 

เปรียบเทียบความหมายของการใชภาษาที่เปนทางการ และไมเปนทางการ ในรูปของการอภิปราย 

และการรายงาน 

 26. ใชภาษาพูด และภาษาเขียนอยางสุภาพ และใชกริยาทาทางในการพูดเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 27. อานวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น บทความ สารคดี บันทึก นวนิยาย พงศว

ดาร เพลงพื้นบาน และใชหลักการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทางดาน

วรรณศิลป เนื้อเร่ือง สังคม และนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง ดวยการอภิปราย หรือเขียนเปนบทความ

แสดงความคิดเห็น 
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 28. อานกวีนิพนธประเภทกลอน กลอนบทละคร กาพย โครง และใชหลักการพินิจวรรณคดี

ดานศิลป เนื้อเร่ือง สังคม และนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง ดวยการพูดหรือเขียน เลาเรื่องแสดงความ

คิดเห็นเขียนบทความ หรือเขียนขอสังเกตการดําเนินชีวิตจากขอคิดในวรรณคดีหรือวรรณกรรม 

  

 3.2  สาระการเรียนรู 
 การอานในใจและการอานออกเสียงเรื่องราวที่เปนคําอธิบาย คําบรรยาย บทพรรณนา และ

เร่ืองราวที่เปนทั้งรอยแกว และรอยกรอง การอานทํานองเสนาะที่เปนบทรอยกรอง ถูกตองตามลักษณะ

คําประพันธการเขาใจความหมายของคํา การตีความ แปลความถอยคํา และสํานวนโวหาร การจับ

ใจความสําคัญ และใจความรองของเรื่องที่อาน การใชแหลงความรูพัฒนาทักษะการอาน การแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห การทองจําบทรอยกรองที่มีคุณคา การใชกระบวนการคิดวิเคราะหเลาเรื่อง 

การเลือกอานหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามความสนใจ มีมารยาทการอาน และมีนิสัยรักการอาน  

 การเขียนถายทอด ความรู ความคิดจากการอาน การเขียนเรียงความ จากจินตนาการ ยอ

ความ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เขียนรายงาน จดหมายกิจธุระ คําขวัญ คําคม 

โฆษณา คติพจน เขียนสะกดคํา การกรอกรายการ และโครงงาน ใชแผนภาพความคิดพัฒนางานเขียน

มีมารยาทการเขียน นิสัยรักการเขียน การศึกษาคนควา การบันทึกรวบรวมขอมูลนําไปใชอางอิงในการ

เขียน และแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี กาพยฉบัง กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค และกลอน

สุภาพ 

 การฟง การดู และการพูดอยางมีสมรรถภาพ การจับใจความสําคัญ ใจความรองจาก

เร่ืองราว เหตุการณ ความรู การพูดเสนอความรู ความคิด การพูดเชิญชวน พูดอวยพร พูดรายงาน พูด

วิเคราะห แสดงทรรศนะ การประเมิน สนทนาโตตอบ และแนะนําตนเอง โดยใชภาษาถูกตองตาม

หลักการพูด การมีมารยาท การฟง การดู และการพูด 

 ธรรมชาติของภาษาไทย ไดแกคํามูล คําประสม คําซ้ํา คําซอน คําสมาส ประโยคสามัญ 

ประโยคความรวม และประโยคความซอน การใชภาษาแสดงความคิดและการสรางความเขาใจ การ

โนมนาวใจ การใชภาษาแสดงความรู การระดมความคิด การประชุม การใชคําราชาศัพท คําสุภาพ 

คําศัพททางวิชาการและเทคโนโลยี ระดับภาษาที่เปนทางการ และมาเปนทางการ การใชภาษาพูด 

และภาษาเขียนตามหลักการใชภาษา การใชภาษาตามกลุมสาระ การเรียนรูอ่ืนๆ ในการพูด และการ

เขียนรายงาน การใชพจนานุกรม การใชตัวเลขไทย การใชบทรอยกรอง ประเภทกาพย กลอน และโครง 

การศึกษาและรวบรวมวรรณคดีและวรรณกรรมพงศวดาร เพลงพื้นบานในทองถิ่น 
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กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 

ภาพประกอบ 13  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ม. 1 
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 3.3  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมภาษาไทย ประกอบดวย 
 สาระที่ 1: การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช ตัดสินใจ

แกปญหาและวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
  
 สาระที่ 2: การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขยีนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 สาระที่ 3: การฟง การดูและการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 
 สาระที่ 4: หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ 

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวิตประจําวัน 
 
 สาระที่ 5: วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 สาระการเรียนรู  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยประกอบดวย 

 สาระที่ 1 การอาน 

 สาระที่ 2 การเขียน 

 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 

 สาระที่ 4 หลักการใชภาษา 

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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 สาระที่ 1 การอาน 
 มาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช ตัดสินใจ

แกปญหาและวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม. 1-3 
 1.  สามารถอานอยางมีสมรรถภาพ และอานไดเร็วยิ่งขึ้น เขาใจวงคําศัพทกวางขึ้น เขาใจ

สํานวนและโวหาร การบรรยาย การพรรณนา อธิบาย อุปมา และสาวก สามารถใชบริบทการอาน สราง

ความเขาใจการอาน และใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณและความรูกวางขวางขึ้น 

 2.  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห เร่ืองที่อาน ประเมินคาทั้งขอดีและขอดอย อยาง

มีเหตุผล โดยใชแผนภาพความคิด และกระบวนการคิด วิเคราะหอยางหลากหลาย พัฒนาการอาน 

สามารถเลาเรื่อง ยอเร่ือง ถายทอดความรู ความคิดจากการอานไปใชเปนประโยชนการดําเนินชีวิต ใช

การอานเปนการตรวจสอบความรู 

 3.  สามารถอานในใจ อานออกเสียง ตามลักษณะคําประพันธที่หลากหลาย วิเคราะหคุณคา

ทางภาษา เนื้อหา สังคม จําบทประพันธที่มีคุณคานําไปใชอางอิงได 

 4.  เลือกอานหนังสือ ส่ือสารสนเทศ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส อยางกวางขวาง เพื่อ

พัฒนาตนดานความรู การทํางาน มีมารยาทการอาน นิสัยรักการอาน 
 
 สาระที่ 2: การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 1.  สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น แสดงการ

โตแยง เขียนรายงาน และเขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 

 2.  มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียนและการคนควา รูจักเลือกการใชภาษา เรียบ

เรียงขอความไดอยางประณีต สนใจการศึกษา คนควา รวบรวม บันทึกขอมูล นําวิธีการของแผนภาพ

ความคิด จัดลําดับและพัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการนําเสนอในรูปแบบของงานเขียนประเภท

ตางๆ  
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 สาระที่ 3: การฟง การดูและการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 1.  สามารถสรุปความ จําประเด็นสําคัญ วิเคราะหวินิจฉัย ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และ

จุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู สังเกต การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การใชถอยคําของผูพูด และ

สามารถแสดงทัศนะจากการฟง และดูส่ือรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณ 

 2.  สามารถพูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะห การประเมินเรื่องราวตางๆ พูดเชิญ

ชวน อวยพร และพูดในโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน นาฟง ตาม

หลักการพูด มีมารยาท การฟง การดู และการพูด 

 
 สาระที่ 4: หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1: เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 1.  เขาใจการสรางคําไทย ตามหลกัเกณฑของภาษา 

 2.  สามารถใชประโยคสามัญ และประโยคซับซอน ในการสื่อสารไดชัดเจนและสละสลวย 

 3.  สามารถใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฎิเสธ เจรจาตอรอง 

ดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง ตามฐานะของบุคคล คิดไตรตรองและ

ลําดับความคิดกอนพูดและเขียน 

 4.  เขาใจธรรมชาติของภาษา การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย ทําให

ภาษาไทยมีวงคําศัพท เพิ่มข้ึน ตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลยี 

 5.  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย กลอน และโคลง โดยแสดงความคิดเชิง

สรางสรรค 

 6.  สามารถรอง เลน หรือถายทอดเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กในทองถิ่นอยางเห็น

คุณคา 
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 มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ และ

ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 1.  สามารถใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู ระดมความคิด การประชุม การ

วิเคราะห การประเมิน การทํางาน และใชเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาความรู แลใชในชีวิตประจําวัน 

 2.  เขาใจระดับของภาษาที่ใชไมเปนทางการ และใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองตาม

หลักของภาษา ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการพัฒนาความรูเห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย 

 3.  ใชภาษาอยางสรางสรรค เปนประโยชนตอสวนรวม และพัฒนาบุคลิกภาพสอดคลองกับ

ขนบธรรมเนียน ประเพณี และประเพณี และวัฒนธรรม ยกยองผูใชภาษาไทย อยางมีคุณธรรม และ

วัฒนธรรม เขาใจภาษาของกลุมบุคคลในวงการตางๆในสังคม 
 สาระที่5: วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มตราฐาน ท 5.1: เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 จากความหมายของการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปไดวา การจัดการเรียน

การสอนภาษาไทย ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและ

จุดประสงค 

 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กูด (Good. 1959: 195) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง การเขาถึง

ความรู (Knowledge – Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนที่ไดจาก

งานที่ครูมอบหมายให หรือทั้งสองอยาง 

 ไอแซงค; และมิล (Eysenk; & Meili. 1972: 6) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง 

ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากซึ่งเปนผลมาจากการ

กระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและสติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปน

ขนาดของความสําเร็จ ที่ไดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อาจไดมาจากกระบวนการที่ตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจได

ในรูปเกรดของโรงเรียนซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจได

ดวยการวัดแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
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 กรมวิชาการ (2515: 4) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  

 1.  ความรูที่ไดรับหรือทักษะที่เจริญขึ้นโดยการเรียนวิชาตางๆ ในโรงเรียนตามปกติโดย

พิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานของครูที่กําหนดใหทํา หรือทั้งสองอยาง 

 2.  ผล หรืองานที่นักเรียนไดจากการเรียนวิชาสามัญ เชน  คณิตศาสตร ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร ซึ่งตรงกันขามกับทักษะที่ไดจากวิชาการฝมือและพลศึกษา 

 ชวาล  แพรัตกุล  (2516: 15) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 

ความสําเร็จในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานตางๆ ของสมอง นั่นคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ควรไปประกอบดวยสิ่งสําคัญอยางนอยสามสิ่ง ความรู ทักษะ และสมรรถภาพของสมองดานตางๆ 

 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ     

ในดานความรู และทักษะในดานการเรียน โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานที่ทําหรือ  

ทั้งสองอยาง 

 บลูม (Bloom. 1976) ไดกลาววา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวแปรตัวหนึ่งที่บงชี้

คุณภาพของนักเรียน ทําใหนักการศึกษาใหความสนใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข ใหเกิดสภาพที่เอื้ออํานวยตอสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนอยางดีที่สุด 

 บลูม (Bloom. 1976: 167-169) พบวาองคประกอบทางดานสติปญญาที่มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 3 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรดานพุทธิพิสัย ไดแก ความถนัดและพื้นฐานความรู

เดิมของนักเรียน 2) ตัวแปรดานจิตพิสัย ไดแก ความสนใจและเจตคติตอวิชาที่เรียน การยอมรับ

ความสามารถ และบุคลิกภาพ 3) คุณภาพการสอน ไดแก การไดรับคําแนะนํา การใหนักเรียนมีสวน

รวมในการเรียนการสอน การเสริมแรง การแกไขขอผิดพลาด และการรูผลสะทอนกลับ 

 คลอสเมียเออร (Klausmeir. 1961: 27-33) กลาววาสภาพแวดลอมทางบาน สภาพแวดลอม

ทางโรงเรียน และการศึกษาสวนตัวของนักเรียน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ

โคลแมน (Coleman,1966: 6) พบวา พื้นฐานและสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียนเปนตัวแปร

สําคัญที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  คาน (Khan. 1969: 216-221) พบวาองคประกอบดานจิตพิสัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เจตคติตอครู ความสนใจวิชาการ นิสัยทางการเรียน ความวิตก

กังวล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 กมล สุดประเสริฐ (2520: 32-35) กลาววา ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษานั้นอาจ

ประเมินไดจากความสําเร็จในการเรียนหรือจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 อนาสตาซี (Anastasi. 1965: 187) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับ

องคประกอบทางดานสติปญญาและดานที่ไมใชสติปญญา 
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 4.2  งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในประเทศ 
 ทศพล สังขทิตนุ (2533: 53) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางบาน และ

สภาพแวดลอมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมทางบานและสภาพแวดลอมทางโรงเรียนมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

องคประกอบดานความสัมพันธในครอบครัว สภาพที่อยูอาศัย การสงเสริมการเรียนภายในครอบครัว 

คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียน และกิจกรรมนอกชั้นเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ชูศรี เกิดศิลป (2532: 47 - 48) ไดศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ทั้งดานการใชภาษาและวรรณคดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัด

พิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

อิทธิพลทางตรงมากที่สุด คือความถนัดทางการเรียน สวนอิทธิพลรองลงมาคือ เวลาที่ใชในการเรียน

และความรูพื้นฐานเดิม ตามลําดับ สวนคุณภาพการสอนของครู มโนภาพเกี่ยวกับตนเองและแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์เปนอิทธิพลทางออม 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ

อิทธิพลทางตรงจากความถนัดทางการเรียน เวลาที่ใชในการเรียนและความรูพื้นฐานเดิม สวน

องคประกอบอื่นๆไดแก คุณภาพการสอนของครู มโนภาพเกี่ยวกับตนเองและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปน

อิทธิพลทางออม 

 มิญชมนัส วรรณมหินทร (2544: 47-48) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่เปนสาเหตุทางตรงอยางเดียวตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ไดแก ความรูพื้นฐานเดิม และรูปแบบการเรียนแบบมีสวนรวม 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่เปนสาเหตุทางตรงและทางออม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ไดแก ความถนัดทางภาษา และเจตคติตอวิชาภาษาไทย และตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่เปนสาเหตุ

ทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ไดแก คุณภาพการสอนของครู มโนภาพเกี่ยวกับ

ตนเอง ความตั้งใจเรียน ความเอาใจใสของผูปกครองและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

 อุดมลักษณ ชอยหิรัญ (2531: 68) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงสรางสรรค

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการใชแบบฝกกับใชกิจกรรมตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสรางสรรคระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 สรุปไดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน เวลาที่ใชในการเรียน 

พฤติกรรมการสอน สภาพแวดลอมในชั้นเรียน การรับขาวสารจากสื่อมวลชน สภาพแวดลอมทางบานมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  

 4.3  งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางประเทศ 
 ลอเรย (Lawrey. 1978: 817-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกับ

นักเรียนระดับ 1 – ระดับ 3 จํานวน 87 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะมีคะแนน

ทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนการทดสอบกอนทําแบบฝก 

 มิทเชล (Mitchell. 1980: 1329-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการเขียนสะกดคํา 3 

แบบ คือ กลุมที่ 1 ใชพจนานุกรม กลุมที่ 2 ใชกิจกรรมการเขียนเรื่อง กลุมที่ 3 ใชพจนานุกรมและ

กิจกรรมการเขียนเรื่อง และมีกลุมควบคุมอีกกลุมหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 กลุม การเขียนสะกด

คํา ไดดีกวากลุมควบคุม แตในเรื่องความคิดสรางสรรคทางการเขียน และการเขียนสะกดคําของกลุม

ทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกัน 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ที่กลาวมานี้ สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนของ

นักเรียนจะสูงขึ้นหรือตํ่าลงนั้น ข้ึนอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณการสอนที่

ตางกัน ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ดานการเขียนของนักเรียน ครูผูสอนจึงตองใชดุลยพินิจจากการเรียนรู

และประสบการณที่ส่ังสมมาตัดสินใจวา จะใชอุปกรณใดๆหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรถึง

จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ดานการเขียน 

  

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

 การดําเนินการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยดําเนินการดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง  
            ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1            

ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 5 หองเรียน       

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน 

 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน             

วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยใชวิธีการสุมหอง จํานวน 2 หอง 

จากจํานวนทั้งหมด 5 หอง ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) ไดนักเรียนจํานวน 

100 คน แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

 1.  กลุมทดลอง จํานวน 50 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 2.  กลุมควบคุม จํานวน 50 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 

 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเนื้อหาหลักภาษาไทยเรื่องชนิดของคําไดแก 

คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และ คําอุทาน  
 

 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ใช

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองกลุมละ 20 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ รวม 5 สัปดาห 
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2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ประกอบดวย 

 1.  แผนการการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 2.  แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 

 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
              1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสําหรับ
กลุมทดลอง 
               ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย

ดําเนินตามขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

  1.ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และขอบขายเนื้อหาวิชาภาษาไทย ท 101 ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เพื่อกําหนดจุดประสงคและ

ขอบขายเนื้อหา 

 2. กําหนดเนื้อหา ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกมาจากหนังสือหลักภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ไดแก 

คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน   

 3. สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน คือ 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน มีทั้งหมด 7 แผน   โดยศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน และกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1 ครูบอกช่ือเร่ืองที่กําหนดใหนักเรียนอาน และสนทนาเกี่ยวกับชื่อเร่ือง เพื่อ

สรางความสนใจและโยงประสบการณเดิมของนักเรียนกับเร่ืองที่อาน ครูเขียนประสบการณของ

นักเรียนแตละคนเปนคํามโนทัศน แลวเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศน 

   ข้ันที่ 2 นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง ผังมโนทัศน   

   ข้ันที่ 3 นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน อานเนื้อเร่ืองทีละตอน สรุปสาระสําคัญ 

และรายละเอียดของเรื่องจากคําถาม เชน เร่ืองนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใจความสําคัญในแตละยอหนา

คืออะไร มีขอความใดสนับสนุนบาง แลวเขียนเปนคํามโนทัศน จากนั้นนําคํามโนทัศนมาจัดประเภท

และลําดับ เขียนเปนผังมโนทัศน ตัวแทนกลุมอธิบายผังมโนทัศนที่เขียนขึ้น ครูเสนอแนะเพิ่มเติม  

       ข้ันที่ 4 นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองชนิดของคํา และอรรถลักษณะของเรื่อง 

       ข้ันที่ 5 นักเรียนทบทวนความรูรวมกันโดยใชผังมโนทัศน และอภิปรายอรรถลักษณะ

ของเรื่องที่ไดอานแลว 
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   ข้ันที่ 6 นักเรียนคิดโครงเรื่องที่จะเขียนโดยแบงกลุมกลุมละ 5 คน ระดมความคิด 

เขียนเปนคํามโนทัศน  

   ข้ันที่ 7 นักเรียนแตละกลุมจัดประเภทและลําดับของคํามโนทัศนเขียนเปนผังมโน

ทัศน ครูตรวจแกไข นักเรียนนําไปปรับปรุง   

   ข้ันที่ 8 นักเรียนแตละกลุมเขียนชนิดของคําจากผังมโนทัศนโครงเรื่อง โดยใชอรรถ

ลักษณะเดียวกับเร่ืองที่อาน แตละกลุมนําเสนอผลงาน ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาแกไขถอยคํา

สํานวน 

   ข้ันที่ 9 นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องใหมโดยทําผังมโนทัศน แลวนําไปเขียนเรื่องโดย

ใชอรรถลักษณะเดิม 

 4. นําแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจความ

ถูกตองเนื้อหาและโครงสรางของผังมโนทัศนแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

  5.  นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จํานวน 50 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรองดานการ

ส่ือความหมาย ระยะเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการสอน 

 6. นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชจริง 

 
 แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู มีทั้งหมด 7 แผน   โดยผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการจัดการเรียนรูตามการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัด

เขียนเขตโดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

  ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ 

    ครูสนทนาซักถามหรือใชส่ือตางๆ กระตุนความสนใจของนักเรียน 

  ข้ันที่ 2  แจงจุดประสงคการเรียน 

    ครูแจงใหนักเรียนทราบวาเมื่ออานเรื่องแลวตองจับใจความสําคัญและเขียน

สรุปความจากเรื่องที่อานได 

                   ข้ันที่ 3  ใหแนวทางการเรียนรู 

    ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการจับใจความสําคัญและการเขียนชนิด

ของคําจากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุป โดยชี้แนวทางในกาคนหาสาระสําคัญของเรื่องและการเขียน 

  ข้ันที่ 4  ใหเนื้อหาแกนักเรียน 

    ครูและนักเรียนอานเรื่องแลวสนทนาซักถามและเขียนสรุปสาระสําคัญของเรือ่ง 
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  ข้ันที่ 5  สงเสริมความแมนยํา 

    นักเรียนวางแผนการเขียนชนิดของคํา 

  ข้ันที่ 6  การประเมิน 

    สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน และตรวจผลงาน 

  2. นําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 2 แบบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญสาขาการสอน

ภาษาไทย 3 ทาน ไดแก ผศ. สุมานิน  รุงเรืองธรรม  ผศ. ขจรศรี  ชาติกานนท  และ อาจารยดุษณีย  

กลิ่นเกษตร  ตรวจสอบความถูกตอง  แลวนํามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาและโครงสราง โดยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 3 ทาน 

 4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จํานวน 50 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรอง

ดานการสื่อความหมาย ระยะเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชใน

การจัดการเรียนรู 

            5.  นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

 
     การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 
 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ผูวิจัยดําเนินการสรางดังนี้ 

 1.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผล

การเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา และแบบเรียนหลักภาษาไทย กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

 2.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ และเทคนิคการวิเคราะหขอสอบ จาก

หนังสือการวัดผลการศึกษาของ อนันต ศรีโสภา (2525) และหนังสือเทคนิคการเขียน ขอทดสอบของ 

ชวาล แพรัตกุล (2522) เพื่อสรางแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบจํานวน 50 ขอ 

 3.  นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 50 ขอนําไปใชใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ

เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคาดรรชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ เลอืก

ขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรงมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว 40 ขอ 

 4.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดสอบ

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100 คน เพื่อหา

คุณภาพของเครื่องมือ 
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 5.  นําผลการสอบของนักเรียนจํานวน 100 คน มาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 1 

คะแนน ตอบผิด ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ใหคะแนน 0 จากนั้นนํามาวิเคราะหความยาก

งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ในแตละขอ คัดเลือกขอสอบที่มีระดับความยากงายระหวาง .20 ถึง .80 

และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป 

 6.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่น กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100 คน โดยใชสูตร KR-20 ของ       

คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 168) 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยใชแผนการวิจัยแบบ Randomized Control 

Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 216) ซึ่งมีลักษณะ    

การทดลองดังนี้ 
 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ER 
CR 

T1 
T1 

X1 

X2 

T2 
T2 

 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

 E  แทน กลุมทดลอง 

 C  แทน กลุมควบคุม 

 R  แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 

 T1  แทน การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง 

 T2  แทน การสอบหลังจากจัดกระทําการทดลอง 

 X1  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 X2  แทน การจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังตอไปนี้ 
 การทดลองตามแบบแผนการวิจัย Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  

ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
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 1.  ทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผานการ

ตรวจสอบคุณภาพแลว 

  2.  ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยทําการสอนทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองดวยตนเอง     

ใชเนื้อหาเดียวกัน คือ เร่ืองชนิดของคํา ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําสันธาน      

คําอุทาน และคําบุพบท จํานวน 20 คาบเทากัน และใชเวลาสอนสัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 

เปนเวลา 5 สัปดาห ใชวิธีการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

  กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

  กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 3.  เมื่อทดลองครบ 20 คาบแลว ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 

ฉบับเดียวกันกับที่ใชในการสอบกอนการทดลอง 

 4.  ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา แลวนําผลที่

ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ระหวางกลุมทดลอง      

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนประกอบการจัดการเรียนรู กับกลุมควบคุมที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูตามคูมือครู โดยใช t-test for Independent Sample    

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ภายในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช t-test for Dependent Sample    
 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําผลการทดลองมาวิเคราะห ดวยวิธีการทางสถิติดังนี้ 

 1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ 

  1.1  หาคาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:137) 

 

    XX
N
∑

=  
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   เมื่อ X  แทน คาเฉลี่ย 

    ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

  1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน จากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:142) 

 

    
2 2

2 ( )
( 1)

n X XS
n n

∑ − ∑
=

−
 

 

   เมื่อ 2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

    ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    ∑ 2X  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน 

    n แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 2.  สถิติในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1  หาคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูในแบบ 

ทดสอบวัดความเขาใจในการอานเรื่อง โดยคํานวณจากสูตร ตอไปนี้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 

2527: 69) 

    RIOC
N
∑

=  
 

   เมื่อ IOC แทน คาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ จุดประสงค 

      การเรียนรู 

    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ

ในการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค 27% จากตาราง จุง เตห ฟาน (Chung The Fan. 1952: 1-32) 

  2.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดย

ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:123) 
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   เมื่อ ttr  แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    p แทน สัดสวนของผูทําถูกในขอหนึ่ง ๆ  =  
 

    q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ หรือคือ 1-p 

    S แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 

 3. สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมโดยใช t-test for Independent Sample ตามสมมติฐานในขอ 1 (ลวน สายยศ; และ

อังคณา สายยศ.  2539: 100-104) จากสูตร 

 

 

 
 

 

 

   เมื่อ 1X  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2X  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

    2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

    1
2S  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2
2S  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

    t แทน คาที่ใชพจิารณาแจกแจงแบบท ี
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 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ที่ไดจากการ

สอบกอนการเรียนกับหลังการเรียน ภายในกลุมเดียวกัน โดยใช t-test for Dependent Sample ตาม

สมมติฐานในขอ 2 ขอ 3 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2539: 104-106) จากสูตร 
 

    t = 

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

    df  =  n – 1 
 
 

   เมื่อ t แทน คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 

    D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    n แทน จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรกและครั้งหลัง 

    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลัง 

      การทดลอง 

    ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและ 

      หลังการทดลอง 

    df แทน คาความเปนอสิระ 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันใน    

การอานผลวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

  X    แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

  SD   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

  ∑D   แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 

       หลังเรียน 

        ∑ 2D   แทน คะแนนรวมของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและ 

        หลังเรียนยกกาํลังสอง 

  t   แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาในการแจกแจงแบบที  ( t – distribution) 

  p   แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ  

  *   แทน คานัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กลุมทดลอง แทน นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 กลุมควบคุม แทน นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูตามคูมือครู 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.   เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 2.   เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  กอนการทดลองกบัหลังการทดลอง  

 3.   เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.   เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดย

วิธีการทางสถติิ t – test  for  Independent  Samples  ผลปรากฏดังตาราง  2 

 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของ 

      นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรู 

      ตามคูมอืครู 

 

การจัดการเรยีนรู n X SD t p 

ผังมโนทัศน 50 28.56 5.64 

คูมือครู 50 24.56 4.64 
3.87* .000 

     
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

  เมื่อทําการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโน

ทัศนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวา 
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 2.   เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  กอนการทดลองกบัหลังการทดลอง  

โดยวิธกีารทางสถิติ t – test  for  Dependent  Samples  ผลปรากฏดังตาราง  3 

 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของ    

      นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 

ผลการทดสอบ n X  SD ∑D  ∑ 2D  t p 

กอนทดลอง 50 16.18 3.87 

หลังทดลอง 50 28.56 5.64 
619 9815 13.21* .000 

 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนและหลังไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน พบวา หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 3.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนดิของคําของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมอืครู  กอนการทดลองกับหลงัการทดลอง  โดย

วิธีการทางสถติิ t – test  for  Dependent  Samples  ผลปรากฏดังตาราง  4 

 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํของ 

     นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

 

ผลการทดสอบ n X  SD ∑D  ∑ 2D  t p 

กอนทดลอง 50 13.94 3.51 

หลังทดลอง 50 24.56 4.64 
531 6955 14.49* .000 

  
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนและหลังไดรับการ

จัดการเรียนรูตามคูมือครู  พบวา   หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง โดยมีจุดมุงหมายเพ ื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนดิของคําของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

ผังมโนทัศนกบัการจัดการเรียนรูตามคูมอืครู 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตาม

คูมือครู 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลอง 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูแตกตางกัน 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต 

จังหวัดปทุมธาน ีภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2552 มีจํานวนหองเรียนทัง้หมด 5 หองเรียน รวมนกัเรียน

ทั้งสิน้ 250 คน 
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 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต 

จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยใชวิธีการสุมหอง จํานวน 2 หอง จากจํานวน

ทั้งหมด 5 หอง ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) ไดนักเรียนจํานวน 100 คน  

 กลุมทดลอง จํานวน 50 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 กลุมควบคุม จํานวน 50 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 1. แผนการสอนกลุมทดลองทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ซึ่งผานการพิจารณา

จากผูเชีย่วชาญและนําไปทดลองใชพรอมทั้งปรับปรุงแกไขแลว 

 2. แผนการสอนกลุมควบคุม โดยการจัดการเรียนรูตามคูมอืครูของสถานศึกษา ซึ่งผานการ

พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชพรอมทั้งปรับปรุงแกไข 

 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยเรือ่งชนิดของคาํผูวิจัยสรางขึ้นโดย

ใหครอบคลุมดังนี้ ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห เปนปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ มีคาความยากงาย .23 ถึง .78 คาอํานาจจาํแนก .20  และคา

ความเชื่อมัน่เทากบั .83 
  
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกบักลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2552 ใช

เวลาทดลอง กลุมละ 20 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ โดยดําเนนิการทดลองตามขัน้ตอน

ดังนี ้

 1. ปฐมนิเทศนกัเรียนเพื่อทําความเขาใจกบันกัเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของนกัเรียน 

เปาหมายการเรียนและวธิีการประเมินผลการเรียน 

 2. ทดสอบกอนเรยีนกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุ โดยใช แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํ 

 3. ดําเนนิการทดลอง โดยสอนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม โดยใชเนื้อหาเดยีวกนั ใชเวลาสอน

กลุมละ 20 คาบเทากนั 

 4. หลังเสร็จส้ินการทดลองแลว ทดสอบหลงัการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาภาษาไทยเรื่องชนิดของคาํฉบับเดียวกนักับที่ใชสอบกอนทดลอง  
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ระหวางกลุมทดลอง ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนประกอบการจัดการเรียนรู กับกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูตามคูมือครู โดยใช t-test for Independent Sample  

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา ภายในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช t-test for Dependent Sample  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอน

โดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน หลังการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู หลังการเรียนสูงขึ้น อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูผลการศึกษาอภิปรายตามลําดับสมมติฐานไดดังนี้ 

 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 

  จากผลการทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนกับนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง      

การเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อําไพ 

ลักขนาอนุสรณ (2545: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถ

ทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับ       

การสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก 

                  การสอนภาษาไทยเรื่องชนิดของคําโดยใชผังมโนทัศน  เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนใช

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห จําแนกเรื่องตางๆ เมื่อผูวิจัยนําผังมโนทัศน มาจัดเปนกิจกรรมการเรยีน
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การสอน นักเรียนวิเคราะหคําจากบทอาน รวมทั้งศึกษาเรื่องชนิดของคําจากใบความรู ครูมีหนาที่ให

คําปรึกษาชี้แจง นักเรียนผานกระบวนการระดมสมองแลวสรุปเปนผังมโนทัศน โดยมีการอภิปรายจัด

ประเภทผังมโนทัศน ซึ่งการเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ ที่สัมพันธกันเปนลําดับ ทําใหเกิดโครงสรางของ

ความรูเร่ืองชนิดของคําทั้งทางดานความหมายประเภทยอยชนิดของคําและการนําไปใชอยางเปน

รูปธรรม นักเรียนจึงเกิดการเรียนรูและเขาใจเรื่องชนิดของคําดีข้ึนสอดคลองกับ สมาน ลอยฟา (2549: 

9) ที่กลาววาการสรางมโนทัศนเปนวิธีที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางและความสัมพันธของเรื่องที่อานโดย

นําเสนอในเชิงกราฟฟก ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหความคิดของนักเรียนตอส่ิงที่ไดเรียนรูมีความชัดเจนมากขึ้น 

 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําของนักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน กอนการ

ทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 
  จากผลการทดลองพบวา หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก การสอน

วิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคําโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนนั้นเปนการฝกทักษะการคิดแลว

วิเคราะหจําแนกชนิดของคําจากบทอานที่ศึกษาเชื่อมโยงเปนมโนทัศนหลักคือลักษณะของคําแตละ

ชนิดแลวสรุปเปนความคิดรวบยอดของคําแตละประเภท ทั้งยังฝกวิเคราะหลักษณะยอยของคําตาม

ชนิดและหนาที่ในประโยคอีกดวย ผลจากการวิเคราะหจนเกิดเปนความคิดรวบยอดนี้เองทําใหนักเรียน

เขาใจสาระการเรียนรูดีข้ึน ดังที่โนแวค; และโกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 17) กลาวไววาผังมโน

ทัศนเปนการดึงความคิดใหปรากฏออกมาเปนมโนทัศนตางๆ ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี ตนานนท (2536: 

46) ที่กลาววาการถายทอดมโนทัศนเปนการถายทอดความคิดความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาใน

ลักษณะที่เปนรูปธรรม 

  เหตุผลดังกลาวนี้เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนสูง

กวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู กอนการ

ทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกัน 

  จากผลการทดลองพบวาหลังจากนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว นั่นคือ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนการทดลองต่ํากวาหลังการทดลองที่เปนเชนนี้เพราะแผนการสอนตาม

คูมือครูไดจัดสรางอยางเปนระบบและพัฒนาตอเนื่องสม่ําเสมอโดยสถานศึกษา รวมทั้งการจัดสาระ
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การเรียนรูและการจัดกิจกรรมสนองตอศักยภาพของนักเรียน นักเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรม อภิปราย

กลุม ฝกวิเคราะหคําและสรุปความรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ผูวิจัยไดสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนตลอดเวลา ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนดีข้ึน เมื่อส้ินสุดการ

ทดลองผูวิจัย ไดทําการทดสอบอีกครั้ง โดยใชขอสอบชุดเดิม ปรากฏวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้ ซึง่

สอดคลองกับงานวิจัยของ  อัมพร อรุณพราหมณ (2539: 81)ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการ

เรียนกับการสอนตามคูมือครูพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคูมือครูหลังการทดลองสูงกวากอนการ

ทดลองและสอดคลองกับ ศศิวิมล เนืองนิตย (2543:64 )ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนโดยใช

บทเรียนโมดูลกับการสอนตามคูมือครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคูมือครูหลังการทดลองสูงกวากอน

การทดลอง  

  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสรุปไดวาขั้นตอนการสอนและกิจกรรมในคูมือครูเปนสาเหตุสําคัญที่

ทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 

ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการทําวิจัย ดังนี้ 

 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

  การสอนเขียนผังมโนทัศน ควรเริ่มใหแนวทางการเขียน จากเรื่องที่มีความหลากหลาย  

และมีเนื้อหาเขาใจงาย        จากนั้นจึงเพิ่มเนื้อหาใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาความเขาใจลักษณะของผัง

มโนทัศนและวิธีเขียนผังมโนทัศน 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

  ควรศึกษาผลการใชผังมโนทัศนกับตัวแปรอื่น ไดแก ความคิดสรางสรรค ความสนใจใน

การเรียน และการนําไปใชศึกษาผลการสอนกับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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แผนการสอนกลุมทดลองโดยใชผังมโนทัศน 
แผนการสอนที่ 1 

วิชา   ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง  คํานาม    เวลา 3 คาบ 

 

สาระสําคัญ  
 “นาม“ เปนคําภาษาลี แปลวา ชื่อ ในทีน่ี้เปนคําที่แสดงความหมายถงึบุคคล สัตว ส่ิงของ 

สภาพอาการและลักษณะ ทัง้นี้รวมส่ิงที่มีชวีิตและไมมีชีวติ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถจําแนกและอธิบายชนิดของคําได 

 2.  นักเรียนสามารถขีดเสนใตคํานามและบอกชนิดของคํานามได 

 3.  นักเรียนสามารถสังเคราะหประโยคจากคาํนามทีก่ําหนดใหได 

 4.  นักเรียนสามารถนาํชนิดของคํานามจากเนื้อเร่ืองมาเขียนเปนผังมโนทัศนได 

 

เนื้อหา คํานาม 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ 1 
 ขั้นที่ 1 
  1.1  นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องกระตายกลับใจแลวจําแนกชนดิของคํานามออกไปใหชัด

วามีคําอะไรบางและแตกตางกนัอยางไร 

  1.2  นักเรียนและครูชวยกนั เขียนเปนผงัมโนทศันและจัดลําดับของมโนทศันตางๆบน

กระดาน ครูเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศนใหนักเรียนด ู
 ขั้นที่ 2 
  2.1  นักเรียนแบงกลุมยอยกลุมละ 5 คน อภิปราย เร่ืองลักษณะของผังมโนทัศนโดย

ศึกษาจากใบความรูและปรกึษาคร ู

  2.2  นักเรียนทาํแบบฝกหัดขีดเสนใตหาคาํสามานยนามและวิสามานยนามจากประโยค 

  2.3  นักเรียนตรวจสอบคําตอบจากบัตรเฉลยในชุดกิจกรรมและบันทึกคะแนนไว  
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 คาบที่ 2 
 ข้ันที่ 3 

  3.1  ครูทบทวนถงึความแตกตางระหวางคําสามานยนามและวิสามานยนามใหเหน็

เดนชัดและการเขียนผังมโนทัศน 

  3.2  นักเรียนแตละกลุมศึกษาเรื่องกระตายกลับใจและหาคําลกัษณนาม สมหุนามและ

อาการนามโดยนําคาํมาเขียนเปนคาํมโนทศันจัดประเภทและลําดับคํามโนทัศน เขียนเปนผงัมโนทศัน

ลงในใบงานตัวแทนกลุมอธบิายผังมโนทศันที่เขียนขึ้น ครูเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนนําไปปรับปรุง

แกไข 

  3.3  นกัเรียนตอบคําถามในใบงาน ครูและนกัเรียนรวมอภิปรายคําตอบ 

      3.4  นักเรยีนทบทวนสาระการเรียนรูและบันทึกเปนการบาน 

 
 คาบที่ 3 
               ข้ันที่ 4  

  ตัวแทนกลุมคัดเลือกผังมโนทัศนที่กลุมพิจารณาวาดีที่สุดถูกตองที่สุดนํามาเสนอบนปาย

นิเทศน 

               ข้ันที่ 5  

                     นักเรียนแตละกลุมประเมนิความถูกตองของเนื้อหาแตละผังมโนทัศนโดยครูเปนผูชี้แนะ 

ชี้แจงขอผิดพลาด 

    ข้ันที่ 6  

                      นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดวางโครงเรื่องใหม สังเคราะหชนิดของคํานาม 

               ข้ันที่ 7 

         นักเรียนนําคาํนามมาจัดกลุมประเภทและเขียนเปนผงัมโนทัศน  

              ข้ันที ่8 

                    นักเรียนเขียนเรื่องจากคําในผังมโนทัศนโดยใชอรรถลักษณะจากเรื่องเดิมที่อาน 

               ข้ันที่ 9  

                     นักเรียนสรุปผังมโนทัศนเร่ืองคํานาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรูเร่ืองคํานามและเรือ่งกระตายกลบัใจ 

 2.  ตัวอยางผังมโนทัศน 

 3.  ตัวอยางคํามโนทัศนหลกั  มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย  

                 

  การวัดและประเมินผล 

 1.  ตรวจใบงาน 

 2.  สังเกตความรวมมือและความสนใจในการเรียน 

               3. แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 

               4. แบบทดสอบทายกิจกรรม 
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        กระตายกลับใจ 
 

 ณ ชายปารมคร้ึมแหงหนึ่งมีกระรอกอยูครอบครัวหนึง่ ครอบครัวนี้ชอบทําความดี ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ 

 “ลูกรัก จงจําไววาการทําความดีเปนผลดตีอเรานะลูก” แมกระรอกกลาวกอนที่ลูกกระรอกจะ

ไปโรงเรียน และขางๆ บานของกระรอกในโพรงไมถัดไปมีครอบครัวกระตายอาศยัอยูครอบครัวหนึง่ 

ครอบครัวนี้มีความเฉลยีวฉลาดมาก แตชอบเอารัดเอาเปรียบสัตวอ่ืนๆ อยูเสมอ พอและแมของ

กระตายสอนลูกวา ใหเรียนเกงๆ เพื่ออนาคตที่ดีกอนไปโรงเรียนเชนกนั 

 ลูกกระรอกและลูกกระตายเปนเพื่อนกนั แตลูกกระตายมักจะชอบแกลงลูกกระรอกอยูเสมอ

โดยบอกวาตนปวดหัว เพื่อที่จะไดข่ีหลังลกูกระรอกไปโรงเรียนเมื่อถงึโรงเรียนลกูกระตายไมเคยขอบใจ

ลูกกระรอกแมแตคําเดียว กลับวิ่งหนีไปเลนกับเพื่อนอยางสนุกสนาน แตลูกกระรอกกลับดีใจที่ไดชวย

เพื่อนใหถงึทีห่มาย เยน็วนัหนึ่งเมื่อลูกกระตายกลับถงึบานกเ็ลาใหพอแมฟงวาตนสอบไดที่หนึง่อกีตาม

เคย สวนลูกกระรอกสอบไดที่สุดทาย 

 “ลูกกระรอกมนัโงจริงๆ ครับ เมื่อตอนกลบัจากโรงเรียนลกูแกลงบนวาปวดทอง เขาก็อาสา

ใหลูกขี่หลงัมาถึงที่บาน” ทั้งพอและแมกระตายตางหวัเราะชอบใจกนัอยางมีความสขุ 

 สวนบนตนไมซึ่งเปนบานของกระรอก ลูกกระรอกบอกกบัพอแมอยางเศราสรอยวาตนเอง

สอบไดที่สุดทาย 

 “อยาไดเศราไปเลยลูกรักของพอ ลําดับที่ไมใชการตัดสินความดีหรือเลว” ผูเปนพอกลาวแลว

ยิ้มใหกาํลังใจลูกกระรอก 

 วันเวลาผานไป เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเริ่มไมอยากเลนกับลูกกระตายเพราะชอบอวดความเกง

ของตนและเหน็แกตัว ในขณะเดียวกนัลกูกระรอกกลับมีเพื่อนมากขึ้นจนทําใหลูกกระตายนอยใจและ

เสียใจ สวนลูกกระรอกก็รูสึกหวงผลการเรยีนของตน เพราะครูหมีเตือนเขาอยูเสมอวา หากปลายปผล

การเรียนไมดีก็จะตองซ้าํชั้นอยางแนนอน ครูหมีพูดวา 

 “ครูวาเธอเปนเด็กดีแตความดีไมใชคะแนนที่มากนกั ครูหวังวาเธอคงเขาใจนะ” 

 เชาวนัรุงขึน้ ลูกกระตายและลูกกระรอกก็เดินไปโรงเรียนดวยกนัเหมือนเชนทุกวนั แตวันนี้ลูก

กระตายดูซึมมากไมยอมพดูจา ลูกกระรอกเหน็ดังนั้นจงึพูดวา 

 “วันนี้เธอเปนอะไร ดูซึมผิดปกติ เธอไมสบายหรือเปลา ข่ีหลังฉนัก็ไดนะ” ลูกกระรอกอาสา 

 “ไมละ” ลูกกระตายตอบและพูดตอไปวา “ฉันอยากเปนคนดีอยางเธอจะไดมีเพื่อนเลน

มากๆ” 



 87 

 “แตฉันอยากเรียนเกงอยางเธอนะลกูกระตาย ฉันจะไดไมตองเรียนซ้ําชั้น” ลูกกระรอกพูด 

 ทั้งสองตางปรับทุกขซึ่งกันและกัน ลูกกระตายพูดวา “ฉันจะสอนวิธเีรียนหนงัสือเกงใหเธอ” 

 “ฉันจะสอนวิธกีารเปนคนดีเพื่อเปนการตอบแทนเธอก็แลวกันนะลกูกระตาย” ลูกกระรอกพูด

อยางดีใจ 

 ลูกกระตายบอกวาวิธีการเรยีนเกงคือ การขยันเรียนหนังสือ อานหนังสอื ทําการบาน ฟง

คุณครูอธิบายใหเขาใจ เมื่อไมเขาใจก็จะตองถาม แคนีก้ส็ามารถเรยีนเกงไดแลว และลูกกระรอกกส็อน

วิธีการเปนคนดีใหแกลูกกระตาย คือจะตองมีความซื่อสัตว มีความเมตตา มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ไม

เห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน แคนีก้ส็ามารถเปนคนดีไดแลว 

 ต้ังแตนั้นมา ลูกกระตายกับลูกกระรอกก็เปนเพื่อนกนั ไปโรงเรียนดวยกันเลนดวยกนัเสมอ 

จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น เมื่อมีลมพายุใหญพัดมาตอนที่ทัง้สองออกไปวิ่งเลน

กลางทุง ลูกกระรอกเห็นดงันั้นก็ดึงมือลูกกระตายวิ่งไปยังตนไมใหญเพื่อหลบพาย ุ

 เมื่อลมพายุสงบลง พอแมกระตายออกมาหาลูกกระตาย แมกระตายรองไหครํ่าครวญถึงลูก

กระตาย แมกระรอกเห็นเชนนั้นจงึชวยกนัตามหา พบลกูกระรอกและลูกกระตาย อยูใตตนไมใหญ แม

กระตายพูดกบัแมกระรอกวา 

 “แตกอนฉันเคยภูมิใจกับความเฉลียวฉลาดของครอบครัว สอนใหลูกเปนเด็กเห็นแกตัว 

ตามใจลูกทกุอยางจนเคยตวั แตเดี๋ยวนี้ฉันรูแลววาฉันตองสอนลูกใหเปนคนดี เพื่อใหลูกของฉนัมชีีวิตที่

สดใส พึ่งตนเองได ฉันขอขอบใจลูกกระรอกดวยนะจะที่ชวยชวีิตลูกของฉันไว” 

 ลูกกระตายรีบบอกพอกับแมวา “ลูกกระรอกสอนวธิีการเปนคนดีใหลูก ลูกก็สอนวิธีการเรียน

หนงัสือเกงใหลูกกระรอกเปนการตอบแทน แตลูกก็ไมกลาบอกแม เพราะลูกกลวัพอกับแมจะตีลูก ดุดา

ลูก” แมกระตายมองลูกกระตายแลวยิม้ใหอยางออนโยนแลวพูดวา 

 “ไมตองกลัวหรอกลูก ถาลูกไมผิดแมจะไมตีไมดุดาลูกอีก” แมกระตายพูด 

 เมื่อทุกสิง่ทกุอยางลงตัว พอ แมและลูกกระตาย ลูกกระรอก กพ็ากันกลบับานแลวยิ้มใหกัน

อยางเปนสุข 

 

 
(จันทรเพ็ญ แสนละเอียด “นิทานแผนพับอันดับที่ 15 นิทานจากการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 6) 
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เอกสารประกอบแผนการสอนที่ 1 
ใบความรูเรือ่งผังมโนทัศน 

            ผังมโนทัศน หมายถึง แผนผังที่แสดงความสัมพันธอยางมีลําดับของมโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโนทัศน

ยอยของเรื่องที่มีความเกี่ยวของกัน บางเรื่องอาจมีมโนทัศนเฉพาะ  โดยเขียนในรูปของคํามโนทัศน ลอมรอบดวย

วงกลม วงรี ส่ีเหลี่ยม หรือรูปเรขาคณิตอื่นๆ และเชื่อมโยงแตละมโนทัศนดวยเสนตรง อาจมีคําเชื่อมกํากับไวที่เสน

ตามความเหมาะสม 

          มโนทัศนหลัก หมายถึง แนวคิดหลักของเรื่อง ซึ่งไดมาจากการอานและสรุปเรื่อง บางเรื่องอาจสังเกตไดจากชื่อ

เรื่อง หรือหัวเรื่อง 

            มโนทัศนรอง หมายถึง ใจความสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดหลักของเรื่อง อาจมีใจความสําคัญใจความเดียว 

หรือหลายใจความก็ได 

            มโนทัศนยอย หมายถึง พลความที่ขยายใจความสําคัญ 

            มโนทัศนเฉพาะ หมายถึง รายละเอียดหรือตัวอยางที่อธิบายใจความรองไดชัดเจนขึ้น 

            คํามโนทัศน หมายถึง คํา หรือวลีที่เขียนขึ้นจากความคิดรวบยอดที่อานสรุปไดจากเนื้อหาที่อาน  

 
รูปแบบของผังมโนทัศน 

 
 

 
 

มโนทัศนหลัก 

 
 

                มโนทัศนรอง      มโนทัศนรอง 

 

 

มโนทัศน   มโนทัศน    มโนทัศน   มโนทัศน 

 ยอย    ยอย      ยอย     ยอย 

 

 

   มโนทัศน    มโนทัศน  

    เฉพาะ     เฉพาะ 
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ตัวอยางแผนภูมิใยแมงมมุ 
 

 แผนผังรูปแบบนี้ใชแสดงในการแยกแยะองคประกอบตางๆของขอมูล (แผนผังแสดง

ความสัมพันธรูปแมงมุม) 

 ตัวอยาง Web Diagram แสดงการวเิคราะหหลกัสูตรเพือ่การออกแบบหนวยบูรณาการ

แบบสหวทิยาการ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําไปใช 
 1. ใชแสดงการแยกแยะองคประกอบหรือสวนประกอบตางๆของขอมูล 

 2. ใชจัดระบบ จดัลําดับขอมูลที่มีความสัมพนัธกนัตั้งแตองคประกอบหลัก องคประกอบ

รอง องคประกอบยอย หรือตัวอยางตามลาํดับ 

 3. ใชสรุปประเด็นหรือรายละเอียดตางๆที่เกีย่วของ 
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ตัวอยาง Mind Map แสดงลักษณะการเขียนแผนที่ความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : (ธัญญา  ผลอนนัต. 2541: 106; อางอิงจาก Tony Buzan) 

   
การนาํไปใช 
 1. ใชระดมพลังสมอง 

 2. ใชรูปหรือสรางองคความรู 

 3. ใชวิเคราะหเนือ้หาหรืองานตางๆ 

 4. ใชจัดระบบความคิดและชวยใหจําไดดี 

 5. ใชนําเสนอขอมูล 
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ตัวอยางผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม 
 
 แผนผังรูปแบบนี้แสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญลดหลั่นกันเปนชิ้นๆ หรือบาง

ทอนอาจเรียกผังแสดงความสัมพันธแบบกิ่งไม (Branching Map) มีรูปรางคลายแผนภูมิบริหาร

องคการ นําเสนอโดยการเขียนชื่อเร่ืองไวขางบนหรือตรงกลางแลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบ

ยอดอื่นๆ ที่สําคัญรองลงไปตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การนําไปใช 
 1. ใชสรุปความสมัพันธขององคประกอบหลกั องคประกอบรอง และองคประกอบยอยของ

แตละเรื่อง 

 2. ใชนําเสนอโครงสรางของเรื่องโดยเรียงลําดบัความสัมพนัธของขอมูลระบบอยางเปน

ระบบ 

 3. ใชเปรียบเทียบขอมูลหรือจําแนกประเภทขอมูล 

 4. ใชสรุปประเด็นสําคัญของแตละเรื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต 

พืช สัตว 

พืชใบเลี้ยงเดีย่ว พืชใบเลี้ยงคู สัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

ขาว ขาวโพด ออย ลําไย มะมวง พุทรา วัว ชาง แมว ปลิง กุง หนอน 
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ตัวอยางผังความสัมพันธแบบจําแนกประเภท 
  

 ผังรูปแบบนี้เหมาะสมกับขอเขียนแบบพรรณนาโวหาร จะแสดงถึงความสัมพันธของหัวเรื่อง

ตัวอยาง คุณสมบัติ / คุณลักษณะ โดยหัวเรื่องที่กลาวถึงจะอยูบนสุด ตัวอยางและสมบัติหรือ

รายละเอียดสนับสนุนจะโยงลงมาขางลางในหัวเรื่องนั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําไปใช 
 ใชสําหรับแสดงความสัมพนัธของขอมูลที่เปนแบบจําแนกประเภทประกอบดวยหัวเรือ่ง 

ตัวอยางและรายละเอยีดสนบัสนุนตามลําดับ ซึ่งมีลักษณะคลายกับแผนผังแสดงความสัมพันธแบบ

โครงสรางตนไม (Tree Structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง 

เพลงปูไขไกหลง 

เพลงสากล เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง 

หวงรัก Love me love my dog 
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ชื่อ........................................................ ชั้น....................   เลขที่.................... กลุม....................... 

 

คําชี้แจง  นักเรียนหาชนดิของคํานามจากนิทานเรื่องกระตายกลับใจตอไปนี้ แลวเขียนเปนผงัมโนทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานการเขียนผงัมโนทัศน 
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     แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
วิชาภาษาไทย        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/.............. 

เรื่อง........................................................................................................................................... 

 

พฤติกรรม/ 

ระดับ 

คะแนน ตั้ง
ใจ
เรีย

น 
กร
ะต
ือรื
อร
น 

ใน
กา
รเร
ียน

 
มีส
วน
รว
ม 

แส
ดง
คว
าม

 
คิด
เห
็น 

รับ
ฟง

 
คว
าม
คิด
เห
็น 

ขอ
งเพ

ื่อน
 

ให
คว
าม
รว
มม

ือ 
แล
ะ 

ชว
ยเ
หล
ือก
ัน 

มีค
วา
มร
ับผิ
ดช
อบ

 
ตอ
งา
น 

ที่ไ
ดรั
บม

อบ
หม
าย

 

รว
มค
ะแ
นน

 

ชื่อ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

    ลงชื่อ………………………..ผูประเมิน 

    กลุม................................................. 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนระดับ 3 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับสูง 

 คะแนนระดับ 2 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

 คะแนนระดับ 1 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับตํ่า 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 

ดีมาก ดี ควรปรับปรุง 

11 - 15  6 - 10 1 - 5 
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แผนการสอนกลุมการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
แผนการสอนเรื่องที่ 1 

วิชาภาษาไทย         ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่องคํานาม          เวลา 3 คาบ 

 

สาระสําคัญ 
 “นาม“ เปนคําภาษาลี แปลวา ชื่อ ในทีน่ี้เปนคําที่แสดงความหมายถงึบุคคล สัตว ส่ิงของ 

สภาพอาการและลักษณะ ทัง้นี้รวมส่ิงที่มีชวีิตและไมมีชีวติ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถจําแนกไดวาคําทีเ่หน็ในประโยคเปนคาํนามชนิดใดและใหเหตุผล

ประกอบได 

 2.  นักเรียนสามารถยกตัวอยางคํานามชนิดตางๆจากขอความที่ไดอานหรอืไดฟงมาและ

บอกไดวาเปนคํานามชนิดใดตามจํานวนที่ครูกําหนด 

 3.  นักเรียนสามารถแตงประโยคใชคํานามชนิดตางๆไดตามที่ครูกําหนด 

 4. นักเรียนสามารถใชคํานามทัง้ ๕ ชนิดใหถกูตองและเหมาะสมกับลักษณะหนาที่ของคํา 
 

เนื้อหา คํานาม 
 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ 1 
  ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ 

    ครูถามนกัเรียนวา ใครรูจักคํานามบาง มีกีช่นิดอะไรบาง ฯลฯ 

 ข้ันที่ 2  แจงจุดประสงค 

   นักเรียนฟงคําชี้แจงจากผูสอนแลวสามารถตอบคําถามได 

  ข้ันที่ 3  ใหแนวทางการเรียนรู 

   3.1 ครูนําเรื่องกระตายกลับใจมาใหนักเรยีนอานแลวแยกชนิดของคํานามออกไปให

ชัดวามีอะไรบางและแตกตางกนัอยางไร 

   3.2 นักเรียนในกลุมเดยีวกนัแขงขันขีดเสนใตหาคาํสามานยนามและวิสามานยนาม

จากประโยคหรือขอความที่จดัเตรียมไวให 
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   3.3 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงความแตกตางระหวางคําสามานยนามและวิสา

มานยนามใหเห็นเดนชัด 

   3.4 ใหนักเรียนเลนเกมการใชคําลักษณนามใหถูกตอง โดยใหนกัเรียนคนหนึ่งหยิบ

บัตรคําวา “ ลํา “ ข้ึนมาแลวใหนักเรียนที่เหลือชวยกันหารูปภาพใหตรงกับลักษณนามของคําวา ลํา 

เชน 

    บัตรคํา   รูปภาพ 

    ลํา    เรือ 

    หลัง   บาน 

    คัน    รม 

    รูป    พระ 

      ฯลฯ 
 
 คาบที่ 2 
 ข้ันที่ 4  ใหเนื้อหา 

   4.1 ครูอธิบายถึงความแตกตางในการใชลักษณนามกบัสมุหนามวา การใช

ลักษณะนามจะตองตามหลังคํานามเสมอ เชน นก ๓ ตัว “ ตัว “ เปนลักษณนามของนกสวนสมุหนาม

จะตองนาํหนาคํานาม เชน ฝูงปลา “ ฝูง “ จะเปนสมหุนามของคําวาปลา 

   4.2 ใหนักเรียนเลนเกมการใชคําสมุหนามใหเหมาะสมกบัคํานามโดยใหนกัเรียนคน

หนึง่หยิบบัตรรูปภาพตางๆ เชน รูปทหารหลาย ๆ คน แลวใหนักเรียนทีเ่หลือชวยกนัหาบัตรคําที่จะใช

เปนสมหุนามของรูปทหารหลาย ๆ คน ก็คือ คําวา “ กอง “ 

  
 คาบที่ 3 
 ข้ันที่ 5  สงเสริมความแมนยํา 

   5.1 ครูใหนักเรียนสังเกตคํานามที่จะมีคําวา “ การ “ หรือ “ ความ “ นําหนาพรอม

กันนั้นทั้งครูและนักเรยีนชวยกันอภิปรายถึงคํานามที่ใช “ การ “ หรือ “ ความ “ นาํหนาวาเปนคํานามที่

เรียกวา “ อาการนาม “ และมีหลักในการใชอยางไร 

   5.2 นักเรียนเติมคําอาการนามจากบัตรคําที่มีขอความ หรือ ประโยคสัน้ ๆ ที่เวน

ชองวางในประโยคใหเติม ใหถูกตองและเหมาะสม เชน 

         ชีวิตมนุษยมีทัง้.............................และความทุกขระคนปนกันไป 

       ฯลฯ 
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 ข้ันที่ 6  ประเมินผล 

   6.1 สังเกตจากความสนใจ และความตั้งใจในการรวมกจิกรรมของเด็ก 

   6.2 สังเกตจากการตอบคําถาม 

   6.3 สังเกตจากการรวมอภิปราย 

   6.4 สังเกตจากการทําแบบฝกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. ใบความรูเร่ืองคํานามและเรือ่งกระตายกลบัใจ 

 2.  บัตรตัวอยางคาํนามชนิดตางๆ 

 3.  รูปภาพแสดงลักษณนาม สมุหนาม  

 4.  บัตรรูปภาพแสดงคําลักษณนาม สมหุนาม   

 การประเมนิผล 

- ตรวจใบงาน 

- ประเมินพฤตกิรรมกลุม 

- แบบทดสอบทายกิจกรรม 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
ใบความรูเรื่องคํานาม 

 

 คํานามทัว่ไป (สามานยนาม) คือ คํานามที่ใชเปนชื่อทัว่ไป โดยไมเฉพาะ เชน แม นก โตะ 

 คํานามเฉพาะ (วิสามานยนาม) คือ คํานามที่กาํนดตัง้ขึ้นสําหรับเปนชื่อเฉพาะของสิ่งนั้น  

เชน ชื่อคน ชื่อสัตว ชื่อสถานที่  

 คํานามรวมหมู (สมุหนาม) คือ คํานามทีใ่ชเรียกชื่อคน สัตว ส่ิงของทีอ่ยูเปนหมวดหมู

รวมกัน เชน โขลง (ชางหลายเชือก) ฝูงปลา (ปลาหลายตัว) กลุม หมู เหลา กอง พวก คณะ สมาคม 

บริษัท ฝูง 

 คํานามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) คือ คํานามที่ใชบอกลักษณะของคํานัน้ เพื่อตองการ

ใหทราบวา คํานามนัน้มีลักษณะอยางไร คําลักษณนามจะอยูหลังคาํวิเศษณใชบอกจํานวนนับเสมอ 

เชน คน 1 คน , ดินสอ 9 แทง, ขลุย 1 เลา 

ขอสังเกต 

            - คําสมุหนามจะวางหนาคํานาม 

            - คําลกัษณะนามจะอยูหลังคาํนาม หลงัตัวเลข 

 

 คํานามบอกอาการ (อาการนาม) คือ คํานามทีเ่ปนชือ่กริยาอาการของคน สัตว และสิ่ง

ตางๆ อาการนาม หมายถึง คํากริยา หรือ คําวิเศษณ จะมีคําวา การหรือความนําหนาเสมอ ซึ่งการใช

คําวา การและความ มีหลกัดงันี ้

 การ จะใชนาํหนาคํากริยาที่แสดงในดานทางกายและวาจา เชน การนัง่ การนอน 

 ความ จะใชนาํหนาคาํกริยาที่เกีย่วกับจิตใจ เชน ความโกรธ ความโลภ และยังใชนาํหนาคาํ 

 วิเศษณเพื่อบอกลักษณะตางๆ เชน ความเร็ว ความดี ความสุข 
 
หมายเหต ุ
 ถา การและความ ไมไดนําคํากริยาหรือคําวิเศษณจะถอืวาเปนสามานยนาม เชน การบาน 

การคลัง การเมือง ความอาญา ความเพง  
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แบบฝกหัดที่ 1 
 

 จงบอกชนิดของคํานามที่ขีดเสนใตตอไปนี ้  

 1.  นักกฬีาของโรงเรียนวัดเขียนเขตชนะใจคนดู เปนคํานามชนิด......................... 

 2.  เขาเลี้ยงชะนีไวที่บาน 2 ตัว   เปนคํานามชนิด......................... 

 3.  รัฐบาลยังไมประกาศขึ้นราคาน้าํมัน  เปนคํานามชนิด......................... 

 4. ความกตัญ ูเปนเครื่องหมายของคนด ี เปนคํานามชนิด.......................... 

 5.  พี่ของฉันชอบปลูกกลวยไม   เปนคํานามชนิด.......................... 

 6.  ประโยคนี้ม ี4 คํา    เปนคํานามชนิด........................... 

 7.  ความโงมากอนความฉลาด   เปนคํานามชนิด............และ.......... 

 8.  เรือไฟ ๓ ลํา     เปนคํานามชนิด.............และ........... 
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แบบฝกหัดที่ 2 
 

 จงเติมคํานามที่เหมาะสมลงในชองวางตอไปนี้ 

 1.  ควายหลาย..................กาํลงันอนในปลกั 

 2.  ชางหนึง่.......................เดินไปที่ตนไผ 

 3.  ชีวิตมนษุยมทีัง้................และความทุกขระคนปนกันไป 

 4.  ใกลบานเรามกีอไผ.....................ใหญมนีกมาอาศัยกนัมาก 

 5.  ไขไก 10....................วางอยูบนโตะ 

 6.  .........................รักทาํใหคนตาบอด แต.................รักของพอแมเปนสิ่งดีงาม 

 7.  คนครัวหงุ.......................ใหเรา 

 8.  นักเรียนควรอาน.......................ทุกวัน 

 9.  ขออวยพรใหนกัเรียนทุกคนจงมีแต............................... 

 10. คุณแมให.......................กอนฉนัไปโรงเรียนทกุวนั 

  

--------------------------------- 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
วิชาภาษาไทย        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/.............. 

เรื่อง........................................................................................................................................... 

 

พฤติกรรม/ 

ระดับ 

คะแนน ตั้ง
ใจ
เรีย

น 
กร
ะต
ือรื
อร
น 

ใน
กา
รเร
ียน

 
มีส
วน
รว
ม 

แส
ดง
คว
าม

 
คิด
เห
็น 

รับ
ฟง

 
คว
าม
คิด
เห
็น 

ขอ
งเพ

ื่อน
 

ให
คว
าม
รว
มม

ือ 
แล
ะ 

ชว
ยเ
หล
ือก
ัน 

มีค
วา
มร
ับผิ
ดช
อบ

 
ตอ
งา
น 

ที่ไ
ดรั
บม

อบ
หม
าย

 

รว
มค
ะแ
นน

 

ชื่อ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

    ลงชื่อ………………………..ผูประเมิน 

    กลุม................................................. 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนระดับ 3 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับสูง 

 คะแนนระดับ 2 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

 คะแนนระดับ 1 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดับตํ่า 
 

สรุปผลการประเมิน 

ดีมาก ดี  

11 - 15  6 - 10 1 - 5 

 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
       

แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 40 ขอ                      เวลา 40 นาท ี           คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงขอเดียว 

 

1.  อันความคิดวทิยาเหมือนอาวุธ  ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 

  สงวนคมสมนกึใครฮึกฮัก  จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย 
 

     จากคําประพันธมีคํานามกี่คํา 

 ก. 1 คํา    ค. 3 คํา 

 ข. 2 คํา    ง. 4 คํา 

2. ขอใดใชลักษณนามไมถูกตอง 

 ก. นกฝงูหนึง่บินเต็มทองฟา ค. คุณแมซื้อไขเปดมาโหลหนึง่ 

 ข. ผมซื้อดินสอมา 3 แทงครบั ง.  ถนนเสนนี้ไปส้ินสุดที่ไหน 

3. คําในขอใดเปนคํานามทัง้หมด 

 ก. บาน ขนม สะพาน ตอย ค. ปลาทู ตางหู สบู ลําไย 

 ข. ลิง ถนน เหาะ แกว ง. วิเคราะห พายุ รถยนต กระโปรง 

4. ขอใดใชลักษณนามไมถูกตอง 

 ก. แหวนสองวงนี้สวยจงั ค. เครื่องบนิเครื่องนี้จะออกเมื่อไหร 

 ข. ตนไมตนนีม้ีลูกดก ง. ธูปดอกนีก้ลิ่นหอมประหลาด 

5. คําวา ขัน ในขอใดทําหนาที่เปนคํานาม 

 ก. ขันอยูในหองน้าํ  ค. ครูขันนอตใหหลวม 

 ข. ไกขันแตเชาตรู  ง. เขาหวัเราะขันเมื่อดูตลก 
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6.   ขอเชิญเด็กไทย 

 นึกถงึตนไม  ในดานคุณคา 

 ปลูกเพื่อประดบั ตกแตงเคหา 

 กันแสงสุริยา  ดวยเงารมเยน็ 
 

       จากคําประพันธนี้ขอใดเปนคํานามทกุคํา 

 ก. ตนไม คุณคา เคหา สุริยา รมเยน็ ค. ตนไม เคหา ประดับ สุริยา เงา 

 ข. เด็กไทย ตนไม เคหา สุริยา เงา ง. เด็กไทย ตนไม คุณคา เงา รมเยน็ 

7. ขอใดมีคําสรรพนามบุรุษที่ 3 

 1. อันพระราชนพินธรามเกียรติ์ ทรงงเพยีรตามเรื่องนยิายไสย 

 2. ใชจะเปนแกนสารสิง่ใด ต้ังพระทัยสมโภชบูชา 

 3. ใครฟงอยาไดใหลหลง จงปลงอนิจจงัสังขาร 

 4. ซึ่งอกัษรกลอนกลาวลําดบัมา โดยปราชปรีดาก็บริบูรณ 

 ก. ขอ 1     ค. ขอ 3 

 ข. ขอ 2     ง. ขอ 4 

 

8.  “ใครมาเปนเจาเขาครอง คงจะตองบงัคับขับไส 

  เคี่ยวเข็ญเย็นค่ํารํ่าไป ตามวิสัยเชิงเชนผูเปนนาย” 

 

    “ใคร” เปนคําประเภทใด 

 ก. สรรพนามแทนผูพูด  ค. สรรพนามแทนผูฟง 

 ข. สรรพนามใชถาม  ง. สรรพนามบอกความไมเจาะจง 

9. ขอใดมีความสรรพนามบรุุษที่ 2  

 ก. เธอจะไปไหนไมไดทัง้สิ้น  ค. บานเขาอยูไมไกลจากโรงเรียน 

 ข. จะไปกับใครกัน   ง. ฉันไมไปกับเขาหรอก 

10. ขอใดไมมีประพันธสรรพนาม (คําสรรพนามที่ใชแทนนาม) 

 ก. ดินสอแทงนั้นเปนของฉนั  ค. เวลาที่ผานไปจะไมหวนคนืมา 

 ข. คนที่ฉันรักไมใชเธอ  ง. ขนมอนัที่ฉันทานหมดไปอรอยมาก 

11. ขอใดมีคําสรรพนามบงความไมชี้เฉพาะ 

 ก. เธอจะไปกบัใคร   ค. ใครมาโรงเรียนสาย 

 ข. ใครๆ ก็ชอบวันหยุด  ง. วนัไหนเธอจะเดินทาง 
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12. ขอใดไมมีคําสรรพนามบอกความแบงแยก (วิภาคสรรพนาม) 

 ก. นักเรียนตางก็มาโรงเรียนแตเชาตรู 

 ข. นกักฬีาซอมกีฬากนัอยางขะมักเขมน 

 ค. ชาวบานตางมาชุมนุมกนัที่ศาลากลางจังหวัด 

 ง. เด็กๆ ทําการบานบาง เลนดนตรีบาง 

13. คําทีพ่ิมพตัวหนาในขอใดเปนคํากริยา 

 ก. เขาคงมาตามนัด 

 ข. ชาวนาไดรบัความเดือดรอน 

 ค. การเกิดการตายเปนธรรมดาโลก 

 ง. ฝนตกหนกัทําใหจราจรเปนอัมพาตทัว่กรุงเทพฯ 

14. “กัน”ขอใดเปนคํากิริยา 

 ก. นักเรียนคุยกันจุงจิง๋  ค. เขากนัฉันไวไมใหเขาไป 

 ข. กันไปกับแกไมไดจริงๆ  ง. เขาคุยกนัถกูขอจริงๆ 

15. กริยาในขอใดไมตองการกรรม 

 ก. ยายปอนขาวหลาน  ค. สุนัขถกูรถชน 

 ข. สุนัขอวนขึน้ทกุวนั  ง. เธอทาํการบานเสร็จหรือยัง 

16. ขอใดมีคํากริยาทําหนาที่เหมือนนาม 

 ก. คนแตงตัวสวยเปนคนนาดู 

 ข. ฉันชอบทําอาหารกลางวนัรับประทานเอง 

 ค. กนิอาหารตามเวลาชวยใหสุขภาพด ี

 ง. อากาศเยน็ลงแลว 

17. ประโยคในขอใดไมมีการเพิ่มคํากริยา 

 ก. ราชสีหไลจบัหน ู  ค. แกวเดนิในสวน 

 ข. เขาบอกกับฉันเอง  ง. นิดตกใจรองกรี๊ด 

18. ขอใดมีคําวิเศษณขยายคํานาม 

 ก. ตึกใหญอยูปลายเนิน  ค. พี่เดนิหนานองเดนิหลงั 

 ข. เขาบอกกับฉันเอง  ง. นกเขาขันเพราะ 

19. คําในขอใดเปนคําวเิศษณที่บอกลักษณะและคุณสมบัติหมดทกุคาํ 

 ก. หนึง่ อวน เร็ว   ค. โปรง สุดทาย โนน 

 ข. ใหม เตี้ย หวาน   ง. หลอ ดัง ไหน 
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20. ประโยคในขอใดมีคําวิเศษณบอกความหาม หรือบอกความปฎิเสธอยู 

 ก. ฉันบอกแลวแตเธอไมฟง ค. นองเหนื่อยนิดหนอย 

 ข. หญงิทาํการบานพลางฟงเพลงพลาง ง. ชาวบานรูเร่ืองนี้กนัด ี  

21. “บานเลก็ในปาใหญ” คําที่ขีดเสนใตทาํหนาที่ขยายคําใด 

 ก. บาน    ค. ปา 

 ข. ใน    ง. ใหญ 

22. ขอใดเปนคําวิเศษณบอกอาการ 

 ก. กระตายวิ่งเร็ว  ค. ขนมนี้มีรสหวาน 

 ข. น้าํแข็งเยน็เจี๊ยบ  ง. ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม 

23. คําวา “แต” ในขอใดมิใชมีความหมายวา “จาก” 

 ก. น้ําไหลมาแตภูเขา ค. หนังสือเลมนี้เอามาแตบาน 

 ข. บัวเกิดแตตม  ง. เขามาโรงเรยีนแตเชา  

24. “จําเลยใหการ.....ศาล.....ความจริง”ควรเติมคําบุพบทใดในชองวางตามลาํดับ 

 ก. กับ ตาม   ค. ตอ ตาม 

 ข. แก ตาม   ง. ตอ ดวย 

25. คําทีพ่ิมพตัวหนาขอใดไมใชคําบุพบท 

 ก. สถานีวทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 ข. นี่คือรางวัลยอดเยี่ยมสําหรับประเภทสารคดี 

 ค. เขาทํางานอยางเรียบรอย 

 ง. เรากนิเพื่ออยู 

26. “นักเรียนควรจะฝกการรับประทานอาหาร.....ชอนสอมไวนะคะ” ควรเติมคําบุพบทใด 

 ก. ดวย    ค. โดย 

 ข. กับ    ง. ตอ 

27. คําทีพ่ิมพตัวหนาขอใดไมใชสันธาน 

 ก. ขณะที่เขาถึงโรงเรียนเปนเวลาเคารพธงชาตพิอดี 

 ข. เขามาถงึขณะที่ฝนกาํลังตกหนกั 

 ค. ฉันคิดถงึเธอทุกขณะจิต 

 ง. ขณะที่เขาวิง่มาถึงปลายถนน พวกโจรก็โยนอาวุธลงมาพอดี 
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28. คําสันธานในขอใดใชเชื่อมคํา 

 ก. เพราะเขาประมาทเขาจึงขับรถชนเด็ก 

 ข. ธงไตรรงคมีสามสีคือ สีขาว สีแดง และสีน้ําเงิน 

 ค. เมื่อรถเขาไปถึงชะอาํฝนก็ตกลงมาทนัท ี

 ง. ทัง้สุธาสนิีและสุพรเพ็ญเปนไขหวัดใหญ 

29. คําสันธานในขอใดทําใหเนื้อความในประโยคคลอยตามกนั 

 ก. ถึงแมพี่จะขี้เมาก็ไมเคยใจรายกับนองเสียท ี

 ข. หญงิสาวอยางเธอควรยิม้เสียบางหรืออยางนอยอยาทําหนาตาบูดบึ้ง 

   ค. เมื่อพระอาทิตยลับขอบฟาไปสัตวกลางคืนก็เร่ิมออกหาเหยื่ออีกหนหนึง่ 

 ง. ตาแกคนนีถ้าไมเปนคนบาก็ตองเปนคนเมาแน 

30. ขอใดไมใชลักษณะของคําอุทาน 

 ก. คําที่เปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด 

 ข. คําอุทานสวนมากจะไมมคีวามหมายตรงตามถอยคาํ 

 ค. คําอทุานจะมีความหมายทางเนนความรูสึกและอารมณของผูพูดเปนสําคัญ 

 ง. คําอุทานตองมีความหมายทกุคําเพราะมุงจะแสดงอารมณของผูพดู 

31. คําอุทานในขอใดมีที่มาจากความเชื่อตามปรัชญาในพระพุทธศาสนา 

 ก. โธเอย ! เวรกรรมแท  ค. อนิจจา ! นาสงสาร 

 ข. พทุโธ ! นาสงสาร  ง. เจาพระคุณเอย ! ทําไมเปนอยางนี้ไปได 

32. ขอใดเปนคําอุทานแสดงความสงสัย 

 ก. อะ !     ค. เอ ! 

 ข. อือ !     ง. โอ ! 

33. คําใดเปนลักษณะนามของเกวยีน 

 ก. คัน     ค. หมู 

 ข. เครื่อง    ง. เลม 

34. ขลุยเลานีดี้ คําวา เลา เปนนามชนิดใด 

 ก. สามานยนาม   ค. อาการนาม 

 ข. สมุหนาม    ง. ลักษณะนาม 

35. ขอใดไมมีประพันธสรรพนามหรือสรรพนามเชื่อมประโยค 

 ก. เขายนือยูทีส่นามหญา  ค. มาตวัซึ่งขาหักพอฉันซื้อ 

 ข. จงไปเอาไมตัวที่ฉันเหลาให  ง. ใครๆ ก็ชอบคนที่สวยนารัก 
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36. เมื่อพูดกบัภิกษุทัว่ไปควรใชคําแทนชือ่ภิกษุนัน้ๆ วาอะไร 

 ก. คุณ     ค. ใตเทา 
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