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  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกด
โดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  2)  พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้
แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์90/90  3)  ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการเขียน
สะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 และ 4) ประเมินผลการใช้แบบฝึกทกัษะ
การเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ประกอบดว้ย 4.1)  เปรียบเทียบ
ทกัษะการเขียนสะกดคาํ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1  ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตรา
ตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด  4.2)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง 
มาตราตวัสะกด โดยใช้แผนผงัความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัในครังนี คือ นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1/3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา   อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2/2557 จาํนวน 

30 คน  ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  แบบแผนการวิจยั คือ One Group Pretest-Posttest  Design  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง  มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด แผนการสอน  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํ แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหา  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติทดสอบแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test Dependent) 

และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. นกัเรียน ครู ผูเ้ชียวชาญ ตอ้งการให้มีการพฒันาแบบฝึกทกัษะทีมีกิจกรรมหลากหลาย รูปเล่มมีภาพประกอบทีมีสีสัน

สวยงามและดึงดูดความสนใจ ควรฝึกจากง่ายไปหายาก และมีการฝึกเป็นคู่ ดา้นเนือหาควรเป็นคาํทีนกัเรียนมกัเขียนผิดบ่อย ๆ หรือ
เป็นคาํยากทีปรากฏอยูใ่นบทเรียน 

2. แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใชแ้ผนผงัความคิด ประกอบดว้ย ชือเรือง คาํนาํ คาํชีแจง  
สารบญั วตัถุประสงค ์(มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมการฝึกแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบหลงัเรียน  

ไดแ้ก่ ชุดที 1 มาตรา แม่ กง  ชุดที 2  มาตรา แม่ เกอว ชุดที 3  มาตรา แม่ เกย ชุดที 4 มาตรา แม่ กม โดยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกด
คาํมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 92.47/93.83  ซึงสูงกวา่เกณฑ ์ 90/90 ทีกาํหนดไว ้

3. การทดลอง นาํแบบฝึกทกัษะไปใช้กบันักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1/3  พบว่า นกัเรียนมีความตงัใจ กระตือรือร้น 
สนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรมสามารถทาํแบบฝึกและทาํชินงานได ้คือ แผนผงัความคิด 

4. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนสะกดคาํวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํ เรือง มาตราตวัสะกดโดยใช้แผนผงัความคิด สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 1 อยูใ่นระดบัดีมาก นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะควบคู่กบักิจกรรมการเรียนโดยใช้
แผนผงัความคิด  เพราะทาํให้ไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนในขณะทีเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน มีกิจกรรมให้ฝึก
หลากหลาย รูปเล่มมีความสวยงามมีภาพสีประกอบ รวมทงัช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้ทางภาษา ช่วยให้เขียนคาํไดถู้กตอ้งมากยงิขึน 
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WANLAYA UMNONGPHO : THE DEVELOPMENT  OF WRITING  WORD  SPELLING  SKILL  EXERCISES  OF  

SECTION   SPELLING  BY  USING  MIND  MAPPING  FOR  ONE GRADE  STUDENTS. THESIS ADVISORS : UBONWAN 

SONGSERM, Ph.D., ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D., AND YUWAREE POLPANTHIN, Ph.D. 274 pp.  
 

The purposes of this research were to : 1) study the fundamental data for the development of writing word spelling skill 

exercises of section spelling by using mind mapping for one grade students, 2) develop the writing word spelling skill eserxicises for 

one grade students have the standard efficiency of 90/90, 3) implement the writing word spelling skill exercises of section spelling 

by using mind mapping for one grade students  and 4) evaluate the writing word spelling skill exercises of section spelling by using 

mind mapping for one grade students, to compare the pretest achievement with posttest achievement word spelling exercises of 

section spelling by using mind mapping for one grade student, to complacency the Spelling exercises of section spelling by using 

mind mapping for one grade student. The sample of this research comprised of 30 one grade students, Songphol School, Banpong 

Destrict, Bangpong Province in semester of the academis year 2014 with a simple random sampling method. The research design 

was One Group Pretest-Posttest Design.  

Research Instruments were Spelling exercises of section spelling by using mind mapping, lesson plan, achievement test,   

structured interview form and complacency from. The statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation, t-test 

dependent and content analysis. 

The results of this research were as follow : 

1. The students and teachers required the development of Spelling Skills  with variety of activity formats and illustrations 

with colored pictures, providing word paired practice from simple to complex. The contents should include the words which were 

often spelt incorrectly or difficult words in the lesson. 

2. The Spelling exercises of section spelling by using mind mapping developed were consisted of introduction, 

objectives, lessonplans, writing skill test and exercise paper consisted of Exercise 1 Mae-Kong, Exercise  2  Mae-Kew, Exercise 3 

Mae-Koy, Exercise 4 Mae-Kom. The filed tryout showed the efficiency of 92.47/93.83  was higher than the required standard 

efficiency of 90/90. 

3. The result of the implementation of the exercises in the one grade revealed that the students were not only attentive, 

active, and participating with joy but also the students were able to accomplish the exercise and create the performing tasks, namely 

mind mapping. 

4.  As the results of evaluation and improvement of The Spelling exercises of section spelling by using mind mapping, it 

was revealed that the students’ learning achievement scores before and after being taught by using The Spelling exercises of section 

spelling by using mind mapping were statistically significant different at 0.01 level, learning outcomes after the instruction were 

higher than before the instruction. The students satisfied with writing word spelling skill exercises for one grade students was good 

level. Most of the students enjoyed learning with spelling by using mind mapping together with cooperative learning with think pair 

share activities because they could exchange opinions among the students in class, practice with variety activities which all support 

learning language skills and enhance words writing abilities. 
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